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معاني صيغة فعيل
يف سورة البقرة
إعداد
دكتورة /عواطف عبد السالم عباس
أستاذ مساعد جامعة طيبة

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية
من  2121إىل 2164
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بسم هللا الرمحن الرحيم
امللخص

هدفت هذه الدراسة إىل تطبيق منهج النحو الوظيفي  ،والتدرج به من بطون الكتب
إىل آفاق التطبيق من خالل دراسة معاين صيغة (فعيل) يف سورة البقرة.

وخلصت هذه الدراسة إىل بيان معاين (فعيل) يف سورة البقرة.

واملنهج الذي اتبعته الدراسة هو املنهج االستقرائي التطبيقي  ،وهو املنهج الذي

يتناسب وطبيعة هذه الدراسة.

واشتملت الدراسة على متهيد ومخسة مباحث  ،اشتمل املبحث األول على (فعيل)
صيغة مبالغة  ،والثاين على (فعيل)صفة مشبهة  ،والثالث على (فعيل) اسم فاعل ،

والرابع على (فعيل) اسم مفعول ،واخلامس على(فعيل) مبعىن االسم.
ويف اخلتام توصلت الدراسة إىل نتائج متخضت عنا توصيات هي:
 -1ضرورة تطبيق منهج النحو الوظيفي.
 -2دعوة الباحثين ألن يصبوا جل جهدهم في دراسة الظاهرة
النحوية والصرفية التي يحفل بها القرآن.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين  ،والحمد هلل كما ينبغي لجالل وجه  ،وعظيم
سلطانه  ،له الحمد في األولى واآلخرة  ،والصالة والسالم على سيدنا
محمد عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،وعلى آله وإخوانه من
الرسل واألنبياء .
وبعد،،
تميزت اللغة العربية بسعة معجمها  ،وتنوع صيغها  ،وتعدد دالالت هذه
الصيغ ومعانيها  ،فالصيغة الواحدة قد تدل على عدة معانٍ  ،فصيغة
"أفعل " مثالً تدل على  :التعدية  ،الصيرورة  ،والتعريض  ،والسلب
واإلزالة  ،وغيرها وكما أن الصيغة الواحدة تدل على عدة معانٍ  ،فإن
المعنى الواحد تدل عليه عدة صيغ .
ولما كان األمر كذلك رأيت أن يتناول معانيها ويجمع شتيتها  ،وأن يكون
محور هذه الدراسة القرآن الكريم حيث أستوقفني ورود هذه الصيغة في
صورة البقرة  ،لذلك رأيت أن تكون هذه السورة محور الدراسة
والتطبيق.
واملنهج الذي اتبعته الدراسة هو املنهج اإلستقرائي التحليلي الذي يعتمد على

مجع النصوص  ،وحتليلها مث الوصول إىل النتائج ؛ هذا من حيث املضمون أما
من حيث الشكل فقد قسمته إىل مخسة مباحث يسبقها متهيد هي :ـ
 -1المبحث األول فعيل صيغة مبالغة في صورة البقرة .
 -2المبحث الثاني فعيل صفة مشبهة في صورة البقرة.
 -3المبحث الثالث فعيل اسم فاعل في صورة البقرة.
 -4المبحث الرابع فعيل اسم مفعول في صورة البقرة.
 -5المبحث الخامس فعيل اسم في صورة البقرة.
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التمهيد
معاني فعيل
يكون فعيل اسماً وصفة  ،و االسم  :مفرد أو جمع  ،والمفرد  :اسم
معنى ،واسم عين  ،وصيغة فعيل تأتي من الفعل المعتدي نحو  :سميع ،
وتأتي من الفعل الالزم نحو :طريف.
ولفعيل معان كثيرة هي :1
( )1صيغة مبالغة نحو "رحيم" فهي تفيد المبالغة والتكثير في
حدوث اسم الفاعل وليست على صيغته فقولك "راحم"
يحتمل الوصف بقلة الرحمة أو كثرتها أمّا "رحيم "
فالمراد به الوصف بكثرة الرحمة .
( )2صفة مشبهة نحو "كريم" أي هو متصف بالكرم على
وجه االستمرار فإذا أردت أنه سيقع منه الكرم في الغد
قلت  :هو كارمٌ غداً  ،وال تقل هو كريم غدٍ  ،وكذلك إذا
وقع منه كرم في الماضي قل  :هو كارم أمس  ،وال تقل :
هو كريم أمس.
( )3اسم فاعل نحو "ظريف" فظريف اسم فاعل على فعيل ،
وأكثر ما يجئ فعيل اسماً للفاعل مما كان فعله على فعل
الزم نحو ظريف وشريف. 2
( )4اسم مفعول نحو "حميد" بمعنى محمود وهذه الصيغة
كثيرة في اسم المفعول ألن صيغة فعيل تدل على الثبوت أو
على معنى قريب من الثبوت.
( )5اسم عين نحو :قميص وقضيب.
 - 1البحــر اطــي – أبــو حيــان األندلســي – حتقيــق – صــدقي دمــد مجيــل – دار الفكــر – بــتوت – الطبعــة
األوىل  77/1- 2005-1425والدر املصـون يف تفسـت الكتـاب املكنـون – السـم اللـ – دار القلـم
– دمشق – الطبعة األوىل 171/1-1986- 1406

 - 2املقتضب – املربد – حتقيق – دمد عبد اخلالق عضيمة – الطبعة الثانية – .114/2
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( )6مصدر لفعل ثالثي يدل على السيرنحو دبيب  ،أو الصوت
نحو :صهيل .
( )7بمعنى أفعل نحو  :مشيط بمعنى أمشط .
( )8بمعنى فعال نحو  :صحيح بمعنى صحاح.
( )9بمعنى فعل نحو  :رطيب بمعنى رطب .
( )11اسم جمع نحو  :فريق ونخيل.
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المبحث األول
صيغ المبالغة في سورة البقرة
تعريفها :ـ
هي صيغ مشتقة من الفعل للداللة على الحدث وفاعله  ،داللة تفيد التكثير
والمبالغة  ،فإذا قلت ":هذا رجل صابر" عنيت أنه يتصف بالصبر ،
ولكنك لم تحدد درجة صبره من حيث الكثرة والقلة  ،ألن صيغة فاعل ال
تدل بذاتها على الكمية  ،أما إذا قلت  :أنه صبور فإن صيغة فعول تضيف
معنى التكثير والمبالغة لصبر الرجل  ،فالفرق بين صبور وصابر إنما هو
في الكمية ،ولذلك حمل النحاة صيغ المبالغة على اسم الفاعل ألنها تتفق
معه في الداللة على الحدث وفاعله مع إفادتها معنى المبالغة والتكثير .
فقد ذهب سيبويه إلى أنهم أجروا اسم الفاعل إذا أرادوا 1المبالغة في األمر
مجراه غذا كان على بناء فاعل. 2
وذهب المبرد3إلى ذلك فقد نص على أن صيغ المبالغة مأخوذة من اسم
الفاعل إال أنها تفيد التكثير.4
أوزانها:
لصيغ المبالغة أوزان متعددة تتفاوت في كثرة استعمالها وقلته وأكثر
األوزان استعماالً األوزان اآلتية: 5ـ
( )1فعّال بتشديد العين
وهذه الصيغة أكثر صيغ المالغة استعماالً نحو كذّاب وكفّار وقول
الشاعر:6
 - 1هو عمرو بن عثمان بن قنربة  .إمام البصريي يف النحو األعالم .80/5

 - 2الكتاب – سيبويه حتقيق عبد السالم دمد هارون – دار اجليل بتوت (د/ط) 10/1
 - 3هو دمد بن يزيد بن عبد األكرب  ،إمام العربية ببغداد – اإلعالم 144/7
 - 4املقتضب – املربد .102/2-
 - 5الكتاب – سيبويه – 114/1

 - 6قائله القالخ بن حزن – اخلزانة 157/8
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لباسا إليها جال هَلها " ...وليس بوالج اخلوالف أعقال"
أخا الرب ً

وسر الدالة على المبالغة في هذه الصيغة أنها تدل على التكرار فالقتَّال :
هو الذي قتل مرة بعد مرة  ،والوهَّاب  :هو الذي يتكرر منه تقديم الهبات
 ،وال يسمى اإلنسان ضرّاباً إال إذا ضرب غير مرة  ،وذهب المبرد إلى أن
1
"فعَّاال" في المبالغة أصل الفعَّال في الصناعة جتء في المقتضب
"وإنما أصل هذا التكرير الفعل كقولك  :هذا رجلٌ ضرّاب  ،ورجل قتَّال ،
أي يكثر منه  ،وكذلك خيَّاط فلمّا كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصنف
فعلوا به كذلك".
2
وإلى ذلك ذهب الرضى حيث قال  ":إلّا أنّ فعَّاالً لما كانت في الصل
لمبالغة الفاعل ،ففعَّال الذي بمعنى ذي كذا ال يجئ إال في صاحب شئ
يزاول ذلك الشئ ويعالجه ويالزمه.3
وذهب ابو طلحة إلى أن فعَّاالً في الصناعة أصل لفعّال في المبالغة ألن
4
األصل في المبالغة هو النقل من شيء إلى أخر فتحصل عند ذلك المبالغة
حرّف بصيغة "فعّال" غالباً نحو النجّار
 .والعرب تنسب إلى الصِنعة وال ِ
والنسّاج فنقل هذا البناء إلى المبالغة تقول "نجّار "كان المعنى كما هو
شخص حرفته النجارة. 5
وصيغة فعال تدل على الحرفة والصِنعة تقتضي االستمرار والتجدد وكذلك
صيغة المبالغة التي على "فعّال" نحو "أوّاب" واألوّاب هو التواب الكثير
الرجوع إلى اهلل وطلب مرضاته  ،ومن عادته أن يكثر ذكر اهلل ويديم

 - 1املقتضب – املربد .161/3-

 - 2الشيخ رضي الدين دمد بن السن – بغية الوعاة 568/1:

 - 3شــرش شــافية ابــن الاجــب – الرضــى – حتقيــق – دمــد نــور الســن وأخ ـرين – دار الكتــب العلميــة –
بتوت – د-ط 85/2

 - 4مهع اَلوامع يف شرش مجع اجلوامع – السيوطي – حتقيـق – أمحـد سـس الـدين – دار الكتـب العلميـة –
بتوت – الطبعة األوىل 97/2-1998 1418ز

 - 5شرش املفصل – ابن يعيش – عامل الكتب – بتوت – "د/ط" 13/6
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تسبيحه وتقديسه  .وقد تلحق هذه الصيغة التاء لتزيدها مبالغة مثل علّامة
وفهّامة.1
( )1فعول
وهذا البناء يدل على دوام الفعل واستمراره من الموصوف به نحو :
ظلوم وصبور ،وقيل هو  :لكم كثُر من الفعل نحو ضروب وكفور ومنه
قول الشاعر: 2
السيف سو هق ِ
ِ
ضروب ِ
ادا فإنك عاقر"
بنصل
مساِنا  "...إذا عدموا ز ً
ٌ
عفو وطحون وهضوم  .واستوى يف
وبعضها يدل على قدرة أصيلة للقيام ابلفعل مثل ّ :

3
ُّها
هذه الصفة املذكر واملؤنث إذا ُعرف املوصوف ذكراً أو سياقاً قال تعاىل َ ﴿ :ياأَي َ
ِ
وحا﴾ ويقال امرأة عجوز ومهة طموش  ،وقال
الَّ ِذ َ
ص ً
آم ُنوا تُ ُ
وبوا إِلَى اللَّه تَْوَب ًة َن ُ
ين َ

أحد األعراب  :اللهم ارزقين ضرساً طحوانً ومعدة هضوماً .4
( )2مفعال
ذكر اللغويون أن مفعاالً لمن اعتاد الفعل أو دام منه قال الثعالبي": 5أكثر
7
العادات في االستكثار على مفعال" 6وتقول العرب  ،إنه لمنحار بوائكها
 ،وقيل لمن صار له الفعل كاآللة نحو  :حرب مسعار والمعنى  :أن
الموصوف كاآللة التي تسعر بها الحرب  ،وكذلك امرأة مذكار يقصدون

 - 1املعــىن اجلديــد يف علــم الصــرف – دمــد خــت اللــواين – دار الشــرق العــر – بــتوت الطبعــة اخلامســة
 1999- 1420ص254

 - 2البيت أل طالب بن عبد املطلب – اخلزانة 161/3-
 - 3اآلية  8سورة التحرمي

 - 4الفروق يف اللغة – ابو هالل العسكري – الناشر حروس بروس – الطبعة األوىل (د-ت) 13/12
 - 5هو ابو املنصور عبد امللك بن دمد بن امساعيل الثعال – وفيات األعيان 178/3
 - 6فقـه اللغــة واسـرار العربيـة – الثعــال

ابــو منصــور عبـد امللــك بــن دمـد حتقيــق – أمســل نســيب – دار

اجليل – بتوت – الطبعة األوىل  – 1998- 1418ص555

 - 7شرش شذور الذهب – ابن هشام – دار الفكر – بتوت –  1994- 1414ص 514
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أنها كاآللة التي تنتج الذكور  ،ويستوي في مفعال المذكر والمؤنث إذا
عرف الموصوف تقول  :أبي معطاء  ،وأمي معطاء .1
واألصل في "مفعال" أن تكون للداللة كالمفتاح آلة الفتح  ،والمنشار آلة
النشر  ،والمحراث آلة الحرث  ،وعندما تقول  :مهذار كان المعنى آلة
للهذر  ،ومعطار آلة للعطر  ،وهذه الصيغ ال تقبل التأنيث  ،وال تجمع جمع
مذكر سالماً لألصل فكما ال تقول  :مفتاحه وال منشارة  ،وال تقول :
معطارة وال مهذارة  ،وال تجمع جمع مذكر سالماً  ،وإنما تجمع جمع اآللة
 ،تقول  :المهاذير والمعاطير  ،كالمفاتيح والمناشير جمع مفتاح
2
ومنشار.
( )3فعيل
وهي في المبالغة تدل على معاناة األمر  ،وتكراره حتى كأنه أصبح خلقةٌ
في صاحبه ،وطبيعةٌ فيه مثل  :عليمٌ أي  :هو لكثره نظره في العلم
وتبحره فيه. 3قال ابو طلحه ":هو لمن صار له كالطبيعة" ، 4وهذا البناء
منقول من "فعيل" في الصفة المشبة ألن بناء فعيل في الصفة المشبهة
يدل على الثبوت على ما هو خلقهٌ أو بمنزلتها كطويل وفقيه.
( )4فعِل
6
5
وهو لمن صار الفعل كالعادة  .نحو حذر في قول الشاعر :
وآمن  ....ما ليس منجيه من األقدار
حذر أموراً ال تضت ٌ

 - 1معاين األبنية يف العربية – فاضل صاحل السمرائي – جامعة الكويـت – الطبعـة األوىل 1981-1401
– ص112

 - 2املغين اجلديد يف علم الصرف -دمد خت اللواين ص 257

 - 3معاين األبنية يف العربية – فاضل صاحل السمرائي – ص 117
 - 4مهع اَلوامع –السيوطي 59/3
 - 5املصدر نفسه 59/3

 - 6قائلة أابن الالحقي – اخلزانة .169/8-
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1
ونﱠ قرأ ابن كثت ،2فحذرون مجع حذر وهو
وقوله تعاىل ﴿ َوِا َّنا لَ َج ِميعٌ َح ِاذُر َ
املطبوع على الذر.3

وقد وردت أوزان أخرى للمبالغة لكنها قليلة قياساً على األوزان السابقة 4واألوزان هي :

هي :

 - 1اآلية  56سورة الشعراء

 - 2هو عبد هللا بن كثت بن عمرو شيخ مكة وإمامها يف القراءة – لطائف اإلشارات 95/1

 - 3اطرر الوجيز يف تفست الكتاب العزيز – ابن عطية – حتقيق – عبـد السـالم عبـد الشـايف – دار الكتـب
العلمية – بتوت – الطبعة األوىل 232/4-1422 -

4
 قسم الصرفيون صيغ املبالغة إىل قياسية ومساعية حيـث عـدواً فعـال ومفعـال وفعـول وفعيـل وفعـل صـيغاًقياسية وما عداها مساعية – الكتاب – .114/1
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 .1فعيل :ـ
وهذه الصيغة تدل على التكرار  ،وتضيف إليه الولوع ابلشيء فالصديق هو الكثت
الصدق واملولع به واملداوم عليه  ،وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة 1حيث قال " :وال يقال
ملن فعل الشيء مرة أو مرت حىت يكثر منه أو يكون له عادة  ،والشريب هو من

يشرب املسكرات بكثرة ويداوم على شرهبا ".2

4
3
يق ﴾
وس ُ
الص ِّد ُ
ف أهيُّـ هها ِّ
وقال الرازي يف تفست كلمة "الصدي ّق" يف قوله تعاىل  ﴿:يُ ُ
ص ِّديق مبالغة يف كونه صادقاً وهو الذي يكون عادته الصدق  ،ألن هذا البناء يبىن عن

ذلك يقال  :رجل ِ
وسكت للمولع هبذه األفعال . 5ومسي ابو بكر صديقاً لكثرة ما
مخّت
ِّ
صدق يف تصديقه ابلقائق وصدق يف مبادرته إىل اإلميان وما يقرب من هللا .

 .2فاعول
وهذه الصيغة منقولة عن اآللة يف املبالغة حنو  :فاروق كان املعىن كأنه آلة للفرقان ألن

هذا البناء من أبنية امساء اآللة وتستعمل فيها كثتاً كالساطور والناقور وهو ما ينقر فيه
قال تعاىل﴿6فَِإ َذا ُن ِقر ِفي َّ
الناقُ ِ
ور﴾ .
َ
 .3مفعيل

 - 1هو عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري من أئمة األدب – األعالم 458/1

 - 2أدب الكاتب – عبد هللا بن مسلم – حتقيق دمد الـدا – مؤسسـة الرسـالة – بـتوت – الطبعـة األوىل
1982-

 - 3هو دمد بن عمرو بن السن بن الس األمام املفسر –األعالم313/6-
 4اآلية  46سورة يوسف

 - 5التفس ـ ــت الكب ـ ــت – الـ ـ ـرازي – دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة – ب ـ ــتوت – الطبع ـ ــة األوىل – 1990-1411

.172/10

 6اآلية  8سورة املدثر
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وتكون هذه الصيغة ملن دام منه الفعل مثل معطت وهذا الوزن أصله مفعال ،فاملعطت

أصلها املعطار غت أِنم حنوا هبا منحى اإلمالة التامة املؤدية إىل اإلبدال.1
 .4مفعل

وهذه الصيغة منقولة عن اآللة يف املبالغة تقول ِد هرب  .واألصل يف مفعل أن يكون لأللة
حنو ِم ِ
شرط وقال الراغب": 2رجل درب كأنه آلة يف الرب" 3وهذا يفيد أن
ه
ربد وم ه
4
املوصوف كاآللة اليت تسعر هبا الرب
 -1فيعول
وهذه الصيغة للداللة على من كثر منه الفعل مثل  :حيسوب وهو الذق يف الاسب

واملكثر منه. 5
 -2فُعَّول

وهذه الصيغة للداللة على املبالغة حنو قُ ّدوس وهو املنزة عن النقص.6
 -3فُعلة
وهـذه الصيغـة للداللـة على من كثر من الفعل حنـو مهزة وملزة يف قوله تعاىل﴿ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﴾ وملزة صيغة بوزن فُـ هعلة تدل على كثرة صدور الفعل املصاغ

منه وأنه صار عادة لصاحبه وغالباً ما تدل على صفة ذميمة يف صاحبها مثل اَلمزة وهو

 1معىن األبنية يف العربية – السمارائي 116-
 2هو الس

بن دمد بن املفضل األصفهاين املعروف ابلراغب  -األعالم .255/2

 3املفردات يف غريب القرآن – الراغب األصفهاين – حتقيق – دمد سيد كيالين مادة "حرب"
 4املغين اجلديد يف علم الصرف – دمد خت اللواين 257-
 5املغين اجلديد يف علم الصرف – دمد خت اللواين 260-

 6تصــريف االمســاء واألفع ــال – فخــر الــدين قب ــاوة – مكتبــة املعــارف – ب ــتوت – الطبعــة الثالث ــة -1419
– 1998ص155
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الذي يكثر مهز الناس أي  :اغتياهبم  ،وضحكة  :فهو الذي يكثر منه الضحك من

الناس  ،واللعنة هو الذي يلعن من قبل الناس بكثرة
 -4فُعال

1

وهذه الصيغة تستعمل مبالغة لفعيل  ،وقد تستعمل لغته  .قال الرضى "2والظاهر أن

فُـ ّعاالً مبالغة فعيل يف املعىن فطُوال أبلغ من طويل وإذا أردت املبالغة شددت الع

َّار ﴾ وهو مبالغة يف
فقلت طَُّوال" وقــال ال ـرازي يف قوله تعاىلَ ﴿ :3و َم َكُروا َم ْك ًار ُكب ًا
4
الكبت فأول املراتب الكبت واألوس ال ُكبّار ابلتخفيف والنهاية ال ُكبّار ابلتثقيل"
ورود صيغ املبالغة يف سورة البقرة

صيغ املبالغة اليت وردت يف سورة البقرة هي :فعيل  ،فعول  ،فعال  ،فيعول  ،مفعيل ،

وتفاصيل ورودها كاآليت:ـ
(أ) فعيل
هي أكثر صيغ املبالغة وروداً يف سورة البقرة  ،فقد وردت ثالث عشرة مرة هي:
5
الص َدقَ ِ
ب ُك َّل
ات َواللَّ ُه ال ُي ِح ُّ
الرَبا َوُي ْرِبي َّ
ق اللَّ ُه ِّ
 -1أثيم يف قوله تعاىل ﴿ َي ْم َح ُ
َكفَّار أ َِثيم﴾
أثيم مبالغة من الفعل "أمث" وذكر األثيم على سبيل املبالغة والتوكيد وجاءت توكيداً
لكفار وذلك لتغليظ أمر الراب

6

 1املغين اجلديديف علم الصرف – دمد خت اللواين260-
 2شرش شافية ابن الاجب – الرضى 136/2-
 3اآلية 22سورة نوش

 4تفست الرازي 142/30-
- 5سورة البقرة اآلية 276

- 6النهر املاد من البحر اطي – ابو حيان األندلسي –مكتبة النصر –"د-ط" 336/2
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ير ﴾ بشت مبالغة على
ير َوَن ِذ ًا
ق َب ِش ًا
اك ِبا ْل َح ِّ
س ْل َن َ
 -2بشت يف قوله تعاىل﴿ 1إِ َّنا أ َْر َ
وزن فعيل  ،وبشت من صفات السجااي وهو ما تفيده صيغة فعيل.2
3
َّ ِ
ون﴾ والبصير هو
 -3بصير في قوله تعالى
ير ِب َما َي ْع َملُ َ
﴿ َوالل ُه َبص ٌ
العليم بالشيء الخبير به كقولهم  :بصير بالطب ، 4قال الشاعر: 5
ِ ِ
طبيب.
فإ ْن تهسألوين ابلنِّساء فإنَّين …
ٌ
بصت أبدواء النّساء ُ

ير﴾
 -4خبير في قوله تعالىَ ﴿ 6واللَّ ُه ِب َما تَ ْع َملُ َ
ون َخ ِب ٌ

وخبت على معىن املبالغة  ،وخبت أي عامل أبخبار أعمالكم  ،وقيل  :أي عامل ببواطن

أموركم وقيل :هو العلم مبا لطف والتقصي له  ،وقيل خبت مبعىن خمرب.7
ِ ِ
 -5الرحيم في قوله تعالى ﴿ : 8تَلَقَّى َ ِ
اب َعلَ ْي ِه ۚ
آد ُم من َّرِّبه َكل َمات فَتَ َ
إِ َّن ُه ُهو التََّّواب َّ ِ
يم﴾ الرحيم مبالغة من رحم وهي على وزن فعيل
ُ
َ
الرح ُ
قال العكبري  : 9الرحمن في أبنية المبالغة  ،وفي الرحيم مبالغة أيضاً

- 1اآلية 119

- 2البحــر اطــي ابــو حيــان االندلســي حتقيــق حســن دمــد مجيــل – دار الفكــر –بــتوت – الطبعــة األوىل –

288/1-2005-1425
 - 3سورة البقرة اآلية 96

 - 4اشتقاق امساء هللا السىن – ابو القاسم عبد الرمحن الزجاجي – حتقيق – عبـد السـ املبـار – مؤسسـة
الرسالة – الطبعة الثانية  1986 140ص 65

 - 5قائلة جرير ديوانه266

 - 6سورة البقرة االية 234

 - 7لسان العرب – ابن منظور مادة خرب
 - 8سورة البقرة اآلية 37

 - 9هو عبد هللا بن ال بن عبد هللا العكربي – األعالم 80/4
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أيضاً  ،إال أن فعالن أبلغ من فعيل " ، 1وقال ابو حيان" 2الرحيم من
ابنية المبالغة " ، 3وقال الزمخشري "4وفي الرحمن من المبالغة ما
ليس في الرحيم " ، 5وفي "الفروق اللغوية"  :وعندنا أن الرحيم
مبالغة لعدوله ".6
الس ِميع ا ْلعلِ
 -6السميع في قوله تعالى﴿ : 7إِ َّ
يم﴾ سميع مبالغة
َنت
أ
ك
ن
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
على وزن فعيل  ،والسميع من صفات اهلل واسمائه الحسنى  ،وال
8
يعزب على إدراكه مسموع وإن خفي  ،فهو يسمع من غير جارحه
ِ
يد﴾ شهيد مبالغة
ب َوَال َ
ش ِه ٌ
 -7شهيد في قوله تعالىَ ﴿ : 9وَال ُي َ
ض َّار َكات ٌ
على وزن فعيل  ،وكأنهم أمروا بأن يستشهدوا من كثرت منه
11
الشهادة  ،وما يشهد فيه لتكرير ذلك منه  ،فأمروا بطلب األكمل .
والشهيد في اللغة  :الشاهد الذي يشهد بما عاين وحضر كما يقال :
11
ش ِهيداً﴾.
فالن شاهد كقوله تعالى َ ﴿ :و ِج ْئ َنا ِب َك َعلَى َه ُـؤالء َ

 - 1البيان يف إعراب القرآن – العكـربي – حتقيـق دمـد حسـ سـس الـدين – دار الكتـب العلميـة – بـتوت
الطبعة األوىل 13/1 1998-1419

 - 2هو دمد بن يوسف الغرانطي األندلسي – بغية الوعاة 280/1
 - 3البحر اطي – ابو اليان األندلسي

 - 4دمود ابن عمر بن دمد اخلوارزمي – األعالم .178/7

 - 5الكشاف – الزخمشري -راجعه يوسف المادي – مكتبة مصر "د-ط" 14/1
 - 6الفروق اللغوية – ابو اَلالل العسكري ص160
 - 7اآلية 127

 - 8اشتقاق امساء هللا السىن – الزجاجي ص115
 - 9سور البقرة اآلية 282

 - 10البحر اطي ابو حيان األندلسي 14/2
 - 11سورة النساء اآلية41
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ِ
يم﴾عزيز مبالغة على
َنت ا ْل َع ِز ُ
 -8العزيز في قوله ﴿ : 1إِ َّن َك أ َ
يز ا ْل َحك ُ
وزن فعيل والعزيز هو الجليل العظيم  ،وقيل  :هو الذي يَقهر وال
يُقهر  ،وقيل هو الغالب أو المنيع الذي ال مثل له. 2
ِ
يم ﴾ عليم صيغة
 -9عليم في قوله تعالىَ ﴿ : 3و ُه َو ِب ُك ِّل َ
ش ْيء َعل ٌ
مبالغة على وزن فعيل  ،ومعنى عليم  :الواسع العلم والذي أحاط
علمه بجميع األشياء  .قال ابو حيان : 4عليم من أمثلة المبالغة  ،وقد
وصف اهلل تعالى نفسه بالعالم وعليم وعالَّمة  ،وهذان للمبالغة ،
والمبالغة بأحد أمرين  :إمّا بالنسبة لتكرير وقوع الوصف وإمّا
بالنسبة إلى تكثير المتعلق ال تكثير الوصف ومن هذا الثاني المبالغة
في صفات اهلل تعالى  ،ألن علمه تعالى واحد ال تكثير فيه .
َّ ِ ِ
يم﴾
 -10غنّي في قوله تعالىَ ﴿ 5والل ُه َغني َحل ٌ
غنّي مبالغة على وزن فعيل  ،والغني في كالم العرب هو الذي ليس
6
بمحتاج إلى أحد
ون اللَّ ِه ِمن ولِي وَال َن ِ
 -11نصير في قوله تعالىَ ﴿7و َما لَ ُكم ِّمن ُد ِ
صير﴾
َ َ
نصير مبالغة على وزن فعيل  ،قال ابو حيان  :وأتي بنصير على وزن
8
فعيل لمناسبة ولي في كونها على فعيل
ون اللَّ ِه ِمن ولِي وَال َن ِ
 -12ولي في قوله تعالىَ ﴿ 1و َما لَ ُكم ِّمن ُد ِ
صير﴾
َ َ
 - 1سور البقرة اآلية 129

 - 2البحر اطي ابو حيان األندلسي 627/1
 - 3سورة البقرة اآلية 29

 - 4البحر اطي – ابو حيان األندلسي – 220/1
 - 5سورة البقرة اآلية 263

 - 6البحر اطي – ابو حيان األندلسي – 650/2
 - 7سورة البقرة اآلية 107

 - 8البحر اطي – ابو حيان األندلسي – 544/1
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ولي مبالغة على وزن فعيل  ،واهلل ولي المؤمنين وناصرهم ومصلح
شئونهم  ،أي بصيغة فعيل من ولي ألنها أبلغ من فاعل  ،وألن ولياً أكثر
استعماال من "وال" ولهذا لم يجئ في القرآن إال في قوله تعالى: 2
﴿ َو َما لَ ُهم ِّمن ُدوِن ِه ِمن َوال ﴾
ق َب ِشي ارً َوَن ِذي ارً﴾ نذير
اك ِبا ْل َح ِّ
س ْل َن َ
 -13نذير في قوله تعالى﴿ : 3إِ َّنا أ َْر َ

مبالغة على وزن فعيل وهذه الصيغة غير قياسية ألن فعيل يصاغ من
الثالثي ونذير صيغ من الرباعي أنذر ،وقال أبو حيان ":عدل إلى
فعيل" للمبالغة ألن فعيل من صفات السجايا ،والعدل في بشير للمبالغة
مقتبس عند سيبويه  ،إذا جعلناه من "بشر" النهم قالوا "بشر"
مخففًا  ،وليس مقيس ًا في "نذير" ألنه من أنذر.

(ب) فعول
وردت صيغة "فعول" للمبالغة في سورة البقرة ثالث مرات هي
 -1ذلول في قوله تعالى﴿ : 4قال إنه يقول إنها بقرة ال ذلول﴾
ذلول مبالغة على وزن فعول  ،وغذا وقع فعول صفة لم يدخله الهاء
للتأنيث نقول  :امرأة صبور وشكور وهو بناء للمبالغة  ،5والذلول :
الريض الذي زالت صعوبته  ،وقال أبو حيان في تفسير قولهُ ﴿:6ه َو
7
ض َذلُوًال﴾ الذلول  :فعول للمبالغة أي مذلولة
الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاْل َْر َ
وقال الزمخشري": 8الذلول" صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول
 - 1سورة البقرة اآلية 107
 - 2سورة الرعد اآلية 11

 - 3سورة البقرة اآلية 119
 4اآلية  71سورة البقرة

 5التبيان يف إعراب القرآن -العكربي 72/1
 6األية  15سورة امللك

 7البحر اطي أبو حيان األندلسي 225/10
 8الكشاف – الزخمشري 142-141/1
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يعني  :لم تذلل للكراب وإثارة األرض ،1والهي من النواضح التي
يسنى عليها لسقي الحروث.2
اس لَر ُؤ ٌ ِ
َّ ِ 3
َّ
يم﴾ رءوف
 -2رءوف في قوله تعالى ﴿ :إ َّن الل َه ِبالن ِ َ
وف َّرح ٌ
مبالغة على وزن فعول  ، 4وفيها داللة على كثرة الرأفة ثم أكد اهلل
ذلك بقوله رحيم إشارة إلى سعة رحمته  ،والرأفة أشد الرحمة وهي
أخص منها  ، 5قال ابو حبان :ولما كان نفي الجملة السابقة مبالغاً
فيها بأن والالم وبالوزن على مفعول وفعيل " إن اهلل بالناس
لرءوف رحيم " كل ذلك إشارة إلى سعة رحمته وكثرة الرأفة. 6
ِ
َّ ِ 7
يم ﴾
 -3غفور في قوله تعالى ﴿ :إ َّن الل َه َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
غفور مبالغة على وزن فعول فأخبر اهلل بأنه غفور للعصاة إذ تابوا
رحيم بهم فأولى أال يؤاخذ بما رخص فيه ومن رحمته أنه رخص.8
(ج) فعّال
وردت صيغة فعّال للمبالغة في سورة البقرة مرتين أثنتين هما:
الرحِيمُ ﴾
 -1التواب في قوله تعالى﴿ : 9إِنّهُ هُو التّوّابُ ّ

 1الكراب وإاثرة األرض قلب األرض ابلرث وإاثرهتا ابلزرع – الكشاف 141/1

 2يسىن عليها  :ليست من البقر اليت تعلف يف السواقي إلخراج املاء – الكشاف 141/1
 3اآلية  142سورة البقرة

 4إعـراب القرآانبــو جعفــر أمحــد بــن دمــد بــن امساعيــل النحــاس – حتقيــق د /دمــد دمــد خمــر وآخ ـرين – دار
الديث – القاهرة – "د ط" 98/1

 5الدر املصون – السم الل 159/2-

 6البحر اطي – أبو حيان األندلسي 21/2
 7اآلية 1 73سورة البقرة

 8اجلــامع ألحكــام القــرآن – القــرط – حتقيــق عبــد الميــد هنــداوي – املكتبــة العص ـرية – بــتوت – الطبعــة
األوىل 496/1 -2006-1427

 9اآلية  37سورة البقرة
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تواب مبالغة على وزن فعّال وذلك لكثرة قبوله توبة عباده  ،ولكثرة
من يتوب إليه  ،وهذا كله ترغيب من اهلل للعبد في التوبة والرجوع
إلى الطاعة ، 1والتواب من اسماء اهلل الحسنى وهو الكثير القبول
لتوبة العبد  ،أو الكثير اإلعانة عليها. 2
حبُّ كُلّ كفّارٍ أثِيمٍ﴾
 -2كفّار في قوله تعالى ﴿:3واللّهُ لا ُي ِ
كفار مبالغة اسم الفاعل من كفر يكفر  ،والمعنى أن آكل الربا مبالغ في
الكفر  ،وأتى بصيغة المبالغة من "كافر وآثم" وقد أجرى الكفار
مجرى الكفور في قوله﴿4إِنّ ا ْلإِنسان لظلُومٌ كفّارٌ ﴾أي كفور. 5
(د) فيعول
6
وردت صيغة فيعول للمبالغة في سورة البقرة مرة واحدة في قوله تعالى
﴿ :اللّهُ لا إله إِلّا هُو الْحيُّ الْقيُّومُ﴾.
القيوم مبالغة على "فيعول" في قام األمر أي يقوم به ،وأصله قيوم
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت
في الياء فصارت قيوم ،وال يجوز أن يكون فعو ًال من هذا ،ألنه لو كان بذلك
لكان قووماً بالواو ،ألن العين المضعفة أبداً من جنس العين األصلية مثل :
سبّوح وقدوس فلما جاءت دلّ أنه فيعول.7
(هـ) مفعيل

 1اجلامع ألحكام القرآن – القرط – 243/1
 2البحر اطي – ابو حيان األندلسي 270/1
 3اآلية 276سورة البقرة

 4اآلية  24سورة إبراهيم

 5الكشاف – الزخمشري  – 285/1البحر اطي
 6اآلية  255سورة البقرة

 7الدرر املصون – السم الل

ابو حيان األندلسي 710/2

 – 540/2والتبيان يف إعراب القرآن –العكربي 169/1-ز
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وردت صيغة مفعيل للمبالغة في سورة البقرة مرة واحدة في قوله تعالى: 1
﴿وعلى الّذِين ُيطِيقُونهٌ فِدْيةٌ طعامُ مِسْكِينٍ ﴾ مسكين مبالغة على وزن
مفعيل  ،ومفعيل عند اللغويين لمن دام منه الفعل  ،والمسكين الدائم
السكون إلى الناس ألنه ال شيء له كالمسكير للدائم السكر. 2

 1اآلية  184سورة البقرة

 2معــاين األبنيــة يف العربيــة – فاضــل صــاحل الســمرائي  -جامعــة الكويــت – الطبعــة األوىل 1981- 1401
ص 111
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المبحث الثاني
فعيل صفة مشبهة في سورة البقرة
تعريفها:
تفاوت العلماء في تحديد معنى الصفة المشبهة  ،فسيبويه والمبرد ال
يقدمان تعريف ًا واكتفيا بالحديث عنها من ناحية العمل النحوي وضوابطه. 1
وقد عرفها ابن السراج 2بقوله (:الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين  :هي
اسماء ينعت بها كما ينعت بأسماء الفاعلين وتذكر وتؤنث  ،ويدخلها األلف
والالم  ،وتجمع بالواو والنون ) ،3وعرفها ابن الحاجب بقوله (ما اشتق
من فعل الزم لمن قام به على معنى الثبوت ) 4غير أن الرضي يرى أنها
ليست موضوعة لالستمرار في جميع الزمن ،5وعرفها ابن مالك  6بقوله :
( وهي المالقية فعالً الزماً ثابتاً معناها تحقيقاً قابلة للمالمسة والتجرد
والتعريف والتنكير بال شرط)  7وعرفها األشموني 8بقوله ):ما صيغ لغير
تفضيل من فعل الزم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف دون إفادة معنى
9
الحدوث )

 1ينظر لكتاب –سيبويه – 194/1 -املقتضب – املربد 158/4
 2هو دمد بن السري بن سهيل – األعالم 136/6

 3األص ــول يف النح ــو – اب ــن السـ ـراج – مؤسس ــة الرس ــالة – ب ــتوت – الطبع ــة األوىل – -1985-1405

130/1

 4شرش الكافيه بن الاجب – الرضي – 501/3
 5املرجه نفسه 501/3

 6هو مجال الدين دمد بن عبد هللا بن مالك – بغية الوعاة 130/1-

 7شــرش التســهيل – مجــال الــدين دمــد بــن عبــد هللا بــن مالــك – حتقيــق دمــد عبــد القــادر عطــا وطــارق فتحــي
السيد  -دار الكتب العلمية – بتوت – الطبعة األوىل .417/2- 2001-1422

8هو علي بن دمد بن عيسى أبو السن نور الدين األسوين.

 9شرش األسوين أل السن نور الدين بن دمد – قدم له – حسـن بـن محـد – دار الكتـب العلميـة – بـتوت
لطبعة األوىل 240/2 ، 1998-1419
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وال تكاد تعريفات القدماء تخرج عما ذكرناه إال بقدر يسير ال يتجاوز حدوث
تفصيل التعريفات السابقة .
أما المحدثون قد ساروا على نهج القدماء فمعظم تعريفاتهم توافق تعريفات
القدماء فقد عرفها الحمالوي 1بقوله  (:إنها لفظ مصوغ من الفعل الالزم
للداللة على الثبوت ) ،وعرفها عبد الرحمن الراجحي 2بقوله  ( :اسم
يصاغ من الفعل الالزم للداللة على معنى الفاعل ويمكن ايجاز هذه
التعريفات بالقول بأن الصفة المشبهة  :وصف مشتق من فعل الزم – في
الغالب – يقصد نسبة الحدث إلى ذات الموصوف به نسبة تفيد الثبوت
واالستمرار نحو "كريم" أي هو متصف بالكرم على نحو االستمرار.
سبب تسميتها :
ذهب المتقدمون من النحويين إلى أن سبب التسمية يعود إلى حمل الصفة
المشبهة على اسم الفاعل في العمل النحوي يقول سيبويه (:3هذا باب
الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه)كما أن المبرد أفرد لها بابا
بعنوان( 4الصفة المشبهة باسم الفاعل فيما يعمل فيه)
وذهب المتأخرون إلى أن سبب التسمية هو مشابهاتها السم الفاعل في
األمور األتية :
ال منهما صفة مشتقة ينعت بها .
 -1االشتقاق  ،ألن ك ً
 -2الداللة على الحدث ومن قام به.
 -3قبول التأنيث والتثنية والجمع.
 -4قبول التعريف بأل.
 -5العمل النحوي .
دالالت الصفة المشبهة :ـ

 1شذا العرف يف فن الصرف للحمالوي – املكتبة الثقافية –بتوت – ص75

 2التطبيق الصريف – عبده الراجحي – دار املعرفة – جامعة األسكندرية – "د-ط" ص79
 3الكتاب – سيبويه194/1 -

 4ينظر يف تصريف السماء واألفعال  161واملغين اجلديد يف علم الصرف 269
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تدل الصفة المشبهة على واحدة من الصفات اآلتية: 1
(أ) خلقة جسدية ثابتة في صاحبها مثل طويل  ،وقصير  ،واسمر
(ب) طبيعة أو جبلة فـُطر عليها فهي راسخة فيه مثل شجاع  ،وجبان ،
وشهم.
(ج) صفة عارضة ال تثبت في صاحبها ألنها ليست بخلقه فيه  ،وال هي
طبع  ،مثل جوعان  ،مريض  ،وبعيد.
ثانياً أوزانها :
تتعدد أوزان الصفة المشبهة تعدداً تفوت فيه المشتقات األخرى ،
واألوزان التي ذكرها العلماء وهي: 2
 -1أفعل :
وهو ما جاء لداللة على لون أو عيب مثل  :أحمر  ،وأعور .
قال سيبويه ( :أما األفعال فأنها تبني على أفعل )
3
ويقول الصاحبي ( :وتكون الصفات الالزمة في النفوس على فعيل) .
وجاء في "بديع الفوائد " إن بناء "فعيل" من بناء األوصاف الثابتة
الالزمة كطويل وقصير وكريم وعظيم وحليم)
5
ويقول أبن سيده( : 4أما ما كان حسناً وقبحاً فإنه يبني على فعيل)
التحول في الصفات مثل بلغ وخطب  ،فالفعل "بلغ" يدل على التحول في
الصفة مما يقارب الطبع والخلقة  ،فيبلغ صار بليغاً أي مارس البالغة حتى
صارت البالغة سجية له ،يقول الرضي ( :وقد يجري غير الغريزة مجراها
إذا كان له لبث ومكث نحو حلم وكرم ) .6

 1املغين اجلديد يف علم الصرف – دمد خت اللواين 268-

 2الصـاح يف فقــه اللغــة وســنن العـرب يف كالمهــا – أمحـد بــن فـارس حتقيــق – مصــطفى الشــوميي – منشــورات
مؤسسة بدران – الطبعة األوىل 191-1963

 3بديع الفؤاد – ابن القيم 88/2-

 4هو علي بن امساعيل املعروف اببن سيده – األعالم 263-

 5املخصــص – ابــو الســن علــي بــن امساعيــل – حتقيــق – جلنــة إحيــاء الـساث اإلســالمي منشــورات دار األفــاق
اجلديدة – بتوت – "د-ط"147/14

 6شرش شافية بن الاجب – الرضى 74/1-
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1

وفي التصريح (الفقيه من فقه بالضم هو الذي صار الفقه سجية له)
وعلى هذا فأبرزما يميز هذا البناء هو داللته على الثبوت وذلك نحو
آسف وآسيف  ،ونشط ونشيط  ،فأسف على وزن فعل بكسر العين
وهو يدل على العرض أي عدم الثبوت قال تعالى﴿ : 2فرجع مُوسى إِلى
قوْمِهِ غضْبان أسِفاً ﴾ فصفه األسف غير الزمة لموسى وإنما هو شئ
عرض له في حين أن أسيفاً تدل على الثبوت  ،وكذلك نشط ونشيط ،
فنشيط أثبت من نشط ألن النشاط من سجيته وطبيعته في حسن أن
نشط يدل على زيادة وصف عرضت له مع داللة على اإلندفاع والهيجة
والخفة  ،3وإذا أردنا نبالغ في هذا الوصف حولناه إلى فعال نحو طويل
وطُوال  ،قال الرضي  (:والظاهران فعاالً مبالغة في فعيل  ،فطوال أبلغ
من طويل  ،وإذا أردنا المبالغة شددت العين وقلت طُوال) .4
 -2فعالن :

ويدل هذا البناء على اإلمتالء والخلو ومؤنثه فعلى مثل  :عطشان –
عطشى قال الراضي (: 5أن فعالن باب فعل يفعل مما يدل على حرارة
الباطن واالمتالء).
 -3فعيل :
ويأتي هذا البناء للداللة على الثبوت مما هو خلقه أو مكتسب كطويل
وقصير وخطيب ويأتي المؤنث منها بالتاء مثل :طويلة ،وجميلة ،
وبهذا تتميز من صيغة مبالغة اسم المفعول كجريح وقتيل. 6

 1شرش التصريح على التوضيح – األزهري – دار إحياء الكتب العربية – "د-ط"114/2
 2سورة طه اآلية 86

 3معاين األبنية يف العربية – فاضل صاحل السمرائي96-
 4شرش شافية بن الاجب – الرضي 136/2-

 5شرش شافية ابن الاجب – الراضى145/2-

 6املعىن اجلديد يف عامل الصرف –دمد خت اللواين 273-
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 -4فَعِل بفتح الكسر:
يصاغ من "فعيل" الالزم الدال على داء بطني جسمي أو خَلقي أو ما
يشبهه نحو  :وجع ومغِص قال الرضي( : 1أعلم أن قياس نعت ما
ماضيه على "فَعل" بالكسر من األدواء الباطنة فالوجع واللوى.

 1شرش الشافية ابن الاجب – الرضى 143/1-
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 -5فَعْل بفتح فسكون :
ويشتق من "فُعل "ويدل على صفة ثابتة غير متحولة نحو :عذب ،
وصعب  ،وضخم .
 -6فَيعِل بكسر العين
الالزم والمتعدي نحو  :سيد وطيب.
 -7فيعِل بفتح العين
ويشتق من "فعل" الالزم والمتعدي نحو  :فيصل  ،وصيرف .
 -8فعال بضم الفاء
ويغلب عليه أن يشتق من باب "فعُل" وتدل على صفات ثابتة مثل  :شجاع
 ،وفرات.
 -9فعال بفتح الفاء
ويشتق من باب "فعُل" مثل جبان
 -10فعل بفتح ففتح
ويغلب عليه أن يشتق من باب "فعل" نحو  :حَسَن من حَسُن.
 -11فاعل
وله ضوابط اشتقاق اسم الفاعل نفسها غير أنه يشترط فيه الداللة على
الثبوت أو اإلضافة إلى الفاعل نحو  :اهلل خالق. 1
 -12فعول  :مثل  :وقور  ،وحصور .
 -13فُعُل بضم فضم  :مثل جنب  ،وحبك  ،وأنف
 -14فُعلى مثل  :أنثى  ،وكبرى  ،ودنيا.
 -15فيعال مثل  :بيطار.
 -16فَعْلى بفتح فسكون مثل  :ضيزى.
 1املعىن اجلديد يف علم الصرف – دمد خت اللواين
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 -17فُعْل بضم فسكون مثل  :صلب  ،وحلو  ،ومر
 -18فعل بكسر فسكون مثل  :ملح .
 -19فعال بكسر ففتح مثل  :بساط.
 -20فعال بفتح الفاء وتضعيف العين مثل  :فخّام  ،وشهّاد .
تلك هي أوزان الصفة المشبهة القياسية  ،وثمة صيغ سماعية للصفة
المشبهة من الثالثي المجرد وغيره وهي كثيرة. 1

 1تصريف السماء واألفعال – فخر الدين قباوة

2149

فعيل الصفة المشبهة:
هذا الوزن من أهم األوزان التي تصاغ عليها الصفة المشبهة وأكثرها
عدداً في الكلمات العربية  ،وهي مثل "أفعل".
اشتقاقه:ـ
وهو لكثرته وشيوعه  ،ويشتق من االفعال الثالثية ":فُعَل " "فَعِل"
"فَعَل" وإن كان األكثر اشتقاقه من فَعُل  ،بضم العين ثم فعِل كسر
العين ثم فعَل بفتح العين .
داللته :
ويأتي هذا البناء للداللة على الثبوت مما هو خلقه أو مكتسب نحو
طويل و قصير وخطيب وفقيه  ،ويبني هذا الوصف من فعُل بضم العين
 ،وهذا الفعل يدل على :
الطبائع :مثل  :قبح  ،وجمل  ،فالفعل قبح يدل على أن صاحبه قبيح ،
وأن هذا القبح خلقي غير مكتسب يقول ابن الحاجب  ":وفعُل ألفعال
1
الطبائع ونحوها كحسن وقبح)
ورود صيغة فعيل صفه مشبهة في سورة البقرة
ورود صيغة "فعيل" صفه مشبهة في سورة البقرة
السماو ِ
ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض﴾ بديع صفة
 -1بديع في قوله تعالى َ ﴿:بديعُ َّ َ َ
مشبهة من بدع يبدع باب الكرم ،وزنه فعيل  ،قال الزمخشري( :من
باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها) ، 3وقال ابن عطية  (:من باب
4
الصفة المشبهة أضيفت إلى منصوبها الذي كان فاعالً في األصل )
وبديع السموات منشئها وموجدها ومخترعها على غير حد وال مثال .
2

 1شرش شافية ابن الاجب – الرضى – .74/1
 2سورة البقرة اآلية 117

 3الكشاف – الزخمشري – 168/1

 4اطرر الوجيز يف تفست الكتاب العزيز – ابن عطية – 196/1
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اختَلَفُوا ِفي ا ْل ِكتَ ِ
اب لَ ِفي ِشقَاق
 -2بعيد في قوله تعالى َ ﴿:وِا َّن الَّ ِذي َن ْ
َب ِعيد﴾ 1بعيد صفة مشبهة من بعد يبعد باب الكرم "كرم" وباب" فرح
" وزنه فعيل جمعه "بعداء" بضم الباء وفتح العين و"بعد" بضمتين
 ،ووصف الشقاق بالبعد إما لكونه بعيداً عن الحق أو لكونه بعيداً عن
اإللفة. 2
3
ِ َّ ِ ِ
يم َح ِنيفًا﴾ حنيف ًا صفة مشبهة
 -3حنيف في قوله تعالى َ ﴿:ب ْل مل َة إ ْب َراه َ
من حنف يحنف باب "فرح"  ،على وزن فعيل  ،والحنف هو الميل
ويوجد في القدمين على كثرة واليدين على قلة  ،ومن أسرار اللغة أن
الحاء والنون في أول الكلمة تدل على الميل واالنعطاف ومنه سمي
األحنف لميل أحدى قدميه باألصابع على اآلخرى وقيل  :هو االستقامة
 ،وقيل  :الحنيف من تدين باإلسالم  ،وقيل  :الحنيف المائل عما عليه
العامة .4
5
يث ِم ْن ُه تُ ِ
ستُم
 -4خبيث في قوله تعالى َ ﴿:وَال تََي َّم ُموا ا ْل َخ ِب َ
نفقُ َ
ون َولَ ْ
آخ ِذ ِ
ِب ِ
يه﴾ خبيث صفة مشبهة من خبث يخبث باب "كرم" ووزنه فعيل
 ،والخبيث  :الرديء وهو ضد الطيب من الرزق والولد والناس
والخبيث والطيب صفاتان غالبتان ال يذكر معهما الموصوف إال قليال .
ون لِ ْل َخ ِبيثَ ِ
ات﴾ .6
ولذلك جاء  ﴿:والطّيِّبُون لِلطّيِّباتِ﴾ و جاء َ ﴿:وا ْل َخ ِبيثُ َ
ق ِ
ِ
 -5سفيه في قوله تعالى ﴿: 1فَِإ ْن َك َ ِ
يها﴾ سفيه
سف ً
ان الَّذي َعلَ ْيه ا ْل َح ُّ َ
صفة مشبهة من سفه يسفه باب "فرح"والسفه هو الخفة ومنه قول
الشاعر:
 1سورة البقرة اآلية 176

 2البحر اطي – ابو حيان األندلسي 129/2-
 3سورة البقرة اآلية 135

 4معاين القرآن وإعرابه – الزجاج – حتقيق – عبد اجلليل شل

194/1-1994 – 1414
 5اآلية  267سورة البقرة

 6البحر اطي – ابو حيان األندلسي 679/2

 -دار الديث – القـاهرة – الطبعـة األوىل –
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ح تَسَفَّ َهتْ  ...أَعَالِيَهَا َم ّرُ الرِّيَاحِ النَّوَاسم
مَشَيْنَا كَمَا اهْ َت ّزَتْ رِمَا ٌ
وهذه الصفة في الشريعة ال تخلوا من حجر أب أو وصي وذلك هو وليه .
يد ا ْل َع َذ ِ
اب ﴾ شديد صفة مشبهة من
 -6شديد في قوله َ ﴿:وأ َّ
َن اللَّ َه َ
ش ِد ُ
شدّ يشدد باب "نصر" وباب "ضرب" وزنه فعيل  ،قال الرضي :
3
(ومجيء فعيل في المضاعف أكثر كالطيب )
4
وقال ابن حيان (شديد العقاب من إضافة الصفة إلى الموصوف)
5
ير﴾ صغير صفه
ص ِغ ًا
َموا أ ْ
 -7صغير في قوله تعالى  ﴿:ال تَ ْ
َن تَ ْكتُُبوهُ َ
سأ ُ
مشبهة من صغر يصغر باب "كرُم" وزنه فعيل جاء في الصاحبي(:6
وتكون الصفات الالزمة للنفوس على "فعيل" نحو شريف  ،وخفيف
وعلى أضدادها نحو وضيع  ،وكبير  ،وصغير).
ق ِ
ِ
 -8ضعيف في قوله ﴿: 7فَِإ ْن َك َ ِ
ض ِعيفًا﴾
يها أ َْو َ
سف ً
ان الَّذي َعلَ ْيه ا ْل َح ُّ َ
ضعيف صفه مشبهة من ضعف يضعف باب "كرم" وزنه فعيل
واكثر ما يشتق "فعيل" من فعل بضم العين قال الرضي( :الغالب في
باب فعل فعيل).8
9
ِ
ِ
يم﴾ العلي صفة مشبهة
 -9العلي في قوله تعالى َ ﴿::و ُه َو ا ْل َعل ُّي ا ْل َعظ ُ
من عال يعلو باب "نصر" فيه إعالل بالقلب أصله "عليو" بسكون
الباء  ،اجتمعت الواو والياء في كلمة وكانت األولى منهما ساكنة فقلبت
2

 1اآلية 282سورة البقرة

 2البيت لذي الرمة – ديوانه 610-

 3شرش شافية ابن الاجب  -الرضي – 148/1
4
5

البحر اطي – ابو حيان األندلسي271/2-

سورة البقرة اآلية 282

 6الصاح يف فقه اللغة  -أمحد بن فارس 191-
 7اآلية 282سورة البقرة

 8شرش شافية ابن حاجب –الرضي148/1-
 9اآلية  255سورة البقرة
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الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ،والعلي من العلو والعالء  ،والعالء
الرفعة والسناء والجالل  ،والعلي الشأن العظيم الملك والقدرة.1
َّاع﴾ قريب
يب َد ْع َوةَ الد ِ
ب أُ ِج ُ
 -10قريب في قوله تعالى  ﴿: :فَِإ ِّني قَ ِري ٌ
صفة مشبهة من قرب يقرب باب "كرم" وزنه فعيل ويستوي فيه
المذكر والمؤنث والمفرد والجمع تقول  :هو قريب  ،وهي قريب  ،وهم
قريب  ،وهن قريب  ،والقريب نقيض البعيد.2
يل﴾ قليل صفة
آي ِاتي ثَ َم ًنا َقلِ ً
 -11قليل في قوله تعالى َ ﴿:وَال تَ ْ
شتَُروا ِب َ
مشبهة من قلّ يقل ّ من باب ضرب وهو فعل مضعف على وزن فعل
بفتح العين واشتقاق فعيل من فعل أكثر ما يكون من المضعف مثل :
رق فهو رقيق  ،وقلّ فهو قليل  ،والقليل  :ضد الكثير  ،يقال رجل قليل
الخير ال يكاد يفعله  .والثمن القليل الرياسة التي كانت لهم في قومهم ،
خافوا عليها الفوات لو أصبحوا أتباعاً لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ،ووصف بالثمن القليل ألن ما حصل عوضاً عن آيات اهلل كائناً  ،ما
كان ال يكون إال قليالً وإن بلغ ما بلغ كما قال تعالى : 3ﱡ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﱠ .4

 -12كبير في قوله تعالى  ﴿::5قُ ْل ِقتَا ٌل ِف ِ
يه َك ِبيٌر﴾ كبير صفة مشبهة من
كبر يكبر باب "فرح"  ،وزنه فعيل  ،وكبير من الصفات الالزمة
للنفوس لذلك جاءت فعيل مثل شريف وخفيف وأضدادها نحو وضيع
وصغير  6والكبير نقيض الصغير  ،أي عظيم.

 1التبيان يف إعراب القرآن – العكربي –  171/1والكشاف – الزخمشري 271/1-
 2لسان العرب – ابن املنظور – مادة قرب.
 3اآلية  77سورة النساء0

 4الدرراملصون – السم الل – 320/1
 5اآلية  2017سورة البقرة

 6اجلــدول يف إع ـراب القــرآن وصــرفه وبيانــه – دمــود صــايف – دار الرشــيد – بــتوت الطبعــة األوىل -1411
451/1-1990
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 -13كثير في قوله تعالى ﴿: 1ي ِ
ير َوَي ْه ِدي ِب ِه﴾ كثير صفة
ض ُّل ِب ِه َك ِث ًا
ُ
مشبهة من كثر باب "كرم" وزنه "فعيل " وأكثر ما يشتق "فعيل"
من فعل بضم العين مثل كريم وعظيم ونظيف وكثير 2والكثير نقيض
القليل.
3
سفَر فَ ِع َّدةٌ
 -14مريض في قوله تعالى َ ﴿:م ْن َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا أ َْو َعلَى َ
ِم ْن أَيَّام أُ َخ َر﴾ مريض صفة مشبهة من مرض يمرض باب "فرح"
وزنه فعيل واشتقاق فعيل من فعل بكسر العين أقل من "فعُل" بضم
العين قال الرضي (:ويجيء "فعيل" فيما حقه "فعل" كسقيم ومريض
وحمل سليم على مريض والقياس سالم) 4والمريض من به مرض
والمرض  :نقيض العافية .5
المبحث الثالث
فعيل بمعنى اسم الفاعل في سورة البقرة
ورد فعيل بمعنى اسم الفاعل نحو  :حكيم بمعنى حاكم  ،قال أبو حيان
(:سريع اسم فاعل من سرع يسرع  ، 6وأكثر ما يجى فعيل  :اسماً
للفاعل مما كان فعله على فعلة على فعل غير متعد نحو  :طرف ظريف
 ،وشرف شريف  ،7وهذا مطّرد في األفعال التي على وزن "فعل" بضم
العين وإذا جاء فعيل اسماً للفاعل دخلته الهاء نحو  :كريم وكريمة
وشريف وشريفة  ،ولكن فعيل المفعول يمتنع لحاق التاء تقول جريح
للمذكر والمؤنث .
وجاء فعيل بمعنى مفعل مثل :أليم بمعنى مؤلم وسميع بمعنى مسمع
قال الشاعر:8
 1اآلية 26سورة البقرة

 2املغين اجلديد يف علم الصرف – دمد خت اللواين 273-
 3اآلية  186سورة البقرة

 4شرش الشافية ابن الاجب 147/1

 5لسان العرب -ابن منظور – مادة مرض.

 6البحر اطي – ابو حيان األندلسي 276/2
 7املقتضب – املربد – 114/2

 8قائله عمرو بن معد يكرب – اخلزانة 178 /8
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أمن ريحانة الداعي السميع  ...يؤرقني وأصحابي هجوع
فسميع بمعنى المسمع وقال أبن يعيش  :وفعيل بمعنى "مفعل" كثير
قالوا عذاب أليم بمعنى مؤلم وقول الشاعر :1
باتت طرابا وبات الليل لم تنم

حتى شآها كليل موهنا عمل
فإن كليالً بمعنى مكلل.2
وجاء فعيل بمعنى مفاعل نحو  :جليس بمعنى مجالس  ،ورفيق بمعنى
مرافق  ،قال الجوهري" :3العقيد والمقاعد  ،والجلس والمجالس ".4
وجاء فعيل بمعنى مفتعل نحو  :فقير بمعنى مفتقر ورفيع بمعنى مرتفع.
ورود فعيل بمعنى اسم فاعل في سورة البقرة
وقد وردت فعيل بمعنى اسم فاعل في سورة البقرة سبع مرات هي :
 -1أليم في قوله تعالى  ﴿:5ولَهم ع َذاب أَلِ
ون﴾ أليم
يم ِب َما َكا ُنوا َي ْك ِذ ُب َ
َ ُْ َ ٌ ٌ
اسم فاعل على وزن فعيل ،والمعنى مؤلم والتي على وزن مفعل
ومن ذلك قول الشاعر :6
ونرفع من صدور شمر دالت يصل وجوهها وهج أليم
وأليم بمعنى مؤلم.7
ِ
 -2الحكيم في قوله تعالى﴿ 8إِ َّن َك أ َ ِ
يم﴾ حكيم اسم فاعل
يم ا ْل َحك ُ
َنت ا ْل َعل ُ
على وزن فعيل  ،والمعنى حاكم وهو على وزن فاعل  ،والحكيم
الذي أفعاله محكمة متقنة ال اضطراب فيها وال تفاوت واهلل حكيم

 1قائله ساعدة بن جؤبه – ابن يعيش 73/6
 2شرش املفصل – ابن يعيش 73/6

 3هو امساعيل بن محاد الفارا صاحب الصحاش – األعالم 313/1
 4الصحاش اجلوهري –حتقيق – أمحد عبد الغفور مادة عقد
 5اآلية  10سورة البقرة

 6البيت لذي الرمة –ديوانه677 -

 7الدر املصون – السم الل 130/1
 8اآلية  32سورة البقرة
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كما وصف نفسه النتقائه أفعاله واتساقها وانتظامها وتعلق بعضها
 ،والحكيم بهذا التأويل بمعنى مفعل .1
2
ِ
َّ
يم﴾ حليم اسم فاعل على
 -3حليم في قوله تعالى َ ﴿:والل ُه َغفُ ٌ
ور َحل ٌ
وزن فعيل كما يقال " ظرف فهو ظريف وشرف فهو شريف  ،وهذا
مطرد في األفعال التي على وزن فعل والحليم الصفوح عن الذنب
مع القدرة على المؤاخذة به يقال  :حلم الرجل يحلم حلم ًا وهو حليم
قال الشاعر :3
وال خير في حلم إذ لم يكن له موارد تحمي صفوة أن يكدرا

4

5
ُّك لِ ْلم َل ِئ َك ِة إِِّني ج ِ
اع ٌل ِفي
َ
 -4خليفة في قوله تعال َ ﴿:وِا ْذ قَا َل َرب َ َ
ْاْل َْر ِ
ض َخلِيفَ ًة﴾ خليفة اسم فاعل على وزن فعيل ،والتاء للتأنيث
والمعنى  :خالف أي أنه قائم بالخالفة  ،قال القرطبي ":خليفة
بمعنى خالف أي يخلف من كان قبله من المالئكة في األرض أو
من كان قبله من غير المالئكة " 6وقيل خليفة بمعنى مفعول أي :
يخلف كل جيل من تقدمه .7
8
ِ
س ِ
اب﴾ سريع اسم فاعل
س ِريعُ ا ْلح َ
 -5سريع في قوله تعالى  ﴿:اللَّ ُه َ
على وزن فعيل وهو مشتق من سرع يسرع سرعة فهو سريع 9أي

 1اشتقاق امساء هللا السىن – الزجاجي – حتقيق – عبـد السـ املبـار – مؤسسـة رسـالة – الطبعـة الثانيـة -

1406هـ  1986 -ص10
 2اآلية  225سورة البقرة
 3قائلة النابغة اجلعدي

 4البحر اطي – ابو حيان األندلسي 436/2
 5اآلية  30سورة البقرة

 6اجلامع ألحكام القرآن – القرط 263/1

 7فتح القدير – الشوكاين – دار الفكر للطباعة والنشر "د-ط" 62/1
 8اآلية  202سورة البقرة

 9البحر اطي ابو حيان األندلسي76/1 -
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صار سريعاً كقولهم ظرف فهو ظريف  ،ومعنى سريع أنه سريع
الحساب لعباده وأن أفعاله تسرع فال يبطئ منها عما أراد.1
2
ِ
يم﴾ عظيم اسم فاعل على
 -6عظيم في قوله تعالى ﴿:ولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب عظ ٌ
وزن فعيل قال ابو حيان  ":عظيم اسم فاعل من عظم غير مذهوب
به مذهب الزمان" 3وأصله أن توصف به األجرام ثم قد توصف به
المعاني.
4
ِ
ير﴾ قدير اسم
 -7قدير في قوله تعالى  ﴿:أ َّ
َن اللَّ َه َعلَى ُك ِّل َ
ش ْيء قَد ٌ
فاعل على وزن فعيل ومعناه قادر على  ،والقادر هو الذي إن شاء
فعل وإن لم يشأ لم يفعل  ،والقدير الفعّال لما شاء ولذلك قلما
يوصف به غير الباري  ،5وقا الزجاج "6وقدير أبلغ من قادر".7

 1اشتقاق امساء هللا السىن – الزجاجي ص 127
 2اآلية 7سورة البقرة

3البحر اطي ابو حيان األندلسي76/1 -
 4اآلية 20سورة البقرة

 5الدر املصون يف تفست الكتاب املكنون – السم الل 184/1-
 6هو ابراهيم بن السري بن سهل ابو إسحاق الزجاج األعالم 40/1

 7معاين القرآن وإعرابه – الزجاج – حتقيق – عبد اجلليـل شـل – دار الـديث – القـاهرة – الطبعـة األوىل -
1414هـ 1994-م 52/1-
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المبحث الرابع
فعيل بمعنى اسم المفعول في سورة البقرة
ورد فعيل بمعنى نحو  :قتيل وجريح بمعنى مفعول ومجروح وهذه
الصيغة كثيرة جداً في اسم المفعول  ،وعلى كثرتها لم يقس عليها
بإجماع  ،وقيل  :ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل  ،وفعيل بمعنى
مفعول يدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث أصبح سجية
له أو كالسجية ثابتاً أو كالثابت تقول ":هو محمود" و"هو حميد"
محميد أبلغ من محمود أن حميداً يدل على أن صفة الحمد له ثابته
وكذا "الرجيم" أي الذي يستحق أن يرجم على وجه الثبوت  ،وتقول
 :طرف كحيل وطرف مكحول فكحيل أبلغ ألن معناه أن الكحل أصبح
في صاحبه كأنه خلقه بخالف مكحول الدال على التجدد  ،وصيغة فعيل
تدل على الثبوت. 1
وتدل صيغة فعيل على التي بمعنى مفعول على أحد األمرين هما :ـ
األول  :أن تكون بمعنى مفعول فحسب مثل  :ذبيح  ،وقتيل وهي أفعال
ال تقبل التفاوت فليس ثمة تكرار بالقياس إألى مذبوح ومقتول .
الثاني  :أن تضيف إليه معنى المبالغة نحو  :حميد وجريح بمعنى
محمود ومجروح ،محميد أبلغ من محمود  ،وجريح أبلغ من مجروح
فال يقال مجروح إال لمن كان جرحه بليغاً على حين تقال مجروح لمن
جرح أي جرح .2وفعيل يختلف عن مفعول في داللة صرفية أخرى
فهي ال تدل على إكتمال الحدث وانتهائه إذ ال يقال جريح إال لمن جرح
 ،وال يقال قتيل إال لمن قتل  ،ولكن يقال مقتول لمن يقتل بعد ولكن
سوف يقتل في المستقبل .3

 1أوضــح املســالك ‘اة ألفيــة ابــن مالــك – ابــن هشــام – املكتبــة العص ـرية – بــتوت 1423هـ ـ 2003.م –

221/2

 2معاين األبنية يف العربية – فاضل صاحل السمرائي 62-60-
 3املغين اجلديد يف علم الصرف – دمد خت اللواين 236
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ويستوي في هذه الصيغة المذكر والمؤنث إذا حدد الموصوف تقول :
أنا جريح وهي جريح فإن لم يعلم الموصوف وجب تحديد المذكر
والمؤنث كقول  :أسعفنا كل جريح وجريحة. 1
ورود فعيل بمعنى اسم المفعول في سورة البقرة
ورد فعيل بمعنى اسم المفعول في سورة البقرة ثالث مرات تفاصيلها
كما يلي :ـ
 -1فعيل بصيغة المفرد
ورد فعيل اسم مفعول بصيغة المفرد مرة واحدة هي في قوله
2
يد﴾ حميد اسم مفعول على
اعلَ ُموا أ َّ
َن اللَّ َه َغ ِني َح ِم ٌ
تعالى َ ﴿ :و ْ
وزن فعيل أي  :محمود  ،والحميد هو المحمود على أي حال ،
وهو مستحق الحمد  ،وقيل الحميد من أمثلة المبالغة  ،أي شديد
الحمد ألنه يثني عليه على فعل الخيرات.
 -2جمع فعيل
ورد جمع فعيل بمعنى اسم المفعول مرتين هما
3
ِ
ِ
صاص ِفي ا ْلقَ ْتلَى﴾
أ) قتلى في قوله تعالـى ُ ﴿ :كت َب َعلَ ْي ُك ْم ا ْلق َ
قتلى جمع قتيل وهي بمعنى مقتول فصيغة فعيل جاءت بمعنى
اسم المفعول .4
5
وه ْم
اد ُ
ُس َارى تُفَ ُ
ب) أساري في قوله تعالى َ ﴿:وِان َيأْتُو ُك ْم أ َ

﴾أسارى جمع أسير على وزن فعيل وهو بمعنى اسم مفعول
والمعنى مأسور.6

 1الكتاب – سيبويه – 647/3
 2اآلية  267سورة البقرة
 3اآلية  178سورة البقرة

 4مهع اَلوامع – السيوطي 288/2-
 5اآلية 85سورة البقرة

 6إعراب القرآن – النحاس – 75/1
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المبحث الخامس
فعيل اسم في سورة البقرة
ورد وزن فعيل اسم ًا في سورة البقرة خمس مرات هي :
 -1سبيل في قوله تعالىَ ﴿ :1ومن َيتََبد ِ
َّل ا ْل ُك ْف َر ِب ِْ
يم ِ
ض َّل
ان فَقَ ْد َ
اْل َ
َ
الس ِب ِ
يل﴾ سبيل على وزن فعيل  ،وفعيل اسم جنس  ،أو
اء َّ
س َو َ
َ
واحد أريد به الجمع  ،والسبيل هو الطريق وسمي الضيف
بأبن السبيل لمالزمته إياها في السفر .2
3
ق لَ ُكم َّما ِفي ْاْل َْر ِ
ض
 -2جميع في قوله تعالى ُ ﴿ :ه َو الَّ ِذي َخلَ َ
ِ
يعا﴾
َجم ً
جميع اسم على وزن فعيل ،وقيل اسم جمع ألنه يوف بالمفرد
قال تعالىَ ﴿ :4ن ْح ُن ج ِميع ُّمنتَ ِ
صٌر﴾ وتارة بالجمع نحو قوله
َ ٌ
6
5
ضُرون ﴾ .
تعالى َ ﴿:ج ِميعٌ لَ َد ْي َنا ُم ْح َ
7
ان
ون أَن ُي ْؤ ِم ُنواْ لَ ُك ْم َوقَ ْد َك َ
 -3فريق في قوله تعالى  ﴿ :فَتَ ْط َم ُع َ
ون﴾ فريق اسم جمع ال واحد له من لفظه ،
فَ ِر ٌ
س َم ُع َ
يق ِّم ْن ُه ْم َي ْ
وسميت بالجماعة من التفريق كما سميت الطائفة بالحزب من
التحزيب  ،8والفريق أكثر من الفرقة  ،ويقع على الكثير
 1اآلية  108سورة البقرة

 2الدر املصون – السم الل 149/2-
 3اآلية 29سورة البقرة

 4اآلية  44سورة القمر
 5اآلية  32سورة يس

 6الدر املصون السم الل 216/2-
 7اآلية75سورة البقرة

 8معجم سنن اللغة – أمحد رضا – مادة فرق
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والقليل  ،والفريق هم األحبار الذين حرفوا التوراة في صفة
النبي صلى اهلل عليه وسلم.1
2
ون لَ ُه َج َّن ٌة ِم ْن
َح ُد ُك ْم أ ْ
َن تَ ُك َ
 -4نخيل في قوله تعالى  ﴿ :أ ََي َوُّد أ َ
َن ِخيل﴾ النخيل اسم على وزن فعيل  ،وقيل النخيل اسم جمع ،
أو جمع تكسير قال الراغب " :سمي بذلك ألنه منحول الشجار
وصفوها وذلك ألنه أكرم ما ينبت  ،لكونه مشبهاً للحيوانات
من احتياج األنثى فيه إلى الفحل في التذكير  ،أي التلقيح".3
صيب ِ
 -5نصيب في قوله تعالى  ﴿ :4أُولَ ِئ َك لَهم َن ِ
س ُبوا﴾
ك
ا
م
م
َّ
َ
ٌ
َ
ُْ
نصيب اسم على وزن فعيل والنصيب هوالحظ وقيل  :اسم لما
5
يقسم ويرفع معنويًا كان أو مادياً.

 1البحر اطي – ابو حيان األندلسي 439/2-
2اآلية 226سورة البقرة

 3البحر اطي – ابو حيان األندلسي 652/2-
 4اآلية  202سورة البقرة

 5البحر اطي – أبو حيان األندلسي – 276/2
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الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات  ،والصالت والسالم على المبعوث
رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد
في خاتمة هذا البحث نشير بإيجاز إلى أهم النتائج التي توصل
إليها الباحث في النقاط اآلتية:
 -1جاءت صيغة فعيل لمعان كثيرة في اللغة.
 -2تعدد معاني صيغة فعيل يدل على سعة العربية.
 -3جاءت صيغة فعيل في سورة البقرة لمعاني المبالغة  ،اسم الفاعل ،
اسم المفعول  ،الصفة المشبهة  ،بمعنى االسم.
 -4صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة أكثر معانيها وروداً في سورة
البقرة.
 -5وردت صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة في سورة البقرة أربع
عشرة مرة
 -6وردت صيغة فعيل بمعنى المبالغة في سورة البقرة ثالثة عشرة مرة
 -7وردت صيغة فعيل بمعنى اسم الفاعل في سورة البقرة سبع مرات
 -8وردت صيغة فعيل بمعنى االسم في سورة البقرة خمس مرات
 -9وردت صيغة فعيل بمعنى اسم المفعول في سورة البقرة ثالث مرات
ومن خالل التحليل توصل الباحث إلى التوصيات اآلتية:
أ) ضرورة تطبيق منهج النحو الوظيفي.
ب) دعوة الباحثين ألن يصبوا جل جهدهم في دراسة
الظاهرة النحوية والصرفية التي يحفل بها القرآن الكريم.
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املصار واملراجع.
 -1القرآن الكريم.
 -2اشتقاق اسماء اهلل الحسنى – ابو القاسم عبد الرحمن الزجاجي-
تحقيق عبد الحسين المبارك -مؤسسة الرسالة -الطبعة الثانية –
.1986-1416
 -3إعراب القرآن – أبو جعفر احمد بن اسماعيل النحاس – تحقيق
محمد محمد تامر وأخرين – دار الحديث القاهرة – د -ط.
 -4االعالم – الزركلي – دار العلم -بيروت -الطبعة الخامسة .1981
 -5البحر المحيط -ابو حيان االندلسي – تحقيق صدقى– محمد جميل
– دار الفكر بيروت -الطبعة – ابو حيان .2115-1425-
 -6بغيه الوعاة من طبقات اللغويين والنجاة – السيوطي – تحقيق
محمد الفضل إبراهيم – المكتبة العصرية – بيروت -د – ط.
 -7تاج العروس – الزبيدي – مكتبة الحياة – بيروت – الطبعة
االولى .1316
 -8التبيان في إعراب القرآن – عبد اهلل بن الحسين العكبري –
تحقيق محمد حسين شمس الدين – دار الكتب العلمية – بيروت
– الطبعة األولى .1998-1419
 -9تصريف االسماء واالفعال – فخر الدين قباوة– مكتبة المعارف
– بيروت – الطبعة الثالثة .1998-1419.
التفسير الكبير -الرازي -دار الكتب العلمية – بيروت –
-11
الطبعة االولى . 1991 -1411
الجامع ألحكام القرآن – القرطبي – تحقيق عبد الحميد
-11
هنداوي -المكتبة العصرية – بيروت – الطبعة االولى -1427
.2116
خزانه االدب ولب لباب لسان العرب -عبد القادر محمد
-12
البغدادي – تحقيق عبد السالم محمد هارون – دار الكتاب العربي
– القاهرة .1969-1389
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الدار المصون في علوم الكتاب المكنون – السمين الحلبي
-13
– دار القلم – دمشق – الطبعة االولى – .1986-1416
شذى العرف في فن الصرف – الحمالوي – المكتبة
-14
الثقافية – بيروت – د -ط.
شرح األشموني علي الفية ابن مالك – قدم له – حسين
-15
حمد -دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة االولى – -1419
.1998
شرح التسهيل – ابن مالك -تحقيق محمد عبد القادر عطا
-16
وطارق فتحي – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة األولى –
2112-1422
شرح التصريح –االزهرى– دار الفكر -بيروت – د-ط.
-17
شرح شافيه ابن الحاجب – الرضي – تحقيق محمد نور
-18
الحسن واخرين – دار الكتب العلمية – بيروت – د-ط.
شرح المفصل – ابن يعيش – عالم الكتب – بيرت – د-
-19
ط.
الصحاح –الجوهري– تحقيق احمد عبد الغفور – دار
-21
العلم الماليين – القاهرة الطبعة الثانية – .1984-1414
الكتاب –سيبوبة– تحقيق عبد السالم محمد هارون –
-21
دار الجبل – بيروت – الطبعة االولى –د -ت.
الكشاف -الزمخشري – راجعه – يوسف الحمادي –
-22
مكتبة مصر " د -ط".
لسان العرب – ابن منظور – مؤسسة التاريخ العربي-
-23
بيروت – الطبعة الثالثة – .1993-1412
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -ابن عطيه –
-24
تحقيق عبد السالم عبد الشافي – دار الكتب العلمية  -بيروت –
الطبعة األولى ..1422
معانى األبنية في العربية  -فاضل صالح السامراني–
-25
جامعة الكويت – الطبعة األولى .1981-1412
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معانى القرآن وإعرابه -الزجاج – تحقيق عبد الجليل
-26
شلبي -دار الحديث – القاهرة – الطبعة األولى .1994-1414
المغني الجديد في الصرف – محمد خير حلوانى– دار
-27
الشرق العربي -بيروت – الطبعة الخامسة .1996-1421
المفردات في غريب القرآن – الراغب األصفهانى–
-28
تحقيق محمد سيد كيالني -دار الطباعة – بيروت – د-ط.
المقتطب– المبرد -تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة–
-29
الطبعة الثالثة  -1399القاهرة .
همع الهوامع في شرح الجوامع -السيوطي – تحقيق
-31
أحمد شمس الدين – دار الكتب العلمية – بيروت-الطبعة األولى
1998-1418

