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( األمن ) ومشتقّاته في القرآن الكريم دراسة دالليّة صرفيّة
د  .زينب عبد الحسين بالل السلطاني
كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
مدخــــــل
المتنوعة بين االســمية والفعليــة مـــن مــادة (أمن) الواردة في
قبل الشـــروع ببيان الداللة الصرفية للصــيغ
ِّ
القرآن الكريم البد من ذكر األهمية الكبيرة لوجود (األمن) في الحياة بمعناه المعروف وهو طمأنينة النفس وزوال
الخوف  ،والسيما أهميته في القرآن الكريم ،والسنة المطهرة  ،ومدى تأكيدهما إياه من خالل االستعمال القرآني
لهذه اللفظة  -على اختالف اشتقاقاتها  -في مواضع كثيرة منه  ،ومواقف متنوعة فمما الريب فيه أن األمن يمثل
األساس أو الركيزة األساسية التي تقوم عليها حياة الكائنات عموما ً واإلنسان خصوصا ً  ،إذ إن توفَره يساعد على
النماء وديمومة الحياة  ،واألمن نعمة منحها هللا عباده ال تقدر بثمن  ،وقد ذكرها سبحانه في كتابه الحكيم قارنا ً
إياها بالطعام واألموال واألوالد في أكثر من موضع  ،وقد قدمها بالذكر على تلك النعم  ،وذلك بذكر مايضادها
وهو(الخوف) وانعدام الطمأنينة ،عادا ً انعدام األمن من قبيل االبتالء  ،إذ قال :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬﭼ (البقرة .)111:فلم يكن هذا التقديم للفظة (الخوف) اعتباطا ً إنما هو لضرورة توفر األمن في حياة
اإلنسان وحاجته الملحة له ولم يقتصر تقديم األمن بالذكر من حيث األهمية على القرآن الكريم فحسب بل تعدى
ذلك إلى السنة النبوية ،فقد أشار الرسول الكريم (صلى هللا عليه وآله وسلم) إلى فضله فقدمه على سائر النعم
أيضـا ً إذ قال  (:من أصبح منكم آمنا ً في سربه ،معافى في جسده  ،عنده قوت يومه فكأنّه ملك الدنيا وما
فيها )( .)1وقد ورد األمن في القرآن الكريم على صيغ متنوعة ،فهو يأتي على هيأة االسمية تارة  ،وعلى الفعلية
تارة أخرى  ،مجردة ومزيدة  ،والبد من أن هناك غاية تكمن وراء هذا التنوع واالختالف في ورودها في القرآن
الكريم وقبل التفصيل في (أمن) واشتقاقاته  ،نجد من الضرورة بمكان بيان المعنى اللغوي له  .فـ( أ َ ِّمنَ ) يدل على
األمن ؛ وهو ضد الخوف( )2إذ يقال  :أ َ ِّمنَ فالن  ،يَأ ْ َمن أ َ ْمنا ً  ،واأل َ ْمن  :طمأنينة النفس وزوال الخوف  ،وسكون
القلب( .)3فلـــ(أمن) معنيان متقاربان( )4؛ أحدهمــــا  :األمانة التي هي ضد الخيانة  .تقول العرب  :رجل أُمان ،
إذا كان أمينا ً  .فـ(المؤمن)  :الشخص األمين الذي يأتمنه الناس( .)5وقد جاء في الحديث عن ابن عمر(رض) قال :
أتى رجل رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)  ،وقال  :ف َم ْن المؤمن ؟ فقال النبي (صلى هللا عليه وسلم وآله وسلم) :
( َم ْن ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم )( . )6فمن الحديث الشريف يتبين أنه مما الشك فيه أن المؤمن الحقيقي
هو َم ْن يتصف باألمانة المطلقة .
صدُق عبده في هذا اإليمان في ُمن عليه
واآلخـــر  :التصديق الذي هو اإليمان  ،وهو ضد التكذيب  .فاهلل عز وجل يَ ْ
باألمان ؛ يقول ابن قتيبة(()7ت 276هـ)  " :وقد يكون المؤمن من األمان  ،أي ال يأمن إال من آمـنه هللا " .فهذا
يعني أن توفر األمن النفسي لدى المؤمن نتيجة حتمية لوجود اإليمان في قلبه  ،فيجعله ذلك اإليمان آمنا ً مؤ َّمـناً.
و(اإليمان)  :الثقة( )8وهو أيضا ً  :إظهار الخضوع وقبول الشريعة ()9ويكاد يكون المعنى اللغوي لـاشتقاقات مادة
(أمن) نفسه المعنى اإلسالمي لها إال أن اختالف ورودها في السياق القرآني أضاف لها دالالت خاصة تعلقت
معاني جديدة  ،أو عامة  .فمثالً كان (األمن) مختصا ً باألمن الدنيوي  ،ثم اتسعت
بالمعنى اإلسالمي الذي أكسبها
َ
داللته فأصبحت تعطي داللة عامة وشاملة؛ شملت األمن في الدنيا واآلخرة  ،إذ األمن في اآلخرة هو النجاة من
عقاب الخالق  -سبحانه  -يوم الوعيد  .وسيتبين ذلك عند تناول اآليات القرآنية المتعرضة لهذا المجال في حقل
(دالالت األسماء) والسيما المصادر فهذه المادة بكل اشتقاقاتها دلت على الطمأنينة وزوال الخوف  ،واألمانة
والتصديق  ،ولها دالالت متقاربة ؛ هي األمن ضد الخوف  ،واألمانة ضد الخيانة  ،واإليمان ضد التكذيب.
فاتسعت هذه المعاني العامة لتصطبغ بصبغة إسالمية  -أيضا ً  -وتصبح أكثر اتساعا ً وشمولية .وقد وردت هذه
المادة في القرآن الكريم (ثمانمائة وتسع وسبعين) مرة في (ثمانمائة وخمسون) موضعاً ،بدالالت متنوعة على
وفق الصيغ المشتقة من هذه المادة  ،فمنها (مائتان وإحدى وسبعون) موضعا ً على صورة االسم ،أي بصيغ
علل ذلك بـ " أن اإليمان له حقيقة ثابتة تقوم بالقلب "( ،)11وسيأتي بيان ذلك في الموضع المخصص
اسمية ،وقد ُ
من هذا البحث .ولكثرة اشتقاقاتها التي تعد وسيلة من وسائل إثراء اللغة  ،من خالل صياغة كلمات على غرار
صيغة محددة تدل على معنى من المعاني( ،)11فقد نظر علماء الصرف القدماء إلى ضوابطها ومقيسها ومسموعها
نظرة خاصة تحيطها عناية واضحة بتلك الصيغ( ، )12إذ قعدوا لها القواعد وعرضوا إلى معانيها وأشاروا إلى
الزيادات الحاصلة في قسم من األبنية  ،وما يطرأ عليها من تغيرات في المعاني .وللتغير الحاصل في بنية الكلمة -
عموما ً -غايتان()13؛ إحداهما :معنوية خالصة  ،وفيها تتولد صيغ كثيرة تثري اللغة وتغنيها؛ وذلك بزيادة مفرداتها
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لخدمة المعاني المتنوعة ،ومن أمثلتها تغير المصدر إلى الفعل والمشتق منه  ،من اسم فاع ٍل  ،واسم مفعو ٍل،
وغيرهما .واألخرى :لفظية خالصة ،وفيها يخفف ثقل األصوات التي تتكون منها الكلمة بزيادة حرفٍ أو أكثر على
بنيتها ،أو بحذف منها؛ كاإلعالل واإلبدال  ،واإلدغام  ،وتخفيف الهمزة  ،وما إلى ذلك( . )14ولهذه التغيرات أثر
بيِّن في مادة (أمن) الواردة في مواضع متعددة من القرآن الكريم  ،بهيآت اختلفت بين االسمية والفعلية  ،ولكل
منها له داللته المستوحاة من تنوع صيغه الصرفية من حيث الزيادة الحرفية أو النقصان  .وقد آثر البحث ْ
أن
يبتدىء بداللة الصيغ االسمية من تلك المادة ؛ لتنوع دالالتها :
أوالً  :داللة الصيغ االسمية :
معلوم أن األسماء تدل على الثبوت على حين إن األفعال تدل على الحدوث  ،واألسماء إما جامدة أو مشتقة،
والمشتقة تتضمن (:اسم الفاعل ،واسم المفعول ،والصفة المشبهة  ،وصيغة المبالغة ،واس َم ْي الزمان والمكان،
واسم التفضيل  ،واسم اآللة) .وهي على صورتين قياسية وسماعية( .)15وقد جاء االستعمال القرآني الشتقاقات
مادة (أمن) – متنوعا ً من حيث هيآتها االسمية المختلفة  -على هيئة اإلفراد والجموع  ،والمصادر ،والمشتقات ؛
كاسم الفاعل  ،واسم المفعول  ،واسم المكان .ولم يقف البحث عند داللة الجمع من هذه المادة ؛ وذلك لعدم سماع
جموع لها في اللغة على غير جمع السالم من المذكر والمؤنث وهو (المؤمنون) و (المؤمنات) ،وليس لهما داللة
تُذكر سوى داللتهما على القلة ،فضالً عن أنهما من قبيل اسم الفاعل المأخوذ من الفعل المزيد .ولورود المشتقات
بكثرة من هذه المادة في القرآن الكريم آثر البحث االبتداء بها :
( )1داللة المشتقات :
للمشتقات أثر ِّبين في تغير الدالالت وتنوعها ،إذ َّ
خصيصة من خصائص العربية ،ووسيلة
إن االشتقاق ِّ
()16
إلثرائها بماليين المفردات المأخوذة من المادة األصلية للكلمة  ،وهذه المفردات هي المشتقات  .والمشتق  :هو
االسم الذي أ ُ ِّخذ من غيره  ،وله أصل أو هو ما دل على ذات أو صفة وجرى مجرى الفعل( .)17ومما ورد من
المشتقات في مادة (أمن) في القرآن الكريم ما يأتي :
أ  /اسـم الفاعـل :
()18
هو االسم المشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم للداللة على ما وقع منه الفعل أو الحدث  ،وهو دال على
صفة فيها حدث غير ثابت أي مؤقت بمصاحبة فاعله(.)19وتقاس صيغه من الفعل الثالثي على زنة (فـَاعـِّل) على
الغالب ومن غير الثالثي على زنة مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما ً مضمومة وكسر ما قبل آخره
وصيغته (مـُفـْعـِّل)(.)21وقد ورد اسم الفاعل من (أَمـِّنَ ) في القرآن الكريم من الفعل الثالثي وغير الثالثي  ،فأما من
الثالثي فقد ورد في مواضع عدة ( )21منها  :ما جاء في دعاء النبي إبراهيم (عليه السالم) في قوله تعالى  :ﭽ ﯵ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ههﭼ(آل
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀﭼ (البقرة  ، )126 :وقوله تعالى :ﭽ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ
عمران  )97:إذ المعنى في األولى  :أن النبي إبراهيم (عليه السالم) دعا ربه  -سبحانه وتعالى  -في أن يجعل
أمن أو اآلمن أصحابه أو أهله( ،)22وهذا مشابه لقولهم :
المكان الذي حل وأهله فيه  -وهو مكة  -بلدا ً آمنا ً ؛ أي  :ذا ٍ
ليل نائ ٌم ؛ وذلك بإسناد النوم الى الليل بعالقة مجازية زمانية  ،فالليل ال ينام وإنما الحالين فيه من البشر ،إذ النوم
(آمنَاً) داللتين :إحداهما -داللة المصاحبة ،يقال  :حرما ً ذا أمن أي :
من خصائصهم  .ففي هذه اآلية احتملت صيغة ِّ
()24
أمن( .)23واألخرى -داللة مجازية ،إذ إن إسناد األمن الى أهل الحرم حقيقة  ،والى الحرم مجاز  .فهو
صاحب ٍ
ً
ً
من المجاز العقلي الذي عالقته الحالية .وأراد بـ (بلدا آمنا) أي أهله آمنون  ،فأطلق المحل وأراد الحالين في ذلك
فـ(آمن) وصف لهذا البلد ؛ وعليه يكون أهله آمنين على الدوام  .وهذا ماتحدث عنه السياق  -في الثانية  -إذ
البلد .
ِّ
()25
األمنَ في الدخول إليه  ،إذ يأمن الداخل فيه  ،فقد وصف الداخل فيه بأنه مطمئن غير
جعل هللا  -سبحانه ْ -
ً
ً
(آمنا)  -في اآليتين المذكورتين آنفا  -دلت على ثبات األمن لهذا البلد ؛ وهو مكة.
خائفٍ طيلة مدة بقائه فيه .فـــــــ ِّ
ً
ً
ففي اآلية األولى دعا النبي إبراهيم (عليه السالم) ربه بأن يجعله بلدا آمنا  ،وفي الثانية أصبح حال الداخل الى
البيت الحرام آمنا ً كذلك  .فاألمن كان صفة لك ٍل منهما البلد و َم ْن حل فيه ببركة دعاء النبي إبراهيم (عليه
السالم).فعلى الرغم من مجيئها على زنة (فـ َاعـِّل)  ،الدال على الحدث والحدوث إذا ما قيس بالصفة المشبهة ،
لكنه في الوقت ذاته يدل على ثبوت الوصف إذا ما قيس بالفعل ؛ ألنه من قبيل األسماء( . )26فاستعمال اسـم الفاعل
(آمن) في هذا السياق أبلغ مما لو استعمل بصورته الفعلية الدالة على التغير والتجدد  ،وهنا سياق اآليتين يتحدث
ِّ
عن التصاق صفة األمن واستمرارها بهذه البلدة وهي (مكة المكرمة)  .وقد وردت هذه الصيغة في مواضع
أُخَر( ،)27وقد أُريد بها الداللة ذاتها  ،وهي الدوام والثبوت  ،إال أن سياق (األمن) هنا ليس دنيويا ً إنما هو بشأن أهل
اآلخرة  ،وذلك في قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (النمل )89 :إذ إن لفظة (آمنون) في
اآلية دالة على دوام األمن ألهل الجنة واستمراره( ،)28ولذا لم يُؤتَ بالصيغة الفعلية لـ (أمن) وهي (يأمنون) .وأما
(أمـن) في القرآن الكريم من غير الثالثي الذي صيغته ( ُمـف ِّعـل) فقد ورد في مواضع كثيرة ،
اسم الفاعل من ِّ
()31
()31
()29
وعلى صور متنوعة من حيث التذكير والتأنيث واإلفراد والتثنية والجمع بنوعيه المذكر السالم والمؤنث
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ت اسم الفاعل (مؤمن) في أحواله جميعها بدالالت متنوعة  ،إنما جاء بداللتين فقط  :إحداهما :
السالم( )32ولم يأ ِّ
أنه صفة ثابتة في الخالق عز وجل  ،وهذه الصفة الثابتة تشبه صيغة اسم الفاعل في داللتها على ذات قام بها
الفعل( )33إال أنها ثابتة في موصوفها  ،ومثال ذلك لفظة (المؤمن) الواردة في قوله تعالى  :ﭽه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﭼ(الحشر .)23:فلفظة (المؤمن) هنا على زنة ( ُمـ ْفـ ِّعـل) مأخوذة من الفعل الثالثي المزيد
الالزم (آ َمـن)  .فـ (المؤمن) في اآلية أعاله صفة من صفات هللا سبحانه وتعالى  ،وقد أولها المفسرون
بتأويلين :أحدهما– أنه من الفعل الثالثي المزيد (أمن) المتعدي إلى مفعولين ليصبح  :معناه " المؤمن عذابَه َم ْن
اليستحقه "( )34أي هو الذي يؤمنَهم في يوم الحساب من عذابه  ،فيكون المعنى مأخوذا ً من األمان واألمن(.)35
واآلخر -أن يكون معناه  " :المصدق الموحدين له على توحيدهم إياه " .فهو الشاهد المصدق لما يشهد به لذاته من
قال سبحانه :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
التوحيد والكمال في صفاته  ،إذ
()36
ﭴ ﭵ ﭶﭼ(آل عمران ، )٨١ :وهو المصدق – أيضا ً – َم ْن يشهد له بالتوحيد من الموحدين  .فهو من اإليمان
بمعنى التصديق .
واألخـــرى  :أن يوصف العبد بصفة (مؤمن) ،إذ إن العبد يصدق ربَّه فيؤمن بتصديقه  ،وقد ورد اسم الفاعل
(مؤمن) في قوله تعالى  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ(البقرة  )٢٢٨:والمعنى في اآلية  :أيها الـمؤمنون
ال تُن ِّكحوا الـمؤمنة من بناتكم للمشرك  ،وإن أعجبكم حسبه ونسبه و َك ُرم أصله ؛ ألن ذلك حرام علـيكم  ,والواجب
تزويجهن من عب ٍد مؤمن مصدِّق بـاهلل وبرسوله  ,وبـما جاء به من عند هللا  ,وهو خير لكم من أن تزوجوهن من
صف
حر مشرك( .)37فإيمان العبد بخالقه يعني تصديقه قوالً وفعالً .فالعبد مؤمن أي  :مصدق  ،وهللا سبحانه ُو ِّ
بالمؤمن أي المصدق ما وعده لعباده  ،ومحققه أو هو قابل إليمانه()38فوصف العبد– هنا  -بـــ(مؤمن) وهو اسم
فاعل ليس وصفا ً ثابتا ً  ،إنما هو حادث قابل للتغيير  ،وقد أ ُ ِّريد به مصدق بما أنزله الخالق سبحانه على النبي
محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم .فتصديق العبد اقتصر على ماكان متعلقا ً باهلل عز وجل وماأنزله على رسله
وأنبيائه (عليهم السالم)  ،على حين كان وصف الخالق  -سبحانه وتعالى  -بتلك الصفة شهادة ً وتصديقا ً وتحقيقا ً ؛
فهو محقق لما وعد عباده من الثواب واألجر واألمان من العذاب وقد اليتعلق تصديق العبد بما أنزله الخالق عز
وجل  ،إنما هو تصديق دنيوي خاص بموقفٍ معين غير ثابت ؛ كالذي جاء في قوله تعالى  :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭻﭼ (يوسف  ،)17:إذ وردت لفظة (مؤمن) في اآلية على
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ق  .فيكون المعنى  :وما أنت بمصدق لنا
لسان أوالد النبي يعقوب ألبيهم (عليه السالم)  ،وقد أُريد بها  :غير مصد ٍ
في هذا العذر الذي أبديناه  ،وإن كنا من أهل الثقة والصدق فيما قلنا  ،ما صدَّقتنا؛ لسوء ظنك بنا ولشدة محبتك
()39
ليوسف.
ب  /اسـم المفعـول :
()41
ْ
هو " ما اشتق من المصدر للداللة على صفة َمن وقع عليه الحدث "  ،ويعرف بأنه صفة مشتقة من
فمـن
مصدر الفعل المتصرف المبني للمجهول ليدل على من وقع عليه الفعل حدوثا ً وليس ثبوتا ً( .)41أما صياغته ِّ
الفعل الثالثــي وغير الثالثــي  ,فمـِّــن الثالثي يكــون
ً
ً
ً
على وزن (مفعول) نحو  :وعد  -موعود  .ومن غير الثالثي مزيدا كان أم رباعيا مجـردا يكون على زنة
مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميمـا ً مضمومة وفتح ما قبل آخره  ،أي على زنة ( ُم ْفعَل)( ، )42نحو  :أحكم -
ُمحْ َكم  ،وأبرم ُ -مب َْرم وقـد ورد اسـم المفعـول مـن الفعل الثالثـي (أمن) فـي القرآن الكريم في موضـع وهـو
(مأمون) وذلك في قوله تعالى  :ﭽ ﮨ ﮩ ه ه ه ﭼ (المعـارج , )28 :ومعنى اآلية أن علـى اإلنسان أال يثق
ويأ َم ْن من وقوع عذاب هللا سبحانه وتعالى وعقابه فيظنه غير واقع به وإن كان على مسـت ٍو عا ٍل من االجتهاد أو
كان بالغا ً درجة في طاعة هللا عز وجل  ،فعليه أن يكون مترجحا ً بين الخوف والرجاء( )43؛ ألن المكلـف ال يدري
هل أدى الواجب كما أمر بـه  ،وهل انتهى عن المحظور على ما نُهي عنه  ،ولو قدرنا أن إنسانا ً يعلم ذلك من
(أمين) ولو
نفسه لكان آمنا ً()44وقد استعمل اسـم المفعول (مأمون) في اآلية المذكورة آنفا ً ولم يسـتعمل لفظة
أُوتي باألخيرة في اآلية ل ما أفـادت المعنى الذي أفادته لفظة (مأمون)  ،ولذلك االستعمال قصد وغاية  ،فلم يكن
عشوائيا ً أو غير مقصـو ٍد ؛ ودليل ذلك ما دلت عليه اللفظتان  ،فلفظة (أمين) تطلق على اإلنسان الذي يتحلـى
باألمانة وهو" الثقة في نفسه " أما (مأمون) فهو " الذي يأمنه غيره "( )45فحينما يراد وصف امرئ بما فيه من
الصفات التي تمتلكها نفسـه  ،فإنه يوصف بها  ،فعلى سبيل المثال  :يقال لمن اتصف باألمانة في نفسه  :فالن أمين
 ،أي من طبائعه األمانة  ،وهي صفة تالزم صاحبها على وجه الثبوت  .فاألمـين ال يمكن أن تصدر منه خيانة ،
وحينما أراد سبحانه بيان العذاب الواقع بالعباد ووصفه  ،قال  -سبحانه  -واصفا ً إياه بأنه (غير مأمون) نافيا ً بذلك
صـفتي األمن والثقة في العذاب الواقع عليهم  .فكأنه سبحانه وتعالى أراد القول للناس  " :ال ينبغي ألحد وإن بالغ
في الطاعة واالجتهاد أن يأمنه "( )46أي  :يأمن عذابه سبحانه  .فـ (عذاب) مفعول به دل على ما وقع عليه
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صف بوصـفٍ يتسـق
الحدث  ،وهو (انعدام األمن) أي  :وقع موقع المفعولية فأعطى معناها  ،ولعل لموقعه هذا ُو ِّ
ويتناسب معه وهو (غير مأمون)  ،فكان (عذاب) موصوفا ً و (غير مأمون) وصف له .
ج /اســـم المكـان :
()47
هو اسم مشتق من الفعل الثالثي وغير الثالثي ليدل على مكان وقوع الفعل أو حدوثه  .ويُصاغ من الفعل
الثالثي على صيغتين هماَ ( :م ْفعَل) بفتح الميم والعين وسكون الفاء مثل َ :م ْش َرب َ ،م ْل َبس  ،و َم ْذهَب  .و( َم ْف ِعل)
بفتح الميم وسكون الفاء وكسر العين مثل َ :م ْن ِّزل َ ،مجْ ِّلس َ ،م ْو ِّجل  ،و َم ْيسِّر( . )48وقد ورد اسم المكان من مادة
(أمن) في القرآن الكريم في موضع وهو قوله تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﭼ (التوبة  ،)6:والمعنى في اآلية أن الكالم موجه للرسول محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) وهو أنه إذا
جاءك أحد من المشركين بعد األشهر الحرم طالبا ً منك األمان فاستأمنك ليسمع كالم هللا سبحانه المنزل عليك
فأمنه وأمهله حتى يسمع كالم هللا  -عز وجل  -ليتدبره ْ
فإن أبى عن اإلسالم ولم يأخذ بما دعوته إليه
واحتجاجك به ِّ
فأمنه وأوصله إلى قومه المشركين وألحقه بداره التي يؤمن بها على نفسه ثم قاتله إن شئت(. )49
ِّ ،
ويلحظ مما تقدم أن القرآن الكريم استعمل ( َمأ َمن) على زنة ( َم ْفعَل) وهو اسم مكان مشتق من الفعل الثالثي
(أمن) المفتوح العين في مضارعه( )51ولم يستعمل لفظة (داره) وهو اسم جامد ؛ والجامد " مالم يؤخذ من غيره
"( )51أو (م ْن ِّزله) الذي هو اسم مكان أيضا ً ،وكان البـد في ذلك االستعمال من قصدي ٍة تام ٍة ال عشوائي ٍة فـي اختيار
ُعطيا الداللة
القرآن لفظة دون أخـرى  ،ولعل ما يفسر ذلك أن افتراض حلـول (داره أو منزله) محل (مأمنه) لم ي ِّ
التي أعطتها اللفظة األخيرة ،إذ إن فـي لفظتي (دار) و(منزل) داللةً على ذات المنزل الذي يسكنه اإلنسان وينزل
فيه ،فاألول جامد ،والثاني على زنة ( َم ْف ِّعل) وهو اسم مكان مشتق من الفعل الثالثي (ن َِّزل) المكسور العين في
أثر نفسي بالقياس إلى مافي لفظة
مضارعه( ،)52ودال علـى المكان الذي يُ ْنزل فيه  ،وليس في هاتين الداللتين من ٍ
مشـعر ودال على الموضع الذي يُست َشعر فيه باألمن واألمان( ،)53إذ يقول الراغب
(مأمن)  .فاسم المكان ( َمأ ْ َمنه)
ٌ
األصفهاني( :)54إن (مأمنه) " أي منزله الذي فيه ْأمنُه " .فمن سمات المنزل  -على الغالب  -اتصافه باألمن
واالستقرار  ،أي إن توفر األمـن صفة معروفة وملتصقة بالمسكن والمأوى الذي يلجأ إليه اإلنسان  ،فأكثر ما
وأمان حينما يكون في بيته  ،على عكس فيما إذا كان خارج منزله  ،فعندئ ٍذ تتغير حاله
أمـن
ٍ
يكون المرء في حال ٍ
 ،ويقل شعوره باألمن أو قد ينعدم ؛ ولذا اختيرت لفظة (مأمنه) دون غيرها في اآلية ؛ لقوة داللتها على المعنى
المراد من سياق اآلية وفاعليتها البالغة في موقعها االستعمالي  .فضالً عن أن في ذلك داللة على أن األمن من
األمور األساسية الواجب توفرها في مكان السكن الذي فيه سالمة من المخاوف والمكاره  ,فإذا كان اإلنسان
آمنا ًفي مسكنه كان مطمئن النفس شاعرا ً بالنعيم الذي يناله )55(.فكان استعمال (مأمنه) غاية في الدقة القرآنية
باختيار األلفاظ المنسجمة وطبيعة السياق الواردة فيه .
( )2داللـة المصادر :
()56
هو اسم يدل على حدث ٍ مجرد من الزمن والمكان والشخص  .وقد اتفق المصدر مع الفعل في داللتهما
على الحدث  ،واختلفا من حيث كون المصدر اسما ً ،فضالً عن داللة الفعل على الزمان  ،على حين يتجرد
المصدر منه( .)57وقد وردت للفعل الثالثي المجرد مصادر قياسية وأخرى سماعية بكثرة( ،)58وهذه المصادر " ال
تدرك إال بالسماع ؛ لكثرة ما يقع فيها االختالف "( ،)59وقد يرد للفعل الثالثي الواحد مصادر متعددة ومتنوعة
ي)  ،و(لقياناً)(. )61
كالفعل (لقي)  ،فمصادره كثيرة منها:
(لقى)  ،و(لقاء)  ،و(لق ٌ
ً
َ
وقد وردت مصادر متعددة للفعل (أمن) في القرآن الكريم هي (:أ ْمن  -فَ ْعل) و (أ َمنَة  -فَ َعلة)  ،و (أمانة -
فَ َعالة)  ،و(إيمان  -إفِّ َعال) .
أ  /فَعْـــل :
ً ()61
يأتي هذا المصدر من الفعل الثالثي (فعل) المتعدي سواء أكان الفعل صحيحا ًأم معتال  .وقد وصف هذا
البناء بأنه " أعدل األبنية حتى كثُر وشاع "( .)62ومما جاء من مصادر الفعل (أ َ ِّمن) في القرآن الكريم( )63على هذا
البناء  :قوله تعالى  :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﭼ(األنعام  ، )81:وقوله تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(األنعام  ،)82:والمعنى :أن الذين
عرفوا هللا  -عز وجل  -وصدقوا به وبما فرضه عليهم من الواجبات  ،ولم يشوب ذلك التصديق شرك فلهؤالء
صص ألولئك
الثواب واألمان من العقاب  ،ومحكوم لهم بالهداية إلى الحق والدين ثم إلى الجنة( .)64فاألمن ُخ ِّ
الموصوفين باإليمان الخالص عن الشرك  .فلهم وحدهم األمن  ،و َم ْن عداهم من المشركين في ضالل مبين(.)65
فيُلحظ االستعمال القرآني الدقيق للمصدر (األ َ ْمن) على زنة (فَ ْعل)  ،وهذا البناء دال على عين الحدث من
دون غيره من األبنية  ،وال يخلو هذا االستعمال من معنى داللي وغرض معنوي أراده القرآن الكريم  ،إذ لو
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استعمل المصدر (األمان) على وزن (فَعَال) ليكون التعبير :لهم األمان  ،كان ذلك سليما ً أيضاً ،لكن جيء بصيغة
المصدر في هذا الموضع من اآلية لغاية قرآنية هي أن المصدر أدل على بيان الحدث وأدق وأبلغ مما لو جيء
(األمن) جاء هنا معرفا ًبـ(أل) االستغراقية الدالة على استغراق
بالصفة المشبهة (فَ َعال) التي تدل على المبالغة .فـ
ْ
الجنس  ،ولم يقيد بدنيا أو آخرة  ،فاستغرق جنس األمن على اإلطالق ،ليكون شامالً لـ " جميع المحبوبات  ،وذلك
أنه نفى به أن يخافوا شيئا من الفقر ،والموت  ،ونزول النقمة  ،وغير ذلك من أصناف المكاره "(.)66
وهذا مشابه لقولنا لمن يتحلى بصفتي العدل والخير ،وكان على درجة عالية منهما  :أنت ال َعدْل نفسه  ،أو
أنت الخير ذاته وعينه  ،وذلك بشموله جنس الصفة التي يتصف على وجه المبالغة بها  ،قال ابن
جني(()67ت392هـ)  " :فإذا قيل  :رجل عد ٌل  ،فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة  ،كما تقول  :استولى على
الفضل  ،وحاز جميع الرياسة والنبل ...فوصف بالجنس أجمع تمكينا ً لهذا الموضع وتوكيدا ً " .
(األمن) على زنة (ف ْعل) في اآلية  -المذكورة آنفا ً -أقوى في إيصال المعنى
ويعني ذلك أن ورود المصدر
ْ
المراد فيها وأدل عليه .
ب  /فَ َعلـــــــة :
وهي من المصادر السماعية في الفعل الثالثي  ،وقد سمع في باب ( فَ ِّعل َ -ي ْف َعل ) نحو  :ن ِّه َم َ -ي ْن َهم  -نَ َه َمةٌ
)( )68ويقال " هو في عز و ُم ْن َعة و َمنَ َعة "( . )69وقد ورد هذا البناء في القرآن الكريم في موضعين :
أحدهمــــا  -جاء في معرض الحديث عن اغتمام المؤمنين بمخالفتهم أوامر النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) في
غزوة أحد  ،إذ قال تعالى :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(آل عمران . )154 :
واآلخـــــر  -ورود (أمنة) في مخاطبة طائفة من المؤمنين وهم في القتال  ،إذ نزل المسلمون في كثيب تسوخ فيه
األقدام( )71؛ إذ قال عز وعال  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ
(األنفال  ، )11:والمعنى في اآلية األولى  :أن هللا تعالى نصر المؤمنين في بادئ األمر ،فلما صدر من بعضهم
معصية هلل عز وجل سلط عليهم خوفا ً ثم أزاله سبحانه عن قلوب الذين كانوا صادقين في إيمانهم  ،وفي حالة
ثبات واستقرار في دينهم بحيث أنزل عليهم النعاس ليناموا( .)71وقد بين الفخر الرازي (ت 616هـ) أن في اقتران
المصدر (أمنة) بالنعاس  -في اآليتين المذكورتين  -داللة على تمام االستقرار واألمن النازل عليهم من هللا سبحانه
اآلمن( . )72ففي اآليتين بيان ل ِّع َ
ظم األمن
وتعالى  ،إذ إن النعاس ال يغشي اإلنسان الخائف غير المطمئن إنما يلحق ِّ
الذي حل بالمؤمنين بحيث غشيهم النعاس أ َمنَة  ،وفيهما بيان زوال الخوف عنهم وثمة غاية معينة في استعمال
القرآن المصدر (أ َ َمنَة) في الموضعين المذكورين دون أن يستعمل (أ َ ْمناً) والسيما إن االستعمال القرآني لأللفاظ
معروف بالدقة البالغة  ،ولعل الغاية من هذا االستعمال َّ
أن (أ َمنَة) ال تطلق إال على َم ْن يشعر بتمام األ ْمن والثقة
وزوال الخوف تماما ً ،وسياق اآلية كان حول أمن المؤمنين وأمانهم الكامل المؤدي إلى الشعور بالنعاس من شدة
األمن الحاصل لهم  ،وقد دل المصدر (أ َمنَة) على ذلك وأشار إلى حالتهم المطمئنة الخالية من القلق والريبة  ،إذ
يقال على وجه المبالغة  " :رج ٌل أ َ َمنَة وأ ُ َمنَة للذي يثق بكل أحد"( ، )73أي  :يثق بكل مايسمعه ؛ ويعود ذلك ألمنه
الكذِّب لدى المتحدث  ،وإذا ِّأمن كذِّبه فقد صدَّقه (. )74
وقد أعطى المصدر (أ َ َمنَة) معنى المبالغة في توفر صـفة األمن  ،بداللة وجود (التاء) في آخر المصدر،
يقول ابن جني( " :)75إن الهاء في نحو ذلك لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه  ،وإنما لحقت إلعالم السامع أن
هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية  ،فجعـل تأنيث الصفة إمارة لما أ ُ ِّريـد من تأنيث الغاية والمبالغة
دخلت عليه التاء لتطلب السياق ذلك  -كما ذكر
" .فـ( أ َمنَة)  -في اآلية المذكورة آنفا ً  -بمعنى " ْأمــــــنا ً "( )76وقد أ ُ ِّ
 وبلوغهــم درجة عالية من الشعور باألمن  ،فضالً عن أن استعمال القرآن لذلك المصدر في هذين الموضعينمن القرآن كان مختصا ً بوصف حال المؤمنين وشعورهم باألمـن في الحياة الدنيا ال في اآلخرة  ،على حـين أن
(أمـناً) اسـتعمل في القرآن علـى العمـوم واإلطالق  ،فلم يقــيد بدنيا أو آخرة( ،)77إذ قال الخالق في وعده
المصدر ْ
ﭻ
للمؤمنين بـتوفير األمـن لهم في الحياة الدنيا  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﮋﮌ ﭼ (النور  ، )55:وقال عز وجل في توفـر األمن لهم في
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
اآلخرة :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ(فصلت . )41 :
ويتضح مما تقدم الدقة في االسـتعمال القرآني للصيغ الصرفية والسـيما المصادر التي تتباين دالالتها على
دليل ما تقدم  ،إذ جيء بالمصدر
نقص  ،وخير
وفـق االختالف الحاصـل في مبانيها مـن زيادةٍ في حروفـها أو
ٍ
ٍ
()78
(أ َمنَة) وهو في أصله (أ ْمن) علـى زنة (فَ ْعل)  ،إذ قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 171ه) إن " األ َمنَة من
" ...وتقع (األ َمنَة) في األرض أي (األ َ ْمن) يريد أن األرض تمتلىء باأل ْمن فال يخاف
األ َ ْمن " ويقال أيضا ً :
أحد من الناس والحيوان "( ،)79فـالمصدر (أ َ َمنَة) – في اآلية المذكورة آنفا ً – جاء مـزيدا ً بتاء المبالغة المؤدية إلى
اكتسـاب الخصوصية في داللته الزمـنية وتحديدها بأ ْمـن الدنيا بعد ما كان داالً  -بغير التاء  -على العموم
واإلطالق الزمـني الشامل لصفت َْي األمن الدنيوي واألخروي من دون تخصيصه أو تحديده .
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ج  /إفـعـــــــال :
ٍ ٍ
ابعي فما فوق) :
وهي صيغة قياسية يف الفعل املزيد حبرف واحد املصاغ على زنة (أفْ َعل)  ،قال ابن قتيبة يف ابب (مصادر الفعل الر ّ
أعطَْيت إعطاء "( )81ولإلميان مخسة أوجه هي( :)81إميان مطبوع وهو
" وجييء مصدر (أفْ َع ْلت) على إفْ َعال  ،تقول  :أ ْكَرْمت إكراماً  ،و ْ
إميان املالئكة  ،ومعصوم وهو إميان األنبياء  ،ومقبول وهو إميان املؤمنني  ،وموقوف وهو إميان املبتدعني  ،ومردود وهو إميان املنافقني .وقد
(ممن) على زن ة (أفْ َعل)  ،ولل يف مواع كيةر ( )82من القرمن الكريم
ورد املصدر (إميان) وهو على زنة (إفعال) من الفعل املزيد
وبدالالت متعدد  ،منها أنه  :اإلميان ابلشريعة ؛ أي اإللعان والتصديق ملا جاء به النيب (صلى هللا عليه ومله وسلّم)؛ وهو إميان املؤمنني ،

وعلى هذه الداللة ورد أكير ماجاء من تل اللفظة يف القرمن .ومنها  :حنو قوله تعاىل  :ﭽ ﯽ ي يﭼ(النساء  ، )51:وهو من إميان

املبتدعني  .ومنها أنّه  :تصديق ابللسان دون القلب ؛ ومياله إميان املنافقني  ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩﮤ ﭼ (املائد  )١٤ :أي  :ممنوا أبلسنتهم وكفروا بقلوهبم( )83ومما ج اء من اآلي القرمينّ على الداللة األوىل

ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ(الطور، )١٤ :

للمصدر (إميان) قوله تعاىل:

واملعىن يف اآلية  :إلا كان األبناء مؤم نني  ،ومل تؤهلهم أعماهلم للدخول إىل اجلنة ومل يصلوا الدرجة أو املرتبة اليت حصل عليها مابؤهم ف ي
اجلنة واليت أعلى من مراتبهم  ،أ ِْ
ليتم سرورهم ويكمل هلم نعيمهم  ،وتق ّر أعينهم ابجتماعهم
ُْل ق األبناء ابآلابء تفضالً عليهم وعلى مابئهم ّ
معهم ف ي اجلنة كما ق ّرت يف ال دنيا( ،)84وهناك َم ْن لهب إىل مشول اآلابء بذل – أيضاً  -أي إ ْن كان عملهم ال يؤهلهم لدخول اجلنة
وهم ميتلكون إمياانً  ،أُ ْْلِق اآلابء أببنائهم(.)51
وقد أ ُ ِّتي بالمصدر (إيمان)  -في اآلية المذكورة آنفا ً – ولم يؤتَ بصيغة اسم الفاعل كأن  -مثالً  -يقال لبيان
حال الذرية( :مؤمنين) بدالً من (إيمان)  .والبد من غاي ٍة إليثار استعمال المصدر دون غيره ؛ ولعل ما يفسر ذلك
أنه لما أراد القرآن بيان حال األبناء الذين سيلحقون بآبائهم المؤمنين الذين نالوا درجا ٍ
ت عليا في الجنان  ،وضع
إيمان كي يلحقوا بهم  .فلم يركز القرآن على الفاعلين
شرطا ً لذلك وهو توفر اإليمان فيهم ؛ أي أن يكونوا على
ٍ
وشأنهم  ،إنما أراد التركيز على عين الحدث وهو (اإليمان)  .فكان اإلتيان بالمصدر الذي يدل على الحدث المجرد
من كل شيء( ،)86أكثر انسجاما ً مع المعنى المراد في سياق اآلية  ،أما اسم الفاعل الدال على الحدث وفاعله – وقد
تقدم ذكره  -فلم يُعنَ السياق بالفاعل و َم ْن هو  ،إنما المراد توفر اإليمان وبلوغهم إياه  ،فضالً عن أن المصدر
(إيمان) جاء نكرة  ،وقد كان لذلك التنكير أثر في تقوية التركيز على الحدث واالهتمام به وبيان منزلة ذلك اإليمان
عظيم  ،وعظمته بكثرة األعمال الصالحة "( )87أو قد يكون للنوعية ،
بإيمان
 ،إذ دل التنكير على التعظيم؛ " أي :
ٍ
ٍ
()88
أي " ما يصدق عليه حقيقة اإليمان ".
د  /فـــعالـــة :
َ
ذكر علماء الصرف أن هذه الصيغة مطردة فـي باب (فعُل) أي إنها من الصـيغ القياسية بشرط داللتها على
صا َحة)،
حرفة أو صناعة  ،أما إن لم تدل على ذلك فهي سماعية تحفظ وال يقاس عليها  ،نحو ( :ف ُ
صح  -فَ َ
ص َرا َحة)( ، )89وهي أيضا ً من أبنية األسماء.وقد وردت لفظة (أمانة) على زنة (فعالة) في غير
ُ
و(صرح َ -
()91
موضع من القرآن بداللة اسمية  ،نحو قوله تعالى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬﯭﭼ
(األحزاب  ، )72:فـ (أمانة) في هذه اآلية اسم دل على معان متعددة ذكرها المفسرون تكاد تكون متقاربة فيما
بينها منها  :أنها النهي عن المحرمات والمعاصي وقبول الطاعات  ،وأنها الفرائض التي فرضـها الخالق عز وجل
على عباده( )91وقد أؤتمن بنو آدم فحملها ولم يؤدِّها إال القليل منهم  ،على حين أن السموات واألرض والجبال لم
يحملن تلك األمانة  ،وقد أدينها في طاعة هللا عز وجل فيما أمر به  ،فأصبح من البشر العاصي الذي حمل اإلثم
لعدم إيفائه بتأدية األمانة وقـد وصفهم سـبحانه وتعالى بـ(الظلم والجهل)  ،ومنهم من أداها ،وهؤالء هـم األنبياء
والصديقون والصالحون المؤمنون( )92وقد ذهب طائفة من العلماء( )93إلى أن لفظة (أمانة) في أصلها مصدر
مشابه لغيره من المصادر كـ(األمن) و(األمان) .والحق أن (األمانة) في اآلية المذكورة أقرب إلى االسمية منها
إلى المصـدرية ؛ وذلك لداللة المصدر على الحدث  ،على حين أن (أمانة) َخلَ ْ
ت من وقـوع الحدث فيها .
العدول في الصيغ الصرفية :
تعد قضية العدول الحاصل في الصيغ واألوزان الصرفية من القضايا األساسية في الدراسة الداللية الصرفية،
ومعنى العدول  :الميل واإلحادة ،وله أصالن في اللغة ؛ أحدهما  :يدل على استواء ،فيقال :المستوي الطريقة ؛ أي
عدَل عن الطريق  :أي مال
عدَل وانعد َل أي :انعر َج( ،)94و َ
ال َعدْل من الناس واآلخـــر :يدل على االعوجاج  ،يقالَ :
وحاد عنه(.)95
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وال يعد العدول بين الصيغ الصرفية خروجا ًعن القواعد اللغوية التي وضعها أهل اللغة ،إنما هو لغاي ٍة
ي على أساس من االختيار الدقيق لأللفاظ
معنوي ٍة يريدها المتكلم في تحديد دالالت األلفاظ ومعانيها ،وهو عدول مبن ٌّ
)
96
(
 ،الذي يُعزى إلى الذوق السليم أو الدقة في استعمال لفظة دون أخرى  .يقول ابن األثير َّ " :
إن العدول عن
صيغة من األلفاظ إلى صيغة أخرى ال يكون إال لنوع خصوصية اقتضت ذلك " فعند " اختالف صيغ
وزن آخر ،وإن كانت اللفظة واحدة ،
وزن من األوزان إلى
األلفاظ ...إذا نُ ِّقلت من هيئة إلى هيئة كنقلها مثالً من
ٍ
ٍ
أو كنق لها من صيغة االسم إلى صيغة الفعل  ،أو من صيغة الفعل إلى صيغة االسم ...انتقل قبحها صار حسناًً ...
ومن هذا النوع ألفاظ يُعدَل عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها  ،وال يُستفتى في ذلك إال الذوق السليم
"( .)97فهذا االختيار لأللفاظ  ،واإليثار لصيغة دون أخرى مع وجود تقارب في المعنى بينهما  ،له أثر في السياق
إذ يدخل عناصر داللية جديدة مما يؤدي إلى تغيير الداللة وتعديلها(.)98
وقد يرد العدول عن صيغة صرفية إلى أخرى في األسلوب القرآني وذلك باختيار لفظة على وزن معين
دون أخرى لغاية داللية يتم من خاللها الوصول إلى المعنى المراد من اآلية  .إذ إن " كل عدول عن صيغة إلى
أخرى البد أن يصحبه عدول عن معنى إلى آخر إال إذا كان ذلك لغة "( .)99فالقرآن الكريم عندما يؤثر صيغة ما
دون أخرى  ،فذلك يعني أن هذه الصيغة هي األجدر من بين بقية الصيغ في بيان أغراض خاصة ومعان محددة
أريد التعبير عنها .فحصول العدول في اآلي القرآني ليس اعتباطا ً إنما هو لتحقيق أغراض التعبير القرآني  ،إذ إن
هذا العدول مقترن باختيار الخالق سبحانه وتعالى  ،ذلك االختيار المتأتي عن قصدية ٍ تامة(.)111
وقد يحصل ذلك العدول فيما بين األسماء وال سيما المشتقات ،أو بين األفعال واألسماء  ،والبد لتلك الصيغ
معان تختلف تبعا ًللسياق الذي ترد فيه .وما نحن بصدده من العدوالت في هذا البحث ما حصل بين
المختلفة من
ٍ
المشتقات من مادة (أمن) في القرآن الكريم  .فمن ذلك العدول بين اس َم ْي الفاعل والمفعول في قوله تعالى  :ﭽﭼ ﭽ
(آمن)  ،ليكون
عدِّل عن اسم المفعول (مأمون) إلى اسم الفاعل ِّ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ (العنكبوت ، )٧٦:إذ ُ
()101
أمن  .فهم آمنون عما يسؤوهم
المعنى  " :مأمونا ً فيه "  ،أي ُج ِّعل أهل هذا الحرم  -وهو مكة  -و َم ْن فيه في ٍ
من السبي والقتل اللذين يتعرض لهما اآلخرون مما ليس بمحرم في المواضع األخرى(.)112
بـ(آمناً) على زنة (فاعل) ؛ وذلك ألن السياق في اآلية كان بشأن التركيز على الفعل وفاعله ولفت االنتباه
فجيء
ِّ
إلى نعمة (األمن) التي امتن هللا عز وجل بها عليهم والتي غيرت حالهم من االضطراب والخوف نتيجة الغارات
ومستمر .وقد عزز ذلك سبب نزول اآلية؛ وهو الرد على أهل مكة حينما " قالوا  :يا
دائم
التي تغير عليهم إلى أمن ٍ
ٍ
محمد ما يمنعنا أن ندخل في دينك إال مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا  ،والعرب أكثر منا  ،فمتى بلغهم أنا قد دخلنا
في دينك ا ُ ْختِّ ِّطفنا...فأنزل هللا تعالى( :أولم يَ َر ْوا أنا جعلنا حرما ً آمناً) "()113؛ فضالً عن أن اسم الفاعل دل على
استمرار األمن وثبوته لذلك الحرم ،إذ يقول االستراباذي(( )114ت688ه)  " :وقد جاء (فاعل) في معنى الصفة
المشبهة؛ أي :مطلق االتصاف بالمشتق منه من غير معنى الحدوث...وإن كان أصل فاعل الحدوث " .فأصبح
(آمناً) أدل على إعطاء المعنى المناسب لسياق اآلية ،على حين لم يُستعمل
كالوصف الثابت له ؛ ولذا كان استعمال ِّ
اسم المفعول الدال على َم ْن وقع عليه الحدث  ،الذي الشأن للسياق بالوقوف عنده .
وقد يُ ْعدَل عن استعمال صيغة اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة .فمثال العدول إلى الصفة
(آمن) على زنة (فاعل)
عدِّل عن استعمال ِّ
المشبهة ماجاء في قوله تعالى ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ (الدخان  )51:إذ ُ
إلى (أمين) على زنة (فعيل) التي تارة قد تأتي صفة مشبهة تدل على الثبوت والدوام وتأتي تارة أخرى صيغة
مبالغة  .وقد دلت هنا على الثبوت والدوام( )115ال المبالغة؛ ولعل مايفسر ذلك – وهللا أعلم  -أن ماأعده الخالق
مستقر دائ ٌم على عكس نعيم الدنيا فهو زائ ٌل المحالة ْ
نعيم ألهل الجنة فهو ثابتٌ
وإن طال عمر نعيمها ؛
ٌ
سبحانه من ٍ
َ
(آمن) التي َخلت من تلك الداللة المستشعرة من لفظة (أمين) على زنة (فعيل) الثابتة في
عدِّل عن لفظة ِّ
ولذا ُ
موصوفها .فهي أدل وأقوى من اسم الفاعل على وصف المعنى وبيانه ؛ وذلك ألن اسم الفاعل يدل على " الحدوث
إذ ما قيس بالصفة المشبهة "(.)116
أما العدول الحاصل في قوله تعالى:ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ(التين )2 :فبين (فعيل) و(فاعل) ,وقد أُوثِّرت لفظة (األمين)
دون استعمال (اآلمن) ،وقد جرى في اآلية إسناد األمن إلى (المقام) ،وهو من المجاز العقلي بعالقة محلية  ،إذ
أُسنِّد األمن للمكان وأراد به أصحابه .ورأى مفسِّرون أن (أمين) جاءت بمعنيين؛ هما :بمعنى فاعل ؛ أيِّ :آمنَ َم ْن
فيه  ،و َم ْن دخله  ،ومفعول ؛ أي  :المأمون من (أ َ ْمنِّ ِّه)؛ وهو الذي لم يَ َخ ْفهُ الناس(.)117
وقد ذهب األستاذ الدكتور فاضل السامرائي( )118إلى أن (فعيل) في اآلية دلت على المبالغة بمعنى األمن
محتمالً المعنيين  -اللذين مر ذكرهما  -كليهما ،إذ قال  :إن " األمين يحتمل أن يكون من (األمانة)  ،كما يحتمل أن
(األمن)  ،وكال المعنيين مراد " .
يكون من
ْ
فداللة (فعيل)  -في آية التين  -على المبالغة بمعنى األمن  ،كانت أكثر تناسبا ً مع السياق وانسجاماً ،إذ السياق
بصدد القسم بهذا البلد  -وهو مكة – الذي كرمه هللا ب َمنه عليه بنعمة األمن  ،ولذا اختار القرآن من الصفات
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مايناسب ذلك المقام وينم عنه  ،أما وجه المبالغة فيها فداللتها على ِّع َ
ظم األمن المتوفر في مكة وشدته  .فلم ت ِّفد
(فعيل) هنا الداللة التي أفادتها بورودها في سورة الدخان.
ولعل مايفسر ذلك ورود (أمين) على (فعيل) بسياقين مختلفين مما أدى إلى توظيفها بداللتين صرفيتين
متباينتين على وفق اختالف السياق ؛ إحداهما :الثبوت والدوام على أنها صفة مشبهة دالة  -في آية الدخان  -على
ثبوت األمن واألمان المالز َميْن للجنة التي سيسكنها المتقون  ،وهم في دار الخلود؛ حيث األمن الدائم .
واألخـرى  :أنها صيغة للمبالغة إذ دلت  -في سورة التين  -على شدة توفر األمن واألمان في ذلك البلد وللحالين به
 ،بحيث أصبح موصـوفا ً بأنه بلد أمين  .على أن هذا الوصف باألمن وإن ُج ِّعل صفة مالزمة له فهو في الوقت
نفسه اتصف بعدم دوامه وثبوته ؛ بقرينة عقلية فضالً عن اللفظية المدلة على أن (األمين) في اآلية المذكورة آنفا ً
بأمن دنيوي زائ ٍل وإن طال أمده  .ومثل ذلك العدول الحاصل في لفظة (أمين) الواردة في قوله تعالى:ﭽﭑ
اختصت
ٍ
عدِّل عن لفظة ( ِّآمن) اسم الفاعل أو عن (مأمون) على زنة (مفعول) إلى
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ (األعراف ,)68:إذ ُ
(أمين) على زنة (فعيل) والبد من مسوغ لهذا العدول  ,إذ إن سياق اآلية يدور حول نصح الرسول قومه ,وأمانته
في نصحهم ووعظهم وتذكيرهم  ,إذ كان (صلى هللا عليه وآله وسلم) يذكرهم بأمانته  ,وبأنه كان معروفا ً بينهم
بالصدق واألمانة من قبل بعثته وأنه كان أمينا ً ثقة ليس كاذبا ً  ,فليس من الحق والعدل اتهامهم إياه بالكذب( )119فهو
" ثقة مأمون في تأدية الرسالة "(.)111
فهذا المعنى السياقي لآلية يتطلب بيان صفته (عليه الصالة والسالم) التي يتحلى بها وهي األمانة ؛ وألن السياق -
في اآلية  -يتحدث عن أمانة الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) واتصافه بتلك الصفة استعملت (أمين)  -فيها -
على زنة (فعيل)  ،وهي أشد وأبلغ في بيان المعنى مما لو جاءت على اسم الفاعل (آمن) أو اسم المفعول (مأمون)
؛ لداللتهما على الحدوث إذا ما قوبلتا بالصفة المشبهة  -كما مر -على حين إن (فعيل) وزن من أوزان الصفة
المشبهة الثابتة في صاحبها والمالزمة له إلى درجة أنها تعد فيه كالطبيعة له والسجية ,ولما كانت صفة األمانة
مالزمة للرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) وثابتة ملتصقة به ؛ وهي سجية من سجاياه الكثيرة (عليه الصالة
والسالم) استعملت صيغة (فعيل) لما فيها من إبراز للمعنى المطلوب وتناسب للسياق القرآني  .فكان ذلك
االستعمال القرآني ينم عن دق ٍة متميزة في اختياره هذه اللفظة دون غيرها .
ثانيا ً  :داللة الصيغ الفعلية :
تكون األفعال في العربية إما مبنية للمعلوم أو للمجهول  ،وهي  -من حيث األزمنة  -على ثالثة أقسام :
الماضي والمضارع واألمر  ،وتكون من حيث حروفها األصلية بالتجرد والزيادة على قسمين ؛ هما :مجردة
ومزيدة  ،وهذه األفعال سواء كانت صحيحة أم معتلة تكون على نوعين  :ثالثية ورباعية( ،)111وللثالثي المجرد
أبواب كثيرة ذكرتها كتب اللغة والصرف(. )112
واستعمل القرآن الكريم الصيغ الفعلية من الفعل (أ َ ِّمن) في مواطن عدة  ،بدالالت تختلف بحسب السياق
الواردة فيه  ،على أن الغاية المعروفة في استعمال الفعل دونما االسم هي داللته على الحدوث والتجدد  .وقد وقف
البحث على ما ورد في القرآن الكريم من الفعل (أمن) باختالف تصريفاته وصيغه االشتقاقية التي وردت بكثرة
فيه  ،األمر الذي جعل الباحثة تختار نماذج محددة  -تجنبا ً لإلطالة  -من األفعال المجردة  ،والمزيدة التي ينجم
عنها زيادة في الداللة  ،أي التي ِّلـورودها أثر بـيِّـن في المعنى بحسب اختالفها وتنوعها .
الثالثي المجرّ د والمزيد :
الفعل
ّ
اطلق مصطلح (المجرد) على األلفاظ المتكونة من الحد األدنى من األحرف المعبرة عن الداللة العامة
للفظة  ،فمثالً الفعل (كتب) ال يمكن تصور داللته بأقل من هذه األحرف .وعندما يزاد على أحرفه األصول بحرف
أو حرفين أو ثالثة  ،اطلق عليه مصطلح (المزيد) مع إضافة في المعنى ناتجة عن تلك الزيادة  )113(.والبد من
(أمنَ ) في اآلي القرآني وبيان داللته بحسب وروده في السياق قبل الوقوف على
التطرق للفعل الثالثي المجرد ِّ
()114
على صورة الماضي المجرد منها ماجاء في قوله تعالى:
صورته المزيدة  .فقد ورد (أ َ ِّمن) في مواضع عدة
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ (األعراف  ، )97:والفعل الماضي يفيد وقوع الحدث أو حدوثه على اإلطالق ,
أمر ما قبل زمن التكلم؛ أي تحقيق الوقوع  ،ولذا ِّجيء بالفعل (أمن) على هذه الهيأة دون
فهو يدل على حدوث ٍ
غيرها لمناسبته السياق الوارد فيه ؛ إذ المعنى في اآلية :أفأمن هؤالء الذين يكذبون هللا ورسوله  ،ويجحدون بآياته
 ،استدراج هللا عز وجل إياهم بما أنعم به عليهم من النعم في دنياهم ،مثلما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من
وأمنِّهم غضب الخالق من ْ
أن يأتيهم بالعذاب،
األمم قبلهم فأخذهم بغتة .وفي ذلك تعجب من غرور أهل القرى ْ
وهم في حال النوم اليشعرون،قد عمتهم الغفلة بغرورهم( .)115فورود الفعل بصورة الماضي المجرد في هذا
الموضع كان أقوى داللة من صورته المضارعة على بيان المعنى المراد في السياق؛ " لثبوت أنهم ِّأمنُوا مكر
()116
أمان .
هللا"  ،وألن إحساسهم باألمن قد تحقق لهم ووقع  ،فصاروا في حال ٍ
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وماجاء من الفعل (أمن) المجرد على هيأة المضارع()117الفعل (:يأمنوكم) في قوله تعالى :ﭽ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ (النساء ،)١٨ :ومعنى اآلية يدور حول التنبيه على قوم منافقين
ﯯ ﯰ ﯱ
ﯭ ﯮ
يظهرون اإلسالم والمودة للنبي صلى هللا عليه وسلم وألصحابه ؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم
وذراريهم  ،وهم في حقيقتهم كفار يعبدون ما يعبد قومهم من دون هللا ويظهرون الود لهم ؛ ليأمنوا بذلك
()118
غائلتهم.
يُلحظ من سياق اآلية أن استعمال الفعل (يأمنوكم) المضارع جاء منسجما ً مع ما أراد السياق بيانه ومتسقا ً
معه ،إذ تحدث السياق عن استمرار القوم بمكرهم وخديعتهم المسلمين فأراد تنبيههم آنذاك بفعل دال على الحال
واالستقبال ؛ وهو المضارع  ،فضالً عن وجود قرينتين دالليتين لفظيتين تعضدان ذلك ؛ أحدهما  -السين في الفعل
(ستجدون) الدال على " االستقبال...ليس في ابتداء الفعل؛ لكن في استمراره ْ
أن يأمنوكم ; أي يأمنوا أذاكم ،
" ()121
 .أما مايخص الفعل الثالثي
ويأمنوا أذى قومهم "( ،)119واألخرى -الفعل (يريدون) " جملة في موضع الحال
المزيد من الفعل (أمن) ،فلم َي ِّرد في القرآن الكريم  ،سوى المزيد بحرف واح ٍد ؛ هو الهمزة في أوله ؛ ووزنه
معان متعددة ؛ الغالب فيها التعدية  ،ثم الصيرورة  ،والسلب  ،والتكثير،
أكر َم  ،آ َمنَ  .ولهذا البناء
ٍ
(أفعل)؛ نحوَ :
()121
ت هذا البناء في القرآن الكريم إال بداللتين هما :التعدية أو معنى الجعل ،
والدعاء  ،وغير ذلك  .ولم يأ ِّ
والمبالغة في كثرة وقوع الفعل  .فمما جاء من مادة أمن على زنة (أفعل) وداللته (التعدية) :الفعل (آمنكم) في ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ (يوسف ،)٧٦:والمعنى  :إن أخوة النبي يوسف (عليه السالم) رجعوا
إلى أبيهم ثانية فقالوا له  :ياأبانا إن الكيل قد ُمنع منا ْ
إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين  ,فأرسله معنا كي نكتل  ،وال
()122
فكأنه أراد القول لهم  :هل أجعلكم أمناء عليه وقد أمنتكم
تخف عليه ألنا له حافظون  ,أي إنه سيرجع إليك.
على أخيه يوسف من قبل فلم تحفظوا األمانة  .فأكسبت زيادة همزة التعدية على الفعل المجرد (أمن) داللة جديدة
وهي معنى الجعل وقد يتضح الفرق الداللي بين الفعلين المجرد والمزيد جليا ً بالسياق القرآني  ،فضالً عن الزيادة
الحرفية للفعل المزيد التي تستدعي زيادة في المعنى ؛ وهذا مايتبين في قوله تعالى :ﭽﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ (قريش)٦ :
معاني جديدة للسياق المتحدث عن تذكير قريش بنعمة
إذ جاء الفعل (آمنهم) مزيدا ً بحرف الهمزة في أوله ليضفي
َ
هللا عليهم  ،إذ جعل لهم األمن من عدوان المعتدين بدالً عن الخوف الذي تقتضيه قلة عددهم  ،وهذا ما لم يؤ ِّته –
سبحانه  -لغيرهم من العرب مما يسر لهم بناء الكعبة وشرعة ال َحج ْ
وأن جعلهم عمار المسجد الحرام وغير ذلك
من النعم( .)123فأ ُ ِّريد بـ(آمنهم من خوف) معنى الجعل والوجود لصفة األمن ؛ أي  :جعلهم آمنين .
ومن معاني (أفعل) التي وردت في القرآن الكريم  :المبالغة في كثرة وقوع الفعل ؛ وذلك في قوله تعالى:
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(يونس  )91:؛ إذ إن
ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
معنى اآلية يحكي قصة النبي موسى(عليه السالم) مع فرعون  ،عندما أوحى هللا له بأن يضرب بعصاه البحر،
فضربه وسار مع أتباعه في البحر فاستكمله وكان فرعون وجنوده خلف النبي (عليه السالم) داخلين فيه  ،عندئذ
أمر هللا البحر فالتطم على فرعون وجنوده فأغرقهم  ،فآمن عندها فرعون وهو يغرق في البحر قائالً ( :آمنت أنه
ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل)( :)124أي " صد ْقتُ "( )125ب َم ْن صدقَت به بنو اسرائيل  .فلم يسعه إال
التصديق باهلل ؛ ألنه قُ ِّهر بأدلة اإليمان  ،وقد ُر ِّوي أنه " كرر المعنى الواحد بثالث عبارات وبالغ ما بالغ حرصا ً
على القبول المقتضي للنجاة "()126؛ مما يدلل على أن الفعل المزيد (آمنت) دال علـــــــى كثـــــــــرة وقـــــــوع
الحــــــدث وهو قول التصديق بتكراره  .فــــــزيادة الهمزة في الفعل (آمنت) أفادت المبالغة في تكرار الفعل
()127
وكثرة وقوعه؛ بداللة السياق اللفظي (أَنَا ِّمنَ ْال ُم ْس ِّل ِّمين( أي :المنقادين لدين هللا .
الفعل المبني للمجهول :
ُ
ً
ويسمى المبني للمفعول ؛ وهو الذي ُحذِّف فاعله فأنيب عنه غيره  ،ويطلق عليه  -أيضا– فعل مالم يسم
اآلخر في كون الفعل ماضيا ً ؛
فاعله( .)128ويكون بتغيير صيغته المبنية للمعلوم (فَعَلَ) الى ضم أوله وكسر ما قبل ِّ
صر( .)129والبد من وجود غاية لبناء
نحو( :نُ ِّ
صر)  ،وبضم أوله وفتح ما قبل اآلخر إن كان مضارعاً؛ نحو :يُ ْن َ
ً
الفعل للمفعول واالستغناء عن ذكر فاعله ،وقد ذكر العلماء في ذلك أغراضا كثيرة منها :التعظيم ،والتنبيه،
والتحقير ،وتركيز االهتمام على الحدث  ،وغير ذلك(.)131
ت من اشتقاقات مادة (أمن) فعل مبني للمجهول سوى في موضع واحد من القرآن الكريم  ،وبصيغة
ولم يأ ِّ
ُ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
الماضي ؛ وهو الفعل (أؤت ُ ِّمن) في قوله تعالى  :ﭽ ﭒ ﭓ
َ
ﭣ ﭼ (البقرة  ،)٢١٢:والمعنى في اآلية في حث المديون على أداء مااُؤتِّمن عليه ؛ أل ْمن الدائن منه ؛ نتيجة
ب
لوصف الناس له باألمانة والوفاء ،األمر الذي جعل صاحب الدين أن يثق بأمانته ،ويدفع ماله إليه من دون كتا ٍ
()131
وال شهودٍ ،ولذا فليؤد الغريم أمانته ويكون عند حسن ظن الدائن.
ويُل َحظ من السياق القرآني المتقدم أن الفاعل قد ُ
غ ِّيب  ،وبُنِّي الفعل للمجهول  ،والبد من داعٍ لذلك؛ ولعل
مايفسره أن موضوع األمانة له من عظيم المنزلة ماليس لغيره في الشرع اإلسالمي والقرآني ،فليس األمانة
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واألرض والجبا ِل فأَبَيْنَ ْ
أن
ت
باألمر الهين ،إذ وصف ثقلَها القرآن الكريم قائالً (:إنّا عرضنا األمانةَ على السموا ِ
ِ
ُ
يَ ْح ِم ْلنَها وأ ْ
اإلنسان إنّه كان ظلوما ً جهوالً) .ففي اآلية تنبيه على أن الذي حملها ينبغي أن
شفَ ْقنَ منها وح َملَها
يكون أهالً لحمله تلك األمانة ،إذ هو َم ْن امتلك عقالً يفكر به ويتدبر .ولذا أراد القرآن التنبيه وااللتفات إلى ِّع َ
ظم
هذا األمر؛ وهو حمل األمانة و َم ْن يحملها؛ ألن حاملها مؤتمن و" يقال :اؤتمن الرجل فهو مؤتمن ...والمؤذن
مؤتمن"(.)132وعليه إن في بناء الفعل للمجهول  -في اآلية التي بصددها البحث  -تعظيما ً لشأن االثنَيْن :األمانة ،
و َم ْن َح َملَها  ،وتنبيها ً للمؤت َ َمن على تأدية األمانة وردِّها لصاحبها  ،وهللا أعلم .
الخاتمــــة :
ع باستنتاجا ٍ
لكل بح ٍ
ت  ،وقد كان لهذا البحث انتهاء وبعض نتائج تم التوصل إليها ؛
ث نهايةٌ وختا ٌم متبو ٌ
يمكن أن نجملها باآلتي :
 .1يكاد يتفق المعنى القرآني لـ (األمن) ومشتقاته مع المعنى اللغوي الشتقاقات هذه المادة  ،وهي على صورتها
االنفرادية (خارج السياق)  ،فـ (األمن) يعني  :زوال الخوف والطمأنينة وسكون القلب  .و (اإليمان) :التصديق
المضاد للتكذيب  .و(األمانة)  :المضادة للخيانة  .أما إذا وردت هذه األلفاظ منضمة إلى غيرها من األلفاظ
معان إضافيةٌ جديدة ٌ .
داخل سياق فسيكون لها
ٍ
معاني جديدة بعد نزول القرآن الكريم  ،فمنها َم ْن اتسعت دالالته مما جعلها ذات
 .2اتخذت اشتقاقات مادة (أ َ ِّمنَ )
َ
دالال ٍ
ت متعددة وشاملة تبعا ً للسياق الذي ترد فيه  ،ومنها َم ْن تخصصت داللته  .فمثالً داللة (األمن) اتسعت
فشملت األمن في الدنيا واآلخرة بعد ماكانت  -قبل نزول القرآن -مقتصرة على األمن في الحياة الدنيا فقط .
ت أ ُ ِّريد بها األمن الدنيوي وفي سياقا ٍ
وقد استعملها القرآن الكريم بداللتيها  ،فوردت في آيا ٍ
ت أُخر دلت على
األمن األخروي .
 .3ومن اشتقاقاتها التي أصبحت أكثر تخصيصا ً  ،واكتسبت طابعا ً إسالميا ً ( :اإليمان)  ،إذ كانت داللته قبل
اإلسالم داللة عامة ؛ وهي (التصديق بالقلب واالعتقاد بالشيء)  .أما داللته بعد اإلسالم فأصبحت خاصة
باإليمان باهلل سبحانه وتعالى وأنبيائه ورسله وكتبه وقضائه وقدره  ،واالعتقاد والتصديق بكل مايتعلق به عز
وجل بالقول والعمل .على أن هناك  -بالمقابل لذلك  -إيمانا ً سلبيا ً وهو اإليمان المردود الخاص بالمنافقين ،وقد
نبه عليه القرآن الكريم  .أما في الوقت الحاضر فأصبحت داللة اإليمان أكثر خصوصية  ،إذ يطلق على
االنسان السوي المستقيم الذي يقيم فرائض هللا ويجتنب نواهيه (:انسان مؤمن ) .
 .4تنوعت الصيغ الصرفية المشتقة من مادة ( أ َ ِّمنَ ) في االستعمال القرآني  ،إذ وردت على صورتين  :اسمية
وفعلية  .أما صيغها االسمية ؛ فمنها  :المشتقات كـ ( اسم الفاعل  ،واسم المفعول  ،والصفة المشبهة  ،واسم
وظف ك ٌّل مصدر منها بداللة
المكان )  ،ومنها  :المصادر على زنة ( فَ ْعل  ،وفَعَلَة  ،وإ ْفعَال  ،وفَعَالة )  ،وقد ِّ
معينة اختلفت على وفق السياق الذي ترد فيه  .وجاءت تلك الصيغ االسمية على هيأة اإلفراد  ،والتثنية ،
والجمع الذي اقتصر على الجمع السالم من المذكر والمؤنث  ،الدال على القلة .فكانت تلك الصيغ في أغلب
المواضع  -إن لم نقُل كلها – دالة على الدوام والثبوت .
 .1وأما صيغها الفعلية فقد دلت على الحدوث والتجدد  ،وتناولها البحث من حيث البناء للمعلوم والمجهول  ،ومن
حيث التجريد والزيادة التي تقسم الثالثي إلى :مجرد ومزيد  .أما من حيث زمنه  :فأشار البحث لداللتي
أمر ما قبل زمن
الماضي والمضارع اللذين وردا من تلك المادة بكثرة  .فدل الماضي المجرد على حدوث ٍ
التكلم ؛ أي تحقق وقوع الفعل  ،ودل المضارع على الحدوث والتجدد واستمرارية الحدث في زمن الحال
واالستقبال  .أما الفعل المزيد من الثالثي ( آ َمنَ ) على زنة (أ َ ْفعَلَ)  ،فقد ورد بداللتين ؛ هما  :التعدية أو
مايسمى بمعنى الجعل أو الوجود لصفة معينة  ،والمبالغة في التكثير  .وجاء فعل األمر على صورتين فقط في
ي
(آم ْن) للمفرد المخاطب
ِّ
القرآن هما ِّ :
و(آمنوا) لجماعة المخاطبين  .واستعمل القرآن (أؤتُمن) وهو فعل مبن ٌّ
ً
للمجهول .فكان استعماله في موضعه السياقي أبلغ مما لو كان الفعل مبنيا للمعلوم .
أحيان من صيغة إلى صيغة
 .6حصول عدول صرفي في االستعمال القرآني لتلك األلفاظ  ،إذ قد يعدل في
ٍ
ً
صرفية أخرى بحسب احتياج السياق وتطلبه ذلك  ،ولم يكن ذلك العدول اعتباطا إنما هو متأ ٍ
ت عن قصدي ٍة
تامة لذلك االختيار الصيغي الذي ينم عن الدقة القرآنية غير المتناهية في اختيار األلفاظ المنسجمة والسياق
القرآني  .فهو لغاي ٍة قرآنية أرادها هللا سبحانه وتعالى  .ومن ذلك العدول الصرفي بين اس َم ْي الفاعل والمفعول ،
وآخر بين اس َم ْي الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة وبين اسم الفاعل والصفة المشبهة.
الهـوامش :
الترمذي  ، 9/7رقم الحديث ( )2346كتاب الزهد .
( )1الجامع الصحيح سنن الترمذي :أبو عيسى
ّ
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الجوهري  ، 46/1ولسان العرب  :ابن منظور ( 21/13أمن).
( )2ينظر :الصّحاح :
ّ
( )3ينظر :المفردات في غريب القرآن  :الراغب األصفهاني ( 21أمن)  ،ولسان العرب ( 21/13أمن) .
( )4المقاييس في اللغة  :أحمد بن فارس . 57
( )1ينظر  :العين  :الخليل بن أحمد  ، 359 - 355/5والقاموس المحيط  :الفيروز آبادي ( 197/4أمن) .
الهيثمي  271/3الحديث (.)404
( )6مجمع الزوائد :
ّ
الدنيوري . 10
( )7تفسير غريب القرآن  :ابن قتيبة
ّ
( )5ينظر :أساس البالغة  :الزمخشري . 20/1
( )9ينظر :الصّحاح  ، 2071/1ولسان العرب  :ابن منظور  ، 21/13والقاموس المحيط ( 197/4أمن).
ائي . 32
( )10التعبير
القرآني  :د .فاضل السامرّ ّ
ّ
( )11مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة  :مصطفى النحّاس .14
السامرائي . 1
( )12ينظر :معاني األبنية في العربية  :د .فاضل
ّ
( )13ينظر :تصريف األسماء واألفعال  :د .فخر الدين قباوة . 14 - 13
( )14ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها  :د .تمّام حسّان  ،160 -111والنحو والصرف العربي  :رابح أبو معزة .12 - 11
( )11معاني األبنية في العربية . 46 ، 9
اللغوي  :حسن قراقيش . 29
( )16ينظر :الصرف والنظام
ّ
( )17ينظر  :الكتاب  :سيبويه . 115 - 105 /1
( )15الكافية في النحو  :ابن الحاجب  ، 74وشذا العرف في ّ
الحمالوي . 13
فن الصرف  :أحمد
ّ
علي بن مسعود  ، 67والصرف الكافي  :أيمن عبد الغني .121
( )19ينظر :مراح األرواح في الصرف  :احمد بن ّ
ّ
( )20ينظر :الكافية في النحو  ، 74وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  :بهاء الدين بن عقيل  ،134/3وشذا العرف في فن الصرف . 15 -17
( )21ينظر(:فصّلت  ، )40و(النحل  ،)112و(سبأ  ،)37و(يوسف  ،)99و(إبراهيم  ،)31و(القصص  ،)17و(العنكبوت . )67
( )22ينظر :الك ّ
الطبرسي . 357/1
الزمخشري  ، 212/1ومجمع البيان في تفسير القرآن :
شاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل :
ّ
ّ
العمادي .19/7
( )23ينظر :الكشاف  ، 212/1وإرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم  :أبو السعود
ّ
( )24الك ّ
شاف .427/3
( )21ينظر  :الكشاف  ، 416/1ومجمع البيان في تفسير القرآن . 799-795 /2
( )26معاني األبنية في العربية . 45 - 46
( )27ينظر  :اآليات ( إبراهيم  ) 31و ( العنكبوت  )67و ( النحل . )112
( )25ألفاظ الثواب في القرآن الكريم  :عماد عبد يحيى . 206
( )29وردت لفظة (مؤمن) في القرآن الكريم في عشرين موضعا ً و (المؤمن) في موضع واحد  ،ووردت لفظة (مؤمنة) في ستة مواضع  .ينظر  :المعجم المفهرس
أللفاظ القرآن الكريم  ، 126و.130
( )30وردت لفظة ( مؤمِ نَيْن ) في موضع واحد من القرآن ( الكهف . ) 50
( )31وردت ( المؤمنون ) في تسعة وعشرين موضعا ً و( المؤمنون ) في مائة وخمسة مواضع و( مؤمنون ) في ستة مواضع و(مؤمنين) في تسعة وثالثين موضعا ً ،
ينظر المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم .129 - 127
( )32وردت لفظة (المؤمنات) في تسعة عشر موضعا ً و (مؤمنات) في ثالثة مواضع  ،وينظر :المعجم المفهرس .130
( )33ينظر  :أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك :ابن هشام  ، 34 /2والصرف الوافي  :د .هادي نهر . 101
الفارسي . 171/1
علي
ّ
( )34الحجّة في علل القراءات السبع  :أبو ّ
( )31النهاية في غريب الحديث واألثر :ابن األثير . 43 /1
( )36الحجّة في علل القراءات السبع . 171/1
( )37ينظر  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن  :الطبري  ، 432 /1والكشاف  ، 421/2ومجمع البيان . 333/1
( )35تفسير غريب القرآن  :ابن قتيبة . 10
( )39ينظر :جامع البيان  ، 111 /12والكشاف  ، 421/2والجامع ألحكام القرآن  :القرطبي .67 - 66 /9
( )40أبنية الصرف في كتاب سيبويه :د .خديجة الحديثي . 250
( )41تصريف األسماء واألفعال . 111
( )42ينظر :الممتع في التصريف  :ابن عصفور  ،414 /2وشذا العرف في فن الصرف  ،15وأبنية الصرف  ،250والصرف الكافي  :أيمن أمين عبد الغني . 141
اآللوسي ، 71/11
( )43ينظر  :الكشاف  ، 611/4وروح المعاني :
ّ
. 33 /9
وإرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم
العسكري
هالل
أبو
:
اللغوية
الفروق
)
41
(
( )44مجمع البيان في تفسير القرآن . 131 /10
ّ
الكرباسي . 26
 ، 159والرسالة التامة في فروق اللغة العامة  :محمد
ّ
( )46الكشاف .611 /4
.174
( )47ينظر :المهذّب في علم التصريف :د.هاشم طه شالش  ،292ومعاني األبنية في العربية  ،41والصرف الكافي
االسترباذي  ،152 -151 /1وشذا العرف .61
الرضي
( )45ينظر  :الكتاب  ،92 - 57 /4وشرح شافية ابن الحاجب :
ّ
ّ
( )49ينظر  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ، 92/10والك ّ
شاف  ، 263/2وتفسير القرآن العظيم  :ابن كثير .4/9
( )10ينظر  :شرح الشافية  ، 152 – 151 /1وشذا العرف في ّ
فن الصرف . 61
ّ
( )11شذا العرف في فن الصرف .61
( )12ينظر :شرح الشافية  ، 152 – 151 /1وشذا العرف في ّ
فن الصرف . 61
( ) 13تجليات الداللة اإليحائية في الخطاب القرآني  :د .فخرية غريب .211
( )14المفردات في غريب القرآن .26
( )11التحرير والتنوير . 317 /26
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جني  ، 45وأبنية الصرف في كتاب سيبويه .205
( )16ينظر :اللمع  :ابن
ّ
( )17ينظر  :الواضح في علم الصرف  :محمد حلواني  ، 115والصرف الكافي .101
( )15ينظر  :شرح شافية ابن الحاجب . 173 – 111/1
( )19أبنية الصرف في كتاب سيبويه .211
( )60المزهر في علوم اللغة  :السيوطي  ، 53/2وينظر  :معاني األبنية . 15
( )61ينظر  :الكتاب  ، 1 /4وشذا العرف في ّ
فن الصرف  ، 14والواضح في علم الصرف .119
( )62الخصائص  :ابن جني .60/1
( )63ينظر ( :البقرة  ، )121و(النساء  ، )53و(األنعام  ، )51و(النور . )11
( )64ينظر  :مجمع البيان في تفسير القرآن . 106 /4
( )61إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .116/3
( )66المثل السائر  :ابن األثير  ، 336/2وينظر  :األلفاظ النفسية في القرآن الكريم دراسة داللية  :أيمن توفيق .111
( )67الخصائص . 204/2
( )65ينظر  :الكتاب  ، 9/4وشرح الشافية  ، 160-116/1وأبنية الصرف في كتاب سيبويه . 231
( )69أدب الكاتب  :ابن قتيبة . 436
( )70ينظر  :الكشاف  ،193/ 2وإرشاد العقل السليم  ،101/2والميزان في تفسير القرآن . 45/4
( )71ينظر :التفسير الكبير  ، 46/1وأنوار التنزيل وأسرار التأويل :البيضاوي  ، 23/ 2والميزان في تفسير القرآن .45 /4
( )72ينظر  :التفسير الكبير  ، 44/1وإرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم .101 /2
( )73أدب الكاتب  :ابن قتيبة . 436
( )74الحجّة في علل القراءات السبع . 161/1
( )71الخصائص  ، 203/2وينظر  :شرح شافية ابن الحاجب . 162/1
( )76المفردات في غريب القرآن ( 26أمن)  ،والكشاف . 193/2
( ) 77األلفاظ النفسية في القرآن الكريم دراسة داللية  :أيمن توفيق . 111
( )75العين ( 355/5أمن) .
( )79لسان االعرب ( 21/13أمن) .
( )50أدب الكاتب  ، 109وينظر  :شرح شافية ابن الحاجب  ، 162/1وشذا العرف في ّ
فن الصرف . 11
الجرجاني . 40 – 39
( )51التعريفات  :الشريف
ّ
( )52ينظر  :مثالً (آل عمران  ،)173 :و(النحل  ،)106 :و (الحجرات  ، )17:و(غافر  ،)25 :و(الفتح  )4:وللمزيد ينظر :المعجم المفهرس أللفاظ القرآن
. 101-100
( )53ينظر  :الحجّة في علل القراءات السبع  ، 166 /1والمفردات في غريب القرآن . 26
( )54ينظر  :الكشاف  ، 413/ 4والبحر المحيط  :أبو حيان األندلسي  ،146 /5وروح المعاني . 32/27
( )51ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  :الزجّاج  ، 66-61/1ومجمع البيان . 211-210/9
( )56معاني األبنية في العربية . 31 -34
( )57التحرير والتنوير  ، 247 /17وينظر  :روح المعاني . 32/27
( )55التحرير والتنوير . 247 /17
( )59ينظر :الكتاب  ،5/4وشذا العرف  ،11 -14والمصادر والمشتقات في معجم لسان العرب :د .خديجة الحمداني.70
( )90ينظر ( :البقرة  ،)253:و(األنفال  ،)27:و(النساء  ،)15:و(المؤمنون . )5:
( )91ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ، 235 -237/4وتأويل مشكل القرآن  ، 437والجامع ألحكام القرآن . 267/15
( )92ينظر  :تأويل مشكل القرآن  ، 437-436ومجمع البيان  ، 156/5وإرشاد العقل السليم . 119 -115/7
( )93ينظر  :مجمع البيان  ، 656/2وروح المعاني  :اآللوسي .135 /12
( )94المقاييس في اللغة ( 741عدل) .
( )91المعجم الوسيط ( 155/2عدل) .
( )96المثل السائر . 12/2
( )97المثل السائر . 293/1
الصرفي في القرآن الكريم . 56 – 51
( )95ينظر  :علم األسلوب  :صالح فضل  ، 99واإلعجاز
ّ
( )99معاني األبنية في العربية . 7
الدليمي . 16
( )100سور القيامة دراسة أسلوبية  :د .مواهب
ّ
( )101تأويل مشكل القرآن  ، 296وينظر  :الصاحبي في فقه اللغة . 165
( )102ينظر  :الكشاف  ، 469/3ومجمع البيان  ، 415/5والتحرير والتنوير  ، 34 /22وروح المعاني .13 – 12 /21
( )103الكشاف . 469/3
( )104شرح شافية ابن الحاجب . 145 – 147/1
( )101شرح شافية ابن الحاجب . 147/1
( )106معاني األبنية في العربية . 45
القرآني . 393
( )107ينظر :الكشاف  ، 779/4والبحر المحيط  ، 490/5وروح المعاني  ، 172 /30والتعبير
ّ
القرآني . 293 – 392
( )105التعبير
ّ
( )109ينظر  :الكشاف  ، 111/2ومجمع البيان  ، 674/4والجامع ألحكام القرآن  ، 19 /9وروح المعاني .111 /5
( )110مجمع البيان . 674/4
( )111ينظر :الكتاب  ، 279 /4والممتع في التصريف  ،166 /1ودروس التصريف في المقدمات  :محمد محبي الدين .11
( )112ينظر :الكتاب  ، 401/4وأدب الكاتب  109 – 106وشرح الشافية  ، 51 – 67/1وشذا العرف .27-23
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( )113دروس في علم الصرف  :إبراهيم الشمسان . 56 /1
أللفاظ القرآن الكريم .114
( )114ينظر :مثال (البقرة  )253:و(األعراف  )95:و(النحل  )41:و(اإلسراء )65:وللمزيد ينظر :المعجم المفهرس
( )111ينظر :جامع البيان  ،279/12والجامع ألحكام القرآن  ، 214-213/7والتحرير والتنوير  ، 24 - 20/10وتفسير القرآن العظيم . 412 -410/3
( )116التحرير والتنوير . 24/10
( )117ينظر  :المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم 114
( )115ينظر  :جامع البيان  ، 26/9والكشاف  ، 179 /1والتحرير والتنوير . 114/1
( )119البحر المحيط . 319 - 315 /3
( )120البحر المحيط . 319/3
( )121ينظر :شرح شافية ابن الحاجب  ،92 - 53/1والمغني في تصريف األفعال  :محمد عبد الخالق عضيمة .107 – 100
( )122ينظر  :جامع البيان  ، 3/13وتفسير القرآن العظيم . 10 /12
( )123ينظر  :الجامع ألحكام القرآن  ، 151/20والتحرير والتنوير  ، 161/ 31وروح المعاني .240-239 /30
( )124ينظر  :جامع البيان  ،190/11والجامع ألحكام القرآن  ، 254/5وإرشاد العقل السليم  ،173/4وتفسير القرآن العظيم  ، 292/4والتحرير والتنوير
.271 -274/12
( )121الجامع ألحكام القرآن . 254/5
( )126روح المعاني . 151 /11
( )127إرشاد العقل السليم . 173/4
( )125ينظر :األصول  :ابن السرّ اج  ، 76/1وشرح المفصّل  :ابن يعيش . ، 69 /7
( )129ينظر :المحتسب :ابن جني  ،131/1وشرح المفصّل  ، 69/7والمغني في تصريف األفعال .202
( )130ينظر :المحتسب  ، 229 /2وشرح المفصّل .71 /7
( )131ينظر :الكشاف  ، 316/1ومجمع البيان  ، 656/2وإرشاد العقل السليم . 272/1
( )132النهاية في غريب الحديث . 71/1
المصادر والمراجع :
 القرآن الكريم .
الحديثي  -مكتبة النهضة  -ط – 1بغداد 135ه1961/م.
خديجة
د.
:
سيبويه
كتاب
 أبنية الصرف في
ّ
ّ
ِينوري(ت  276هـ)  -تحقيق وضبط وشرح  :محمّد محيي الدين عبد الحميد – ط - 4مطبعة السعادة -
 أدب الكاتب  :أبو محمّد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الد
ّ
مصر 1352هـ  1963 /م .
العمادي (ت  952هـ) – ط – 4دار إحياء التراث العربي  -بيروت 1414هـ1994/م .
 إرشاد العقل السليم إلى مزايا لكتاب الكريم  :أبو السعود محمد بن محمد
ّ
حجازي  -الشركة الدوليّة للطباعة  -الهيئة العامّة
الزمخشري (ت 135هـ) ـ تقديم  :د  .محمود فهمي
 أساس البالغة  :جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر
ّ
ّ
لقصور الثقافة  -القاهرة  2003م .
الفتلي  -مطبعة النعمان  -النجف األشرف 1973
البغدادي(ت  316هـ)ـ تحقيق  :د.عبد الحسين
 األصول في النحو  :ابن السرّ اج أبو بكر بن محمّد بن سهل
ّ
ّ
م.
الصرفي في القرآن الكريم  ..دراسة نظرّ ية تطبيقيّة  :د  .عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي – ط - 1المطبعة العصريّة  -الدار النموذجيّة  -بيروت
 اإلعجاز
ّ
1422هـ 2001 /م .
 األلفاظ النفسية في القرآن الكريم دراسة داللية  :أيمن توفيق عبد هللا – رسالة ماجستير -جامعة الموصل – كلية اآلداب 1994م.
البيضاوي (ت 791هـ) – تقديم  :محمد عبد الرحمن المرعشلي – ط – 1دار إحياء
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل  :ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر
ّ
التراث العربي – بيروت (د.ت) .


علي
األنصاري(ت  761هـ) ،تقديم :د.إميل بديع يعقوب– ط -2منشورات :محمد
أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك:جمال الدّين عبد هللا بن أحمد بن هشام
ّ
ّ
بيضون  -دار الكتب العلميّة  -بيروت 2003م .
تأويل مشكل القرآن  :ابن قتيبة  -شرح ونشر  :السيّد أحمد صقر -ط - 3دار الكتب العلميّة  -بيروت  1401هـ  1951/م .
القرآني (في ضوء اللسانيات المعاصرة سورة التوبة أنموذجاً)  :د .فخرية غريب قادر – ط – 1عالم الكتب الحديث –
تجليات الداللة اإليحائية في الخطاب
ّ
األردن  2011م .
التحرير والتنوير :الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت1257هـ) – ط –1مؤسسة التاريخ – بيروت 1420هـ2000 /م .
تصريف األسماء واألفعال  :د .فخر الدين قباوة  -مكتبة المصارف  -ط -2بيروت  1405هـ1955/م .








ائي  -بيت الحكمة  -الناشر :جامعة بغداد  -بغداد 1957م .
التعبير
القرآني  :د .فاضل السامرّ ّ
ّ
تفسير غريب القرآن :ابن قتيبة  -تحقيق :السيّد أحمد صقر  -دار إحياء الكتب – القاهرة  1915م .
تفسير القرآن العظيم :عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير ،تصحيح :لجنة من العلماء – دار إحياء الكتب العربية -القاهرة (د.ت).
الرازي (ت606هـ)  -ط - 1دار إحياء التراث العربي – بيروت 1411هـ1991/م .
البكري
التميمي
التفسير الكبير :فخر الدين محمد بن عمر
ّ
ّ
ّ
التفسير الكبير المسمّى (البحر المحيط)  :محمد بن يوسف أبو حيان األندلسي (ت 741هـ) – ط –1دار إحياء التراث العربي – بيروت (د.ت) .
الطبري (ت 310هـ) – ضبط وتعليق  :محمود شاكر – ط –1دار إحياء التراث العربي للطباعة
جامع البيان عن تأويل آي القرآن  :أبو جعفر محمد بن جرير
ّ
والنشر – بيروت 1422هـ2001 /م .
الجامع الصحيح (سنن الترمذي)  :اإلمام أبوعيسى محمد بن عيسى – مراجعة  :أحمد محمد شاكر وآخرون  -دار إحياء التراث العربي  -بيروت(د.ت).
الفارسي (ت377ه) – تحق  :علي النجدي ناصف ود.عبد الحليم النجّار ود.عبد الفتاح إسماعيل
علي الحسن بن أحمد
ّ
الحجّة في علل القراءات السبع  :أبو ّ
شلبي – مراجعة  :محمد علي النجار – ط – 2مطبعة دار الكتب المصرية – القاهرة 1421ه2000 /م .









 الخصائص  :أبو الفتح عثمان بن جنّ ّي (ت  392هـ) تحقيق  :محمّد علي النجّار – ط - 4مطابع الهيئة المصريّة العامّة -مصر 1406هـ 1956 /م .
 دروس التصريف في المقدمات وتصريف األفعال  :محمد محيي الدين عبد الحميد – دار الطالئع للنشر – القاهرة 2001م .
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دروس في علم الصرف  :ابراهيم الشمسان – ط – 1مكتبة الرشد – الرياض 1997م.






الكرباسي  -مطبعة المستقبل – النجف األشرف 2002م.
الرسالة التامة في فروق اللغة العامة  :محمد
ّ
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف  :محمود األلوسي أبو الفضل الناشر  :دار إحياء التراث العربي – بيروت(د.ت).
الدليمي– رسالة ماجستير-جامعة بغداد– التربية(ابن رشد) 2000م.
سور القيامة دراسة أسلوبية :د.مواهب
ّ
شذا العرف في ّ
الحمالوي (ت 1311ه) – ضبط وتصحيح  :محمود شاكر  -مؤسسة النبراس للطباعة والنشر – (د.م) (د.ت) .
فن الصرف  :الشيخ أحمد
ّ



الهمداني (ت  769هـ)  -تحقيق  :محمّد محيي الدين عبد الحميد – ط - 2دار الفكر ـ
العقيلي
شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك  :بهاء الدين عبد هللا بن عقيل
ّ
ّ
دمشق  1951م .
السخوي (ت  643هـ) – عالم الكتب  -بيروت (د.ت).
شرح المفصّل  :الشيخ موفق الدين بن يعيش
ّ
الصاحبي في فقه اللغة  :أبو الحسين أحمد بن فارس (ت391هـ) – تعليق  :أحمد حسن بسج  -منشورات محمد علي بيضون  -ط -1دار الكتب العلمية  -بيروت
1415هـ1997/م .
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  :إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 395هـ) تحق  :أحمد عبد الغفور عطار  -ط – 2دار العلم الماليين  -بيروت
139هـ1979/م.
الصرف الكافي  :أيمن أمين عبد الغني -مراجعة  :د .عبده الراجحي و د .رشيد طعيمة و د .سحلوان ود .إبراهيم بركات – ط –1منشورات محمد علي بيضون -
دار الكتب العلمية – بيروت 1412هـ2000/م .






الصرف الوافي  :د  .هادي نهر  -مطبعة التعليم العالي  -الموصل  1959م .
اللغوي  :حسن قراقيش – ط – 1دار الكرمل للنشر والتوزيع – عمان 1990م.
الصرف والنظام
ّ
علم األسلوب  :صالح فضل – مؤسسة مختار للنشر والتوزيع – القاهرة (د.ت) .
المخزومي – دار الحرية للطباعة والنشر  -بغداد (د .ت) .
السامرائي ود .مهدي
الفراهيدي – تحق  :د .إبراهيم
العين  :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد
ّ
ّ
ّ







القدسي  -دار الكتب العلمية  -بيروت (د  .ت) .
العسكري (ت  391هـ) ـ ضبط وتحقيق  :حسام الدين
الفروق اللغويّة  :أبو هالل
ّ
ّ
القاموس المحيط  :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (ت 517هـ) -دار الجيل – المؤسسة العربية للطباعة – بيروت (د .ت) .
الكافية في النحو  :جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب (ت  646هـ)  -الطبعة الثانية  -دار الكتب العلميّة  -بيروت  1979م .
الكتاب  :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت 150هـ) – تحق  :عبد السالم هارون – ط – 3الناشر  :مكتبة الخازجي – القاهرة 1405هـ1955 /م.
الك ّ
الزمخشري (ت135هـ) – ط -2شرح وضبط  :عبد الرزاق
شاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  :أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر
ّ
المهدي – دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي – بيروت 2001م .
لسان العرب  :جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري (ت711هـ) -تحق  :عامر احمد حيدر – ط – 1دار الكتب العلمية – بيروت 1424هـ/
2003م.
اللغة العربيّة معناها ومبناها :د .تمام حسّان  -الطبعة الثالثة  -عالم الكتب  -القاهرة 1415هـ 1995/م.









 اللمع في العربيّة  :ابن جنّ ّي  -تحقيق  :د  .فائز فارس – ط - 1دار األمل  -مكتبة الكندي  -عمّان 1409هـ 1955 /م .
الطبرسي (ت  145هـ) – ط - 1دار المعرفة  -قم 1956م.
علي الفضل بن الحسن
ّ
 مجمع البيان في تفسير القرآن  :أبو ّ
المصري(ت507ه) – الناشر  :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الهيثمي
سليمان
بن
بكر
أبي
بن
علي
الدين
نور
الحسن،
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  :أبو
ّ
ّ
الشريف بالمدينة المنورة (د.ت).
شلبي ،
النجدي ناصف و د .عبد الحليم النجّار و د  .عبد الفتّاح اسماعيل
علي
ّ
 المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات واإليضاح عنها  :ابن جنّ ّي ـ تحقيق ّ :
ّ
مطابع التجاريّة  -القاهرة 1424هـ  2004 /م .
 المحرّ ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي (ت146هـ) -تحق  :عبد السالم عبد الشافي محمد – دار
الكتب العلمية – ط – 1بيروت 1425هـ2007/م.
 مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة  :مصطفى النحّاس – ط -1مكتبة الفالح –الكويت 1401ه1951/م.
علي بن مسعود(من علماء القرن السابع) -تحق :محمد الطهراني –(د.م)(د.ت).
 مراح األرواح في الصرف  :أبو الفضائل احمد بن ّ
البجداوي  -دار الجيدل
وعلدي محمّدد
السديوطي  -تحقيدق  :محمّدد أحمدد جداد المدولى ومحمّدد أبدو الفضدل إبدراهيم
 المزهر في علوم اللغة وأنواعها  :جالل الددين
ّ
ّ
ّ
ودار الفكر للطباعة والنشر  -بيروت (د  .ت) .
 المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب :د .خديجة الحمداني – ط -1دار أسامة للنشر والتوزيع -عمان – 2005م.
 معاني األبنية في العربية  :د .فاضل السامرائي – ط – 1الناشر  :جامعة الكويت وجامعة بغداد – الكويت 1951م.
 معاني القرآن وإعرابه  :أبو اسحاق إبراهيم بن السري الزجّاج (ت311هـ) -تحق  :د .عبد الجليل عبده شلبي -عالم الكتب  -ط -1بيروت 1405هـ1955/م.
 المعجم المفهرس أللفاظ القرآن  :محمد فؤاد عبد الباقي – ط – 1مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بيروت 1420هـ1999 /م.
علي النجّار -دار الدعوة للتأليف والطباعة
 المعجم الوسيط  :مجمع اللغة العربيّة  -إخراج  :إبراهيم مصطفى  ،وأحمد حسن الزيّات  ،وحامد عبد القادر ومحمّد ّ
والنشر والتوزيع  -استانبول  1959م .
 المغني في تصريف األفعال  :محمد عبد الخالق عضيمة – ط – 2مطبعة العهد الجديد – عمّان (د.ت).
 المفردات في غريب القرآن  :أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني (ت 102هـ) :تحقيق  :محمّد سيّد كيالني  -دار المعرفة  -بيروت (د .
ت) .
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