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املقدمة



إن االهتمام بكتاب هللا َّ
السالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعدَّ ..
ودرسا – أفضل ما تُقضى
عز وجل – تالوة
الصالة و َّ
الحمد هلل و َّ
ً
همته وفكره إليه .والمحظوظ من اغترف من علمه ،وجعله ممن ال يشقى ويذكر
فالسعيد من صرف َّ
السنون َّ
فيه األوقات ،وتُفنى فيه األيَّام و ُّ

ض ْن ًكا.و َّ
إن األبنية المتماثلة بين ألفاظ القرآن الكريم مع التَّ ُّنوع في التَّعريف والتَّنكير ،والتَّذكير والتَّأنيث،
به ربه األعلى ،حتى ال تكون معيشته َ

ولونا من ألوان بالغته وفصاحته.وليس
وجها من وجوه إعجاز هذا الكتاب المباركً ،
واالسميَّة والفعليَّة ،وما ينطوي تحتها من جزئيات تُعد ً
ألنه يستحيل عليه االختالف والحشو و َّ
ولغوا؛ َّ
ﲊﲌﲍ
ﲋ
اللغو ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
مجيء تلك األبنية تكرًاراً ،

ومنك ًار في موطن آخر ،أو َّ
معرًفا في موطنَّ ،
مذك ًار
ﲎ ﲏ ﱠ (فصلت  .)42فاألبنية المتماثلة وجه من وجوه إعجازه
البياني ،فما ورد َّ
ِّ
ِّ
الع ُدول من صيغة إلى صيغة أخرى في السياق القراني ُي ُّ
هنا َّ
عد أحد
ومؤنثًا هناكَّ ،إنما هو لحكمة تُطلب وفائدة  .فالتَّ ُّ
حول من الصيغ ،أو ُ
غوي ،بل ِّ
عد مدخالً من مداخل التَّحليل ُّ
روافد التَّحليل ُّ
يمثل إحدى الوسائل التي تساعد على التَّماسك َّ
غوي َّ
كلي ،وتُ ُّ
الل ِّ
الل ِّ
للنص؛ للوصول
الش ِّ
إلى المضمون أو الغاية َّ
الدالليَّة في بيان األلفاظ .فتكمن أهمية البحث ما لعلم الصرف من مكانة عالية بين علوم العربية  ،فالقران الكريم
يستعمل الوزن الصرفي في بعض النصوص وال يستخدمها في نصوص أخرى  ،فالتغيير بالمصدر له داللة غير التي تظهر عندما يعبر

بالفعل ،وان استعمال بنية الكلمة دون أختها او بنية اسم الفاعل او صيغة المبالغة له داللة إضافية على فهم النص القرآني وحكمه أداء
المعنى القرآني وإشارة على اختالف المعنى المقصود من اآلية ،أو اللفظة القرآنية ،تبعا الختالف البناء الصرفي  ،فغاية الصرف ال تتوقف

عند حدود بنية الكلمة  ،بل تتعدى ذلك إلى فهم الجمل والعبارات  ،فتركيب الجملة هو الذي يوصلنا إلى الفهم الصحيح للجملة  ،فكثير من
مسائل النحو ال يمكن فهمها إال بالرجوع إلى بنية الكلمة .
مشكلة البحث :إن المتابع لعلم الصرف يعلم أن الغرض من الزيادة هو إفادة معنى إضافي ،أو تقوية معنى  ،لكن معظم الدارسين

يصعب عليهم فهم معاني وداللة الصيغ الصرفية والزوائد في النص القرآني  ،وان كثير من الناس ال يعرفون الفرق بين هذه الصيغ،
وبعض طلبة العلم يخطئون في فهم النصوص القرآنية  ،فيحاول البحث تتبعها وحل هذه المشكلة وتسهيلها للباحثين وفهم النص القرآني
بصورة صحيحة .فمن خالل البحث نتعرف على أسلوب القران في استعمال هذه البنية في آية واستعمل غيرها في آية أخرى  ،ونتعرف

على الفرق في كال المعنيين في االستعمال  ،فقد استعمل القران الصيغ الصفية المتنوعة ومختلفة فاستعمل الصيغ الصرفية إليصال المعنى

المقصود من اآلية ليفهم المتلقي مراد هللا من هذا النص.ف الخطاب القرآني يأتي باللفظ الدقيق بين هذه المعاني ويستعمل لها البناء الصرفي
المناسب ،والذي يتطابق مع المعنى المقصود من اآلية  ..فلو نظرنا إلى قوله تعالى  :ﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ( األنبياء )83:الضر بالفتح  ،والضر في كل شيء  ،وبالضم – الضرر،في النفس من مرض هزال)1(..
الضر) في غير واحد من موضعه في القران الكريم)2(.
الضرَ -
ومن هذا المعنى يتبين لنا اللفظة القرآنية والفرق بين البناء الصرفي لها ( ُ
فأسباب اختيار البحث لتوضيح الصيغ البالغية وتأثيرها على فهم النص من خالل استخدام صيغة معية دون األخرى.فالبحث من ثالثة
مباحث األول منه كان للتعريفات التي جاءت بها مفردات البحث كالبناء والصرف واآليات التي وردت في القران والتي أشارت إلى مادة
(صرف) أما المبحث الثاني فتناول الصيغ الصرفية وأثرها في تفسير النص القرآني ،والمبحث الثالث تناولت فيه البالغة واإلعجاز بالصيغ
الصرفية  ،وأتممت بحثي بخاتمة ونتائج البحث وبعدها المصادر التي اعتمدتها .

املبحث األول :تعريف البناء الصريف:

بنيا...وبنى مقصور،
أوال -البناء:األبنية جمع ِّبنْية أو بُنْية ،من البني:نقيض الهدم ( ) 3والبني مصدر وفعله بنى ومنه(بني البناء بناء ،يبني
ً
4
وبنية وبنآية ...والبناء واحد األبنية ( )5والبناء ،قال ابن فارس  (:مشتق من بنى وهو بناء الشيء بضم
بنيانا ْ
والبنية الكعبة)( ) ،وبني ً

بعضه إلى بعض نقول بنيت وابنية ،ويقال :بنية وبنى ويبني بكسر الباء) )6( .وقال ابن منظور (:البني نقيض الهدم ،بنى البناء ،وبناء

،يبني مقصور وبنيانا وبنية وبنآية))7(.
ثانيا -تعريف الصرف
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 -1الصرف لغتا:الصرف لغاً مأخوذ من المادة المعجمية ( ص ر ف ) ومن ذلك قولهم  :ال يقبل منه صرف وال عدل … وقولهم  :ألنه

وصرف الدهر حدثانه ونوائبه  .والصريف  :اللبن ينصرف به عن الضرع حا اًر إذا حلب والصيرفي  :الصراف من
ليتصرف في األمور …
ْ
المصارفة  ،وغيرها من التراكيب اللغوية التي تدل على معنى التحويل والتغيير واالنتقال من حال إلى حال .
 -2تعريف الصرف في االصطالح :

فهو تحويل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة  ،ال تحصل تلك المعاني إال بهذا

ط ْع "  ،ولم يرد عن النحاة األوائل
التغيير  .وذلك كتحويل المصدر " ق ْ
طع " إلى الفعل الماضي " قطع "  ،والمضارع " يقطع "  ،واألمر  :ا ْق َ
تعريفاً جامعاً مانعاً لعلم الصرف  ،وغاية ما عرف به هذا العلم ما ورد عن ابن الحاجب في حاشيته حيث قال  " :التصريف علم بأصول
تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب " ( . )8يتبن من التعريف بان علم الصرف يختص بدراسة بنية الكلمة ،سواء كانت اسما

متمكنا أو فعالً متصرفاً من ناحية اشتقاق فرعها عن أصلها ،ومن ناحية تجردها وزيادتها وصحتها وإعاللها ومعانيها الصرفية التي تنبثق
عنها دالالتها السياقية.

ثالثا -الصرف في القران:أما في القران فقد وردت كلمة (صرف) في أربع عشرة آية منها:
 -1تصريف الرياح والسحاب ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ( البقرة )164
 -2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠﭐ ﭐ
(الجاثية )5
 -3ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ( اإلسراء  )89:فجاءت هنا بصيغة
الفعل الن القران الكريم يستخدم األلفاظ ليبن المعنى الدقيق للنص القرآني فتارة يستخدم الفعل وتارة يستخدم االسم  ،لتوضيح المعنى الدقيق
للنص القرآني وإيصال المقصود من مراد هللا إلى المتلقي.
ومنها  :ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﱠ( التوبة )127:ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ ( االحقاف )29وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ( يوسف  )24فهي في هذه اآليات ال يخرج عن المعنى اللغوي التدبير والتوجيه
والتبيين واإلظهار : .أن لفظ (الصرف) أكثر ما ورد في القرآن بمعنى (التبيين) ،و(الدفع) ،و(العدول عن األمر) .وورد بدرجة أقل بمعنى
(اإلرسال) ،و(التوجيه) ،و(التقسيم).فوردت كلمة (صرف) في القران في ثالثين موضعا مابين االسم والفعل :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ( اإلسراء .)89:

املبحث الثاني :الصيغ الصرفية يف التفسري:
المعاني الصرفية لها اثر واضح في فهم النص القرآني ،فإذا تعدد المعاني للصيغة الصرفية ،كما يقول النحاة تدل على معاني منها

التكثير والتعدية وسرعة وقوع الفعل واالختصار )9(.والبد أن تحل الكلمة إلى عنصرين الن معناها مركب ،من معنى المادة الذي يسمى

(المعنى االشتقاقي)،ومعنى الصيغة الذي يسمى (المعنى الصرفي ) فيكون لكل عنصر منهما أثر في كون الكلمة اعم من معنى كلمة أخرى

أو أن يكون اعم أو اخص)10(.فاختالف المعاني الصرفية العربية يؤدي إلى اختالف فهم المفسرين في تفسير النص القرآني  .فاختالف

المفسرين لكلمة( أحصى ) من قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟَّ ﭐﱠ ( الكهف  )12على اعتبار"

اض :اْلَف ِّارِّس ُّي و َّ
َحصى ِّف ْع ٌل م ٍ
اختَ َار أ َّ
ِّي َو ْاب ُن َع ِّطَّي َة،
الزَم ْخ َشر ُّ
أحصى " فعالً ماضياً أو افعل التفضيل،قال الشنقيطيَ ( :و ِّم َّم ِّن ْ
َ
َ
َن أ ْ َ
11
الزجَّاج و ِّ
اختَ َار َّ
ِّيَ ،و َغ ْي ُرُه َماَ .و َجَّوَز اْل َح ْوِّف ُّي َوأ َُبو اْل َبَق ِّاء اْل َو ْج َه ْي ِّن .قال ابن عطية (:فالظاهر الجيد فيه أنه فعل
الت ْب ِّريز ُّ
َو َغ ْي ُرُه ْم) ) (.و ْ
ُ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ َّ 12
ص ُّح ِّبناؤها ِّهي وَال ِّ
يلِّ ،ألََّنها َال ي ِّ
يغ َة تَْف ِّ
ون ِّ
ضٍ
ِّ
َحصى ِّف ْع ٌل م ٍ
يغ ُة ِّف ْع ِّل
صَ
صَ
َن َي ُك َ
اضَ ،قالُواَ :ال َيص ُّح فيه أ ْ
ماض)( ) َوالذ َ
َ
َ
َ َُ َ َ
َ
ين َقالُوا :إ َّن أ ْ َ
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ُّب ِّقياسا ِّإ َّال ِّمن الثُّ َالِّث ِّي ،و «أَحصى» رب ِّ
َّ ِّ
اع ٌّي )13(.يقول ابن مالك (:زيد أحصى ذهبا،وعمرو أحصى ماال ،فان األول على أن
َ
َُ
ْ َ
َ
الت َعج َ ً
أحصى اسم تفضيل والمنصوب تمييز مثل أحسن وجها  ،والثاني على أن ( أحصى) فعل ماض والمنصوب مفعول به مثل قوله تعالى ُّ:ﭐ

ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ َّ

ومن الوهم قول بعضهم في (ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ) انه من األول فان األمد ليس محصيا بل

14
ِّ
َن أَمدا َال ي ْخُلوِّ :إ َّما أَن ي ْنتَ ِّ
يغ َة تَْف ِّ
َن أَحصى َليس ْت ِّ
ِّ
الزم ْخ َشر ُّ ِّ
ضٍ
َّ
ص َب ِّبـ «أَْف َع َل» َفـ
صَ
يل ِّبأ َّ َ ً
ِّي في اْل َك َّشاف أ َْي ً
محصىَ ) (..و ْ
ْ َ
َ
َْ
ضا أل َّ ْ َ
احتَ َّج َ
ِّ
ِّ
ون َس ِّد ًيدا َعَلى َذلِّ َك اْلَق ْو ِّل)()15مما الشك فيه إن المجرد من األفعال
«أَْف َع ُل» َال َي ْع َم ُلَ ،وإ َّ
َن َال َي ُك َ
َن َي ْنتَص َب ِّبـ َلِّبثُوا َف َال َي ُس ُّد َعَل ْيه اْل َم ْع َنى أ ْ
ِّما أ ْ
ما كانت حروفه أصلية والمزيد منها ما كانت حروفه زائدة  ،وحروف الزيادة كما حددها علماء الصرف هي (س -أ -ل -ت -م -و -ن-

ي -ه)-اختصرها بعض العلماء بكلمة( سألتمونيها) ،أما الصيغ الصرفية اثنا عشر صيغة منها الثالثي المزيد والرباعي المزيد .

املطلب األول  -الفعل الثالثي:

 -1الفعل الثالثي المجرد :فعل جردت حروفه األصلية من أحرف الزيادة  ،أي جميع األحرف المكونة للفعل ـ ويعطي بوساطتها داللة
صحيحة ـ  ،وال يسقط منها حرف في أحد التصاريف التي تلحق بالفعل  ،إال لعلة  ،وأقل أحرف الفعل المجرد ثالثة  ،حرف ُيبدأ به ،
ِّ
وفعل)( )16ما ال تكون فاءه والمه إال متحركتان
فعل وفعل ُ
وحرف ُيقف عليه  ،وحرف يتوسط بينهما .وهو على ثالثة أوزان هي ( َ
بالفتح ،أما عينه فمتحركة بالفتح أو الضم( فعل) مفتوح الفاء والعين ولالم( فعل) مفتوح الفاء ومضموم العين ومفتوح الالم (-فعل) فتح
فاءه  ،وكسر عينه وفتح المه .ذكر سيبويه منها إلى اثنين وثالثين بناء)17(.
أَ -ف َع َل  :صيغة( َف َع َل) :إن صيغة َف َع َل تدل على اإلعطاء  ،ففي قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ(إبراهيم  )39:إن دقة وضع الكلمة واختيارها واتساقها بالمعنى وطول عمر إبراهيم (عليه السالم) يتناسب
مع التصوير الفني لهذه الصيغة الصرفية  ،وفي اللغة الواو والهاء والباء كلمات ال ينقاص بعضها مع بعض )18(.والهبة العطية الخالية عن
األعراض واألغراض -فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا ومن أسماء هللا الوهاب .واستخدم القران (ﲥ) وهي ال تستخدم إال بصيغة
الماضي )19(.وما جاء في القران في ذلك قوله تعالى:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ ( الكهف )5:أي عظمت الكلمة إذ قالوا اتخذ هللا ولدا ،وذكر البيضاوي بهذا المجال في عظمت مقالتهم هذه في
الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك وايهام احتياجه تعالى إلى الولد)20(.
بَ -ف ُع َل :صيغة( َف ُع َل) بضم العين  :قوله تعالى:ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱷ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ (النساء  )69قال أهل التفسير(ﱹ ﱺ ﱻ) فيه معنى
ﱸ
ﱵ ﱶ
التعجب  ،كأنه قال  :ما أحسن أولئك رفيقا في الجنة .فاألصل وحسن رفيق أولئك فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه وجاء التمييز
21
(فعل) في القران
على وفق المحذوف ،واالستقاللية بمعنى التعجب ( ) فان صيفه (فعل) (حسن) دالالتها التعجب والمبالغة  ،وفد نقصت ُ
ِّ
و(فعل) من حيث مرات ورودها نقصانا بينا ملحوظا وكان ما دل على التعجب والمبالغة وما دل على السجايا والطباع)22(.
(فعل)
عن َ

صيغة(ح ُس َن) دقة في التصوير
فاختيار هللا لهذه الصيغة في القران ،ال تغني صيغة أخرى في إظهار جماليتها في هذا الموضع مثل
َ
وحسن اختيار  ،وانتقاء المفردة القرآنية لتتناسب مع اآليات والمقام التي ذكرت فيه لذلك نجدها تفيد التعجب والمبالغة والدح لرفقاء الذين
ِّ
ِّ
ل)(فعل)التي تدل على األعراض واأللوان.
يرافقون األنبياء والصديقين والصالحين وهو مقام عالي التصل أيه لفظة (حسن)( فع َ
(فعل) :بكسر عين لكلمة.إن هذه الصيغة في داللتها على المالزمة واألعراض كاإلمراض  ،فتمثلت هذه الصيغة في ( ِّ
ج -صيغة ِ
خس َر)
َ
في قوله تعالى:ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

فعل) ( ِّ
ِّ
خس َر)
ﲋ ﱠ(اإلنعام  )140:للداللة على الهالك وتحقيقا للخسران للذين يقتلون أوالدهم ،فان دقة التصوير للكلمة ولصيغة( َ
وما تحمله من وقع مؤثر على النفوس ودقة تتناسب مع المعنى ،قال الطاهر بن عاشور ( :وهذا تذليل جعل فذلكة للكالم السابق المشتمل
على ضاللتهم في قتل أوالدهم) )23( .فجعل قتل األوالد مع تحريم ما احل هللا من جملة االفتراءات ، .وان الولد نعمة عظيمة من هللا على
العبد فإذا سعى في إبطاله فقد خسر خسرانا عظيما في الدنيا واآلخرة.)24(.
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 :2الثالثي المزيد :فيه ثالثة أقسام :ما زيد فيه حرف واحد ،وما زيد فيه حرفان ،وما زيد فيه ثالثة أحرف .فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة
ستة؛ بخالف االسم ،فإنه يبلغ بالزيادة سبعة لِّثقل الفعلِّ ،
وخفة االسم )25(.وعند الزمخشري خمسة وعشرون باباً( )26فتكون زيادة الثالثي ،

احد ،وخمسةٌ للمزيد حرفان ،وأربعةٌ للمزيد فيه ثالثة أحرف.
حرف و ٌ
عشر وزناً ثالثةٌ للمزيد ٌ
اثنا َ
أما الذي تلحقه زيادة واحدة فال يخلو من أن تلحقه قبل الفاء ،أو بعد الفاء ،أو بعد العين ،أو بعد الالم.
أ -الثالثي المزيد بحرف واحد َّ :

27
(أفعل) ويكون في االسم والصفة و صيفه (افعل) تدل على التعدية والصيرورة والسلب  ،بزيادة همزة قطع في أوله،
( ) ومنها:أوال -صيغة َ
والدخول في الزمان والمكان( أصبح  ،أمسى ،أشهر ،انحرف) والصيرورة نحو أثمرت ،والتعدية  :أنضجت ،أخفى ،اخرج ففي قوله تعالى:ﭐ

ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ( فاطر)34 :أي انتقلوا من حال الحزن إلى غيره في الجنة حيث
أزاله هللا واذهب عنهم الحزن وصاروا إلى نعيم أخر  .أي الخوف المحذور أزاحه عنا وأرحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا
واألخر(.

28

) أي الهم في المعيشة والخزف من العذاب وتوقع الموت )29(.واجمعوا على الفتح )30(.ومن الدقة البالغة أن يعلق على جمال

الحزن بالفتحة )31(.منه قوله تعالى:ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ( الكهف )28:ولن يخلو "أغفلنا" هنا من أن يكون من باب
أفعلت الشيء أي صادفته ووافقته .معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي صادفناه غافالً؛ على ما مضى ،وإذا صودف غافالً فقد غفل ال محالة.

فكأنه -وهللا أعلم :وال تطع من غفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ،أي ال تطع من فعل كذا ،وفعل كذا)32(.

فعل :بزيادة حرف من جنس عينه فيدغم الحرفان ،التي تدل على التكثير( )33والمشابهة ( قوس

صيغة(فعل) بتشديد العين :
ثانياً-
ّ
(فعل) تفيد في اللغة التكثير والمبالغة ،كما هو معلوم مشهور .ففي قوله
الظهر ،حجر الطين) والسلب :قشر البرتقال  ،وذلك ألن صيغة َّ
تعالى:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱠ ( يوسف )23فأهل التفسير عدها سبعة أبواب ،غلقت األبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها  )34(.قال سيبويه:
35
دليل
غلقت األبواب ،أرادت أن يكثر العمل أي أبواب كثيرة ) (.إن تغليق األبواب باهتمام ـ وهو ما تدل عليه صيغة "فعل" بتشديد العين ـ ٌ
على خشيتها من هربه ،ألنها تمكنت منه بعد محاوالت كثيرة ،والسيما أن الدخول إلى بيت مثلها ،يقتضي ترتيباً معيناًُّ ،
أقله االستئذان ،فهي

نص على صحة ما ذهبنا إليه ،فهو يجري إلى الباب طلباً للهرب .وهي
امرأة عزيز .وقوله تعالى( :ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱠ (يوسفٌّ )25 :

تجري إليه طلباً لمنعه.
ثالثاً -صيغة(:فاعل)

بزيادة ألف بين الفاء والعين ،ويأتي للتكثير و يأتي للمشاركة المقابلة ،وفي قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧﲨ ﱠ ( إبراهيم  )10:أي خالق السموات واألرض ومبتدئها ،قال ابن عباس :كنت ال أدري ما فاطر السموات واألرض
حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما :أنا فطرتها أي ابتدأتها )36(.المعنى  :أي فطر السموات واألرض على وجه الثبوت
ط َر) يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي  ،من غير داللة على المالزمة والدوام  ،وأما اسم فاعله(فاطر) فانه وصف ثابت في
فالفعل( َف َ
الزمن الماضي  ،غير قابل الحدوث والتغيير)37(.
ب – الثالثي المزيد بحرفين :في بيان معاني وداللة هذه الصيغ في القرآن الكريم تبين كثرة ورود الفعل الثالثي المزيد بحرفين في القرآن

و"افع َّل"  ،و"تَف َّعل" ،
و"افتعل" ،
"انفعل"َ ،
الكريم ،حيث ورد ما يقارب (  ) 295جملة .وكانت موزعة بين الصيغ الخمسة أوزان .وهي
َ
َ
َ
كتصالح.
"تفاعل".
و
َ
َ

صل َوالنُّون( ،)38ويأتي للمطاوعة .وردت هذه الصيغة في القران سبع مرات نحو قوله تعالى:ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ْ ( -1انَف َع َل) ِّب ِّزَي َادة َ
همزة اْل َو ْ
ِّ
ِّ
يها من معنى اْل َج َزاء )39(.وان استخدام
ﱃ ﱠ (االنفطارَ )1 :م ْع َناهُ ِّإذا انشقت َّ
الس َماء َوَل ْوَال َه َذا اْلف ْعل لم يصلح أَن َيقع بعد ِّإذا لما ف َ
الصيغة الصرفية (انفعل) ولما لها من داللة تفسيرية للوقوع في الماضي لتدل للمستقبل ،أال ترى أن السماء لم يسبق لها أن انفطرت ،وفي

ورها )41(،
قوله تعالى :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ( التكوير :)1:فقال بعضهم :معنى ذلك :إذا الشمس ذهب ضوءها )40(.أ ْ
ظَل ْ
مت وذهب ُن ُ
وهوت ) 42(.أو انحدرت وتساقطت تغيرت)43(.
أو تناثرت َ

 -2صيغة(ا ْفتَ َع َل) :بزيادة الهمزة والتاء ،وردت هذه الصيغة ( )162مرة في اللفظة القرآنية ،تأتي هذه الصيغة للداللة على االجتهاد والمبالغ
في الفعل وتجيء افتعل للداللة على االتخاذ نحو (اكتسب)وافتعل للمطاوعة غالبا )44(.وللزيادة على معناه كقولك اكتسب في كسب)45(.
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في قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ ( النور )11:فمعنى َك َس َب أصاب ،ومعنى اكتسب اجتهد في تحصيل
(و َعَل ْي َها ما اكتسبت) أي :ال
اإلصابة بأن زاول أسبابها ،فلهذا قال هللا تعالىَ( :ل َها َما َك َس َب ْت) أي :اجتهدت في الخير ْأو الَ فإنه ال يضيع َ
تؤاخذ إال بما اجتهدت في تحصيله وبالغت فيه من المعاصي)46(.

ْع َّل) :زيادة الالم الثانية في آخره  ،وتأتي لمعنى واحد هي قوة اللون أو العيب  ،وجاءت مرتان في القران  :وفي قوله
-3صيغة(اف َ
تعالى :ﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ ( اإلسراء )72:اختلف المفسرين في لفظة( أعمى) فجاءت
أعمى على صيغة افعل ،فكان الخالف على إنها صفة أو تكون للتفضيل  ،فعال هذين المعنيين دارت أقوال المفسرين.قال الزمخشري(:

واألعمى مستعار ممن ال يدرك المبصرات لفساد حاسته ،لمن ال يهتدي إلى طريق النجاة :أما في الدنيا فلفقد النظر .وأما في اآلخرة ،فألنه

ال ينفعه االهتداء إليه)()47
 -4صيغة(تََف َّع َل) :بزيادة التاء وتضعيف عينه  ،جاءت هذه الصيغة ( )75مرة في القران  ،وتأتي لمعنى المطاوعة واالتخاذ والتكليف
والتجنب والتدرج.فمنه قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ ( البقرةَ )37:وَو ْج ُه َد َالَلِّت ِّه َعَلى َذلِّ َك
ف لِّحصولِّ ِّه وت َ ُّ ِّ
وب ِّب ِّخ َال ِّ
إن ِّ
َّ
يغةُ تََف َّعل د َّالةٌ عَلى التَّ َكُّل ِّ
طَّلب لَِّقاء ْاألَم ِّر اْلم ْحُب ِّ
ف َالَقى َف َال َي ُد ُّل َعَلى َك ْو ِّن اْل ُم َالَقى
ََ
صَ
َ َ
طلِّبه َوإَِّّن َما ُيتَ َكل ُ
َ
ف َوُيتَ َ ُ
ُ ْ
َ
ُ ُ
ِّ
ور َن ْحو اْل َغ ْي ِّر ِّبَق ٍ ِّ
ص ٍد َوِّفي َخ ْي ٍر أ َْو َش ٍر)48(.
اء اْل ُح ُ
َم ْح ُب ً
وبا َب ْل تَُق ُ
صد أ َْو ب َغ ْي ِّر َق ْ
ْ
ضُ ُ
ول َال َقى اْل َع ْد َوَ .واللَق ُ
اع َل) يكون للمشاركة بين اثنين،وقد وردت ما يقارب تسع وأربعين مرة في القران الكريم ،من معاني هذا الوزن التي ذكرها:
 -5صيغة ( َت َف َ
إظهار اإلنسان شيئاً ليس من خلقه وال غريزته .قيل :التفاعل يقع من اإلنسان إذا أظهر شيئا ليس من خلقه وال غريزته : .قوله تعالى :ﱡﭐ

بركةَ ،و ِّهي ِّ
بركة تكتسب وتنال بذكرك" ،تبارك هللا"
الزَي َادة والنماء َواْل َك ْث َرة واالتساع ،أَي اْل َ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ( األعراف )54:من اْل َ
هو تفاعل من "البركة"()49
ج -الثالثي المزيد بثالثة أحرف:

 -1استفعل :بزيادة األلف والسين والتاء ،أو بزيادة همزة الوصل والسين والتاء ،وهو للطلب وردت صيغة (استفعل) في القران على بابها

ﲢ ﱠ( البقرة )45:فاستفعل في اآلية جاءت على بابها بمعنى الطلب)51(.
ﲣ
بمعنى الطلب )50(.فمنه قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ
ووردت صيغة استفعل في القران ،بمعنى(أفعل) منه قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ( ال عمران )195:أي أجاب دعائهم ،وقوله
تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ( البقرة )17:فلفظة(ﱄ)هنا بمعنى أوقد .أي طلب الحقير منهم .ويكون للتصيير
كاستحجر الطين )52(.كما وردت صيغة ( استفعل) على بابها بمعنى الطلب ،منه قوله تعالى (اياك نستعين)( الفاتحة )5:فاالستعانة طلب
المعونة من هللا  ،ومنه قوله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصالة)( البقرة  )45:فجاءت صيغة استفعل بمعنى الطلب .وقال أهل التفسير:

َي
ﲢ
نطلب عونك على العبادة. )53(.وقوله تعالى :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ومعنى َ"ن ْستعين"
ُ
ﲡ ﱠ(آل عمران )155 :أ ْ
الزَّل ِّة َّ
ِّ
الزَّل ِّة ،و َّ
استَْف َع َلِّ ،م َن َّ
اهم ِّإَلى َّ
الزَّل ُةِّ :هي اْل َخ ِّط َيئ ُة )54(.ومن خالل ما تقدم يظهر ان صيغة ( استفعل)
الش ْي َ
طُ
استَ َزَّلْ :
انَ ،وَق ْوُل ُه ْ
َ
إَّن َما َد َع ُ ْ
َ
وردت في مواضع كثيرة .في القران الكريم.
ْع ْو َع َل :يدل على قوة المعنى أَكثر من الثالثي  ،وهو للمبالغة ()55
 - 2اف َ
ْع َّول :يدل على قوة المعنى أكثر من الثالثي .تكون للمبالغة في معنى مجردها ،أي إنها تزيد في معناها على معنى المجرد منها.
 - 3اف َ
فعال :زيدت فيه همزة الوصل أوال واإللف حشوا وضعفت المه .
 -3إ َّ

املطلب الثاني :الفعل الرباعي:

أوال -الرباعي المجرد :للرُّباعي المجرِّ
خالف ُعزِّي للقدماء في الرباعي المضاعف؛
وثم َة
لل"(َّ )56
َّد ليس له بناء اال وزٌن و ٌ
ٌ
احد ،وهو " َف ْع َ
()57
باعي ،و َّ
أن وزنه ( َف ْعَل َل) وجميع حروفه أصول.
نحوْ َ :
(زل َزَل) ومذهب جمهور البصريين أن ذلك كله ر ٌّ

ثانيا -الرباعي المضعف :وبإحصاء ما ورد في القران الكريم من األفعال الرباعية وجدت منها ثمانية أفعال  ،أربعة مضعفة وهي مبنية
ل لفاعل (وسوس ،حصحص،عسعس ،دمدم) وأربعة للمفعول منها ثالثة مضعفة( زلزلوا ،زلزلت،زحزح ،كبكبوا) ومنها فعل غير مضعف وهو
(بعثر ،بعثرت)
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أ -المضعفة المبنية للفاعل( :ﭐ ﲇ  ،ﳈ ،عسعس ،دمدم)( )58عندما ُيعرف الصرفيون الرباعي المضاعف بـ ـ(الفعل الذي فاؤه
والمه األولى من جنس واحد ،وعينه والمه الثانية من جنس واحد أيضا ،نحو :زلزل ووسوس»( ) ،فإنه يتبادر إلى الذهن سؤال :كيف يكون
المعنى مع هذا التكرار الصوتي لهذه المفردات وأمثالها؟ هذا مع العلم بأن الزركشي ينص على أن من فوائد علم التصريف« :حصول
المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد(59 ).

الكلمة األولى(ﲇ)

قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ

ﲉ ﱠ(

األعراف)120:الفعل (وسوس) على وزن( فعلل) رباعي  ،وحرفه أصلية ( وسوس،يوسوس،وسواساً،موسوس) فهو من مضعف الرباعي ،قال
الماوردي :أما الوسوسة فهي إخفاء الصوت بالدعاء  ,يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة  ,ووسوس إليه إذا ألقى إليه المعنى )60(.الوسوسة

 ،والوسواس  :الصوت الخفي  .ويقال لهمس الصائد  ،والكالب  ،وصوت الحلي  :وسواس  .والوسوس بكسر الواو األولى مصدر ،
وبفتحها االسم  ،وهو أيضا من أسماء الشيطان  ،كما في قوله تعالى  :من شر الوسواس الخناس )61(.فالوسوسة :تجسيد حي وتصوير بليغ
لدأب إبليس على اإلغواء.والكلمة الثانية قد يكون الزماً (ﳈ) أي بان وظهر ومنه قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

صحص":حص" ،ولكن قيل":حصحص" ،كما قيلَ( :ف ُك ْب ِّكُبوا)( )62قال
ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ( يوسف )51:قال الطبري :وأصل َح
َّ

ابن عطية  :تبين بعد خفائه )63(،أو ظهر وبان بعد خفاء .والكلمة الثالثة (عسعس) أال يكون أصله ثالثياً وال صوتاً  ،فأبدلوا من المضاعف

64
وع ْس َع َس إذا
الثاني حرفا مماثالً للفاء فقالوا(ﲋ) ( ) قوله تعالى  :ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ( التكوير  )17:يقال َع ْس َع َس الليل إ َذا أَْقَب َلَ ،
شيء و ٍ
ٍ
الم ْع َن َي ِّ
احد ،وهو ابتداء الظالم في أوله ،وإدباره في آخره)65(.الكلمة الرابعة( ﲇ )) في قوله تعالى :ﭐﱡﭐ
ان يرجعان إلى .
َ
أ َْد َب َر ،و َ
ال َّ
الَ :د ْم َد ْم ُت َعَلى
َّاجَ :م ْع َنى َد ْم َد َم أَ ْ
الزج ُ
طَب َق َعَل ْي ِّه ُم اْل َع َذ َ
ابُ ،يَق ُ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ( الشمسَ )14:ق َ
ِّ 66
الد ُّم ِّفي ُّ
ط َبْق َت َعَل ْي ِّه ،وُيَقالَ :نا َقةٌ م ْدمومةٌ ،أَي َق ْد أَْل َبسها َّ
َّ
الش ْحمَ ،فِّإ َذا َك َّرْر َت ِّْ
ال الرازيَّ :
الل َغ ِّة
اإل ْ
الش ْي ِّء ِّإ َذا أَ ْ
ط َب َ
اق ُقْل َت َد ْم َد ْم ُت َعَل ْيهَ ) (.ق َ
ََ
ْ
َ ُ
َ ُ َ
َ
ِّ
ِّ
ف عَلى التَّض ِّع ِّ
َّ
ينَ :كأََّنما ُد َّم ِّب َّ
ط ُخ ،وُيَقال لِّ َّ
الش ْح ِّم َد ًّماَ ،ف َج َع َل َّ
الس ِّم ِّ
يف َن ْح َو ُك ْب ِّكُبوا َوَب ِّاب ِّه )67(.وهذا فيه
لش ْي ِّء َّ
ْ
َّاج َد ْم َد َم م ْن َه َذا اْل َح ْر َ
الزج ُ
الل ْ َ ُ
َ
إيقاع شديد يناسب جو التدمير لقوم ثمود .اللفظة مؤلفة من مقطعين ( دم /دم) او من مقطع متكرر ،لإليحاء بجو التدمير ،بما فيه من

أحداث متكررة حتى يتحقق التدمير الكامل في النهاية.

ب -الرباعي المضعف مبني للمفعول ( :زلزلوا ،زلزلت ،زحزح ،كبكبوا) الكلمة األولى ( -زلزلوا) وزن واحد وهو( تفعلل) ذكرت هذه

اللفظة في القران مرتين األولى في سورة البقرة في قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲼ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ( البقرة )214:وفي قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ( األحزاب)11:
ﲺﲻ ﲽ
قال الزمخشريَ :وُ ْزل ِّزلُوا وأزعجوا إزعاجا شديداً شبيها بالزلزلة بما أصابهم من األهوال واإلفزاع )68(.قال ابن عطيةَ :وُ ْزل ِّزلُوا معناه حركوا
بعنف ،وق أر الجمهور « ِّزلزاال» بكسر الزاي ،وقرأها «زلزاال» بالفتح الجحدري ،وكذلك ِّ ْزل ازَلها في ِّإذا ُ ْزل ِّزَل ِّت [الزلزلة ]1 :وهذا الفعل هو
مضاعف زل أي زلزلة غيره  )69 (.ونقل لنا قول الزجاج ::هو تضعيف في (زل) فيجيء التضعيف على هذا في الفاء )70(،وكل ما فيه

الشيء إذا رفعه من مكانه ِّفإذا كرر رفعه ورده قيل قلقله فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك
فاء التفعيل ،تقول أقل فالن
َ
ترجع كررت فيه ُ
بالخوف)71(.وقال الماوردي :حركوا بالخوف تحريكاً شديداً )72(.ووافقه البغوي والنسفي بذلك)73(.

الشيء عن مكانه فإذا
الكلمة الثانية (-ﱶ) وفي قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ( الزلزلة )1:وأصل الزلزلة في اللغة من َزًل
َ
فاء التفعيل ،فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف)74(.
قلت زلزلة فتأويله كررت زلزلته من مكانه ،وكل ما فيه ترجع كررت فيه ُ
ﲠ ﱠ(آل عمران )185:وهذه من غرائب
ﲡ
الكلمة الثالثة (-ﲚ ) في قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

يح؛ إذا
التَّداخل بين الثالثي والرباعي المضاعف ما رواه األزهري من قول بعضهم في ُ
اح ُي ِّز ُ
(ز ْح ِّزَح) إنه مكرر من باب المعتل ،وأصله َز َ
تأخ َر .أو مأخوذ من َّ
السوق الشديد .ولو قيل :إنه من (ز ح ح) لكان وجهاً؛ فهو مذهب طائفة من أهل اللغة؛ وهم بعض
(الزْو ِّح) وهو ُّ
باعي من (ز ح ز ح) على مذهب جمهور البصريين)75( .
الكوفيين ومن وافقهم؛ كما تقدم ،والراجح أنه ر ٌّ
الكلمة الرابعة( -ﱿ )قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ (الشعراء ،)94:فقد ورد في النص القرآني الفعل المضعف الرباعي

(ﱿ) ألنه يصور معنى أدق تصوير ،فهو كب بعد كب  ،فلو وضع الفعل ( كبو ) بدالً من الفعل(ﱿ) لما دل على وقوع الفعل ولم
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ون وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم .والكبكبة :تكرير الكب ،جعل
غاو َ
يتوضح المقصود من النص القرآني .قال الزمخشريُ :ه ْم أي اآللهة َواْل ُ
76
التكرير في اللفظ دليال على التكرير في المعنى ،كأنه إذا ألقى في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها ) (.وقال أهل ُّ
الل َغ ِّة معناه
ُلقي ي ْن َك ُّب مرة بعد م ٍرة حتى ِّ
ِّ
ِّ
ُد ْه ِّوُروا  ،وحقيقة ذلك في اللغة تكرير االنكباب َّ
باّللِّ منها )77(.قال ابن عاشور(ت
ير َّ
ً
كأنه إذا أ َ َ
يستَقر فيها َي ْستَج ُ
ْ
ير وتَ ْك ِّرير َّ
ِّ
ِّ
ِّ
يد تَ ْك ِّر َير اْل َم ْعَنى) )78(.وبهذا يتبن أن
اللْف ِّظ ُمِّف ٌ
يها َكبًّا َب ْع َد َك ٍب َفِّإ َّن ُك ْبك ُبوا ُم َ
اع ُ
ض َ
ف ُكُّبوا ِّبالتَّ ْك ِّر ِّ َ ُ
1393ه)َ (:ومعنى َف ُك ْبك ُبوا ُكُّبوا ف َ
بناء الكلمة زاد توضيحاً لفهم النص القرآني.
ثالثا -الرباعي المزيد :االسم الرباعي المزيد بحرفين ،وكذلك االسم الخماسي المزيد بحرف ،وهذا غاية ما يصل إليه المزيد ،قد اجتمع

من النوعين أربعة ألفاظ في سورة واحدة ،وهي سورة اإلنسان :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ (اإلنسان )10 :على
وزن (فعلليل) اسم فاعل مبالغة من " قمطر -يقمطر"

:قال المفسرون :القمطرير :الذي يقبض الوجه بالبسور والعبوسة والكرب ،ويزوي

يس اْل َو ْج ِّهَ ،ف َي ْجتَ ِّم ُع َما َب ْي َن اْل َع ْي َن ْي ِّن()79وقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ(
ما بين العينين.او تَ ْعِّب ُ
اإلنسان )13:المزيد بحرفين فقد جاء في زمهرير ،وقمطرير)80( .

وقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﱠ(اإلنسان)17:ذكرها الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة على وزن ( َف ْعَلليل)وقال (:وهنا ظاهرة تستلفت النظر :االسم الرباعي المزيد بحرفين،
وهو أقصى ما يصل إليه االسم الرباعي بالزيادة ،إن كان غير مصدر ،ويرى سيبويه أن (زنجبيال) من المعرب)81(.وقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﱠ( اإلنسان )18:ذكرها أهل الصرف على وزن (َف ْعَلليل) قال الزجاج( :قال ابن األعرابي :لم أسمع السلسبيل إال في القرآن)

( )82وهذا ما قالبه اكثر المفسرين83.اجتمعت هذه األلفاظ األربعة التي هي قمة الزيادة في سورة واحدة فهذا سر من أسرار هللا سبحانه
وتعالى اودعة في القران الكريم.

أ -الرباعي المزيد :ينقسم الرباعي المزيد فيه إلى قسمين :ما زيد فيه حرف واحد ،وما زيد فيه حرفان.
علل)
األول  -بحرف واحد( تَف َ

 -1تبعثر  :التاء في أوله مزيد بحرف،وردت هذه الصيغة في القران في آيتين منها قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱐ -ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ِّ
ِّ
ٍ
اح ٍد ،وهما مرَّكب ِّ ِّ
ﱗ ﱠ ( العاديات )6:قال ابو حيان  :بعثَر وبحثَر ِّبمعًنى و ِّ
وم ٍة ِّإَل ْي ِّه َماَ ،واْل َم ْعَنى:
ان م َن اْل َب ْعث َواْلَب ْحث َم َع َراء َم ْ
َ ُ َ َُ َ
ض ُم َ
َْ َ ََ ْ َ َ ْ َ
اها)84(.وقوله تعالى :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ ( االنفطار  )4:قال أهل التفسير :وإذا القبور أُثيرت فاستخرج من فيها من
ُب ِّحثَ ْت َوأ ْ
ُخ ِّرَج َم ْوتَ َ
الموتى أحياء ،يقال :بعثر فالن حوض فالن :إذا جعل أسفله أعاله ،يقال :بعثرة وبحثرة :لغتان )85(.قال الزجاج (:أي قلب ترابها وبعث
86
ِّ
ِّ
«ب ْعثَ َر ُم َرَّك ٌب من اْل َب ْعث َم َع َر ٍاء
ال ابن عاشور وهو ينقل كالم الزمخشري والبيضاوي قائال :في «اْل َك َّشاف» َ :
الموتى الذين فيها)َ ) (.ق َ
ِّ
ِّ
اإلثَ َ ِّ
يلِّ :إ َّن َب ْعثَ َر م َرَّك ٌب ِّم ْن َب َع َث وَرِّاء ِّْ
ارة َك َب ْس َم َل)87(.
ال اْل َب ْي َ
ُ
ض ِّاو ُّي ق َ
ض َّم ْت ِّإَل ْيه» َ .وَق َ
َ
ُ

الثاني -الرباعي المزيد بحرفين .االسم الرباعي المزيد بحرفين جاء في القرآن منه ثالث كلمات :العنكبوت ،وقد كررت في آية واحدة ﱡﭐ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱠ (العنكبوت )41:له وزنان :تأتي هذه الصيغة للداللة على :االجتهاد والمبلغة في الفعل،
واالتخاذ )88(،قال ابو علي الفارسي(ت388ه) ليس اتخذت من أخذت ،الن الهمزة ال تبدل من التاء .بمعنى ان (اتخذت) مأخوذ من
(تخذت)(وخذت)عند اهل الحجاز وذلك على حد سواء،اما عند تميم فهو من (اخذت) النهم اليقولون(تخذت) و(وخذت) .وقال َّ
الزجَّاجَ :م ْن
أخ ْذ ُت )89(.وقد اعترض بعضهم وقال :ومن زعم أن "تخذت" أصله من :أخذت ،لم يكن
َق َأَر (َلتَ ِّخ ْذ َت) فهو بمعنى:
اتخذت ،وأصل تَ ِّخ ْذتَ :
َ
هذا القول بمستقيم وال قريب منه ،ولو قلب ذلك عليه لم يجد فصال ،أال ترى أن الهمزة لم تبدل من التاء ،وال التاء أبدلت منها)90(.

املبحث الثالث  :اإلعجاز بالصيغ الصرفية .

المطلب األول – البالغة :إن من صور البالغة القرآنية ما يرجع إلى األسرار المعنوية المقصودة من التعبير بصيغة صرفية معينة ،في
سياقات معينة ومقامات معينة ،دون ما سواها من صيغ أخرى؛ الن اعتمادها في التحقيق على التعبير بالصيغ الصرفية التي تنفرد،دون
سواها فهذا يسمى بالبالغة الصرفية ،في قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﱠ (إبراهيم )10:المعنى :أي فطر السموات واألرض على جهة الثبوت فالفعل ( َف َ
ط َر) يدل على
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وقوع الفعل في الزمن الماضي ،من غير داللة على المالزمة والدوام ،وأما اسم فاعله(فاطر) فانه وصف ثابت للزمن الماضي غير قابل

للحدوث والتغيير)91(.في قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ

(األعراف؛ )141ﭐإن صيغة (قتل) في الفعل (يقتل) تدل على معنى اشتقاقي اعم

من المعنى االشتقاقي التي تدل عليه مادة ( ذبح) في الفعل يذبح من قوله تعالى  :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ

ال

(البقرة )49:فالعنصر المؤثر في معنى

الفعل (يقتل) اعم من معنى الفعل (،يذبح) وان معنى الفعل (يذبح) اخص من (يقتل) فكل مذبوح مقتول وليس كل مقتول مذبوح.ومن ذلك
قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ (القمر  )42:فمقتدر ابلغ من قادر واستخدم القران مقتدر داللة على
تفخيم األمر وشدة األخذ الذي ال يصدر إال عن قوة الغضب  ،فمقتدر اسم فاعل اخذ من الفعل (اقتدر) ،و(قادر)اسم فاعل مأخوذ من الفعل

0قدر ) وان صيغة (افعل)ابلغ من صيغة ( َف َعل) يقول ابن جني  :فمقتدر هنا أوفق من قادر؛ من حيث كان الموضع لتفخيم األمر وشدة
شديدا ،ويرجع هذا إلى معنى الموصوف .وفي قوله تعالى  :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ
األخذ )92( .فأصبحت قوة اللفظ لقوة المعنى إي  :أخذا
ً

ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﱠ (اإلسراء )7:استعمل القران ضمير الخطاب (كم) في "ﲠ" مع اإلحسان في حين جاء
بضمير الغائب (ها) في قوله(فلها) مع فغل اإلساءة ؛ الن الحسنات مقربات إلى هللا  ،فاستعمل القران ضمير الخطاب (كم) الذي يتم بين
متحاورين قريبن  ،يبدوا أن فعل اإلساءة كل سبب البعد عن هللا وعن رحمته ،فاستلزم اإلتيان بضمير الغائب (ها)الذي يدل على البعد.في
تغيير البناء من الفعل إلى ا السم ،استعمل القران األلفاظ في غاية الدقة ليعبر عن المعنى المقصود من النص القرآني  ،فاستعمل االسم
والفعل ،في قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ ( األنفال)33:إذ إن
الفعل (ﲼ ) دال على التغيير والتجدد  ،وذلك مع وجود رسول هللا بينهم ،وهو بقاء متغير ،وفي المقابل نتلمس عالقة المسلم بربه
متواصلة من دون وساطة ،فقد عدل التعبير القرآني عن الصيغة الفعلية (ﲼ)إلى البناء االسمي في قوله تعالى (ﳃ) مع
ربطه باستغفار المسلمين  )93(.جاء باسم الفاعل الذي ال يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب بالمستغفرين على العموم في
األحوال )94(.وفي قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ( األعراف )2:في
اآلية الكريمة تغير البناء الصرفي من الفعل إلى االسم  ،فغير الفعل(ﱌ) إلى االسم (ﱎ) الن إنذار الرسول(  )محدد بزمن
معين فبدا من نزول الوحي إلى االلتحاق بالرفيق األعلى)95(.أما القران خالد وباقي إلى يوم القيامة فاستعمل معه االسم (ﱎ) الذي
يدل على االستم اررية .فاستعمل الفعل مع الحي فقال( :يخرج) واستعمل االسم مع الميت فقال( :مخرج) وذلك ألن أبرز صفات الحي
الحركة والتجدد فجاء معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ،وألن الميت في حالة همود وسكون وثبات جاء معه بالصيغة االسمية
{و ُم ْخ ِّرُج الميت ِّم َن الحي} (األنعام .)95 :ومن جميل التعبير بالفعل واالسم ما جاء في سورة (الكافرون) وهو قوله
الدالة على الثبات فقالَ :

تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ (الكافرون )6-1 :فأنت ترى أن الرسول نفى عبادة األصنام عن نفسه بالصيغتين:

الفعلية واالسمية (ال أعبد ما تعبدون) و (وال أنا عابد ما عبدتم) وبالفعلين :المضارع والماضي (تعبدون) و (عبدتم)  .ونفى عن الكافرين
العبادة الحقة بصيغة واحدة مرتين هي الصيغة االسمية( :وال أنتم عابدون ما أعبد)ومعنى ذلك أنه نفى عبادة األصنام عن نفسه في الحالتين

الثابتة والمتجددة في جميع األزمنة وهذا غاية الكمال .إذ لو اقتصر على الفعل لقيل :إن هذا أمر حادث قد يزول .ولو اقتصر على االسم

لقيل :صحيح أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناه أنه مستمر على هذا الوصف ال يفارقه ،فإن الوصف قد يفارق صاحبه أحياناً ،بل معناه
ِّ
غالب أحواله ،فالحليم قد يغضب ويعاقب ،والجواد قد يأتيه وقت ال يجود فيه إذ هو ليس في حالة ُج ٍ
ود مستمر ال ينقطع،
صُفه في
أن هذا َو ْ
ظ َّن ذاك في الرسول أعلن براءته من معبوداتهم بالصيغتين الفعلية واالسمية :الصيغة الفعلية
والرحيم قد يأتيه وقت يغضب فال يرحم .ولئال ُي َ
الدالة على الحدوث والصيغة االسمية الدالة على الثبات ليعلم براءته منها في كل حالة .ثم إنه استغرق الزمن الماضي والحال واالستقبال
باستعماله الفعل الماضي والمضارع ،في حين نفاه عنهم بالصيغة االسمية فقط .فإص ارره هو على طريقه أقوى من إصرارهم ،وحاله أكمل
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َدوم وأبقى من النفي عنهم :ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة االسمية قائالً( :قل يا أيها الكافرون) نفى عنهم
من حالهم والنفي عنه أ ُ
العبادة الحقة بالصورة االسمية أيضاً فقال( :وال أنتم عابدون ما أعبد)  .فإنهم لما اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات نفى عنهم عبادة هللا على
وجه الثبات أيضاً .وهو تناظر جميل .ومن جميل استعمال القرآن للفعل واالسم أنه يستعملهما استعماالً مناسباً مع وقوع الحدث في الحياة
فإذا كان مما يتكرر حدوثه ويتجدد استعمله بالصورة الفعلية وإذا لم يكن كذلك استعمله بالصورة االسمية.فخالصة األمر أن الفعل يدل على

الحدث والتجدد واالسم يدل على الثبوت واالستقرار .وقد استعمل القرآن الفعل واالسم استعماالً فنياً في غاية الفن والدقة.

المطلب الثاني :صيغ المبالغة :هي أسماء تشتق من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل يقد به المبالغة ،فالصيغ الصرفية في اللغة
العربية التي تدل على المبالغة خمسة صيغ( فعال-فعول -فعيل -مفعال-فعل)

أوال -صيغة( :ف ّعال) بتشديد العين .إن الذي يقف على سياق النص القرآني بدقة قد يصرف معنى اآلية إلى غير مراد هللا ففي قوله تعالى:ﭐ
ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ ( آل عمران )182 :فصيغة فعال توحي للمبالغة والتكثير فهي تؤدي
هذا المعنى ...فان نفي (ظالم) ال يلزم منه نفي أصل الظلم عن هللا --بل يلزم مبالغته في الظلم  ،وهذا مناف لقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ ( النساء  )40:وقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ ( يونس)44:قال القرطبي  (:إن ذلك لنفي الظلم من هللا عز وجل قليله وكثيرة )96(.وقال
الرازي( ت606 :هـ) (:لو كان ظلما لكان عظيما فنفاه على حد عظمته لو كان ثابتا) )97(.ومنه قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﱠ (القلم )12ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ (هود  )107استعمل القران الكريم صيغة (فعال ) بدل من صيغة (فاعل) في قوله
تعالى :ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ (البقرة )222:وذلك لحكمة اقتضاها المعنى ،فالمعنى الصرفي لصيغة(فعال) طريقا
اليه ودليال عليه ،فان التواب هو الذي تكرر منه التوبة مرة بعد مرة وهو (فعال)فيكون ابلغ من التائب ،على وزن (فاعل)فالتائب اسم فاعل
،اي صدرت منه التوبة مرة واحدة فاّلل  يحب الذين يتوبون من الذنوب)98(.

ثانيا -فعول :جاء على صيغة (فعول)لقد وردت هذه الصيغة في(  )52لفظة من األلفاظ القرآنية موزعة مابين السور ،نذكر منها :قوله عز
وجلﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ) :اإلسراء ،)3:فـ (الشكور) فعول من صيغ المبالغة ،أي :كثير الشكر .ونحوه قوله سبحانه :ﭐﱡﭐ
ﳐﳑﳒ ﱠ

)فاطر )30:فاللفظان{ :غفور شكور }من صيغ المبالغة ،أي :إنه سبحانه كثير المغفرة لعباده ،يقبل القليل من

العمل الخالص ،ويثيب عليه الجزيل من الثواب .ومنها قوله تعالى:ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ (الحج )60:فـ (العفو) صيغة (فعول)
من العفو ،أي :إنه سبحانه وتعالى كثير العفو .و(العفو) صفة من صفاته جل وعال .وكثير من صفاته تعالى وأسمائه جاءت على صيغة

(فعول) (الصبور) ،و(الودود)( ،والرؤوف).

ثالثا -فعيل :جاء على هذه الصيغة قوله سبحانه :ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﱠ (التغابن ،)17:فـ( حليم) ،على وزن فعيل من صيغ المبالغة ،سمي
سبحانه بذلك؛ لكثرة حلمه على عباده .ونحو هذا قوله تبارك وتعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ (األنعام ،)54:ف( رحيم(على وزن
فعيل

من

صيغ

المبالغة،

سمي

سبحانه

بذلك؛

لكثرة

رحمته

لعباده.

ورد

كثي اًر

في

القرآن

الكريم.

ومنها أيضاً قوله تعالى ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ ( :البقرة )209:فالصفتان(عزيز ،حكيم (على وزن فعيل من صيغ المبالغة،
وكلتاهما يفيد بلوغ النهاية في هاتين الصفتين .وهما أيضاً من الصفات التي تكررت بكثرة في القرآن الكريم.

رابعاِ -
فعل :هذه الصيغة جاءت على قلة في القرآن الكريم ،ومما جاء عليها قوله تعالى :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ

(القصص )76:فـ (الَف ِّرح) على وزن َف ِّعل من صيغ المبالغة ،أي :إن هللا سبحانه ال يحب المفرطين في الفرح؛ إذ المبالغة في الفرح تقتضي
شدة اإلقبال على ما ُيْفرح به ،وهي تستلزم اإلعراض عن غيره ،فصار النهي عن شدة الفرح رم اًز إلى اإلعراض عن ِّ
الج ِّد والواجب .أما من
َ
(الخ ِّ
صم)
ﲺ
كان مقتصداً في فرحه ،فليس داخالً في هذا النفي .ومنها أيضاً قوله تعالى:ﭐﱡﭐ
ﲹ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ )الزخرف )58:فـ َ
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بكسر الصاد على وزن َف ِّعل من صيغ ا لمبالغة ،يوصف بهذا من كان شديد التمسك بالخصومة واللجاج مع ظهور الحق عنده .واآلية هنا
وحب الشيء يدل على المبالغة فيه ،والتكثر منه.
تصف القوم بحب الخصامُّ ،

خامسا -صيغة مفعال :لمبالغة اسم الفاعل صيغ كثيرة ،تتفاوت فيما بينها في كثرة االستعمال وقلته وتأتي صيغة ( ِّمْف َعال)قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱦ

ﱫ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ (النساء )40:في المفردات( :المثقال :ما يوزن
ﱬ
ﱧﱨﱩ ﱪ
به ،وهو من الثقل ،وذلك اسم لكل سنج) )99(.وقوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ (
البقرة)83:الميثاق :مفعال من الوثاقة ،وهو الشد في العقد )100(.أو اسم في موضع المصدر،والميثاق اسم لما يقع به الوثاقة وهي

االستحكام،والمراد به ما وثق هللا به عهده من اآليات والكتب ويحتمل ان يكون بمعنى المصدر )101(.وعند الرجوع ألقوال المفسرين يتبين
التفاوت مابين آراءهم فمنهم من ذكر وجه واحد على انه اسم في موضع المصدر )102(.وذكر قسم من المفسرين احتمال المصدر الميمي

 )103(.وبعض المفسرين جمع بين كال االحتمالين ،المصدر الميمي واسم المصدر ولم يرجحوا أي منهم  )104(.والقول الراجح ،يتطلب

معنى المصدرية ؛ لكي يستقيم المعنى ،إذ يكون المعنى :وال تنقضوا عهد هللا بعد التوثقة  ،وهو معنى في االحتمالين السم المصدر او
المصدر الميمي وهللا اعلم.

نتائج البحث
ف) و تصاريفها معاني كثيرة  ،و هذه المعاني متغيرة بحسب االستعمال و بحسب السوابق و اللواحق  ،أما االستعمال
(ص َر َ
 -1ذكرت لمادة َ
ف) و تصاريفه في  18لفظة كلها كان بمعنى رد الشيء.
(ص َر َ
القرآني فقد جاء في استعمال الجذر َ

 -2تم جرد صيغ الثالثي التي وردت في القران ،فكانت ما يقارب ( )295وهي موزعة بين الصيغ الصرفية اآلتية:انفعل سبع مرات ،وافتعل
،مائة واثنان وستون  ،وافعل مرتان  ،وتفعل ،خمس وسبعون.

 -3إن اختالف البناء الصرفي في الكلمة قد يتغير المعنى العام للنص القرآني لذا كانت ألفاظ القران الكريم دقيقة للوصول للمعنى المقصود
من النص القرآني.
-4

المعاني الصرفية لها اثر واضح في فهم النص القرآني ،فإذا تعدد المعاني للصيغة الصرفية ،كما يقول النحاة تدل على معاني منها

التكثير والتعدية وسرعة وقوع الفعل واالختصار.

 -5إن سياقات معينة ومقامات معينة ،دون ما سواها من صيغ أخرى؛ الن اعتمادها في التحقيق على التعبير بالصيغ الصرفية التي
تنفرد،دون سواها فهذا يسمى بالبالغة الصرفية.
 -6لوال الصيغ الصرفية في اللغة العربية التي تدل على المبالغة وفهما للنص القرآني بدقة قد يصرف معنى اآلية إلى غير مراد هللا.
 -7إن الصيغة الصرفية من خالل داللتها هي المفتاح والوصول لفهم النص القرآني ، ،فلكل صيغة من هذه الصيغ دالالت عند الصرفيون،
فلكل صيغة ورد لها مثال من القران ومنها ما لم يرد مثاله في النص القرآني .
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