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  خصالمل

يتناول هذا البحث صفات العاقل في القرآن الكريم، دراسة نحوية داللية، وقد قام الباحث 

  .بتقسيم بحثه إلى تمهيد وثالثة فصول وخاتمة

فقد أحصى الصفات المفردة للعاقل في القرآن الكريم وجدولها، واستثنى  ،أما الفصل األول

ته جل شأنه،  وألن صفاته تختلف  عن لخصوصي) اهللا(الباحث الصفات الخاصة بلفظ الجاللة 

سائر الصفات؛ إضافة إلى أنها من الوفرة بحيث تستحق بحثاً مستقالً، كما استثنى الباحث 

  .األسماء الموصولة لكثرة ورودها صفات مفردة للعاقل، فهي تحتاج إلى بحث خاص بها

وعرض فيه تناول الباحث الصفات المفردة في القرآن الكريم،  ،وفي الفصل الثاني

األحوال التي ترد عليها من حيث اإلفراد والتثنية والجمع، واإلفراد واإلضافة،والتعريف 

والتأنيث، وأحكام الصفات من حيث التقديم والتأخير، والحذف واإلثبات ثم  والتذكير والتنكير،

  .األغراض التي وردت من أجلها

قّسمها إلى صفات إيجابية وصفات فتناول فيه الباحث ِتلك الصفات و ،وأما الفصل الثالث

سلبية، وصفات مشتركة وصفات محايدة، واشتملت الصفات اإليجابية للعاقل على الصفات 

الخاصة بإله ورب، وصفات المالئكة، وصفات الرسل، وصفات المؤمنين، وأما الصفات السلبية 

  . فقد اشتملت على صفات الشيطان وصفات المشركين واألشرار



 ذ 

فاشتملت على أصول لغوية اشتقت منها صفات تصلح ألكثر من  ،لمشتركةوأما الصفات ا

  .موصوف واحد

فتضمنت الصفات التي ال يمكن وصفها بأنها إيجابية أو سلبية  ،وأما الصفات المحايدة

  .....)قليل وكثير(كالصفات 
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  :مقدمة

صلى  –ين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أكرم خلقه المصطفى محمد األم

ميامين، ومن وااله إلى يوم الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغُرِّ ال - اهللا عليه وسلم

  :وبعد

فإن خير العلوم وأجلها، العلم بكتاب اهللا الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من 

لمقاصده، فأكسبها بذلك الخلود  خلفه، ثم العلم باللغة العربية لغة القرآن التي جعلها اهللا خدمة

  .على مّر العصور

وقد أكرمني اهللا سبحانه وتعالى بالبحث في هذه اللغة المقدسة، فاخترت الكتابة في 

الصفات المفردة للعاقل في القرآن الكريم، وقد دفعني إلى تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة 

ل، وألهمية هذه الصفات في تحديد المعاني أن أحداً لم يتناول هذا الموضوع بالدراسة من قب

  .والدالالت المرادة

كبير األثر في بلورة فكرة هذا البحث  الدكتور يحيى جبروقد كان ألستاذي الفاضل 

  .وإخراجه إلى حيز الوجود على هذه الصورة

والتحليل في تناول  ءواقتضت طبيعة البحث اعتماد منهج وصفي يقوم على االستقرا

  .ردة للعاقل في القرآن الكريمالصفات المف

وقد اعتمدت في دراستي على القرآن الكريم في إحصاء األلفاظ الواقعة صفات مفردة 

للعاقل، كما اعتمدت على أمهات كتب النحو للوقوف على مفهوم الصفات المفردة واألحوال التي 

دواوين قدماء  ترد عليها هذه الصفات، واعتمدت كذلك على كتب الحديث وكتب التفسير وعلى

  .الشعراء لدراسة دالالت هذه  الصفات وبيان أهميتها في تحديد المعاني وتحليلها

  .وقد جاء هذا البحث مشتمالً على مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة
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للصفات المفردة للعاقل  ةوجاء الفصل األول في البحث وهو مخصص للدراسة اإلحصائي

  .ه الصفاتمشتمالً على جداول إحصائية لهذ

فقد تناولت فيه األحوال التي ترد عليها الصفات المفردة من اسم فاعل  ،وأما الفصل الثاني

من  .ل تفضيل، وأسماء مؤولة بالمشتقَعفْواسم مفعول وصفة مشبهة وصيغ مبالغة ونسبة وَأ

 . فةمع قبوله التأويل بالمشتق، وذو المضا ةسم جامد يدل داللة الصفة المشبهاعدد، ومصدر، و

  .كما تناولت فيه أحكام الصفات واألغراض التي جاءت من أجلها

فتناولت فيه الدالالت والمعاني التي تفيدها هذه الصفات، وقد قسمتها  وأما الفصل الثالث،

  :إلى

وصفات المالئكة، وصفات الرسل، وصفات ) رّب(و) إله(صفات خاصة بـ  .1

 .المؤمنين

 .رارصفات خاصة بالشيطان والمشركين واألش .2

 .صفات مشتركة .3

  صفات محايدة  .4

 .وأما الخاتمة، فقد عرضت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث
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 الفصل األول

  الصفة المفردة للعاقل

 "دراسة إحصائية"
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  الصفة المفردة للعاقل

  "دراسة إحصائية"

في القـرآن الكـريم،    وقف الباحث في هذا الفصل على األلفاظ التي جاءت صفة مفردة للعاقل

  .حيث قام بإحصائها، وتجريدها بحسب أصولها اللغوية، ومن ثم رتبها هجائياً

حيث بلغ عدد الصفات . وقد أورد الباحث عدد مرات ظهور كل صفة منها في جداول تبرز ذلك

المفردة للعاقل في القرآن الكريم نحو خمسمئة وثالث وعشرين صفة، توزعت بين أسماء مشتقة 

كما أورد الباحث جداول إحصائية ترصد األحوال التي جـاءت  . ة، وأسماء مؤولة بالمشتقعامل

  .عليها الصفة المفردة في القرآن الكريم، حيث عبَّر عنها رقمياً بنسب مئوية
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)uθèδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9$# 

â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9$# ß⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 

Ú∅ Ïϑ ø‹ yγ ßϑ ø9 $#( 

  1  .23الحشر 

≈⎯ßَأَنسَ  |¡Ρ M}$# 
)$pκ š‰r'̄≈ tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# $tΒ x8¡ xî y7 În/ tÎ/ 

ÉΟƒ Ìx6 ø9$#(  

، وتكـررت  6االنفطار 

  .6االنشقاق : في
2  

}ÉΑ̈ρFَأِولَ  $# 
$uΖÍ‹yèsù r&) È, ù= y⇐ø9$$Î/ ÉΑ ¨ρ F{ $# 4 ö≅t/ ö/ ãφ ’Îû 

<§ö6 s9 ô⎯ ÏiΒ 9,ù= yz 7‰ƒ Ï‰ỳ(  
  1  .15ق 

 4’ n<ρ W{$# )ÿ… çμ ¯Ρ r& uρ y7 n= ÷δr& # ·Š% tæ 4’ n<ρ W{ $#( 
وتكررت  56، 50النجم 

  .43في القصص
3  

 tβθ ä9̈ρF{$# 
)šχθà)Î6≈ ¡¡9$# uρ tβθ ä9̈ρ F{ $# z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ÌÉf≈yγ ßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡ F{$# uρ(  

، وتكـررت  100التوبة 

, 17فــي الصــافات  

  .48اقعة الو
3  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

 t⎦, Î! ¨ρF{$# $̈Β) $uΖ÷èÏϑ y™ # x‹≈pκ Í5 þ’Îû $uΖ Í← !$t/# u™ t⎦, Î! ¨ρ F{ $#(  

ــون  ، 68، 24المؤمنـ

وتكررت فـي الشـعراء   

ــص 184، 26 ، القصـ

ــافا36 ، 126 ت، الصـ

  .8الدخان 

7  

ο; َبرَّ  u‘ tt/ )¤Θ# tÏ. ;ο u‘ t t/  (   1  .16عبس  

οu×َبسَرَ  Å $ t/ )×νθã_ ãρuρ ¥‹Í×tΒ öθtƒ ×ο u Å $ t/(   1  .24القيامة  

t⎦⎪Îَبشَرَ  Åe³ t6 •Β )Wξß™ •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪Í‘É‹ΨãΒ uρ(  1  .165النساء  

 ×οu Å³ ö6tF ó¡ •Β )×π s3Ïm$|Ê ×ο u Å³ ö6 tF ó¡ •Β  (  1  .39عبس  

⎦ßَبَنوَ  ø⌠ $# 

çμ ßϑ ó™#) ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# © |¤Š Ïã ß⎦ø⌠ $# zΝtƒ ötΒ 

$YγŠ Å_ uρ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο t Åz Fψ $# uρ z⎯ ÏΒ uρ 

t⎦⎫Î/ §s) ßϑ ø9$# ( 

، وتكررت 45آل عمران 

 72، 17المائــدة : فــي

، 34، مــريم 114، 75،

  .14، 6الصف 

8  

 t⎦ ø⌠ $# 
öΝÎγ Ï9öθ s% uρ) $̄Ρ Î) $uΖ ù= tGs% yx‹Å¡ pRùQ $# © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠ $# 

zΝtƒ ó tΒ tΑθß™ u‘ «! $# (  

، وتكـررت  157النساء 

، 110، 17المائدة : في

  .31، التوبة 116، 112
6  

 Ç⎯ ö/$# 

)š∅Ïèä9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãx Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_ Í_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜu ó Î) 4’ n? tã Èβ$|¡ Ï9 yŠ…ãρ# yŠ ©|¤Š Ïãuρ Ç⎯ ö/ $# 

zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ $yϑ Î/ (#θ|Á tã (#θçΡ% Ÿ2̈ρ 

šχρ ß‰tF÷ètƒ ( 

، 78، 46المائـــــدة 

األحـزاب  : وتكررت في

  .27، الحديد 7
4  

#َبَورَ  Y‘θ ç/ 
óΟçF⊥oΨsß uρ)  ∅sß Ï™öθ¡¡9$# óΟçFΖ à2uρ $JΒ öθs% 

# Y‘θ ç/(  
  1  .12فتح ال
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

⎫⎦îَبَينَ  Î7 •Β 
Ÿωuρ) (#θ ãèÎ6 ®Ks? ÏN≡ uθäÜ äz Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# 4 …çμ ¯Ρ Î) 

öΝä3s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫ Î7 •Β ( 

، 208، 168البقـــرة 

وتكـررت فــي األنعــام  

ــراف 142 ، 22، األعـ

، هـود  2، يونس 184

، النحـل  5، يوسف 25

، القصـص  49، الحج 4

، 77، 60، يس 18، 15

ــافات  ، ص، 113الصـ

ــعراء 70 ، 115، الشـ

، 62، 29، 15الزخرف 

، 9، األحقاف 13الدخان 

ــذاريات  ، 51، 50الــ

ــوت  ــك 50العنكب ، المل

  .2، نوح 26

27  

 &⎦⎫ Î7 •Β )Aβ$|¡ Î= Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫ Î7 •Β  (  1  .195الشعراء  

 $YΖÎ7•Β ) ¨β Î) t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# (#θçΡ% x. ö/ ä3s9 # xρ ß‰tã $YΖ Î7 •Β(  1  .101النساء  

ë>#tَتِربَ  ø?r& ) óΟèδy‰Ζ Ïãuρ ßN≡ u ÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$# ë># t ø? r&( 

 
  1  .52: ص

 $\/# tø? r& $¹/ ããã) $\/# t ø? r& ( 

 

، وتكررت 37الواقعة 

  .233في النبأ 
2  

≈BMَتَوبَ  t6 Í×̄≈ s?  

)4©|¤ tã ÿ…çμ š/u‘ βÎ) £⎯ ä3s)̄= sÛ βr& ÿ…ã& s! Ï‰ö7ãƒ 

%¹`≡ uρ ø—r& # Z ö yz £⎯ ä3ΨÏiΒ ;M≈uΗ Í>ó¡ ãΒ ;M≈uΖ ÏΒ ÷σ •Β 

;M≈tFÏΖ≈ s% BM≈ t6 Í× ¯≈ s?(  

  1  .5التحريم 

Zπَثَلثَ  sW≈ n= rO ÷Λä⎢Ψ ä. uρ %[`≡ uρø—r& Zπ sW≈ n= rO   1  .7الواقعة  

⎦Èَثَني ÷⎫ uΖøO $# ) tΑ$s% uρ ª! $# Ÿω (# ÿρ ä‹Ï‚ −Gs? È⎦÷⎫yγ≈ s9Î) È⎦ ÷⎫ uΖ øO   1  .51: النحل  )#$

≈M;َثَوبَ  t6 ÍhŠrO 

)βr& ÿ…ã& s! Ï‰ö7ãƒ %¹`≡ uρ ø—r& # Z ö yz £⎯ ä3ΨÏiΒ 

;M≈uΗ Í>ó¡ ãΒ ;M≈uΖ ÏΒ ÷σ •Β ;M≈tF ÏΖ≈s% BM≈ t6 Í×̄≈ s? 

;N≡ y‰Î7≈tã ;M≈ys Í×̄≈ y™ ;M≈ t6 ÍhŠ rO # Y‘%s3ö/r& uρ(  

  1  .5التحريم 
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

 _6y¬$‘9َجَبرَ 
)šÏ9≡ x‹x. ßì t7ôÜtƒ ª! $# 4’n? tã Èe≅ à2 É= ù= s% 

9 Éi9s3tF ãΒ 9‘$¬6 y_(  
  1  .35غافر 

 â‘$ ¬6yfø9 $# 

)uθèδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9$# 

â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9$# ß⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# Ú∅ Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$# 

â“ƒ Í“ yèø9$# â‘$¬6 yf ø9$#(  

  1  .23الحشر 

 t⎦⎪Í‘$¬7 y_ )(#θä9$s% #©y›θßϑ≈tƒ ¨β Î) $pκ Ïù $YΒ öθ s% t⎦⎪ Í‘$ ¬7 y_(   1  .22المائدة  

tβθَجَرمَ  ãΒÌøg’Χ )%tæy‰sù ÿ…çμ −/u‘ ¨βr& Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ×Π öθs% tβθ ãΒ Ì øg ’Χ(  1  .22الدخان  

 š⎥⎫ ÏΒÌ ôf ßϑø9 $# 
)Ÿωuρ –Š tãƒ …çμ ß™ ù't/ Ç⎯ tã ÏΘ öθs)ø9$# 

š⎥⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $#( 

، وتكررت 147األنعام 

ــي ، 110يوســف : ف

، يـونس  25األحقاف 

13.  

4  

 š⎥⎫ ÏΒ Í ÷g’Χ )(#ρ çy9ò6 tGó™ $$sù (#θçΡ%x. uρ $YΒ öθs% š⎥⎫ ÏΒ Í ÷g ’Χ( 

ــراف،  ، 133األعـــ

يـونس  : وتكررت فـي 

، الجاثية 58، الحجر 75

  .32، الذاريات 31

5  

=Éَجَنبَ  ãΨ àfø9 $# )Í‘$pg ø: $# uρ “ÏŒ 4’ n1öà)ø9$# Í‘$pg ø: $# uρ É= ãΨàf ø9$#(   1  .36النساء  

βθ¥ َجنَّ  ãΖøg¤Χ  
)tβθ ä9θà)tƒ uρ $̈ΖÍ← r& (# þθ ä. Í‘$tGs9 $oΨÏGyγ Ï9# u™ 9 Ïã$t± Ï9 

¥βθ ãΖ øg ¤Χ( 
  1  .36الصافات 

tβθَجِهلَ  è= Îγ≈ pgø: $# 
)ö≅è% u ö tósù r& «! $# þ’ÎoΤÿρ ããΒ ù' s? ß‰ç7ôã r& $pκ š‰r& 

tβθ è= Îγ≈ pg ø: $#(  
  1  .64الزمر 

‘tβρâَحِذرَ  É‹≈ ym )$̄Ρ Î)uρ ìì‹Ïϑ pg m: tβρ â‘ É‹≈ ym(   1  .56الشعراء  

ëÈƒَحَرصَ  Ìym 

)ô‰s)s9 öΝà2u™!%ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ 

öΝà6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïμ ø‹n= tã $tΒ óΟšGÏΨtã 

ëÈƒ Ì ym Νà6 ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$$Î/ 

Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠ Ïm §‘  (  

  1  .128التوبة 
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

≈ÏMَحُصنَ  uΖ |Á ós ãΚ ø9$# 
)¨β Î) t⎦⎪Ï% ©! $# šχθ ãΒ ötƒ ÏM≈ uΖ |Á ós ãΚ ø9$# 

ÏM≈ n= Ï≈ tóø9$#( 
  1  .23النور 

tβρçَحَضرَ  |Øøt ’Χ 
Ÿω) tβθãè‹ÏÜtGó¡ tƒ öΝèδu óÇnΣ öΝèδuρ öΝçλ m; Ó‰Ψã_ 

tβρ ç |Ø øt ’Χ ( 
  1  .75يس 

 7á‹Ïymَحِفظَ 
)# x‹≈yδ $tΒ tβρß‰tãθè? Èe≅ ä3Ï9 A># ¨ρ r& 

7á‹ Ï ym(  
  1  .32 ق

,‘ َحقَّ  pt ø: $# 
)â/ ä3Ï9≡ x‹sù ª! $# ÞΟä3š/ u‘ ‘, pt ø: $# ( # sŒ$yϑ sù y‰÷èt/ 

Èd, ys ø9$# ωÎ) ã≅≈ n= Ò9$# ( 4’̄Τr'sù šχθèù u óÇè?(  
  1  .32يونس 

 Èd, ysø9$# )y(# ÿρ –Š â‘uρ ’n< Î) «! $# ÞΟßγ9s9öθtΒ Èd, ys ø9   1  .30يونس   )) #$

ÞΟŠَحَكمَ  Å3ysø9 $# ) Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ â“ƒ Í• yèø9$# ÞΟŠ Å3 ys ø9   2  .18، 6آل عمران   )#$

=5ΟŠÎَحَلمَ  ym )çμ≈ tΡ ö¤± t6 sù AΟ≈ n= äóÎ/ 5ΟŠ Î= ym(   1  .101الصافات  

ŠÏΗ‰7َحِمدَ  xq )×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰Š ÏΗ xq(   1  .42فصلت  

 Ï‰‹Ïϑ pt ø:$# Èβ øŒÎ* Î/ óΟÎγ În/u‘ 4’n< Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒ Í“ yèø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø:   1  .1إبراهيم  #$

ÒΟŠ َحمَّ  Ïϑym 
# sŒÎ* sù) “Ï% ©! $# y7 uΖ ÷t/ …çμ uΖ÷t/ uρ ×οuρ≡ y‰tã …çμ ¯Ρ r(x. 

;’ Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym (  
  1  .34فصلت 

 8Λ⎧ÏΗ xq )Ÿωuρ @,ƒ Ï‰|¹ 8Λ⎧ ÏΗ xq (   1  .101الشعراء  

⎫⎦tَخسَأَ  Ï↔Å¡≈ yz 

)ô‰s)s9uρ ãΛä⎢ ÷Η Í>tã t⎦⎪Ï% ©! $# (# ÷ρy‰tF ôã$# öΝä3ΨÏΒ ’ Îû 

ÏM ö6 ¡¡9$# $oΨù= à)sù öΝßγ s9 (#θçΡθ ä. ¸οyŠ tÏ% t⎦⎫ Ï↔ Å¡≈ yz 

(  

  1  .65البقرة 

≈£tβρçÅَخسَرَ  y‚ø9 $# 
)(4Ÿξsù ß⎯ tΒ ù' tƒ tò6tΒ «! $# ωÎ) ãΠ öθs) ø9$# 

tβρ ç Å£≈ y‚ ø9 $#(  
  1  .99األعراف 

îπَخشَعَ  yè Ï±≈ yz )ö×νθã_ ãρ >‹Í× tΒ öθtƒ îπ yè Ï±≈ yz(   1  .2الغاشية  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

tβθَخَصمَ  ßϑ ÅÁ yz ö/ ãφ) îΠ öθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz  (   1  58الزخرف  

7πأَ َخطَ  y∞ ÏÛ% s{ )7π uŠ Ï¹$tΡ >π t/ É‹≈x. 7π y∞ ÏÛ% s{  (   1  .16العلق  

$tβρàَخَلدَ  ©#sƒ ’Χ )ß∃θ äÜtƒ öΝÍκ ön= tã ×β≡ t$ ø! Íρ tβρ à$ ©# sƒ ’Χ  ( 
، وتكررت 17الواقعة 

  .19اإلنسان : في
1  

⎫⎥šَخَلصَ  ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9$#)ô…çμ ¯Ρ Î) ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6 Ïã š⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $#( 

، وتكررت في 24يوسف 

الصــافات  ،40الحجــر 

40 ،74 ،128 ،160 ،

  .83، ص 169

8  

‰t⎦⎪Ïَخَمدَ  Ïϑ≈ yz 
)$yϑ sù M s9# y— šù= Ïo? öΝßγ1 uθôãyŠ 4©®Lym 

öΝßγ≈ uΖ ù= yèy_ # ´‰‹ÅÁ ym t⎦⎪Ï‰ Ïϑ≈ yz(  
  1  .15األنبياء 

$¨Äَخَنسَ  ¨Ψ sƒ ø:$# )⎯ ÏΒ Ìhx© Ä¨# uθ ó™ uθø9$# Ä¨$ ¨Ψsƒ ø:   1  .4الناس   )#$

Í‘$uŠ÷zَخَيرَ  F{$# 
öΝåκ ¨ΞÎ) uρ) $tΡ y‰ΖÏã z⎯ Ïϑ s9 t⎦÷⎫xsÜóÁ ßϑ ø9$# 

Í‘$uŠ ÷z F{ $# (  
  1  47ص 

 #Z öyz 
)4β Î) £⎯ ä3s) ¯= sÛ βr& ÿ…ã& s! Ï‰ö7ãƒ %¹`≡ uρ ø—r& # Z ö yz 

£⎯ ä3ΨÏiΒ(  
  1  5التحريم 

ãÏoOَدَثرَ  £‰ßϑ ø9 $# )$pκ š‰r'̄≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑ ø9   1  .1المدثر  )#$

# ذا sŒ )$VϑŠ ÏKtƒ # sŒ >π t/ tø)tΒ  ÷ρ r& $YΖŠ Å3ó¡ ÏΒ # sŒ 7π t/u øI tΒ(  
وتكررت  16-15البلد 

  .17ص : في
3  

 ÏN# sŒ )tΠ u‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$yϑ Ïèø9$# (   1  7الفجر  

 ρèŒ 
)ôM t/ ¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠ öθs% 8yθçΡ ×Š%tæuρ ãβ öθtã öÏù uρ 

ρ èŒ ÏŠ$s? ÷ρ F{$#(  

، وتكررت في 12ص 

، الرحمن 133األنعام 

27.  

3  

 #uρ sŒ 

)$pκ š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ äοy‰≈pκ y− öΝä3ÏΖ ÷t/ # sŒ Î) 

u|Øym ãΝä. y‰tn r& ßNöθyϑ ø9$# t⎦⎫Ïm Ïπ §‹ Ï¹ uθø9$# 

Èβ$uΖ øO $# # uρ sŒ 5Α ô‰tã(  

  1  .106المائدة 
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

 “ÏŒ )x8t≈t6 s? ãΛ ôœ $# y7 În/u‘ “ ÏŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÇΠ# tø. M} $# uρ(  
، وتكـررت  78الرحمن 

، الفجـر  36النساء : في

  .20، التكوير 10
4  

 ’ Í< 'ρé& 
)$oΨ÷W yèt/ öΝà6 ø‹n= tæ # YŠ$t6 Ïã !$uΖ ©9 ’ Í< 'ρ é& < ù̈' t/ 

7‰ƒ Ï‰x©(  

، وتكررت في 5اإلسراء 

، 1، فـاطر  76القصص 

ــتح 45ص  ، 16، الفـ

  .11المزمل 

6  

'A َذلَّ  ©!ÏŒ r& 

t∃ öθ|¡ sù) ’ÎA ù'tƒ ª! $# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ ™:Ït ä† ÿ…çμ tΡθ™6 Ït ä†uρ 

A' ©! ÏŒ r& ’ n? tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïãr& ’ n? tã 

t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# ( 

  1  .54المائدة 

Ô∃ρَرَأفَ  â™u‘ 

)ô‰s)s9 öΝà2u™!%ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ 

öΝà6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïμ ø‹n= tã $tΒ óΟšGÏΨtã 

ëÈƒ Ìym Νà6 ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/ 

Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘  (  

  1  .128التوبة 

tβöθَرَجأَ  y_ öãΒ )šχρãyz# u™uρ tβ öθ y_ ö ãΒ ÍöΔL{ «!   1  .106التوبة  )#$

_AΟŠÅَرَجمَ  §‘ )$yγ≈ uΖôà Ïym uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9⎯≈sÜ ø‹x© AΟŠ Å_ §‘(  
، وتكـررت  17الحجر 

  .25التكوير : في
2  

 ÉΟŠÅ_ §9 $# 
þ’ ÎoΤÎ) uρ) $yδ ä‹ŠÏã é& šÎ/ $yγtG−ƒ Íh‘èŒ uρ z⎯ ÏΒ 

Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$#(  

، 36آل عمــــران 

وتكررت فـي النحـل   

98.  

2  

≈⎯ßَرحِمَ  yϑôm §9 $# 
)ö/ ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρHω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 

ß⎯≈ yϑ ôm §9 $# ÞΟŠ Ïm §9$#(  
  1  .163البقرة 

 5ΟŠÏm §‘ )ÖΝ≈ n= y™ Zωöθs% ⎯ ÏiΒ 5b> §‘ 5ΟŠ Ïm §‘(  
، وتكررت فـي  58يس 

. 163، البقرة 32فصلت 

  .128التوبة 
4  

™ã≅ßَرِسلَ  ”9 $# )$pκ š‰r'̄≈ tƒ ã≅ ß™ ”9 $# (#θ è= ä. z⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# (   1  .51المؤمنون  

 tΑθ ß™ u‘ 
)öΝÎγ Ï9öθs% uρ $̄Ρ Î) $uΖ ù= tGs% yx‹ Å¡ pRùQ $# © |¤Š Ïã t⎦ø⌠ $# 

zΝtƒ ó tΒ tΑθ ß™ u‘ «! $#(  
  1  .157النساء 
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

 ãΑθ ß™ §9 $# 
)$pκ š‰r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& šø‹s9Î) 

⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘(  
  1  .67المائدة 

 Zωθß™ §‘ 
) ö≅ è% tβ$ys ö7ß™ ’În1u‘ ö≅yδ àMΖ ä. ωÎ) # Z|³o0 

Zωθ ß™ §‘(  
  2  .94، 93اإلسراء 

 t⎦⎫ Î= y™ößϑ ø9 $# 
)ô‰s)s9uρ ôM s)t7y™ $oΨçGuΗ Í>x. $tΡ ÏŠ$t7Ïè Ï9 

t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $#(  
  1  .171الصافات 

©Ó‰‹Ïَرشَدَ  §‘ óΟä3ΖÏΒ) ×≅ ã_ u‘ Ó‰‹ Ï©   1  .78هود   )‘§

 # Y‰Ï© ó ‘Δ 
(∅ tΒ uρ) ö≅Î= ôÒ ãƒ ⎯ n= sù y‰Åg rB …çμ s9 $|‹Ï9uρ 

# Y‰ Ï© ó ‘Δ( 
  1  .17الكهف 

π×َرِضيَ  u‹ ÅÊ# u‘ $pκÈ ÷è|¡ Ïj9 ×π u‹ ÅÊ# u‘   1  .9الغاشية  

A=ƒَريبَ  Ì•Β )8í$̈Ζ ¨Β Î ö y‚ ù= Ïj9 7‰tG÷èãΒ A=ƒ Ì •Β(  1  .25ق  

›|$َزَآيَ  Å2y— 
)tΑ$s% !$yϑ ¯Ρ Î) O$tΡ r& ãΑθß™ u‘ Å7 În/u‘ |= yδL{ Å7 s9 

$Vϑ≈n= äñ $ |‹ Å2 y—(  
  1  19مريم 

 Oπ §‹ Ï. y— 
)tΑ$s% |M ù= tGs% r& $T¡ øtΡ Oπ §‹ Ï. y— Î ö tó Î/ <§øtΡ 

ô‰s) ©9 |M ÷∞Å_ $\↔ ø‹x© # [õ3œΡ (  
  1  .74الكهف 

≅ãَزَملَ  ÏiΒ̈“ ßϑø9 $# )$pκ š‰r'̄≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9   1  .1المزمل   )  #$

AΟŠمَ َزن ÏΡy— )ú¤e≅ çGãã y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ AΟŠ ÏΡ y—(   1  .13القلم  

ÏŠθسََجدَ  àf¡9 $# 
βr&) # tÎdγ sÛ z©ÉLø‹t/ t⎦⎫ÏÍ← !$©Ü= Ï9 

š⎥⎫ÏÅ3≈yèø9$# uρ Æì 2”9$# uρ ÏŠθ àf ¡9 $#(  
  1  .125بقرة ال

$ãÏmسََحرَ  ¡¡9 $# )(#θä9$s% uρ tμ •ƒ r'̄≈ tƒ ã Ïm$¡¡9$# äí÷Š $# $uΖs9 y7 −/u‘(   1  .49الزخرف  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

 # ·‘θ ßsó¡ ¨Β 
 )tΑ$s% uρ šχθßϑ Î=≈ ©à9$# β Î) šχθãèÎ6 −Gs? ωÎ) 

Wξã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β( 
  1  .8الفرقان 

 tβρâ‘θ ßs ó¡̈Β 
)(# þθ ä9$s)s9 $yϑ ¯Ρ Î) ôNtÅj3ß™ $tΡ ã≈ |Á ö/r& ö≅t/ ß⎯ øt wΥ 

×Πöθ s% tβρ â‘θ ßs ó¡ ¨Β(  
  1  .15الحجر 

šχθèùسََرفَ  Ì ó¡•Β 

)öΝà6̄Ρ Î) tβθè? ù' tGs9 tΑ$y_ Ìh9$# Zοuθöκ y− ⎯ ÏiΒ 

Âχρ ßŠ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9$# 4 ö≅ t/ óΟçFΡ r& ×Π öθs% 

šχθ èù Ì ó¡ •Β( 

ــراف  ، 81األعـــ

يـس  : وتكررت فـي 

19.  

2  

 š⎥⎫ Ïù Îô£ •Β 
)Ü>ÌôÒ oΨsù r& ãΝä3Ζ tã tò2Ïe%! $# $·s ø|¹ βr& 

óΟçFΖ à2 $YΒ öθs% š⎥⎫ Ïù Î ô£ •Β( 
  1  .5الزخرف 

≈ãΝسََلمَ  n= ¡¡9 $# 
)uθèδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9$# 

â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9 $#(  
  1  .23الحشر 

 $Vϑ n= y™ 
Wξ ã_ u‘ uρ) $Vϑ n= y™ @≅ ã_ tÏj9 ö≅yδ Èβ$tƒ ÈθtFó¡ o„ 

¸ξ sWtΒ 4(  
  1  .29الزمر 

 5ΟŠ Î= y™ )ωÎ) ô⎯ tΒ ’tAr& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠ Î= y™  (  
، وتكررا 89الشعراء 

  .84في الصافات 
2  

 Zπ yϑ Î= ó¡ •Β 
)$uΖ −/ u‘ $uΖ ù= yè ô_ $# uρ È⎦÷⎫yϑ Î= ó¡ ãΒ y7 s9 ⎯ ÏΒ uρ 

!$uΖÏF −ƒ Íh‘ èŒ Zπ ¨Β é& Zπ yϑ Î= ó¡ •Β( 
  1  .128البقرة 

 ;M≈ uΗÍ> ó¡ãΒ 
)4©|¤ tã ÿ…çμ š/u‘ βÎ) £⎯ ä3s)̄= sÛ βr& ÿ…ã& s! Ï‰ö7ãƒ 

%¹`≡ uρ ø—r& # Z ö yz £⎯ ä3ΨÏiΒ ;M≈ uΗ Í>ó¡ ãΒ( 
  1  .5التحريم 

$سَِويَ  wƒ Èθy™ 
)ô!$oΨù= y™ ö‘r' sù $yγ øŠ s9Î) $oΨymρ â‘ Ÿ≅ ¨Vyϑ tF sù $yγ s9 # Z|³ o0 

$ wƒ Èθ y™(  
  1  .17مريم 
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

≈M;سََيحَ  ys Í× ¯≈ y™ 

)4©|¤ tã ÿ…çμ š/u‘ βÎ) £⎯ ä3s)̄= sÛ βr& ÿ…ã& s! Ï‰ö7ãƒ 

%¹`≡ uρ ø—r& # Z ö yz £⎯ ä3ΨÏiΒ ;M≈uΗ Í>ó¡ ãΒ ;M≈uΖ ÏΒ ÷σ •Β 

;M≈tFÏΖ≈ s% BM≈t6 Í×̄≈s? ;N≡ y‰Î7≈ tã ;M≈ ys Í× ¯≈ y™   (  

  1  .5التحريم 

#Š× شَدَّ  y‰ Ï© $pκö n= tæ) îπ s3Í×̄≈ n= tΒ ÔâŸξÏî ×Š# y‰ Ï© (   1  .6التحريم  

›|$شََقوَ  É) x© )# Ct/uρ ’ ÎAt$ Î!≡ uθ Î/ öΝs9uρ ©Í_ ù= yèøg s† # Y‘$¬7y_ $|‹ É) x©(   1  .32مريم  

≈θä3x© ;M‘9شََكرَ  tƒ Uψ) Èe≅ä3Ïj9 9‘$¬7|¹ 9‘θ ä3 x©(  
، وتكررت في 5م إبراهي

، 19، ســبأ 31لقمــان 

  .33الشورى 
4  

 # Y‘θ ä3x© 
)sπ −ƒ Íh‘èŒ ô⎯ tΒ $oΨù= yϑ ym yì tΒ ?yθçΡ 4 …çμ ¯Ρ Î) 

šχ%x. # Y‰ö6 tã # Y‘θ ä3 x©(  
  1  .3اإلسراء 

‰́#شَِهدَ  Îγ≈ x© 
)!$̄Ρ Î) !$uΖ ù= y™ ö‘r& óΟä3ö‹s9Î) Zωθß™ u‘ # ´‰ Îγ≈ x© 

ö/ä3ø‹n= tæ !(  
  1  .15المزمل 

 # YŠθåκ à− )t⎦⎫ÏΖ t/uρ # YŠθ åκ à− (   1  .13المدثر  

›V‚ø$شََيخَ  x© )(#θä9$s% $pκ š‰r' ¯≈tƒ â“ƒ Í“ yèø9$# ¨β Î) ÿ…ã& s! $\/ r& $V‚ ø‹ x©(   1  .78يوسف  

ο×َصَبرَ  t Î/$|¹ β Î* sù) ⎯ ä3tƒ Νà6Ζ ÏiΒ ×π s($ÏiΒ ×ο t Î/$   1  .66األنفال   ) ¹|

 tβρçÉ9≈ |¹ 
β Î)) ⎯ ä3tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ tβρç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ 

(#θ ç7Î= øótƒ È⎦÷⎫tGs($ÏΒ 4(  
  1  .65األنفال 

 t⎦⎪Î É9≈¢Á9$# 

)t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9 $# š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# uρ š⎥⎫ÏF ÏΖ≈s) ø9$# uρ 

š⎥⎫É) ÏΨßϑ ø9$# uρ š⎥⎪ÌÏ øótGó¡ ßϑ ø9$# uρ 

Í‘$ys ó™ F{$$Î/(  

  1  .17آل عمران 

‰ß,ƒÏdَصَدقَ  Å_Á9 $# 
)ß# ß™θ ãƒ $pκš‰r& ß,ƒ Ïd‰ Å_Á9$# $uΖ ÏFøù r& ’Îû Æì ö7y™ 

;N≡ t s)t/ 5β$yϑ Å™(  
  1  .46يوسف 
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

 ×−Ïd‰ |Á ãΒ 
)$£ϑ s9uρ öΝèδu™!$y_ ×Αθß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# 

×− Ïd‰ |Á ãΒ $yϑ Ïj9 öΝßγ yètΒ( 

، وتكررت 101البقرة 

  .81في آل عمران 
2  

šχθَصَلحَ  ßsÎ=≈ ¢Á9 $# 
)ôχr& uÚö‘ F{$# $yγ èOÌtƒ y“ÏŠ$t6 Ïã 

šχθ ßs Î=≈ ¢Á9 $#(  
  1  .105األنبياء 

 t⎦⎫ Ås Î=≈¢Á9 $# 
ßìyϑ ôÜtΡ uρ) βr& $uΖ n= Åz ô‰ãƒ $oΨš/z’ yì tΒ ÏΘöθ s)ø9$# 

t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $#  (  

، وتكـررت  84المادة 

  .19في النمل 
2  

 t⎦⎫ ÅsÎ=≈ |¹ (#θçΡθä3s? uρ) .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ $YΒ öθs% t⎦⎫ Ås Î=≈   1  .9يوسف   )¹|

 È⎦ ÷⎫ ysÎ=≈ |¹ 

šU u ŸÑ) ª! $# WξsVtΒ š⎥⎪Ï% ©# Ïj9 (#ρ ãxx. 

|Nr& t øΒ $# 8yθçΡ |Nr& tøΒ $# uρ 7Þθä9 ( $tF tΡ%Ÿ2 

|M øt rB È⎦ø⎪y‰ö6 tã ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$t7Ïã È⎦ ÷⎫ ys Î=≈ |¹ 

$yϑ èδ$tFtΡ$y⇐ sù (  

  1  .10التحريم 

$!™âَضَعفَ  xyè àÊ ç…ã& s! uρ) ×π −ƒ Íh‘ èŒ â™ !$x yè àÊ !$yγt/$|¹ r' sù (   1  .266البقرة  

tβθ َضلَّ  —9!$ Ò9$# )§ΝèO öΝä3̄Ρ Î) $pκ š‰r& tβθ —9 !$Ò9 $# tβθ ç/ Éj‹s3ßϑ ø9$#  (   1  .51الواقعة  

 t⎦,Îk! !$ Ò9$# 
tΑ$s% ⎦ È⌡s9 öΝ©9 ’ ÎΤÏ‰öκ u‰ ’În1u‘ ⎥ sðθ à2V{ 

z⎯ ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦, Îk! !$ Ò9 $#(  

وتكـررت   77األنعام 

  .92في الواقعة 
2  

 š⎥⎫ Ïj9 !$|Ê 
)(#θä9$s% $uΖ −/u‘ ôM t7n= xî $uΖ øŠ n= tã $uΖè? uθø)Ï© 

$̈Ζ à2uρ $YΒ öθs% š⎥⎫ Ïj9!$ |Ê (  
  1  .106المؤمنون 

 @≅ ÅÒ•Β 
(tΑ$s%) # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ È≅uΗ xå Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# ( … çμ ¯Ρ Î) 

Aρß‰tã @≅ ÅÒ •Β ×⎦⎫Î7•Β(  
  1  .15القصص 

tβθَطَغى äî$ sÛ )(# öθ|¹# uθs? r&⎯ Ïμ Î/ 4 ö≅t/ öΝèδ ×Π öθs% tβθ äî$ sÛ (  
، وتكررت 53الذاريات 

  .32في الطور 
2  

 t⎦⎫ Éó≈ sÛ )( ö≅t/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. $YΒ öθs% t⎦⎫ Éó≈ sÛ(   1  .30الصافات  

èπَطَمنَ  ¨Ζ Í×yϑ ôÜßϑ ø9$# )$pκçJ−ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø ¨Ζ9$# èπ ¨Ζ Í× yϑ ôÜ ßϑ ø9   1  .27الفجر  )#$
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

οt×َطُهرَ  £γ sÜ•Β 
) óΟßγs9uρ !$yγŠÏù Ól≡ uρ ø—r& ×ο t £γ sÜ •Β ( öΝèδuρ $yγŠÏù 

šχρ à$ Î#≈yz( 

، وتكررت في 25البقرة 

، النسـاء  15آل عمران 

57.  
3  

8í$sÜ•Β )8í$sÜَطَوعَ  •Β §ΝrO &⎦⎫ÏΒ r&(   1  .21التكوير  

ºπَطَيبَ  t7 Íh‹ sÛ 
)š( tΑ$s% Éb>u‘ ó= yδ ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡ à$ ©! Zπ −ƒ Íh‘èŒ 

ºπ t7 Íh‹ sÛ(  
  1  .38آل عمران 

 ÉΟÏ9$©à9$#َظَلمَ 
t⎦⎪Ï% ©! $#) tβθä9θà)tƒ !$oΨ−/u‘ $oΨô_ Ì÷z r& ô⎯ ÏΒ Íν É‹≈yδ 

Ïπ tƒ ös) ø9$# ÉΟ Ï9$©à9 $# $yγ è= ÷δr& (  
  1  .75النساء 

 šχθ ßϑ Î=≈©à9$# ö≅ yδ) à7 n= ôγãƒ ωÎ) ãΠ öθs) ø9$# šχθ ßϑ Î=≈ ©à9   1  .47م األنعا  )#$

 t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# 
) ª! $# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9$# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# (  

  

، وتكررت فـي  258البقرة 

ــران  ــدة 86آل عم ، المائ

ــام 51 ، 144، 68، األنعـ

 19، التوبة 150األعراف 

، هــود 85، يــونس 109،

ــون 44 ، 41، 28، المؤمن

، القصص 10الشعراء  94

، األحقـــاف 50، 25، 21

، 5عة ، الجم7، الصف 10

  .11التحريم 

21  

⎫⎥š َظنَّ  ÏoΡ !$ ©à9$# 

)šU Éj‹yèãƒ uρ t⎦⎫É) Ï≈uΖ ãΚø9$# ÏM≈s) Ï≈ oΨßϑ ø9$# uρ 

t⎦⎫Ï. Î ô³ ßϑ ø9$# uρ ÏM≈x. Î ô³ ßϑ ø9$# uρ š⎥⎫ ÏoΡ !$©à9 $# 

«! $$Î/  ∅sß Ï™ öθ¡¡9$# 4(  

  1  6الفتح 

≈N≡y‰Î7;دَ َعبَ  tã 

)4©|¤ tã ÿ…çμ š/u‘ βÎ) £⎯ ä3s)̄= sÛ βr& ÿ…ã& s! Ï‰ö7ãƒ 

%¹`≡ uρ ø—r& # Z ö yz £⎯ ä3ΨÏiΒ ;M≈uΗ Í>ó¡ ãΒ ;M≈uΖ ÏΒ ÷σ •Β 

;M≈tFÏΖ≈ s% BM≈t6 Í×̄≈s? ;N≡ y‰ Î7≈ tã ;M≈ ys Í×̄≈ y™ 

;M≈t6 ÍhŠrO # Y‘%s3ö/r& uρ(  

  1  .5التحريم 

 š⎥⎪Ï‰ Î7≈ tã 
¨β Î)) † Îû # x‹≈yδ $Zó≈n= t7s9 BΘöθs) Ïj9 

š⎥⎪ Ï‰ Î7≈ tã(  
  1  .106األنبياء 
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

Ó‰ŠÏGدَ َعتَ  tã 
)$̈Β àá Ïù= tƒ ⎯ ÏΒ @Αöθ s% ωÎ) Ïμ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ 

Ó‰Š ÏG tã(  
  1  .18ق 

≅e¤َعَتلَ  çGãã )¤e≅ çG ãã y‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ AΟŠ ÏΡ y—(   1  .13القلم  

šχρَعَدوَ  ßŠ%tæ ) ö≅t/ öΝçFΡ r& îΠ öθs% šχρ ßŠ% tæ(   1  166الشعراء  

 5iρß‰tã ) β Î* sù šχ%x. ⎯ ÏΒ BΘ öθs% 5iρ ß‰ tã öΝä3©9(   1  .92النساء  

 7‰ tG÷è ãΒ )8í$̈Ζ ¨Β Î ö y‚ ù= Ïj9 7‰ tG ÷è ãΒ A=ƒ Ì •Β( 
وتكررت فـي   25ق 

  .12القلم 
2  

$َعِربَ  ¹/ããã $¹/ ã ãã) $\/# tø? r& (   1  .37الواقعة  

 ?† Î1 t tã # x‹≈yδuρ) îβ$|¡ Ï9 ?† Î1 t tã ê⎥⎫Î7•Β( 
، وتكررت 103النحل 

  .195الشعراء : في
2  

ο< َعزَّ  ¨“ Ïãr& 

)t∃öθ |¡ sù ’ÎA ù'tƒ ª! $# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çμ tΡθ ™6 Ït ä†uρ 

A' ©! ÏŒr& ’n? tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã 

t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$#(  

  1  .54المائدة 

 î“ƒ Í• tã 
)ô‰s)s9 öΝà2u™!%ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ 

öΝà6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïμ ø‹n= tã $tΒ óΟšGÏΨtã( 
  1  .128التوبة 

 â“ƒ Í•yè ø9$# Iω) tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒ Í• yè ø9$# ÞΟŠ Å3ys ø9$#( 
، 18، 6آل عمــــران 

وسـف  ي: وتكررت فـي 

  .23، الحشر 78
4  

 Í“ƒ Í“ yèø9 $# 
)ôΘ r& ó/ èφ y‰ΨÏã ß⎦É⎩ !# t“ yz Ïπ uΗ ÷q u‘ y7 În/u‘ Í“ƒ Í“ yè ø9 $# 

É>$̈δuθø9$#( 
  1  .9ص 

Λ⎧Ïà?َعُظمَ  tã 
)(#θä9$s% uρ Ÿωöθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™öà) ø9$# 4’ n? tã 

9≅ ã_ u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫tGtƒ ös)ø9$# ?Λ⎧ Ïàtã( 
  1  .31الزخرف 

 ÉΟŠÏàyè ø9$# ôx Îm7|¡ sù) ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ ÉΟŠ Ïà yè ø9$# ( 
، 96، 74الواقعـــة 

الحاقـة  : وتكررت في

52.  

3  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

Λ⎧É)tã )ÏôM×َعَقمَ  ©3|Á sù $yγ yγ ô_ uρ ôM s9$s% uρ î—θèg x” ×Λ⎧ É) tã  (  1  .29الذاريات  

ÉΟَعِلمَ  Î=≈ tã 
)ö≅è% 4’ n? t/ ’ În1u‘uρ öΝà6 ¨ΖtÏ? ù' tGs9 ÉΟ Î=≈ tã 

É= ø‹tóø9$#(  
  1  .3سبأ 

 ×Λ⎧Î= tæ 
)tΑ$s% _|yϑ ø9$# ⎯ ÏΒ ÏΘöθ s% tβ öθ tãöÏù χÎ) 

# x‹≈yδ íÅs≈|¡ s9 ×Λ⎧ Î= tæ ( 

، 109األعــــراف  

الشعراء : وتكررت في

34 ،37.  

3  

 8Λ⎧Î= tæ )š‚θ è? ù' tƒ Èe≅ä3Î/ @Ås≈y™ 8Λ⎧ Î= tæ(  
، وتكررت 112األعراف 

ــي ــذاريات : ف ، 28ال

  .53، الحجر 79يونس 
4  

’4َعَلوَ  n?ôãF{ $# 
ω) tβθãè£ϑ ¡¡ o„ ’n< Î) Z∼ yϑ ø9$# 4’ n? ôã F{ $# 

tβθèù x‹ø) ãƒ uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ä. 5= ÏΡ%ỳ (  

، وتكررت 8الصافات 

، 69ص : فـــــي

، األعلى 24النازعات 

  .20، الليل 1

5  

 t⎦, Î!$tã )4(#ρ çy9õ3tFó™ $$sù (#θçΡ% x. uρ $·Β öθs% t⎦, Î!$ tã  (   1  .46المؤمنون  

'×َعِملَ  s#ÏΒ%tæ ×' s# ÏΒ% tæ) ×π t6 Ï¹$̄Ρ(   1  .3الغاشية  

⎫⎥šَعِميَ  Ïϑ tã 4öΝåκ̈ΞÎ)) (#θ çΡ$Ÿ2 $·Β öθs% š⎥⎫ Ïϑ tã  (   1  .64األعراف  

ŠÏΖ‰7َعَندَ  tã (# þθãèt7̈? $# uρ) zöΔr& Èe≅ä. A‘$¬7y_ 7‰Š ÏΖ tã (  
، وتكررت في 59هود 

  .24، ق 15إبراهيم 
3  

ãβ$yèَعَونَ  tGó¡ ßϑ ø9$# 
)Ÿ3$uΖ š/u‘uρ ß⎯≈oΗ ÷q §9$# ãβ$ yè tG ó¡ ßϑ ø9 $# 4’n? tã $tΒ 

tβθàÅÁ s?(  
  1  .112األنبياء 

Ïã )öΛ⎫⎦×َعيِنَ  èεy‰ΨÏãuρ ßN≡ u ÅÇ≈s% Å∃ö©Ü9$# ×⎦⎫ Ïã  (  
، وتكررت 48الصافات 

  .22الواقعة : في
2  

 &⎦⎫Ïã )t( Οßγ≈ uΖ ô_ ¨ρy—uρ A‘θçt ¿2 &⎦⎫ Ïã(  
، وتكـررت  20الطور 

  .54الدخان : في
2  

tβθَغِرقَ  è% t øó•Β 
)Ï8ãø? $# uρ tós t7ø9$# # ·θ÷δu‘ ( öΝåκ ¨ΞÎ) Ó‰Ψã_ 

tβθ è% t øó •Β( 
  1  .24خان الد

$Ö‘θàxî 4×οtَغَفرَ  ù# t/) ×π t6 Íh‹sÛ ;>u‘uρ Ö‘θ à xî  (   1  .15سبأ  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

≈ÏMَغَفلَ  n= Ï≈ tóø9 $# 
)¨β Î) t⎦⎪Ï% ©! $# šχθ ãΒ ötƒ ÏM≈ uΖ |Á ós ãΚø9$# 

ÏM≈ n= Ï≈ tó ø9 $#(  
  1  .23النور 

Ôâَغَلظَ  Ÿξ Ïî $pκö n= tæ) îπ s3Í×̄≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï©(   1  .6التحريم  

©َغِنيَ  Í_ tó ø9$# )š š/u‘uρ © Í_ tó ø9 $# ρ èŒ Ïπ yϑ ôm §9$#(   1  .133األنعام  

çöَغَيرَ  xî ô⎯ ¨Β) îμ≈ s9Î) ç ö xî «! $# Νä3‹Ï? ù' tƒ Ïμ Î/ 3(  

، وتكـررت  46األنعام 

، الطور 21النحل : في

، 71، القصـــص 43

  .95، النساء 72

6  

 Îö xî 
Íρ r&) š⎥⎫Ïè Î7≈ −F9$# Î ö xî ’ Í< 'ρ é& Ïπ t/ ö‘ M} $# z⎯ ÏΒ 

ÉΑ% ỳ Ìh9$#(  

، وتكـررت  31لنور ا

  .7في الفاتحة 
2  

 öΝà2u ö xî 
)ωÎ) (#ρã ÏΖ s? öΝà6 ö/ Éj‹yèãƒ $¹/# x‹tã $VϑŠ Ï9r& 

öΑÏ‰ö7oKó¡ o„ uρ $·Β öθs% öΝ à2u ö xî(  

، وتكـررت  39التوبة 

، هـود  38محمد : في

57.  

3  

 … çν uö xî 
)β Î* sù $yγ s)̄= sÛ Ÿξsù ‘≅ Ït rB …ã& s! .⎯ ÏΒ ß‰÷è t/ 

4© ®Lym yx Å3Ψs? %¹` ÷ρ y— … çν u ö xî 3(  
  1  .230البقرة 

 … çν ç öxî 
$tΒ) Νä3s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9Î) ÿ… çν ç ö xî þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& 

öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ïàtã  (  

، 65، 59األعـــراف 

، وتكـــررت 85، 73

، 23المؤمنـون  : في

ــود  32 ، 61، 50هـ

84.  

9  

 ” Îö xî 
)tΑ$s% uρ ãβ öθtãö Ïù $yγ•ƒ r'̄≈ tƒ _| yϑ ø9$# $tΒ àM ôϑ Î= tã 

Νà6 s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9Î) ” Î ö xî(  
  1  .38القصص 

θ‘9َفخَرَ  ã‚sù )β Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒ èΧ 9‘θ ã‚ sù (  
، وتكـررت  18لقمان 

  .23في الحديد 
2  

‰š⎥⎪Ïَفسَدَ  Å¡øßϑ ø9 $#
)tΑ$s% Å_U u‘ ’ÎΤ÷ ÝÇΡ $# ’ n? tã ÏΘöθ s)ø9$# 

š⎥⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $#( 
  1  .30العنكبوت 
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

≈¡tβθà)Åَفسَقَ  xø9 $# )≅ yγsù à7 n= ôγãƒ ωÎ) ãΠ öθs) ø9$# tβθ à) Å¡≈ x ø9   1  .35األحقاف   ) #$

 t⎦⎫ É)Å¡≈ xø9 $# )− ãøù $$sù $sΨoΨ÷t/ š⎥÷⎫t/uρ ÏΘ öθs) ø9$# t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9 $#(  

، 108، 26، 25المائدة 

، 24وتكررت في التوبة 

ــف 96، 80 ، 5، الصـ

  .6المنافقون 

8  

 t⎦⎫ É)Å¡≈ sù )Οßγ̄Ρ Î) (#θçΡ%x. uΘöθ s% &™öθ y™ t⎦⎫ É) Å¡≈ sù(  

، وتكـررت  74األنبياء 

، القصص 12في النمل 

ــرف 32 ، 54، الزخــ

ــذاريات  ــة 46ال ، التوب

53.  

6  

(uÉَفَقرَ  xø9$# )#θè= ä3sù $pκ ÷]ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛ r& uρ }§Í← !$t6 ø9$# u É) x ø9   1  .28الحج   ) #$

#t⎦,Îَقَبلَ  Î7≈ s)tG•Β 
$oΨôãt“ tΡ uρ) $tΒ ’Îû ΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅Ïî 

$ºΡ≡ uθ÷zÎ) 4’n? tã 9‘ ãß™ t⎦, Î# Î7≈ s) tG •Β( 
  1  .47الحجر 

ÖΝÅsَقَحمَ  tF ø)•Β 
)# x‹≈yδ Ólöθsù ÖΝ Ås tF ø) •Β öΝä3yè¨Β ( Ÿω $L7ym ötΒ 

öΝÍκ Í5(  
  1  .59ص 

‘Aَقَدرَ  Ï‰ tGø)•Β )(÷Λ àι≈ tΡ õ‹s{r' sù x‹÷{r& 9“ƒ Í• tã A‘ Ï‰ tG ø) •Β(  2  .44، 42القمر  

‰‘â¨ρَقُدسَ  à)ø9$# 
)uθèδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9$# 

â¨ρ ‘‰ à) ø9 $# (  
  1  .23الحشر 

tβθَقَدمَ  ãΒ y‰ø% F{$# óΟçFΡ r&) ãΝà2äτ!$t/# u™uρ tβθ ãΒ y‰ ø% F{   1  .76الشعراء   )#$

⎫⎥šَقَربَ  Î/ tø% F{$# ö‘É‹Ρ r& uρ) y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/ t ø% F{   1  .214الشعراء   )#$

 tβθç/ §s)çR ùQ $# 
)⎯ ©9 y# Å3ΨtF ó¡ o„ ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# βr& šχθä3tƒ 

# Y‰ö7tã °! Ÿωuρ èπ s3Í×̄≈n= yϑ ø9$# tβθ ç/ § s) çRùQ $# (  
  1  172النساء، 

⎫⎦tَقَرنَ  ÏΡ§s)ãΒ )t⎦⎪Ìyz# u™uρ t⎦⎫ ÏΡ § s) ãΒ ’ Îû ÏŠ$x ô¹ F{$#  (  1  .38ص  

ο×َقَصدَ  y‰ÅÁ tFø)•Β 
öΝåκ ÷]ÏiΒ) ×π ¨Β é& ×ο y‰ ÅÁ tF ø) •Β ( × ÏVx. uρ öΝåκ÷] ÏiΒ u™!$y™ 

$tΒ tβθè= yϑ ÷ètƒ ( 
  1  .66المائدة 
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

ßN≡uَقَصرَ  ÅÇ≈ s% )öΛ èεy‰ΨÏãuρ ßN≡ u ÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$# ×⎦⎫Ïã  (   1  .48الصافات  

 ÔN≡u‘θ ÝÁ ø)̈Β )Ö‘θ ãm ÔN≡ u‘θ ÝÁ ø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$u‹ Ïƒ ø:   1  .72الرحمن  )#$

'A َقلَّ  s#Š Î= s% 
ΝŸ2) ⎯ ÏiΒ 7π t⁄Ïù A' s#Š Î= s% ôM t7n= xî Zπ t⁄Ïù 

Oοu ÏWŸ2 Èβ øŒ Î*Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yìtΒ t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9$#(  
  1  .249بقرة ال

 tβθ è=‹Î= s% )¨β Î) Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ×π tΒ ÏŒ ÷ Å³s9 tβθ è=‹ Î= s%(   1  .54الشعراء  

≈M;َقَنتَ  tFÏΖ≈ s% 

)4©|¤ tã ÿ…çμ š/u‘ β Î) £⎯ ä3s)̄= sÛ βr& ÿ…ã& s! Ï‰ö7ãƒ 

%¹`≡ uρ ø—r& # Z ö yz £⎯ ä3ΨÏiΒ ;M≈uΗ Í>ó¡ ãΒ ;M≈uΖ ÏΒ ÷σ •Β 

;M≈ tF ÏΖ≈ s% BM≈ t6 Í×̄≈ s? ;N≡ y‰Î7≈tã ;M≈ ys Í×̄≈ y™ 

;M≈t6 ÍhŠrO # Y‘%s3ö/r& uρ(  

  1  .5التحريم 

 .ZÎ6x#َآِبرَ 
)(#θä9$s% $pκ š‰r' ¯≈tƒ â“ƒ Í“ yèø9$# ¨β Î) ÿ…ã& s! $\/ r& $V‚ ø‹x© 

# Z Î6 x.(  
  1  .78يوسف 

 ×Î7Ÿ2 
$tGs9$s%) Ÿω ’Å+ ó¡ nΣ 4©®Lym u‘ Ï‰óÁ ãƒ â™!$tãÌh9$# ( 

$tΡθç/ r& uρ Ó‡ ø‹x© × Î7 Ÿ2(  
  1  .23القصص 

 çÉi9 x6tG ßϑø9 $# 

)uθèδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9$# 

â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9$# ß⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# Ú∅ Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$# 

â“ƒ Í“ yèø9$# â‘$¬6 yf ø9$# ç Éi9 x6 tG ßϑ ø9$# 4( 

  1  .23الحشر 

⎫⎦tَآَتبَ  Î6 ÏF≈ x. )$YΒ# tÏ. t⎦⎫ Î6 ÏF≈ x.(   1  .11االنفطار  

ÏW×َآُثرَ  x. 
)⎦ Éi⎪r'x. uρ ⎯ ÏiΒ %c©É<̄Ρ Ÿ≅tG≈s% … çμ yètΒ tβθ•‹În/ Í‘ 

× ÏW x.(  
  1  .146آل عمران 

 # ZÏW x. 
)t,n= yzuρ $pκ ÷]ÏΒ $yγy_ ÷ρy— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω%ỳ Í‘ 

# Z ÏW x.(  

، وتكـررت  1النساء 

، يس 49الفرقان : في

62.  

3  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

 Oο uÏW Ÿ2  
ΝŸ2) ⎯ ÏiΒ 7π t⁄Ïù A' s#ŠÎ= s% ôM t7n= xî Zπ t⁄Ïù 

Oο u ÏW Ÿ2 Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yì tΒ t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9$#(  
  1  .249البقرة 

π<َآَذبَ  t/É‹≈ x. )7π uŠ Ï¹$tΡ >π t/ É‹≈ x. 7π y∞ÏÛ%s{(   1  .16العلق  

 ë># ¤‹ x. ) tΑ$s% uρ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# # x‹≈ yδ ÖÅs≈y™ ë># ¤‹ x.(   1  .4ص  

 tβθ ç/Éj‹s3 ßϑø9 $# )§ΝèO öΝä3̄Ρ Î) $pκ š‰r& tβθ—9!$Ò9$# tβθ ç/ Éj‹ s3 ßϑ ø9$#(  1  .51الواقعة  

#Θ¤َآُرمَ  tÏ.  )¤Θ# t Ï. ;ο u‘tt/ (   1  .16عبس  

 $YΒ# t Ï. )$ YΒ# t Ï. t⎦⎫Î6 ÏF≈ x. (   1  .11االنفطار  

 ÒΟƒÌ x. )÷β Î) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒ Ì x. (  
، وتكررت 31يوسف 

  .17في الدخان 
2  

 5ΟƒÌ x. )…çμ ¯Ρ Î) ãΑ öθs)s9 5Αθß™ u‘ 5Οƒ Ì x.(  
، وتكـررت  40الحاقة 

  .19التكوير : في
2  

 ÉΟƒÌ x6ø9 $# 
)$pκ š‰r'̄≈ tƒ ß⎯≈|¡Ρ M} $# $tΒ x8 ¡ xî y7 În/tÎ/ 

ÉΟƒ Ì x6 ø9 $#(  
  1  .6االنفطار 

 šχθãΒ tõ3 •Β 
)(#θä9$s% uρ x‹sƒ ªB$# ß⎯≈oΗ ÷q §9$# # V$ s! uρ 3 …çμ oΨ≈ys ö7ß™ 4 

ö≅t/ ×Š$t6 Ïã šχθ ãΒ t õ3 •Β( 
  1  .26األنبياء 

 š⎥⎫ ÏΒt õ3ßϑø9 $# 
)ö≅yδ y79s? r& ß]ƒ Ï‰ym É# øŠ |Ê tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) 

š⎥⎫ ÏΒ t õ3 ßϑ ø9 $#( 
  1  .24الذاريات 

≈tβρãÏَآَفرَ  s3 ø9$# 
)¢Ÿ( … çμ ¯Ρ Î) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ ($tƒ ⎯ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# ωÎ) 

ãΠ öθs) ø9$# tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $#(  

، وتكررت 87يوسف 

  .1في الكافرون 
2  

 š⎥⎪ÌÏ≈ x. (y# ø‹s3sù) 4† y›# u™ 4’n? tã 7Θ öθs% š⎥⎪ Ì Ï≈ x.(  

ــراف  ، 93األعـــ

وتكررت فـي النمـل   

43.  

2  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

 š⎥⎪ ÍÏ≈ x6 ø9$#$tΡ öÝÁΡ $# uρ) ’n? tã ÏΘ öθs)ø9$# š⎥⎪Í Ï≈ x6 ø9$#(  

، 264، 250البقـــرة 

آل : ، وتكررت في286

المائــدة  ،147عمــران 

ــة 68، 67 ، 37، التوب

  .107، النحل 86يونس 

9  

 # Y‘$¤Ÿ2 )yŸωuρ (# ÿρ à$ Î# tƒ ωÎ) # \Å_$sù # Y‘$ ¤ Ÿ2(   1  .27نوح  

 A‘θàx. ) ¨β Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† ¨≅ ä. 5β# §θyz A‘θ à x.(  
، وتكـررت  38الحج 

  .32في لقمان 
2  

# َلدَّ  t‰—9 )šu‘É‹Ζ è? uρ ⎯ Ïμ Î/ $YΒ öθ s% # t‰   1  .97مريم  )  9—

“οt<َلَمزَ  yϑ —9 )×≅÷ƒ uρ Èe≅ à6Ïj9 ;οt“ yϑ èδ >ο t“ yϑ   1  .1الهمزة  )9—

Ïπَلَومَ  tΒ#§θ ¯=9$# )IIωuρ ãΝÅ¡ ø% é& Ä§ø̈Ζ9$$Î/ Ïπ tΒ# §θ   1  .2القيامة  )9$#=¯

Νä3ä9$sVَمَثلَ  øΒr&  
Ÿωuρ) 9 È∝ ¯≈sÛ ç ÏÜtƒ Ïμ ø‹ym$oΨpg ¿2 HωÎ) íΝtΒ é& 

Ν ä3 ä9$sV øΒ r&(  

، وتكـررت  38األنعام 

  .194في األعراف 
2  

 öΝà6è= ÷VÏiΒ 
)ôM s9$s% öΝßγs9 öΝßγè= ß™ â‘ β Î) ß⎯ øt ªΥ ωÎ) Öt± o0 

öΝà6 è= ÷V ÏiΒ( 

، وتكـررت  11إبراهيم 

ــي ــف : ف ، 110الكه

، المؤمنــون 3األنبيـاء  

ــلت 34، 33، 24 ، فص

6.  

7  

 $ uΖ Î= ÷W ÏΒ 
)(# þθä9$s)sù ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ r& È⎦ø⎪u|³t6 Ï9 $ uΖ Î= ÷W ÏΒ $yϑ ßγãΒ öθs% uρ 

$uΖ s9 tβρ ß‰Î7≈ tã( 
  1  .47المؤمنون 

 $oΨn= ÷VÏiΒ 
)tΑ$s)sù _| yϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ãxx. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% 

$tΒ š1 ttΡ ωÎ) # \t± o0 $oΨ n= ÷V ÏiΒ(  
  1  .27هود 

 $ uΖ è= ÷W ÏiΒ )÷β Î) óΟçFΡ r& ωÎ) ×|³o0 $ uΖ è= ÷W ÏiΒ( 
، وتكررت 10إبراهيم 

، 154فــي الشــعراء 

  .15، يس 186

4  

7ŠÍ‘$̈Β )$Zàَمَردَ  øÏm uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ä. 9⎯≈ sÜ ø‹x© 7Š Í‘$ ¨Β  (  1  .7الصافات  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

 # Y‰ƒ Ì ¨Β 
)β Î) šχθãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρßŠ HωÎ) $ZW≈ tΡ Î) 

β Î)uρ šχθãã ô‰tƒ ωÎ) $YΖ≈ sÜ ø‹x© # Y‰ƒ Ì ¨Β( 
  1  .117النساء 

 7‰ƒ Ì ¨Β ßìÎ6 ®Ktƒ uρ) ¨≅à2 9⎯≈ sÜ ø‹x© 7‰ƒ Ì ¨Β(  1  .3الحج  

±¤$!™¥َمشَيَ  ¨Β ):—$£ϑ yδ ¥™ !$¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨÎ/(  1  .11القلم  

Å3⎫⎦&َمِكنَ  tΒ )“ÏŒ >ο §θ è% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä ö̧ yèø9$# &⎦⎫ Å3 tΒ  (  1  .20التكوير  

=à7Îَمَلكَ  yϑ ø9$# 
)uθèδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 

à7 Î= yϑ ø9 $#(  
  1  .23الحشر 

 % Z.θ è= ôϑ ¨Β 
)z>u ŸÑ ª! $# ¸ξsVtΒ # Y‰ö6 tã % Z.θ è= ôϑ ¨Β ω 

â‘ Ï‰ø)tƒ 4’n? tã( 
  1  .75النحل 

8í$̈Ζَمَنعَ  ¨Β 8í$ ¨Ζ ¨Β Î ö y‚ ù= Ïj9 >‰tG÷èãΒ AΟŠ ÏOr& ( 
وتكررت في  12القلم 

  .25ق 
2  

©َنَبوَ  É< ¨Ζ9$# 
$pκ š‰r'̄≈ tƒ) © É< ¨Ζ9$# # sŒ Î) x8u™!% ỳ àM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 

y7 uΖ ÷èÎƒ$t7ãƒ (  

ــة ال ، 12ممتحنـــ

الطـالق  : وتكررت في

  .9، 1، والتحريم 1

4  

π×َنَصبَ  t6 Ï¹$̄Ρ )×' s# ÏΒ%tæ ×π t6 Ï¹$ ¯Ρ(  1  .3الغاشية  

ÅÇ×َنَصرَ  tFΖ •Β )÷Π r& tβθ ä9θà)tƒ ß⎯ øt wΥ ÓìŠ ÏΗ sd × ÅÇ tFΖ •Β  (  1  .44القمر  

îοَنَضرَ  uÅÑ$ ¯Ρ )×νθã_ ãρ 7‹Í× tΒ öθtƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ  (  1  .22القيامة  

π×َنِعمَ  uΗ ¿å$̄Ρ )×νθã_ ãρ 7‹Í× tΒ öθtƒ ×π uΗ ¿å$ ¯Ρ( 
  .8الغاشية 

  
1  

§ßَنَفسَ  ø̈Ζ9 $# )$pκçJ−ƒ r'̄≈ tƒ ß§ ø ¨Ζ9$# èπ ¨Ζ Í×yϑ ôÜ ßϑ ø9$#(  1  .27الفجر  

tβρãَنِكرَ  x6Ζ •Β )tΑ$s% öΝä3̄Ρ Î) ×Πöθ s% tβρ ã x6Ζ •Β( 
، وتكـررت  62الحجر 

  .25الذاريات : في
2  

Š=5َنَوبَ  ÏΖ•Β 4 )¨β Î) ’Îû šÏ9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ Èe≅ä3Ïj9 7‰ö7tã 5=Š ÏΖ •Β( 
: ، وتكررت في9سبأ 

  .33، 8ق 
3  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

t⎦⎪Ìَهَجرَ  Éf≈ yγ ßϑø9 $# 
)Ï™ !# ts) àù= Ï9 t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# t⎦⎪Ï% ©! $# (#θã_ Ì÷z é& 

⎯ ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ( 
  1  .8الحشر 

Πρ×َهَزمَ  â“ôγ tΒ 
)Ó‰Ζ ã_ $̈Β š Ï9$uΖ èδ ×Πρâ“ ôγ tΒ z⎯ ÏiΒ 

É># t“ ôm F{$#( 
  1  .11ص 

$—:َهَمزَ  £ϑyδ ):—$£ϑ yδ ¥™ !$¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨÎ/(  1  .11القلم  

⎫⎦Aَهَونَ  Îγ ¨Β )úŸωuρ ôì ÏÜ è? ¨≅ä. 7∃ ξym A⎦⎫ Îγ ¨Β(  1  .10القلم  

îπَوَجفَ  xÅ_# uρ )Ò>θè= è% 7‹Í×tΒ öθtƒ îπ x Å_# uρ  (  1  .8النازعات  

‰Óَوَحدَ  Ïn≡uρ 
)ö/ ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×μ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( Hω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 

ß⎯≈yϑ ôm §9$# ÞΟŠ Ïm §9$#  (  

، وتكـررت  163البقرة 

ــي ــاء : ف ، 171النس

، 19، األنعام 73المائدة 

، 22، النحل 52إبراهيم 

، الحج 110، الكهف 51

  .6، فصلت 34

10  

 # Y‰Ïn≡uρ 

ß‰ç7÷ètΡ) y7 yγ≈ s9Î) tμ≈ s9Î) uρ y7 Í← !$t/# u™ zΟ↵Ïδ≡ tö/ Î) 

Ÿ≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ t,≈ys ó™ Î)uρ $Yγ≈ s9Î) # Y‰ Ïn≡ uρ ß⎯ øt wΥ uρ 

…ã& s! tβθßϑ Î= ó¡ ãΒ(  

، وتكررت 133البقرة 

، القمر 31التوبة : في

  .5، ص 24

4  

 Zοy‰ Ïn≡ uρ 
)tβ% x. â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰ Ïn≡ uρ y] yèt7sù ª! $# 

z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ÌÏe± u; ãΒ t⎦⎪Í‘É‹ΨãΒ uρ( 

، وتكررت فـي  213البقرة 

،  118، هـود  48المائدة 

ــاء  ــون 92األنبي ، المؤمن

، الزخرف 8، الشورى 52

  .9، يونس 33

8  

 ×οy‰ Ïn≡ uρ 
)¨β Î) !# x‹≈ yδ ©Å r& …çμ s9 Óì ó¡ Î@ tβθ ãè ó¡ Î@ uρ 

Zπ yf ÷ètΡ u’Í< uρ ×π yf ÷ètΡ ×ο y‰ Ïn≡ uρ( 
  1  .23ص 

 ;οy‰ Ïn≡ uρ 
)$pκ š‰r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®? $# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©! $# 

/ ä3s)n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ( 

: ، وتكررت في1النساء 

، األعــراف 98األنعــام 

مر ، الز28، لقمان 189

6.  

5  
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األصل
اللغ
  وي

  السورة  اآلية  الكلمة
عدد 
مرات 
 الورود

VÜ$َوسَطَ  y™ uρ 
)y7 Ï9≡ x‹x. uρ öΝä3≈oΨù= yèy_ Zπ ¨Βé& $ VÜ y™ uρ 

(#θçΡθà6 tGÏj9 u™!# y‰pκ à− ’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9$#(  
  1  .143البقرة 

π×َوَعىَ  u‹ Ïã≡ uρ 
)$yγ n= yèôf uΖÏ9 ö/ ä3s9 ZοtÏ. õ‹s? !$pκ uÏès? uρ ×β èŒ é& 

×π u‹ Ïã≡ uρ(  
  1  .12الحاقة 

É>$̈δَوَهبَ  uθø9 $# 
)ôΘ r& ó/ èφ y‰ΨÏã ß⎦É⎩ !# t“ yz Ïπ uΗ ÷q u‘ y7 În/u‘ Í“ƒ Í“ yèø9$# 

É>$̈δ uθ ø9 $#(  
  1  .9ص 

⎦Èَيَتمَ  ÷⎫ yϑŠ ÏKtƒ )$̈Β r& uρ â‘# y‰Åg ø: $# tβ%s3sù È⎦÷⎫yϑ≈n= äóÏ9 È⎦ ÷⎫ yϑŠ ÏK tƒ(   1  .82الكهف  

  
  

  

  :تصنيف الصفة المفردة من حيث اإلفراد والتثنية والجمع): 1(الجدول 

عدد مرات  نوع الصفة
النسبة رةمجرومنصوبةمرفوعة  الورود

  المئوية
  %63.3  107  76 148 331  الصفة مفرداً

  %0.77  2  1  1  4  الصفة مثنى

  27.3  48  59  36  143 الصفة جمع مذكر سالماً

  %2.87  1  11 3 15 الصفة مؤنث سالم

  %5.74  10  11 9 30 الصفة جمع تكسير

  %100  168  159 197 523  المجموع

  
  :ث التعريف والتنكيرتصنيف الصفة المفردة من حي): 2(الجدول 

عدد مرات  نوع الصفة
  الورود

النسبة 
المئوية

  %35.2  184 معرفةالصفة

  %64.8 339 الصفة نكرة

  %100 523 المجموع

  
  :تصنيف الصفة المفرد من حيث اإلفراد واإلضافة): 3(الجدول 
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عدد مرات  نوع الصفة
  الورود

النسبة 
المئوية

  %85.3 446  الصفة مفردة

  %14.7 77  فةالصفة مضا

  %100 523  المجموع

  
  :تصنيف الصفة المفردة من حيث التذكير والتأنيث): 4(الجدول 

النسبة   العدد  نوع الصفة
  المئوية

  %88.5 463 الصفة مذكراً

  %11.5 60 الصفة مؤنثاً

  %100 523 المجموع
  

  

  

  

  

  :تصنيف الصفة المفردة المشتقة): 5(الجدول 
الصفة 
بة النس  العدد  المشتقة

  المئوية
  %52.6 230 اسم فاعل

  %8.6 37 اسم مفعول

  %8.9 39 صيغة مبالغة

  %19.0 83 صفة مشبهة

  %0.9 4  نسبة

  %10  44 اسم تفضيل

  %100 437 المجموع
  

  

  :تصنيف الصفة المفردة المؤولة بالمشتق): 6(الجدول 
الصفة المؤولة 

النسبة   العدد  بالمشتق
  المئوية

  %21  18 ذو المضافة وفروعها

  %34.9 30 العدد

  %17.4 15 مثل
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  %25.6  22 غير

  %1.1 1 إالَّ

  %100 86 المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  الفصل الثاني

  الصفات المفردة للعاقل

 "دراسة نحوية"
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  تمهيد
  :الصفة لغة واصطالحاً

  :الصفة لغة

  .)1("مة للشيءالوصف تحلية الشيء، والصفة اَألمارة الالز: "عرف ابن فارس الوصف بقوله

ومنه قول طرفة ابن . الّصفة اَألمارة الالزمة تعني أن هذا الشيء صار متواصفاً بهذه الصفة

  )البسيط(                                                                                           : العبد البكري

ــه  ــتُ ب ــن أمــر همم ــاني م ــي كف  إن
 

ــ  ــارِ الُح ــاٌر كج ــذي اتَّصــفاج  )2(ذاِفيِّ ال
 

  .)3(أي صار متواصفاً بحسن الجوار

وكل شيء : " على وصف الشيء بما فيه من ُحسن، فيقول - الوصف-وابن فارس يقصر النعت

النعت وصفك : " ، وإلى مثل ذلك ذهب الخليل بن أحمد في تعريفه للنعت فقال)4("جيد بالغٍ نعت

بما فيه إلى الُحْسنِ مذهبه إال أن يتكلف متكلف  الشيء بما فيه، ويقال النعت وصف الشيء

  .)5("هذا نعت سوء: فيقول

فالصفات يراد بها . )6("بأنها االسم الدال على بعض أحوال الذات: "وعّرف الزمخشري الصفة

إطالق المعنى وعمومه للموصوف بأفعاله وأحواله ال بِخلْق فيه أو عالمة في ذات جوهره، في 

؛ ألنها تستعمل فقط فيما يتغير من الجسم، ولذلك ال يجوز إطالقها على خاصة حين أن النعوت

                                           
: ، ص6، جالجيـل عبد السالم محمد هارون، بيروت، دار : معجم مقاييس اللغة، تحقيق ،حمدابن فارس، أبو الحسين أ) 1(

115. 

ولم أعثر عليـه فـي ديـوان     .319: ، ص9، وفي اللسان، ج1438: ، ص4انظر البيت في الصحاح للجوهري، ج) 2(

 .2000طرفه، شرح األعلم الشنتمري، طبعة المؤسسة العربية، 

 .319: ، ص9م، ج2003 -هـ1423لسان العرب، القاهرة، دار الحديث،  ين محمد بن مكرم،جمال الد ابن منظور،) 3(

 .448: ، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 4(

، 2، جمهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار و مكتبـة الهـالل  : الفراهيدي، الخليل بن احمد كتاب العين، تحقيق) 5(

 .72: ص

: ، ص1990اهللا محمود بن عمر، المفصل في علم العربية، بيروت، دار إحياء العلـوم،   رقاسم جاالزمخشري، أبو ال) 6(

140. 
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  .، ولهذا أسقط الباحث ما يوهم بأنّه صفات هللا عزَّ وَجلَّ)1(اهللا عز وجل

مما تقدم يالحظ الباحث أن النعت عند أكثر النحاة وأصحاب المعاجم يعني وصف الشيء بما فيه 

  .الذَم أو التّقبيح من ُحْسنٍ، ويخرج إلى التكلف إذا قصد
  

  :الصفة اصطالحاً

  .)2("تخصيص االسم لصفٍة هي له، أو لسبب يضاف إليه: النعت: " عّرف السهيلي النعت بقوله

الوصف لفظ يتبع االسم الموصوف تحلية له، وتخصيصاً ممن له مثل : " وعّرفها ابن جني بقوله

  .)3("اسمه بذكر معنى في الموصوف، أو في شيء من سببه

هو االسم الجاري على ما قبله إلفادة وصف فيه أو فيما : " ّرف ابن أبي الربيع النعت بقولهوع

هو من َسببه، فإن أفاد وصفاً  فيه كان نعتاً حقيقياً، ولزم أن يتبعه في أربعِة من عشرٍة؛ واحد 

ر، من الرفع والنصب والجر، وثان من اإلفراد والتثنية والجمع، وثالث من التعريف والتنكي

ورابع من التذكير والتأنيث، فإن أفاد وصفاً فيما هو من سببه كان نعتاً سببياً، ولزم أن يتبعه في 

  .)4("اثنين من خمسة، واحد من اإلعراب، وثان من التعريف والتنكير

: واآلخر. وهي الصفات الظاهرة نحو الكََحُل والزََّرقٌ والَعَرُج: حلى: أحدها :فاألوصاف أربعة

: نحو: أفعاٌل: والثالث. وهي الصفات الباطنة، نحو الُجْبُن، والشجاعةُ والعقُل والَحمقُ: غرائُز

  .)5(قُرِشيُّ وَمكِّيٌّ وَمدنيُّ: نحو: والرابع نسب. الضَّرب والنَّحر وغير ذلك مما فيه عالُج الَبَدْن

ل مشتقة من أما الصفة، فتختص باالسم وتكون في غالب األحوا:" وعّرف الحريري الصفة بقوله

                                           
، بيـروت المؤسسـة الجامعيـة    1التمهيد، واإلنصاف، والبيـان، ط : سميرة فرحات، معجم الباقالني في كتبه الثالثة) 1(

 .22: ، ص1991للدراسات والنشر، 

: محمد إبراهيم البنا، دار االعتصـام، ص : تحقيق: نتائج الفكر في النحو ،من بن عبد اهللاأبو القاسم عبد الرح: السهيلي) 2(

202. 

 .138: ، ص1979ابن جني، أبو الفتح عثمان، اللمع في العربية، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، ) 3(

علي بن سلطان : ، تحقيق1ط انين العربية،ابن أبي الربيع، أبو الحسين عبيد اهللا بن أبي جعفر، الملخص في ضبط قو) 4(

 .549: ، ص1، ج1985-1405الحكمي، 

 .549: ، صالمصدر نفسه) 5(
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األبيض : الفعل كالقائم والقاعد، أو في معنى المشتق من الفعل، كالمنسوب إلى الحلية، مثل

: َبكريِّ وقُرشيٍّ أو إلى بلد مثل: الكريمِ والبخيل، أو إلى أب مثل: واألسود، أو إلى الخُلُِق، مثل

  .)1(التي بمعنى صاحب) يذ(َبزَّار وخبَّاز، أو يوصف بـ : َمكيِّ وبصريٍّ، أو إلى ِصناعة مثل

طويل، :االسم الدال على بعض  أحوال الذات وذلك نحو: " وعّرف الزمخشري الصفة بأنها

وقصير، وعاقل، وأحمق، وقائم، وقاعد، وسقيم، وصحيح، وفقير، وغني، وشريف، ووضيع، 

ا إنه: ومكرم، ومهان، والذي تساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين في االسم، ويقال

  .)2("للتخصيص في النكرات وللتوضيح في المعارف

تقليل االشتراك المعنوي فيها، وتصنيف العدد الذي تشمله هذه : والمقصود بتخصيص النكرات

مررت برجل خطيبٍ، وأما توضيح المعرفة فالمقصود بها إزالة االشتراك : النكرات، كقوله

  .)3("رجع عليٌّ التاجُر: "اللفظي فيها كقولك

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
فـائز فـارس، األردن، دار   : ، تحقيق1شرح ُملَحِة اإلعراب، ط) هـ516: ت(أبو محمد القاسم بن علي  الحريري،) 1(

 .186: ، ص1991-1412األمل للنشر والتوزيع، 

 .117: ص ل في علم العربية،المفصالزمخشري، ) 2(

 .117: ، صالمصدر نفسه) 3(
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  أغراض الّصفة

يستطيع الباحث الوقوف على األغراض التي يؤتى بالصفة من أجلها من خالل اإلطالع على 

التابع المكمُل متبوعة ببيان : "يعّرف الصفة بأنها عقيلالتعريفات التي ساقها النحاة للصفة، فابن 

أو " للذم"أو " دحللم"وتكون الصفة للتخصيص أو ". ق بهصفة من صفاته أو من صفات ما تعل

  .)1("للتأكيد"أو " لترحمل"

بِه، الُمبايُن للفِظ  وَُّلالتابُع، المشتقُّ، أو المؤ: وهو": بقوله) النّعت(ويعرف ابن هشام الصفة 

  .)2("، أو توكيٌدوضيٌح، أو مدٌح، أو ذٌم، أو ترحٌمتخصيٌص، أو ت"وفاِئدتُه " متبوِعِه

النعت عند النَّحويين عبارة عن اسم أو ما هو في : " لهبقو) النّعت(ويعّرف ابن عصفور الصفة 

تقدير اسم، يتبع ما قبله لتخصيص نكرة، أو إلزالة اشتراك عارض في معرفة أو مدح أو ذم أو 

  .)3("ترحم أو تأكيد، مما يدل على ِحلَْيِتِه أو نَسبِة أو ِفْعِلِه أو خاصٍة من خواصِِّه

  :ولهبق) النّعت(الصفة  ابن مالكوُيعّرف 

  قْـَه اعتَلـا بـم بوْسِمـِه أو وَسـْم                       قـا سبـم مٌّـٌع ُمتـت تابـفالنع

المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام من توضيح، أو تخصيص، أو تعميم، أو  والمراد بالمتّم 

  .)4(مدح، أو ذم، أو ترحم، أو توكيد، أو إبهام، أو تفصيل

  :لسابقة للصفة أن أهم األغراض التي تساق الصفة من أجلها هييتضح من التعريفات ا
  

   :التخصيص: أوالً

  " رجل"تقليل االشتراك الحاصل في النكرات، وذلك أن : ويقصد بالتخصيص في اصطالح النحاة

                                           
-191: ، ص3، ج، بيروت، دار الفكـر،  16على ألفية ابن مالك، ط شرح ابن عقيل بهاء الدين عبد اهللا، ابن عقيل،) 1(

192. 

 لجيـل، حنا فاخوري، بيـروت، دار ا : ، تحقيق1ط دى،الّص شرح قطر الندى وبّلجمال الدين بن يوسف،  ابن هشام،) 2(

 .295-294: ص

، 1ج م،1998 -هــ  1419، بيروت، دار الكتب العلميـة،  1ط شرح جمل الزجاجي، علي بن مؤمن، ابن عصفور،) 3(

 .141: ص

 .191، ص 3ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج) 4(
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كل فرد من أفراد هذا النوع، فلما كان بوضع الواضع محتمالً ل" ل صالحجاءني رج: "في قولك

  .)1(ت االشتراك واالحتمالقلّل" صالح:"قلت 

  )الطويل(                : ومن تخصيص النكرة بالوصف قول امرئ القيس

ــةٍ   ــا ُربَّ قَْينَ ــاً في ــسِ َمكْروب  وإن أْم
 

ــرانِ    ــا بِِكــ ــٍة أْعَملْتُهــ  )2(ُمنَعََّمــ

ومن تخصيص النكرة بالوصف في القرآن  ".ُمنَعََّمٍة" بوصفها بِـ " قينة" حيث خص الشاعر 

‘Wξã_u: (وله تعالىالكريم ق uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_tÏj9 ö≅yδ Èβ$ tƒÈθtF ó¡ o„ ¸ξsWtΒ()3( حيث خّص سبحانه ،

$(بوصفه بِـ " رجالً"وتعالى  Vϑ n= y™ .(وقوله تعالى) :ãβÎ* sù šχ%x. ⎯ÏΒ BΘöθs% 5iρ ß‰tã öΝ ä3 ©9()4( ،

Θöθ(حيث خص  s% ( بوصفهم)ρ ß‰tã ( وبذلك قلل االشتراك الحاصل في كلمة)Θöθs% .(ه وقول

›y#ø:( تعالى s3 sù 4†y›#u™ 4’n? tã 7Θöθs% š⎥⎪ ÌÏ≈ x.()5( حيث خص ،)Θöθs% ( بوصفهم بِـ

)⎥⎪ ÌÏ≈x. .(وقوله تعالى) :ãƒÌóstGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨÏΒ÷σ •Β()6( ،)π oΨÏΒ ÷σ •Β(:  صفة لرقبة وهذه الصفة تفيد

  .)7(تخصيص الموصوف

مع إلى أن األصل في ي في اللُّابن جنِّاق في علل النحو، ووقد ذهب كثير من النحاة ومنهم الوّر

الصفة أن تكون في النكرات، ألن الصفة تُقَرِّبها من المعرفة، والمعرفة تقوم بنفسها، وال تحتاج 

  .)8(إلى ما يعّرفها، إال إذا عرض لها ضرب من التنكير فإنها تحتاج إلى الصفة
  

                                           
 -هـ  1419ر الكتب العلمية، ، بيروت، دا1ط شرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن، ي،اباذاالستر) 1(

 .314: ، ص2ج م،1998

 .86: ص م،1958 -هـ 1377بيروت، دار صادر،  القيس، ئديوان امر) 2(

 .29: سورة الزمر، آية) 3(

 .92: سورة النساء، آية) 4(

 .93: األعراف، آية) 5(

 .92: سورة النساء، آية) 6(

 .432: ص محمد محيي الدين عبد الحميد،: تحقيق شرح شذور الذهب، جمال الدين بن يوسف، ابن هشام،) 7(

 .138: مع في العربية البن جني، صواللُّ، 380: النحو للوراق، ص لانظر عل) 8(
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  :التوضيح: ثانياً

، "مررتُ بزيٍد الخياط: " عارض في المعرفة، نحو قولكإزالة االشتراك ال: والمقصود بالتوضيح

وسبب كون . إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في زيدين أحدهما خياط واألخر ليس كذلك

  .)1(االشتراك عارضاً، أن المعرفة إنما وضعت لتخص مسماها بخالف النكرة

اسم ال يشاركه فيه  فاألصل في المعارف َأالّ توصف، ألنها وضعت في أول أحوالها تدل على

فالمعرفة توصف إلزالة  اللّبس أو توصف تحلية كما يرى سيبويه حيث مثل على ذلك . )2(غيره

ومن توضيح المعرفة .  )3("منطلقاً، إذا خفت التباس الزيدين الطويُل  كان زيٌد: تقول وقد: "بقوله

Íρ: (بالوصف في القرآن الكريم قوله تعالى r& š⎥⎫ ÏèÎ7≈−F9$# Îöxî ’Í< 'ρ é& Ïπ t/ö‘ M}$# z⎯ ÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh9$#()4( ،

، وضحت َمْن ِمَن التابعين يجوز للمرأة إظهار زينتها )التابعين(فغير صفة للموصوف المعرفة 

‰ôß: (قوله تعالىو. أمامهم ôϑ ptø: $# ¬! “ Ï%©!$# $ uΖn= Òsù 4’n?tã 9ÏW x. ô⎯ÏiΒ Íν ÏŠ$ t7 Ïã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#()5( ،

ي للتوضيح، في حال كون الموصوف معرفة، وللتخصيص في حال كون فالوصف كما أسلفنا يأت

الموصوف نكرة، ذلك أن المعرفة غنية بذاتها إال إذا شابها اشتراك عارض فاحتاجت إلى 

  .توضيح
  

  :الثناء والمدح: ثالثاً

اشتراك  ةوقد يجيء النعت لمجرد الثناء والمدح، ال يراد به إزال: " قال صاحب شرح المفصل

أو ضدهما من ذم أو تحقير وتعريف المخاطب من  صيص نكرة بل لمجرد الثناء والمدحوال تخ

                                           
 .143-142: ، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج) 1(

 – 1420الرشيد، محمود جاسم محمد الدرويش، الرياض، مكتبة : ، تحقيق1الوراق، محمد بن عبد اهللا، علل النحو، ط) 2(

 .380: ، ص1999

هـ 1403عبد الّسالم هارون، بيروت، عالم الكتب، : ، تحقيق3ط الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه،) 3(

 .48: ، ص1ج م،1983 -

 .31: سورة النور، آية) 4(

 .15: سورة النمل، آية) 5(
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  . )1("أمر الموصوف ما لم يكن يعرفه

من ذكر هذه الصفات تعريف المخاطب من خصال الموصوف الحميدة ما لم يكن  والقصد

الموصوف بما جاءني زيٌد العاقل الكريم الفاضل تريد بذلك الثناء على : وذلك نحو قولك يعرفه،

ال  الحيِّ والعالم والقادر: نحو ومن ذلك صفات الباري سبحانه وتعالى. فيه من الخصال الحميدة

ومن الوصف الذي  .)2(تعالى عن ذلك، وإنما المراد الثناء عليه اهللا يراد بها فصله من شريك

  : يقصد منه الثناء والمدح قول امرئ القيس

  )الطويل(

 غَْيــُر ُمفَاَضــةٍ  ُمَهفَْهفَــةٌ َبْيَضــاءُ 
 

ــجنَْجلِ    ــقُولَةٌ كالسَّـ ــا َمْصـ  )3(تَرائبهـ

öΝ: (ومن الوصف الذي يراد به الثناء والمدح في القرآن الكريم قوله تعالى åκ ¨ΞÎ) uρ $ tΡ y‰Ζ Ïã z⎯ Ïϑ s9 

t⎦÷⎫x sÜ óÁßϑ ø9$# Í‘$uŠ ÷z F{$#()4( ،)Í‘$uŠ ÷z F{$#( : صفة)يراد منها مدحهم والثناء عليهم) للمصطفين. 

“tΑt: (عالىوقوله ت tΡ ÏμÎ/ ßyρ”9$# ß⎦⎫ ÏΒ F{$#()5( ،)⎦⎫ÏΒ F{$#(:  يراد   - جبريل عليه السالم- صفة للروح

“: (وقوله تعالى. بها  مدحه والثناء عليه Ï‰÷ƒr'Î/ ;ο tx y™ ∩⊇∈∪  ¤Θ#tÏ. ;ο u‘ tt/ ()6( ،)Θ#tÏ. ( و)ο u‘ tt/ (

ο(صفات للموصوف  t x y™( - الثناء عليهمومنها مدحهم يراد  - السالم معليه - ةوهم المالئك .

tΑ$s% !$yϑ: (وقوله تعالى ¯Ρ Î) O$tΡ r& ãΑθß™u‘ Å7 În/u‘ |=yδL{ Å7s9 $ Vϑ≈n= äñ $ |‹Å2 y—()7( ،)$|‹ Å2y— ( صفة

%uθèδ ª!$# ”Ï: (وقوله تعالى. لغالم يراد بها مدحه والثناء عليه ©! $# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7 Î=yϑ ø9$# 

â¨ρ ‘‰à) ø9$# ãΝ≈n= ¡¡9$# ß⎯ÏΒ ÷σ ßϑø9$# Ú∅ Ïϑø‹yγ ßϑ ø9$# â“ƒÍ“ yèø9$# â‘$¬6yfø9$# çÉi9 x6tGßϑ ø9$#()8( فالصفات ،

                                           
أحمد السيد أحمد، القاهرة، المكتبة التوفيقية، المجلد الثـاني،  : تحقيق شرح المفصل، موفق الدين بن علي، ابن يعيش،) 1(

 .47: ، ص3ج

 .48: ص، 3ابن يعيش، شرح المفصل، ج) 2(

 .15: القيس، ص ئديوان امر) 3(

 .47: سورة ص، آية) 4(

 .193: سورة الشعراء، آية) 5(

 .16-15: سورة عبس، آية) 6(

 .19: سورة مريم، آية) 7(

 .23: ةسورة الحشر، آي) 8(
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)7Î= yϑ ø9$# ( و)¨ρ‘‰à) ø9$#(  و)Ν≈n= ÏΒ⎯( و )9$#¡¡ ÷σ ßϑ ø9$# ( و)∅Ïϑ ø‹yγ ßϑø9$# ( و)“ƒÍ“ yèø9$# ( و)‘$ ¬6yfø9$# (

(و  Éi9 x6tGßϑ ø9$#  (صفات إلله يراد بها الثناء والتعظيم.  
  
  

  :حقيرالذَمُّ والتَّ: رابعاً

وقد يكون الوصف لمجرد الذم والتحقير، إذا كان الموصوف معلوماً عند المخاطب سواء كان 

صفة للشيطان ) الرجيم" (أعوذُ باِهللا من الشيطانِ الرجيمِ: " مما ال شريك له في ذلك االسم، نحو

رط أن وذلك ش" أتاني زيٌد الفاسق الخبيثُ: على جهة الذم، أو مما كان له شريك فيه نحو، 

ومن . )1(يعرف المخاطب زيداً اآلتي قبل وصفه وشرط أن يكون له شركاء في هذا االسم

Ÿωuρ ôì: (الوصف الذي قصد به الذم والتحقير في القرآن الكريم قوله تعالى ÏÜ è? ¨≅ä. 7∃ ξym 

A⎦⎫Îγ ¨Β ∩⊇⊃∪ :—$ £ϑ yδ ¥™!$ ¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨÎ/()2( ،)A⎦⎫ Îγ ¨Β ( و):—$£ϑ yδ ( و)™!$ ¤± ¨Β:( موصوف صفات لل

)∃ξ ym (على جهة الذم والتحقير .  

öšóΟ( :وقوله تعالى çF⊥oΨsß uρ  ∅sß Ï™ öθ¡¡9$# óΟ çFΖ à2uρ $JΒ öθs% #Y‘θç/()3( ،)#Y‘θç/(:  صفة للموصوف

)$ JΒ öθs% (على جهة الذم، والبور تعني الفاسد، والبور في كالم العرب كما نقل عن الفراء تعني :

ö≅è% uö: (وقوله تعالى. )4(الشيء tósùr& «!$# þ’ÎoΤ ÿρ ããΒù's? ß‰ç7 ôãr& $ pκ š‰r& tβθè=Îγ≈pgø: $#()5( ،)tβθè= Îγ≈pg ø:$#(:  صفة

Ν§: (وقوله تعالى. على جهة الذم والتحقير) أّي(للمنادى  èO öΝ ä3 ¯ΡÎ) $ pκ š‰r& tβθ—9!$ Ò9$# 

tβθç/Éj‹ s3ßϑ ø9$#()6( ،)tβθ—9!$ Ò9$# (و)tβθç/Éj‹ s3 ßϑø9$# ( صفات لِـ)ُّّم والتحقيرعلى جهة الذ) أي.  

                                           
 .315-314: ، ص2ي، شرح كافية ابن حاجب، جاباذاالستر) 1(

 .11-10:سورة القلم، آية ) 2(

 .12: سورة الفتح، آية) 3(

زهير غازي زاهـد، بيـروت، عـالم الكتـب،     : ، تحقيق3أحمد بن محمد بن إسماعيل، إعراب القرآن، طالنحاس، ) 4(

 .12: ، ص4م، ج1988-هـ1409

 .64: سورة الزمر، آية) 5(

 .51: سورة الواقعة، آية) 6(



 38

وقد اشترط ابن عصفور في مجيء الصفة للمدح أو للذم أو للترحم أن يكون الموصوف معلوماً، 

  .)1(أو منزالً منزلة المعلوم
  
  

  

  :التّوكيد: خامساً

ف فصار ذكره في الصفة كالتكرار وأّن مدلول الّصفة استفيد مما في الموص: والمقصود بالتوكيد

. )2("رجل"، فالظرف لم يفهم من قولك "رأيتُ رجالً ظريفاً: " قولك ليس فيه زيادة معنى، بخالف

فأمس هنا ماضٍ والدابر صفة لم تفد " الّدابر أمسِ: " ومن الصفات التي تأتي للتوكيد قول العرب

ابراً ع، والميت ال يكون إال "ابرعالميت ال: " زيادة معنى وإنما جاءت للتوكيد، ومنه أيضاً قولهم

$tΑ: (ومن مجيء الصفة للتوكيد في القرآن الكريم قوله تعالى. )3(فد زيادة المعنىابر لم تعفال s% uρ 

ª!$# Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚−Gs? È⎦÷⎫ yγ≈s9Î) È⎦÷⎫uΖ øO$# ( $ yϑ ¯Ρ Î) uθèδ ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( }‘≈−ƒÎ* sù Èβθç6yδö‘ $$ sù()4( ،)⎦÷⎫uΖ øO$#(:  صفة

⎫÷⎦(علم أن اإللهين اثنين من لفظ  ألنهعلى وجه التأكيد  yγ≈s9Î) ( وكذلك علم من قوله)μ≈s9Î) ( بأنه

  .)5(واحد فالصفة جاءت مؤكدة ولم تفد زيادة معنى
  

  :الترحم: سادساً

والمقصود بالترّحم وصف الموصوف بصفات تدل على مدى ضعفه وحرمانه بهدف استعطاف  

" يَنارحم عبدَك الِمْسك: "اآلخرين واسترضائهم وكسب ودهم إلى غاية معينة، ومنه قولهم

  .)6(صفة لعبد على جهة الترحم :)الِمْسِكيَن(
  

                                           
 .143: ، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج) 1(

 .601: ، ص2ل، جصابن يعيش، شرح المف) 2(

 .601:، ص2ابن يعيش، شرح المفضل، ج )3(

 .51: سورة النحل، آية) 4(

 .315: ، ص2ي، شرح كافية ابن حاجب، جذباااالستر) 5(

 .46: ي الشعر الجاهلي، المعلقات السبع، رسالة ماجستير، صعثمان محمد أبو صيني، النعت ف) 6(
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  :التفصيل: سابعاً

رجلينِ مسلمينِ ورجلٍ كافرٍ جمعت : مررت بثالثِة نفرٍ: ومنه أيضاً: "ومثل عليه سيبويه بقوله

 وعجميٌّ مررتُ برجلين عربيٌّ: "ومن التفصيل قولهم .)1("االسم وفّصلت العّدة ثم نعته وفسرته

  .)2(نعوت سببّية) لئيمٍ(و) كريمٍ(حقيقية و  نعوت) َعَجميٌّ(و) عربيٌّ(، "لئيم أحدهما مٍ أبواهماكري

$ô‰s% tβ: (ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى Ÿ2 öΝ ä3 s9 ×π tƒ# u™ ’Îû È⎦÷⎫ tGt⁄Ïù $ tGs) tGø9$# ( ×π y∞ Ïù ã≅ÏG≈s) è? 

†Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 3“t÷z é&uρ ×ο tÏù%Ÿ2()3(.  
  
  

  
  

  

  

  :التعميماإلبهام و: ثامناً

، )4("يرزق اهللا عبادُه الطَّائعين والعاصين الساعية أقدامهم والساكنة أجسامهم: "ومن التعميم قولهم

  .على سبيل التعميم) عباده(صفات للموصوف ) العاصين(و ) الطائعيَن(

صفات ) اآلِخريَن(و ) األوليَن( ، )5(إن اهللا يحشر النّاس األولين واآلِخرِيَن: ومن التعميم قولهم

  .على سبيل التعميم) الناس(للموصوف 
   
  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .432: ، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 1(

: ص ،2مصر، مطبعة علي صبيح وأوالده، ج إلى ألفية ابن مالك، منهج السالكاألشموني، نور الدين علي بن محمد، ) 2(

70. 

 .13: سورة آل عمران، آية) 3(

 .70: ، ص2فية ابن مالك، جأل إلى منهج السالكاألشموني، ) 4(

 .116: ، ص2ج محمد بدر الدين النعساني، بيروت، دار المعرفة،: تصحيح همع الهوامع، جالل الدين، السيوطي،) 5(
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  العامل في الصفة

  :اختلفت آراء النحاة في تحديد العامل في الصفة، وذهبوا في ذلك مذاهب ثالث هي

وهو مذهب ابن عصفور اإلشبيلي وحجته في ذلك أن من الصفات ما ال  :التبعية للموصوف - 

إال أن " الغفير" ، فال يجوز في " لَجمَّاَء الغَِفيَرمررتُ بهم ا: " يصلح دخول العامل عليه، نحو

 .)1(" للَجمَّاِء" تكون صفة 

  .)2(ونُِقل عن الخليل وسيبويه واألخفش  والجرمي أن العامل في الصفة هو التبعية للموصوف

مل في الصفة عندهم هو اسراج وابن كيسان، فالعالوهو مذهب المبرد وابن : الموصوف -

سراج وابن كيسان العامل في القال المبرد وابن : " يوطي عنهم ذلك فقالالموصوف نقل الس

، )3(واحدة ابةًبانصأي المتبوع ينصب عليها ) عامله(الثالثة األول النعت والبيان والتأكيد 

لالسم المنعوت، إذ  -أي النعت–وإنما التأثير فيه : " ووافق السهيلي أصحاب هذا الرأي فقال

  .)4("وينخفض، وإن لم يجز أن تكون األسماء عوامل في الحقيقةبسببه يرتفع وينتصب 

العامل في الصفة هو العامل في : " وهو رأي العكبري، قال في اللّباب: العامل في الموصوف -

  .)5(الموصوف، ألنها هي هو في المعنى، ولذلك جاز أن يحذف الموصوف

عدان العامل في الموصوف هو ونقل عن األزهري صاحب شرح التصريح أن سيبويه والمبرد ي

العامل في الصفة وحجتهم في ذلك أن الصفة لما كانت مطابقة للموصوف وجب أن يكون 

بانفراده ولما  عامللى في كل معمول أن يكون له ْوواَأل. عاملهما واحداً، وإال امتنعت المطابقة

  .)6(لم يكن ذلك موجوداً كان مقدراً
                                           

 .163: ، ص1ج، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي) 1(

 .592: ، ص2، وارتشاف الضرب ألبي حيان األندلسي، ج115: ، ص2انظر همع الهوامع للسيوطي، ج) 2(

 .115: ، ص2السيوطي، همع الهوامع، ج) 3(

 .233: السهيلي، ، نتائج الفكر في النحو، ص) 4(

غـازي مختـار ظليمـات،    : ، تحقيـق 1علل البناء واإلعراب، ط ي، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين، اللباب فالعكبري) 5(

 .406: ، ص1، ج1995 -1416بيروت، دار الفكر المعاصر، 

لد بن عبد اهللا، شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك، بيروت، دار إحياء الكتـب العربيـة،   األزهري، خا) 6(

 .108: ، ص2ج
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  في القرآن الكريم الصفة المفردة

تنوعت الصفة المفردة للعاقل في القرآن الكريم ما بين أسماء مشتقه، عاملة، تأتي على صـيغة  

اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة، االسم المنسـوب، أفعـل التفضـيل،    

ذو : وأشـهرها  -أسماء جامدة تشبه المشتق في داللتها علـى معنـاه   -وأسماء مؤولة بالمشتق 

  .(1)ة، المصدر، العدد، الجامد الذي يدل داللة الصفة المشبهة مع قبوله التأويل بالمشتقالمضاف
  

  

  :الصفة اسم فاعل

وردت الصفة المفردة بصيغة اسم الفاعل في القرآن الكريم في مئتين وثالثين موضعاً منها قوله 

ö≅è% u(: تعالى ötósùr& «!$# þ’ÎoΤ ÿρ ããΒ ù's? ß‰ç7 ôãr& $ pκš‰r& tβθ è= Îγ≈pg ø: $#()2( ،)tβθ è= Îγ≈ pg ø: ) أي(صفة للموصوف  :)#$

$(: وقولـه تعـالى  . مرفوعة وعالمة رفعها الواو ألن الصفة جمعت بالواو والنون ¯Ρ Î)uρ ìì‹Ïϑ pg m: 

tβρ â‘ É‹≈ ym()3( ،)tβρ â‘ É‹≈ym( : صفة للموصوف)مرفوعة وعالمة رفعها الواو ألن الصفة ) جميع

ــالماً  ــذكر س ــع م ــت جم ــالى .جمع ــه تع ßì( :وقول yϑ ôÜ tΡ uρ β r& $ uΖn= Åz ô‰ãƒ $oΨš/z’ yì tΒ ÏΘöθs) ø9$# 

t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$#()4( ،)t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9$#(:  صفة للموصوف)مجرورة  وعالمة جرهـا اليـاء ألن   ) القوم

ö≅t/ ÷Λä⎢Ζ: (وقوله تعـالى  .الصفة جمعت جمع مذكر سالماً ä. $ YΒöθs% t⎦⎫ Éó≈sÛ()5( ،)t⎦⎫ Éó≈sÛ(:   صـفة

   .اًجمع مذكر سالمجمعت عالمة نصبها الياء ألنها ومنصوبة ) قوماً(للموصوف 

ــالى  ــه تع Ó‰ö7 (: وقول yès9uρ í⎯ ÏΒ ÷σ •Β × öyz ⎯ÏiΒ 78Îô³ •Β öθs9uρ öΝ ä3t6yfôãr& ((6) ،)í⎯ ÏΒ ÷σ •Β(:  ــفة ص

β: ومنه أيضاً قولـه تعـالى  . مرفوعة وعالمة رفعها الضمة) عبد(للموصوف  r&) #tÎdγ sÛ z©ÉL ø‹t/ 

t⎦⎫ Ï Í←!$ ©Ü=Ï9 š⎥⎫Ï Å3≈yèø9$#uρ Æì 2”9$#uρ ÏŠθ àf ¡9 $# ()7( ،)ÏŠθ àf ¡9 صـــفة للموصـــوف  : )#$

                                           
 .463-458: ، ص3، ج4حسن، عباس، النحو الوافي، ط) 1(

 .64: سورة الزمر، آية) 2(

 .56: الشعراء، آيةسورة ) 3(

 .84: المائدة، آيةسورة ) 4(

 .30: الصافات، آيةسورة ) 5(

 .221: سورة البقرة، آية) 6(

 .125: سورة البقرة، آية) 7(
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)ì 2”9$# (وقولـه تعـالى  . مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها:Ÿωuρ) (#θãèÎ6®Ks? 

ÏN≡uθäÜäz Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# 4 … çμ ¯Ρ Î) öΝ ä3 s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫ Î7 •Β ()1( ،)î⎦⎫ Î7 •Β(:  صفة للموصوف)Aρ ß‰tã (  مرفوعـة

  .رفعها الضمةوعالمة 
  

  :الصفة اسم مفعول

وأما الصفة المفردة بصيغة اسم المفعول، فقد وردت في القرآن الكريم في سبعة وثالثين موضعاً 

…ô(: منها قوله تعالى çμ ¯Ρ Î) ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$ t6Ïã š⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $#()2( ،)š⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 صفة للموصوف  :)#$

  .جمع مذكر سالماًمجرورة وعالمة جرها الياء ألنها جمعت ) عباد(

šχρ: (وقوله تعالى ãyz#u™uρ tβ öθy_ö ãΒ Í öΔL{ «!$# $ ¨Β Î) öΝ åκ æ5 Éj‹ yèãƒ $ ¨Β Î)uρ Ü>θçGtƒ öΝ Íκ ön=tã 3 ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ 

ÒΟŠ Å3 ym()3( ،)tβ öθy_ ö ãΒ:(  صفة للموصوف)šχρ ãyz# u™ (  مرفوعة وعالمة رفعها الواو ألنها

Ól≡uρ(: وقوله تعالى. جمعت جمع مذكر سالماً ø— r&uρ ×ο t £γ sÜ•Β Òχ≡uθôÊÍ‘ uρ š∅ÏiΒ «!$#()4( ،

)×ο t£γ sÜ •Β(:  صفة للموصوف)l≡uρ ø— r&u (وقوله تعالى. مرفوعة وعالمة رفعها الضمة :)ß∃θäÜ tƒ 

öΝ Íκö n=tã ×β≡t$ ø! Íρ tβρà$ ©# sƒ ’Χ((5) ،)tβρ à$ ©# sƒ’Χ :( صفة للموصوف)×β≡t$ ø! Íρ ( مرفوعة وعالمة رفعها الواو

›Ÿω) tβθãè: وقوله تعالى. سالماً ألنها جمعت جمع مذكر ÏÜ tGó¡ tƒ öΝ èδuóÇ nΣ öΝ èδuρ öΝ çλm; Ó‰Ψã_ 

tβρ ç |Ø øt’Χ ((6) ،)tβρç |Øøt’Χ :( صفة للموصوف)‰Ψã_ ( مرفوعة وعالمة رفعها الواو ألنها

  . جمعت جمع مذكر سالماً

‰z>uŸÑ ª!$# ¸ξsVtΒ #Y(: وقوله تعالى ö6tã % Z.θè= ôϑ ¨Β ω â‘ Ï‰ø) tƒ 4’n?tã &™ó©x«((7) ،)%Z.θè= ôϑ ¨Β :( صفة

                                           
 .168: سورة البقرة، آية) 1(

 .24: سورة يوسف، آية) 2(

 .106: سورة التوبة، آية) 3(

 .15: سورة آل عمران، آية) 4(

 .19: سورة اإلنسان، آية) 5(

 .75: سورة، يس، آية) 6(

 .75: سورة النحل، آية) 7(
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   .منصوبة وعالمة نصبها الفتحة) Y‰ö6tã#(للموصوف 

$(: وقوله تعالى yγ≈uΖ ôà Ï ymuρ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 9⎯≈sÜ ø‹x© AΟŠ Å_§‘()1( ،)AΟŠ Å_ صفة للموصوف  :)‘§

)9⎯≈sÜ ø‹x©(  مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة وقد جاءت الصفة هنا على وزن فعيل

)AΟŠ Å_§‘ ( بمعنى مفعول)مرجوم.(  
  
  

  :الصفة صيغة مبالغة

وأما الّصفة المفردة صيغة مبالغة فقد وردت في القرآن الكريم في تسعة وثالثين موضعاً، وقـد  

  : صنفها الباحث وفقاً لما يلي

›šö(šÏ9≡x: (نحو قوله تعـالى  ،ما جاء على وزن فّعال -  x. ßì t7 ôÜ tƒ ª!$# 4’n?tã Èe≅à2 É=ù=s% 9Éi9 s3tF ãΒ 

9‘$¬6y_()2( ،)ٍ8: (وقوله تعالى). ُمتَكَبِّرٍ(صفة مجرورة للموصوف المجرور ): َجبَّارí$ ¨Ζ̈Β Îö y‚ù=Ïj9 

7‰tG÷èãΒ A=ƒÌ•Β ()3( ،)í$ ¨Ζ̈Β ٍ :(السـابق،  يدل عليه الكـالم   صفة مجرورة لموصوف محذوف

$—:: (وقوله تعالى. )4(المغيرة الوليد بنوالموصوف بهذه الصفة هو  £ϑ yδ ¥™!$ ¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨÎ/  ()5( ،

)—$ £ϑ yδ ¥ٍ ( و)™ !$¤± ¨Βٍ :(وقولـه  . السابق الكالم صفتان مجرورتان لموصوف محذوف يدل عليه

$tΑ): (تعالى s%uρ tβρ ãÏ≈s3 ø9$# #x‹≈yδ ÖÅs≈y™ ë>#¤‹ x.()6( ،)>#¤‹ x.ٌ :(   صفة مرفوعـة للموصـوف

 ).ٌ™Ås≈y(المرفوع 

                                           
 .17: ةسورة الحجر، آي) 1(

 .35: سورة غافر، آية) 2(

 .25: سورة ق، آية) 3(

ـ 1417دار إحياء التراث، بيروت،  عبد الرازق المهدي،: ، تحقيق1، طالزمخشري، محمد بن عمر، الكشاف ) 4(  -هـ

 .39: ، ص4م، ج1997

 .11: سورة القلم، آية) 5(

 . 4: سورة ص، آية) 6(
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ó¨βÎ) ’Îû y7: (نحو قوله تعالى ،ما جاء على وزن فَعول -  Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ Èe≅ä3 Ïj9 9‘$ ¬7 |¹ 9‘θä3 x©()1( ،

)‘θä3 x© ٍ :( صفة مجرورة للموصوف المجرور)‘$¬7 $4ö≅è% tβ÷: (وقوله تعالى). ¹ٍ| ysö7 ß™ ’În1u‘ 

ö≅yδ àMΖä. ωÎ) #Z |³ o0 Zωθß™§‘()2( ،)ωθß™ #(صفة منصوبة للموصوف المنصوب  :)ً‘§ Z|³ o0.(  

θä9$#): (نحو قوله تعالى ،ما جاء على وزن فعيل -  s% Ÿω ö≅y_öθs? $ ¯ΡÎ) x8çÅe³ u; çΡ AΟ≈n= äóÎ/ 5ΟŠ Î=tæ()3( ،

)ΟŠ Î= tæٍ :(صفة مجرورة للموصوف المجرور)ٍ(وقوله تعالى. )غُالم :¤e≅çGãã y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 

AΟŠ ÏΡ y—()4( ،) ΟŠ ÏΡ y—ٍ :(ل عليه السياق، وقد نزلت هذه اآلية صفة مجرورة لموصوف محذوف يد

فحلف أنه ما  جاء  - صلى اهللا عليه وسلم - على رسول اهللاريق، وكان قدم في األخنس بن شَ

: إال لإلسالم، ثم مّر بزرع للمسلمين فأحرقه وبُِحمرٍ فعقرها وارتد، وفيه أيضاً نزل قوله تعالى

)è×≅÷ƒuρ Èe≅à6Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ —9()5( ،)>ο t“ yϑ صفة مجرورة لموصوف محذوف يفهم من السياق، ) 9—

عّياب ُمغتاب،  أي رجل ةٌ ُهَمَزٌة ُلـمزَ  غة في الذَّم، ورجٌلللمبال همزة والهاء في

: ، وفَسَّر النَّحاس الُهَمَزة واللَُّمَزة بقوله)6(يدل على أن ذلك عادة فيه قد ضرى بها) هلَفَُع(وبناء 

  .)7()الذي يعيبهم من ورائهم لذي يعيب الناس في وجوههم، واللَُّمَزةُالُهَمَزةُ ا( 
  

  :فة مشبهةالصفة المفردة ص

فقد وردت في القرآن الكريم في نحو ثالثة وثمانين موضعاً، وقد صنفها  ،وأما الصفة المشبهة

  :الباحث بحسب األوزان التي وردت عليها على النحو التالي

ÎoΤ’: (نحو قوله تعالى ،ما جاء على وزن فعيل -  Î) ö/ä3s9 îΑθß™u‘ ×⎦⎫ÏΒ r&()8( ،)×⎦⎫ÏΒ r&(:  صفة مرفوعة
                                           

 .31: سورة لقمان، آية) 1(

 .93: ، آيةسورة اإلسراء) 2(

 .53: سورة الحجر، آية) 3(

 .13: سورة القلم، آية) 4(

 .1: سورة الهمزة، آية) 5(

 .179: ابن خالويه، الحسين بن أحمد، إعراب ثالثين سورة في القرآن الكريم، مكتبة المتنبي، ص) 6(

 .287: ، ص2النحاس، إعراب القرآن، ج) 7(

 .125: سورة الشعراء، آية) 8(
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™îΑθß(فوع للموصوف المر u‘ .(وقوله تعالى: )Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ– yêø9$# ÞΟŠ Å6y⇔ø9$#()1( ،

)â“ƒÍ– yê ø9$# (و)ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ( صفتان مرفوعتان للموصوف المرفوع)tμ≈s9Î)(.  

(ô‰s: (وقوله تعالى -  s9 öΝ à2u™!% ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝ à6Å¡ àΡ r& î“ƒÍ• tã Ïμ ø‹n= tã $ tΒ óΟ šGÏΨ tã ëÈƒÌ ym 

Ν à6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm§‘()2( ،)î“ƒÍ• tã ( و)ëÈƒÌym ( و)ÒΟŠ Ïm§‘ :( صفات

™Ñ^θß(مرفوعة للموصوف المرفوع  u‘ .(وقوله تعالى) :(#θä9$s% uρ Ÿωöθs9 tΑÌh“ çΡ #x‹≈yδ ãβ# u™öà) ø9$# 

4’n? tã 9≅ã_u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫tG tƒö s) ø9$# ?Λ⎧ Ïà tã()3( ،)?Λ⎧ Ïà tã(: لمجرور صفة مجرورة للموصوف ا)9≅ ã_u‘.(  

βÎ) !#x‹≈yδ ωÎ) Ô7÷: (وقوله تعالى n=tΒ ÒΟƒÌ x.()4( ،)ÒΟƒÌx. :( صفة مرفوعة للموصوف المرفوع

)Ô7n= tΒ.(  

صفة مرفوعة ): î‘θãmuρ ×⎦⎫Ïã()5( ،)×⎦⎫Ïã: (قوله تعالىنحو  ،ما جاء على وزن فعل -

ومفرد ) َعيِنَ (، وهي صفة مشبهة من الفعل الثالثي الالزم )θãmٌ‘(للموصوف المرفوع 

حمالً على ) وُحوراً ِعيناً: (الكبيرات العيون حسانها وقد قرئت: ن، والعِي)6(عيناء): ِعين(

المعنى ألن المعنى يعطون هذه األشياء ويعطون حوراً ِعيناً، وقراءتها بالرفع أحسن ألنَّ 

Èß∃θäÜ(معنى  tƒ öΝ Íκö n=tã ×β≡t$ ø! Íρ tβρ à$©# sƒ’Χ ( ولهم : قد ثبت لهم فكأنه قالهذه األشياء بمعنى ما

    : رييومما ُحِمَل على المعنى في الشعر قول الراعي النم. )7(حوٌر ِعيٌن

  )الوافر(            

 إذا مـــا الغانيـــات َبـــَرْزَن َيْومـــاً
 

ــَن الَحواجـــ   ــا َبَوَزحَّْجـ  )8(والُعُيونـ

                                           
 .18: مران، آيةسورة آل ع) 1(

 .128: سورة التوبة، آية) 2(

 .31: سورة الزخرف، آية) 3(

 ..31: سورة يوسف، آية) 4(

 .22: سورة الواقعة، آية) 5(

 .641: ، ص2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج2المعجم الوسيط، ط) 6(

ـ 1414ل عبدو شلبي، القاهرة، دار الحديث، عبد الجلي: الزَّجاج، إبراهيم السَّري، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق) 7(  -هـ

 .111: ، ص5م، ج1994

 .، ولم أعثر عليه في ديوان الراعي النمري328: ، ص4، ج1البيت في إعراب القرآن الكريم للنحاس، ط) 8(
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لمعنى ينعمون فض على المعنى ألن اه على المعنى، ويجوز قراءتها بالخلعيون ال تزجج، فحملاف

  .)1(بهذه األشياء وينعمون بحورٍ ِعينٍ

(ô‰s: (نحو قوله تعالىما جاء على وزن فعول،  -  s9 öΝ à2u™!%ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝ à6Å¡ àΡ r& 

î“ƒÍ•tã Ïμ ø‹n=tã $ tΒ óΟ šGÏΨtã ëÈƒÌym Ν à6ø‹n= tæ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠ Ïm§‘()2( ،)Ô∃ρ â™u‘ (

  ).‘Ñ^θß™u(ع صفة مرفوعة للموصوف المرفو
  

  
  

  :الصفة نسبة

وأما صفات النسب فلم يرد منها في القرآن الكريم صفة للعاقل سوى أربع صفات وذلك في قوله 

⎪⎦t(: تعالى Ï% ©! $# šχθãèÎ7 −F tƒ tΑθß™§9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$#()3(وقوله تعالى ، :)(#θãΨÏΒ$t↔ sù «!$$Î/ Ï& Î!θß™ u‘ uρ 

Äc© É<̈Ψ9$# Çc’ÍhΓ W{$#()4( ،)Çc’ÍhΓW{$#(:  صفة نسبة إلى األم أو اُألمة و)¥_ÍhΓ W{$# ( الذي ال يقرأ وال

#: (ومنه قوله تعالى. )5(يكتب x‹≈yδuρ îβ$|¡ Ï9 ?† Î1 t tã ê⎥⎫ Î7 •Β ((6) ،وقوله تعالى: )Aβ$ |¡Î= Î/ 

<c’Î1ttã &⎦⎫Î7 •Β((7) ،)?† Î1 t tã(:  صفة للموصوف)îβ$|¡ Ï9 ( وقد جاءت في اآلية مرفوعة وعالمة

وجاءت هذه الصفة في اآلية الثانية مجرورة وعالمة جرها الكسرة  ،ضمة الظاهرةرفعها ال

إذا كان نسبه في العرب ) عربّي(أي منسوب إلى العرب يقال للرجل ): c’Î1ttã>(و ،الظاهرة

  .)8(ثابتاً
  

  

                                           
 .328: ، ص4النحاس، إعراب القرآن، ج) 1(

 .128: سورة التوبة، آية) 2(

 .157: سورة األعراف،آية) 3(

 .158: األعراف، آية سورة) 4(

 .27: ، ص1انظر المعجم الوسيط، ج) 5(

 .103: سورة النحل، آية) 6(

 .195: سورة الشعراء، آية) 7(

 .154: ، ص6، جم2003 -هـ1423ابن منظور، لسان العرب، القاهرة، دار الحديث، ) 8(
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  :الصفة اسم تفضيل

وأربعين مرةً منها فقد وردت في القرآن الكريم أربعة . وأما الصفة المفردة بصيغة اسم التفضيل

$( :قوله تعالى tΒ tβ%x. u’Í< ô⎯ÏΒ ¥Ο ù= Ïæ Z∼yϑ ø9$$Î/ #’n?ôãF{$# øŒÎ) tβθßϑ ÅÁtGøƒs†()1( ،)#’n?ôãF{$#(:  صفة

 .مجرورة وعالمة جرها الكسرة المقدرة على آخرها منع من ظهورها التعذر) الَمأل(للموصوف 

óΟ :وقوله تعالى çFΡr&) ãΝ à2 äτ!$ t/#u™ uρ tβθãΒ y‰ ø% F{$#((2)،)tβθãΒy‰ ø%F{$#(: صفة للموصوف)Ν à2äτ !$t/#u™( 

‘ö: وقوله تعالى .سالماً مرفوعة وعالمة رفعها الواو ألنها جمعت جمع مذكر É‹Ρ r&uρ) y7 s? uÏ± tã 

š⎥⎫Î/tø% F{$#((3) ،)š⎥⎫Î/tø% F{$#(:  صفة للموصوف)7 s? uÏ± tã (وعالمة نصبها الياء  منصوبة

›x‹≈yδ ÖƒÉ#: (له تعالىوقو .ألنها جمعت جمع مذكر سالماً tΡ z⎯ÏiΒ Í‘ ä‹ ‘Ζ9$# #’n<ρ W{# $()4( ،)#’n<ρ W{#$(: 

‘(صفة للموصوف  ä‹ ‘Ζ9$# ( مجرورة وعالمة جرها الكسرة المقدرة على أخرها منع من ظهورها

  .التعذر
  

في جميع هذه اآليات، فأوجب ذلك أن يكون مطابقاً " ـلا"وقد ورد اسم التفضيل مقروناً بِـ 

ورود اسم التفضيل  ، والجمع، كما أوجبوالتثنيةتذكير، والتأنيث، واإلفراد، لصاحبه في ال

الجارة للمفضل عليه، ألن المفضل عليه لم ) ِمْن(في اآليات السابقة عدم مجيء ) لـا(مقروناً بِـ 

مرة واحدة في القرآن ) ِمْن(يذكر في هذه اآليات في حين ورد المفضل عليه مجروراً بـ 

…tã ÿ¤|©4(: ك في قوله تعالى، وذل)5(الكريم çμš/ u‘ β Î) £⎯ä3 s) ¯=sÛ β r& ÿ… ã&s! Ï‰ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø— r& #Z öyz 

                                           
 .69: سورة ص، آية) 1(

 .76: سورة الشعراء، آية) 2(

 .214: سورة الشعراء، آية) 3(

 .56: سورة النجم، آية )4(

 .412: ، ص3حسن، عباس، النحو الوافي، ج) 5(
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£⎯ ä3ΨÏiΒ()1( ،)#Zö yz(:  صفة للموصوف)%¹`≡uρ ø—r& ( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة، وقد

  .)2(لتفضيل، وحذفت من هذه الصيغة األلفاجاءت هذه الصفة على صيغة أفعل 

: " وقد مثل سيبويه على وقوعها صفة بقوله" آخر"لتي تقع صفة مفردة للعاقل لفظة ومن األلفاظ ا

  .)3("مررتُ برجلٍ آخََر، فآخَُر نعت على نحو غير: ومنه

وقد وردت لفظة آخر صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم في ثالثة عشر موضعاً منهـا قولـه   

(ω ö≅yèøgrB yìtΒ «!$# $·γ≈s9Î) tyz#u™ y‰ãèø: (تعـــالى tGsù $ YΒθãΒ õ‹ tΒ Zωρ ä‹ øƒ¤Χ()4(  ،)tyz#u™(:  صـــفة

… :وقوله تعالى .منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة) (γ≈s9Î·$(للموصوف  çμ tΡ%tæ r&uρ) Ïμ ø‹n= tã îΠöθs% 

šχρ ãyz# u™ ( ô‰s) sù ρ â™!%ỳ $ Vϑ ù= àß #Y‘ρ ã—uρ ()5( ،) χρ ãyz# u™(:  صفة للموصوف)îΠöθs% (مرفوعة 

$!: (وقولـه تعـالى   .ألنها جمع مذكر سالمواو ال ارفعهوعالمة  yϑ x. Ν à2r't±Ρ r& ⎯ÏiΒ Ïπ −ƒÍh‘ èŒ BΘöθs% 

š⎥⎪ Ìyz# u™()6( ،)š⎥⎪ Ìyz# u™(: صفة مجرورة للموصوف المجرور)BΘöθs%.(  
  

  

  :الصفة المفردة اسماً جامداً

أن تقـع   -أي معنى المشـتق  -وتصلح األسماء الجامدة التي تشبه المشتق في داللتها على معناه

المضافة " ذو"صفة مفردة، وأشهر هذه األسماء التي وقعت صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم 

ذَوا، ذَوي، ذَُوو، دوِي، ذات، ذاتا، ذوات، أولـو، أوالت،  : ( فروعها" ذو"بمعنى صاحب، ومثل 

هـا  وذو التي بمعنى صاحب الزمة اإلضافة إلى االسـم الظـاهر دون المضـمر، ألنّ    .)7()أولى

                                           
 .5: سورة التحريم، آية) 1(

ـ 1420، الرياض، مكتبة المعـارف للنشـر والتوزيـع،     1الراجحي، عبده علي إبراهيم، التطبيق الصرفي، ط) 2(  -هـ

 .81: م، ص1999

 .423: ، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 3(

 .22: ، آيةسورة اإلسراء) 4(

 .4: سورة الفرقان، آية) 5(

 .133: آيةاألنعام، سورة ) 6(

 .463-458: ، ص3جحسن عباس، النحو الوافي، ) 7(
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وقد حذفت المها، وهذا ما ) ذَْوي) (ذو(وأصل . )1(وضعت وصلة إلى الوصف بأسماء األجناس

وإنما قضي بأنّها قد حذفت منهـا، ألنّهـا اسـم    : (ذهب إليه ابن الخشاب في المرتجل حيث قال

وقضي بكـون المحـذوف   . ظاهر على حرفين، وأقل ما يكون عليه االسم الظاهر ثالثة أحرف

نَّ الحذف بابه أْن يكون في المعتالت الالمات التي سيرت بالتصـريف، فعلـم أنَّ   أل. حرف علة

طويـت،  (محذوفها معتل، وحكم بأنَّ المحذوف الياء دون الواو حمالً على األكثـر، ألنَّ بـاب   

  .)2()فوة وحوة(أكثر من باب ) ولويت، وثويت

: ية عشر موضعاً منها قوله تعالىوقد وردت هذه األلفاظ صفات للعاقل في القرآن الكريم في ثمان

)Í‘$ pgø: $#uρ “ ÏŒ 4’n1ö à) ø9$# Í‘$ pgø: $#uρ É= ãΨ àf ø9$#()3(. ــالى ــه تع ‘šš/u( :وقول uρ © Í_ tó ø9 $# ρ èŒ Ïπ yϑ ôm§9$#()4(. 

ــه تعــالى x8t≈t6s? ãΛôœ(: وقول $# y7 În/u‘ “ ÏŒ È≅≈n= pgø: $# ÇΠ#tø. M} $#uρ ()5(. ــه تعــالى #(: وقول sŒÎ) u|Ø ym 

ãΝ ä. y‰tnr& ßNöθyϑ ø9$# t⎦⎫ Ïm Ïπ §‹Ï¹ uθø9$# Èβ$uΖ øO$# # uρ sŒ 5Αô‰ tã()6(.  وقوله تعـالى :)$ VϑŠÏKtƒ # sŒ >π t/tø) tΒ  ÷ρ r& 

$ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ #sŒ 7π t/uøItΒ()7(. وقوله تعالى :)$oΨ÷Wyèt/ öΝ à6ø‹n= tæ #YŠ$t6Ïã !$ uΖ ©9 ’ Í< 'ρ é& <¨ ù't/ 7‰ƒÏ‰x©()8(.  

ك في اآليات السابقة، وذلـك  فة، كما يلحظ ذلوتصلح هذه األسماء أن تكون صفة للنكرة والمعر

لما ذهب إليه األزهري صاحب كتاب التصريح على التوضيح من أّن هذه األسماء تكـون   خالفاً

  .)9(نعتاً للنكرة دون المعرفة
  
  

                                           
 .476-475 :، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 م،1972 علي حيدر، دمشـق، دار الحكمـة،   :تحقيق ،2، طالمرتجل في شرح الجمل عبد اهللا بن أحمد، ابن الخشاب،) 2(

 .56:ص

 .36: سورة النساء، آية) 3(

 .133: سورة األنعام، آية )4(

 .78: سورة الرحمن، آية) 5(

 .106: سورة المائدة، آية) 6(

 .15: سورة البلد، آية) 7(

 .76: سورة القصص، آية) 8(

 .459: ، ص3ي، جحسن، عباس، النحو الواف) 9(
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  :الصفة المفردة عدداً

موضعاً،  منها ويصلح العدد نعتاً مفرداً للعاقل، حيث ورد العدد نعتاً في القرآن الكريم في ثالثين 

$tΑ (: قوله تعالى s% uρ ª!$# Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚−Gs? È⎦÷⎫ yγ≈s9Î) È⎦÷⎫uΖ øO$# (()1( ،)È⎦÷⎫ uΖøO ) (È⎦÷⎫yγ≈s9Î(صفة للموصوف  )#$

منصوبة وعالمة نصبها الياء ألنها مثنى وجاءت هذه الصفة إلفادة توكيد النهي، فالموصوف هنا 

.Λä⎢Ψä÷: (وقوله تعالى. ال يحتاج إلى تخصيص أو توضيح uρ %[`≡uρ ø—r& Zπ sW≈n= rO()2( ،)Zπ sW≈n= rO ( صفة

uρ≡`]%(للموصوف  ø—r& (وقوله تعالى. منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة) :ô$ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >μ≈s9Î) HωÎ) 

×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ 4()3( ،)Ó‰Ïn≡uρ(:  صفة للموصوف)×μ≈s9Î) (مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة. 

™öθs9uρ) u : وقوله تعالى !$x© ª!$# öΝ à6n= yèyfs9 Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ()4( ،)Zο y‰Ïn≡uρ(:  صفة للموصوف)Zπ̈Βé& (

$!z): (وقوله تعالى. منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة tΒuρ (#ÿρã ÏΒé& ωÎ) (# ÿρß‰ç6÷èu‹ Ï9 $ Yγ≈s9Î) 

# Y‰Ïm≡uρ (()5( ،)# Y‰Ïm≡uρ(:  صفة للموصوف)$Yγ≈s9Î) (فتحة الظاهرةمنصوبة وعالمة نصبها ال.  

                                           
 .51: سورة النحل، آية) 1(

 .7: سورة الواقعة، آية) 2(

 .73: ، آيةةسورة المائد) 3(

 .48: سورة المائدة، آية) 4(

 .31: سورة التوبة، آية) 5(
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  ألفاظ تصلح صفة مفردة للعاقل
  :مثل -1

، حيث تقع صفة للنكرة شرط إضافتها إلى معرفة "مثل: "ومن األلفاظ التي تصلح صفة للعاقل

ومن النعت أيضاً مررت برجلٍ ِمثِْلك، فِمثْلُك : " صفة بقوله" مثل"وقد مثَّل سيبويه على مجيء 

رجل، ويكون نعتاً أيضاً على أنه لم يزد عليك ولم ينقص نعتٌ على أنك قلت هو رجٌل كما أنك 

  .)1("عنك في شيء من األمور، ومثله مررتُ برجلٍ ِمثِْلَك، أي ُصورته شبيهةٌ بصورتَك

" مثل"نعتاً للمعرفة وَمثَّل يونس على مجيء " مثل"وخالف يونس والخليل سيبويه فأجازوا وقوع 

  .، فجعل مثل معرفة"روف بِشَبهَِكمررت بزيٍد المع: "نعتاً للمعرفة بقوله

وتفسير " مررت برجلينِ ِمثْلَْينِ: "على ذلك بقوله َلثَصفة، وَم" ِمثْلينِ" كما عّد سيبويه لفظة 

  .)2(المثلين أن كل واحد منهما ِمثل صاحبه

: صفة للعاقل في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعاً، منها  قوله تعالى" مثل"وقد وردت 

)(#þθä9$ s) sù ß⎯ÏΒ ÷σ çΡ r& È⎦ø⎪ u|³ t6Ï9 $ uΖ Î= ÷WÏΒ $ yϑ ßγ ãΒ öθs%uρ $ uΖ s9 tβρß‰Î7≈tã()3(، )$ uΖ Î= ÷WÏΒ(:  صفة للموصوف

)⎦ø⎪ u |³ t0ِ ( وقد جاءت هذه الصفة مضافة إلى المعرفة وهو الكسرةمجرورة وعالمة جرها ،

ôM(: وقوله تعالى. الضمير المتصل s9$s% öΝ ßγ s9 öΝ ßγ è= ß™â‘ β Î) ß⎯øt ªΥ ωÎ) Öt± o0 öΝ à6 è=÷V ÏiΒ()4( ،

)öΝ à6 è= ÷V ÏiΒ(:  صفة للموصوف)Öt± o0 ( مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة، وقد جاءت هذه

$tΑ( :وقوله تعالى. الصفة مضافة إلى معرفة وهو الضمير المتصل s) sù _|yϑø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx x. 

⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% $tΒ š1t tΡ ωÎ) #\ t± o0 $ oΨ n=÷V ÏiΒ()5( ،)$ oΨ n=÷V ÏiΒ(:  صفة للموصوف)# \t± o0 ( منصوبة

  .وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة، وقد جاءت هذه الصفة مضافة إلى الضمير المتصل
  

                                           
 .423: ، ص1جسيبويه، الكتاب، ) 1(

 .428:المصدر نفسه، ص )2(

 .47: سورة المؤمنون، آية) 3(

 .110: سورة الكهف، آية) 4(

 .27: سورة هود، آية) 5(
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وقعت صفة مفردة للعاقل النكرة، وقد جـاءت  " مثل"يالحظ من خالل اآليات القرآنية السابقة أن 

: " شار ابن جني بقولـه هذه الصفات مضافة إلى معرفة وهو الضمير المتصل، وإلى مثل ذلك أ

ال تقع نعتاً إال بشرط أن تكون نكرة، وهي وإن أضيفت إلـى  ) مثل، شبه، شرع(وهذه المصادر 

معرفة لكنها لم تكتسب التعريف ألنها بمعنى المشتق الذي ال يكتسب التعريف من المضاف إليه، 

" مثلـك "فمعنـى   فإضافتها غير محصنة وهي التي يقدر فيها التنوين، وينوى فيهـا االنفصـال  

فاإلضافة غير المحضة ال تفيـد تعريفـاً وال   . كافيك": شَْرعك" مشابهك، و": ِشبهك" مماثلك، و:

  .)1("تخصيصاً وإن كان المضاف إليه معرفة
 

  :غير -2

صفة مفردة " غير"وقد مثّل سيبويه على وقوع " غير" ومن األلفاظ التي تقع صفة مفردة للعاقل 

، غَْيرِك نعت ُيفصُل به  بين َمْن نَعتَّه بغَْيرٍ وبين من أضفتها إليـه  "ْيرِكمررت برجلٍ غَ: " بقوله

صفة مفردة بقول " غير" واستشهد سيبويه على وقوع . )2(حتى ال يكون مثله أو يكون مّر باثنين

  )الرمل(                                                                                   :لبيد بن أبي ربيعة

ــاْجزِهِ   ــاً فـ ــت قَرضـ  وإذا ُأقْرِضـ
 

 )3(إنمــا َيْجــزِي الفتــى غَْيــُر الَجَمــْل

  .وهي نكرة" غَْيُر"حيث نعت الفتى وهو معرفة بـ 

والفتى وإن كان معرف اللفظ فإن معناه الجنس فال يخص واحـداً بعينـه، فهـو     : " قال سيبويه

التنكير، فإن إضافتها إلى معرفـة بعـدها تجعلهـا     مع إيغالها في" غير"مقارب للنكرة، وكذلك 

  .)4("مقاربة للمعرفة، فصارت الكلمتان بمنزلة واحدة

                                           
حامد المؤمن، بيروت، مكتبة النهضة العربية،  : ، تحقيق2في العربية، ط ابن جني، أبو الفتح بن عثمان بن جني، اللمع) 1(

 .140: م، ص1985 -هـ1405

 .423: ، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 2(

) لـيس الجمـل  (،  وفي الديوان 179: ، ص1962إحسان عبد اهللا، الكويت، : شرح ديوان لبيد بن أبي ربيعة، تحقيق) 3(

 ).غير الجمل(ورواية سيبويه 

 .333: ، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 4(
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ال تتعرف باإلضافة لشدة إبهامها، وتكون صفة للنكرة " غير"وذهب ابن هشام األنصاري إلى أنَّ 

  .)1(في األصل، وقد ترد صفة لمعرفة قريبة منها

تعرف باإلضافة إذا وقعت صفة  " غير"رآن الكريم، إلى أن وذهب الشيخلي في كتابه بالغة الق

≡xÞ: (بين متضادين معرفتين كما هو الحال في قوله تعالى uÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |Môϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγø‹n= tã Îö xî 

ÅUθàÒøó yϑ ø9$# óΟ Îγ ø‹n= tæ Ÿωuρ t⎦⎫ Ïj9!$ Ò9$#()2( فالمنعم عليه، والمغضوب عليه متضادان في هذه ،

صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم في " غير"وقد وردت . )3(التعريف" غير"اآلية مما أكسب 

ìN≡uθøΒr& çö: (نحو اثنين وعشرين موضعاً منها قوله تعالى xî &™!$ uŠ ômr& ( $ tΒuρ šχρ ããèô± o„ tβ$ −ƒr& 

šχθèWyèö7 ãƒ ()4( ،وقوله تعالى. حيث وقعت غير صفة نكرة لموصوف نكرة وهو أموات :Íρ r&) 

š⎥⎫ÏèÎ7≈−F9$# Îö xî ’Í< 'ρ é& Ïπ t/ö‘ M} $# z⎯ÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh9$#()5( ،وهي حال أو  ،فغير بالجر صفة للتابعين

  .)6(منصوبة على االستثناء لمن قرأها بالنصب

χ( :وقوله تعالى Î) uρ (#öθ©9uθtG s? öΑÏ‰ö7 tF ó¡ o„ $ ·Βöθs% öΝ ä. u öxî()7( ،)صفة لقوم، وقد جاءت هذه  :)غَْيَر

فجاءت  فة وهو الضمير المتصل لكنها لم تستفد من هذه اإلضافة تعريفاًالصفة مضافة إلى معر

$(صفة للنكرة  ·Βöθ s%(. وقوله تعالى :$ tΒ) Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈s9Î) ÿ… çν çö xî þ’ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& öΝ ä3 ø‹n=tæ z># x‹ tã BΘöθtƒ 

5ΟŠ Ïà tã()8(، )çν çöxî(: صفة )μ≈s9Î)(  ضافتها إلى إمن غم رُّعلى الوقد جاءت هذه الصفة نكرة

   .معرفة وهو الضمير، وهي مرفوعة لموصوف مجرور لفظاً مرفوع محالً ألنّه اسم ما

                                           
محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، : اللبيب، تحقيق يابن هشام، جمال الدين بن يوسف، مغن) 1(

 .180-179: ، ص1ج

 .7آية  سورة الفاتحة،) 2(

 .8: ، ص1للعكبري، ج، وانظر إمالء ما َمنَّ به الرحمن 13: ، ص1انظر بالغة القرآن الكريم للشيخلي، ج)3(

 .21: حل، آيةنسورة ال) 4(

 .31: سورة النور، آية) 5(

 .237: ، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

 .38: سورة محمد، آية) 7(

 .59: سورة األعراف، آية) 8(
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$tΑ(: وقوله تعالى s% uρ ãβ öθtãöÏù $yγ •ƒr'̄≈tƒ _|yϑ ø9$# $ tΒ àMôϑ Î=tã Ν à6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈s9Î) ” Îö xî()1( ،

)” Î öxî(:  صفة للموصوف)μ≈s9Î) (جاءت هذه  وقد ،مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة

لكنها لم تستفد من هذه اإلضافة تعريفاً فجاءت صفة ) الياء(الصفة مضافة إلى الضمير المتصل 

  .لموصوف نكرة
  
  

  :إالّ -3

وهي في األصل لالستثناء " غير"التي بمنزلة " إالّ"ومن األلفاظ التي ترد صفة مفردة للعاقل لفظة 

ل إحداهما على األخرى، فيوصف بِـ َمْحبخالف غير التي تكون في األصل وصفاً، ولكن قد تُ

وقعت هي وما بعدها صفة لما قبلها، إذا " غير"بمعنى " إالّ"، فإذا كانت "غير"ويستثنى بِـ " إالّ"

$! .öθs9 tβ%x: (لم ُيَرْد بها االستثناء وأريد بها الوصف، وذلك كقوله تعالى yϑ ÍκÏù îπ oλÎ;# u™ ωÎ) ª!$# 

$ s? y‰|¡ x s9 4 z⎯≈ys ö6Ý¡ sù «!$# Éb>u‘ Ä¸ öyèø9$# $ £ϑ tã tβθà ÅÁtƒ()2( ،)ωÎ)(  وما بعدها صفة لِـ)π oλ Î;#u™( ،

ألن المراد نفي اآللهة المتعددة، وإثبات اإلله الواحد الفرد، وال يصح االستثناء بالنصب، ألن 

  .)3(االستثناء يعني أنه لو كان فيهما آلهة فيهم اهللا لم تفسدا

في اآلية السابقة لالستثناء وحجته في ذلك أن آلهة جمع " إالّ"ُه ورد ابن هشام على المبرد َعدَّ

  .)4(منكر في اإلثبات فال عموم له فال يصّح االستثناء منه

$ #$!ωÎ) ª: (وما بعدها في قوله تعالى" إالّ"أما سيبويه فعدَّ  s? y‰ |¡ x s9( صفة آللهة ولم يشترط أن ،

التي للوصف " إالّ"وذهب ابن هشام إلى أن . )5(برديكون الموصوف بها جمعاً أو شبهه خالفاً للم

  :من وجهين" غير"تفارق 

                                           
 .38: سورة القصص، آية) 1(

 .22: سورة األنبياء، آية) 2(

م، المجلـد األول،  1996-هـ1417، دمشق، دار ابن كثير،5ه، طالدرويش، محي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيان) 3(

 .21: ص

 84-83: ، ص1ابن هشام، مغني اللبيب،ج) 4(

 .85 -84: المصدر نفسه، ص )5(
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 ".جاءني غير زيد: " ويقال" جاءني إالّ زيد: " أنه ال يجوز حذف موصوفها، فال يقال: أحدهما

ألنه يجوز " عندي درهم إالّ دانق: "أنه ال يوصف بها إالّ حيث يصّح االستثناء، فيجوز: والثاني

في حين " عندي درهم إالّ جيداً" درهم إال جيد، ألنه يمتنع "  دانقاً، ويمتنع عنديعندي درهم إالّ

  .)1("عندي درهم غيُر جيد: " يجوز القول
  

صفة تعذر االستثناء، وجعله من الشاذ " إالّ"ونقل ابن هشام عن ابن الحاجب اشتراطه في وقوع 

  )الوافر(                    :قول عمرو بن معدي كرب

ــلُّ  ــوه َوكُــ ــُه أخُــ  َأخٍ ُمفارقُــ
 

ــدان   ــك إالّ الفرقــ ــُر أبيــ  )2(لعمــ

فالشاعر كان يمكنه أن يقول إالّ الفرقدين، فاالستثناء في هذا البيت ال يتعذر، والمعنى كّل أخٍ 

  .)3(غير الفْرقََدين

                                           
 .86-85: ،1ابن هشام، مغني اللبيب،ج )1(

، 3لنهضة مصر، جالتبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي، شرح المفضليات، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة، دار ا) 2(

 .1323: ص
 .1323: المصدر نفسه، ص )3(
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  العددالصفة المفردة من حيث 

  :الصفة المفردة مفرداً

بصيغة االسم المفرد في القرآن الكريم  -ه جملةالتي ليست جملة وال شب - وردت الصفة المفردة

  : ثالثمئة وإحدى وثالثين مرة، جاءت على النحو التالي
  

  :الصفة المفردة بصيغة المفرد منصوبة

: وردت الصفة المفردة بصيغة المفرد منصوبة في ستة وسبعين موضعاً، منهـا قولـه تعـالى   

)t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãèÎ7 −F tƒ tΑθß™§9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓ W{$#()1( ،)¥_ ÍhΓ W{ صــفة منصــوبة للموصــوف  :)#$

ــوب  ــرد المنص ــالى). tΑθß™§9$#(المف ــه تع $ö≅è% tβ ( :وقول ysö7 ß™ ’În1u‘ ö≅yδ àMΖ ä. ωÎ) #Z |³ o0 

Zωθ ß™ §‘()2( ،)Zωθ ß™ Z|³#(صفة منصوبة للموصوف المفرد المنصوب  :)‘§ o0 .(  

sπ(: وقوله تعالى −ƒÍh‘ èŒ ô⎯ tΒ $ oΨù=yϑ ym yì tΒ ?yθçΡ 4 … çμ ¯Ρ Î) šχ%x. #Y‰ö6tã # Y‘θ ä3 x©()3( ،)# Y‘θ ä3 x©(:  صفة

#(منصوبة للموصوف المفرد المنصوب  Y‰ö6tã .( وقوله تعـالى :)(#θä9$ s% $ pκš‰r'̄≈tƒ â“ƒÍ“ yèø9$# ¨β Î) ÿ… ã& s! $ \/r& 

$ V‚ ø‹ x© #ZÎ6x.()4( ،)$V‚ø‹ x©(:  المنصوب للموصوف المفرد منصوبةصفة )$\/r&( .  

yŸωuρ (#ÿρ(: وقوله تعالى à$ Î# tƒ ωÎ) #\ Å_$sù #Y‘$ ¤ Ÿ2 ()5( ،)# Y‘$¤ Ÿ2(:    صفة منصـوبة للموصـوف

$_Å\#(المفــرد المنصــوب  sù.( وقولــه تعــالى) :#θè=ä3 sù $ pκ ÷]ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛ r&uρ }§Í← !$t6ø9$# uÉ) x ø9$# ()6( ،

)É) x ø9$#(: للموصوف المفرد المنصوب  صفة منصوبة)§ Í←!$ t6ø9$# .(  
  

  

                                           
 .157: سورة األعراف، آية) 1(

 .93: سورة اإلسراء، آية) 2(

 3: سورة اإلسراء، آية) 3(

 .78: سورة يوسف، آية) 4(

 .27: سورة نوح، آية)5(

 .28: سورة الحج، آية) 6(
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  :يغة المفرد مرفوعةالصفة المفردة بص

وجاءت الصفة المفردة بصيغة االسم المفرد مرفوعة في مئة وثمانية وأربعين موضعاً منها قوله 

ÎoΤ’: تعالى Î)) öΝ ä3 s9 îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ()1( ،)×⎦⎫ÏΒ r&(:     صفة مرفوعـة للموصـوف المفـرد المرفـوع 

)îΑθß™u‘ .( وقوله تعـالى) :ô‰s) ©9 tx Ÿ2 š⎥⎪ Ï%©! $# (# þθä9$ s% ¨β Î) ©!$# uθèδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# ß⎦ø⌠$# zΝ tƒó tΒ()2( ،

)ß⎦ø⌠ ßxŠ(صفة مرفوعة للموصوف المفرد المرفـوع   :)#$ Å¡ yϑ ø9$# .(  وقولـه تعـالى :#sŒÎ* sù) “ Ï% ©! $# 

y7 uΖ ÷t/ … çμ uΖ ÷ t/uρ ×ο uρ≡y‰tã … çμ ¯Ρ r(x. ;’Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym  ()3( ،)ÒΟŠ Ïϑ ym (:  صفة مرفوعة للموصوف المفـرد 

>Í’;(المرفــوع uρ .(ه تعــالىوقولــ :tΑt“ tΡ) Ïμ Î/ ßyρ ”9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ()4( ،)ß⎦⎫ ÏΒF{$#(:  صــفة مرفوعــة

ßyρ(للموصوف المفرد المرفوع  ”9$# .(وقوله تعالى :)tΑ$ s) sù O$ tΡ r& ãΝ ä3 š/u‘ 4’n? ôãF{$#()5( ،)’n? ôãF{$#(: 

  ).َربُّ(صفة مرفوعة للموصوف المفرد المرفوع 
  

  

  :الصفة المفردة بصيغة المفرد مجرورة

مواضـع   ةءت الصفة المفردة بصيغة االسم المفرد مجرورة في القرآن الكريم في مئة وسبعوجا

#$!3ª: منها قوله تعالى uρ) Ÿω =Åsãƒ ¨≅ ä. A‘$ ¤ x. ?Λ⎧ ÏO r&()6( ،)?Λ⎧ ÏO r&(:     صـفة مجـرورة  للموصـوف

ــرد  ¤$‘(المف x. (ــافة ــرور باإلض ــالى. المج ــه تع x‹≈yδ $tΒ tβρ#(: وقول ß‰tãθè? Èe≅ ä3Ï9 A>#̈ρ r& 

7á‹Ï ym()7( ،)7á‹Ï ym(:  صفة مجرورة للموصوف المفرد)># ¨ρ r& (وقولـه  .المجرور باإلضافة 

çμ≈tΡ(: تعالى ö¤± t6sù AΟ≈n= äóÎ/ 5ΟŠ Î= ym()8(،)5ΟŠ Î= ym(:  صفة مجرورة للموصوف المفرد)AΟ≈n= äî ( المجرور

  .بحرف الجرِّ
                                           

 .107: سورة الشعراء، آية) 1(

 .17: سورة المائدة، آية) 2(

 .34: سورة فصلت، آية) 3(

 .193: سورة الشعراء، آية) 4(

 .24: سورة النازعات، آية) 5(

 .276: سورة البقرة، آية) 6(

 .32سورة ق، آية، ) 7(

 101: سورة الصافات، آية) 8(
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  :الصفة المفردة مثنى

ريم مثناة في أربعة مواضع، جاءت مجـرورة فـي   وردت الصفة المفردة للعاقل في القرآن الك

$š: موضعين اثنـين وذلـك فـي قولـه تعـالى      tF tΡ%Ÿ2) |M øtrB È⎦ø⎪ y‰ö6tã ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È⎦ ÷⎫ ys Î=≈|¹ 

$ yϑ èδ$ tF tΡ$y⇐sù ()1( ،)È⎦ ÷⎫ ys Î=≈ ⎪È⎦ø(صفة مجرورة للموصوف  :)¹| y‰ö6tã( وقوله  .المجرور باإلضافة

Β̈$: (تعالى r&uρ â‘# y‰Ågø: $# tβ%s3 sù È⎦÷⎫yϑ≈n= äóÏ9 È⎦÷⎫ yϑŠ ÏKtƒ()2( ،)È⎦÷⎫yϑŠ ÏKtƒ(:     صـفة مجـرورة للموصـوف

⎫÷⎦È(المجرور  yϑ≈n= äñ.( وجاءت هذه الصفة منصوبة في موضع واحد هو قوله تعالى) :tΑ$s% uρ ª!$# 

Ÿω (#ÿρ ä‹ Ï‚−Gs? È⎦÷⎫ yγ≈s9Î) È⎦÷⎫ uΖøO $#()3( ،)È⎦÷⎫ uΖ øO$#(:  صفة منصوبة للموصوف المنصوب)È⎦÷⎫ yγ≈s9Î).(  

$(: وجاءت هذه الصفة مرفوعة في قوله تعـالى  pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ äο y‰≈pκy− öΝ ä3 ÏΖ ÷t/ # sŒÎ) u|Ø ym 

ãΝ ä. y‰tnr& ßNöθyϑ ø9$# t⎦⎫ Ïm Ïπ §‹Ï¹ uθø9$# Èβ$uΖ øO$# # uρ sŒ 5Αô‰ tã()4( ،)# uρ sŒ(:   صفة مرفوعة وعالمة رفعهـا

$Èβ(األلف للموصوف المرفوع  uΖøO $#.(  
  

  

  :ردة جمعاًالصفة المف

  :على النحو التالي توردت الصفة المفردة للعاقل مجموعة في مئة وثمانية وثمانين موضعاً جاء

  :الصفة جمع  مذكر سالماً -

القياس جمع الصفات بالواو والنون إذا كانت للمذكر العاقل، ألن هذه الصفات جارية مجرى 

كذلك، وواو ضاربون تشبه واو الضمير األفعال في جريها صفة على ما قبلها كما تكون األفعال 

في يضربون ألنها مثلها في مجيئها بعد سالمة ما قبلها وأن للجمع، فجاز أن تجمع هذا الجمع 

   .)5(يصعبون: صعبون كما تقول: فتقول

                                           
 .10: سورة التحريم، آية) 1(

  .82سورة الكهف، ) 2(

 .51: لنحل، آيةاسورة ) 3(

 .106: سورة المائدة، آية) 4(

 .401: ابن يعيش، شرح المفصل، المجلد الثاني، الجزء الخامس، ص) 5(
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وقد وردت الصفة المفردة للعاقل مجموعة جمع مذكر سالماً في القرآن الكريم في مئة وثالثة 

  : ت على النحو التاليوأربعين موضعاً جاء
  

  :الصفة المفردة جمع مذكر سالماً مرفوعة

óΟ: وجاءت هذه الصفة فـي سـتة وثالثـين موضـعاً منهـا قولـه تعـالى        çFΡ r&) ãΝ à2 äτ !$ t/# u™uρ 

tβθ ãΒ y‰ ø% F{ $#((1) ،)tβθ ãΒ y‰ ø% F{$#(:  صفة للموصوف)ãΝ à2 äτ !$ t/# u™uρ (  مرفوعة وعالمة رفعها الـواو

Ÿωöθs9uρ) ×Α%ỳ: وقولـه تعـالى  . اًألنها جمعت جمع مذكر سالم Í‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ•Β Ö™!$ |¡ ÎΣuρ ×M≈uΖ ÏΒ÷σ •Β óΟ ©9 

öΝ èδθßϑ n= ÷ès? ()2( ،)tβθãΖ ÏΒ÷σ •Β(: المرفوع للموصوف مرفوعة صفة )×Α%ỳ Í‘(  حيث جاء الموصوف

θä9$#)(: وقولــه تعــالى  .جمعــاً للعاقــل  s% uρ x‹ sƒªB $# ß⎯≈oΗ÷q§9$# #V$ s!uρ 3 … çμ oΨ≈ysö7 ß™ 4 ö≅t/ ×Š$t6Ïã 

šχθ ãΒ t õ3 •Β((3) ،)šχθ ãΒ t õ3 •Β(:  صفة مرفوعة للموصوف المرفوع)×Š$ t6Ïã ( وجاء الموصوف

ــل ــاً للعاق ــالى .جمع ــه تع Ÿω) tβθãè‹ÏÜ: وقول tGó¡ tƒ öΝ èδuóÇnΣ öΝ èδuρ öΝ çλ m; Ó‰Ψã_ tβρ ç |Ø øt ’Χ((4) ،

)tβρ ç |Ø øt ’Χ(:  المرفوع  للموصوفصفة مرفوعة)Ó‰Ψã_ (والموصوف جمٌع للعاقل.  
  

  

  :الصفة المفردة جمع مذكر سالماً منصوبة

: وردت الصفة المجموعة جمع مذكر سالماً منصوبة في تسعة وخمسين موضعاً منها قوله تعالى

)ö$ tΡ ù't±Σr& uρ $ yδy‰÷èt/ $ ·Βöθ s% š⎥⎪ Ìyz#u™ ()5( ،)š⎥⎪ Ìyz# u™(:  صفة منصوبة للموصوف المنصوب

)$ ·Β öθs% (وقوله تعالى  .والموصوف جمٌع للعاقل: )(#θä9$ s% #©y›θßϑ≈tƒ ¨βÎ) $ pκÏù $ YΒ öθs% t⎦⎪ Í‘$¬7 y_()6( ،

)t⎦⎪ Í‘$ ¬7 y_(:  صفة منصوبة للموصوف المنصوب)$ YΒ öθs%( وقوله  .والموصوف جمٌع للعاقل

                                           
 .76: سورة الشعراء، آية )1(

 .25: سورة الفتح، آية) 2(

 .26: سورة األنبياء، آية) 3(

 .75: سورة يس، آية) 4(

 .11: سورة األنبياء، آية) 5(

 .22: سورة المائدة، آية) 6(
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θçΡθä3#): تعالى s? uρ) .⎯ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ $ YΒ öθs% t⎦⎫ Ås Î=≈|¹()1( ،)t⎦⎫ Ås Î=≈|¹(:  صفة منصوبة للموصوف

YΒ$(المذكر العاقل المنصوب  öθ s%.( وقوله تعالى): 4öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 $·Β öθs% š⎥⎫ Ïϑ tã()2( ،

)š⎥⎫ Ïϑ tã(:  صفة منصوبة جمعت جمع مذكر سالماً لموصوف مذكر عاقل منصوب هو

)$ ·Β öθs%.( وقوله تعالى) :Wξß™ •‘ t⎦⎪ ÎÅe³ t6•Β t⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒuρ ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’n?tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ 

È≅ß™ ”9$#()3( ،)t⎦⎪ ÎÅe³ t6•Β(:  صفة منصوبة جمعت بالياء والنون لموصوف مذكر عاقل منصوب هو

)Wξß™•‘.(  
  

  :الصفة المفردة جمع مذكر سالماً مجرورة

ووردت الصفة المفردة للعاقل بصيغة جمع المذكر السالم مجرورة في القرآن الكريم في ثمانيـة  

$ (Β̈$: وأربعين موضعاً منها قوله تعالى uΖ÷èÏϑ y™ # x‹≈pκÍ5 þ’Îû $ uΖÍ← !$t/#u™ t⎦, Î! ¨ρ F{$#()4( ،)t⎦, Î! ¨ρ F{ صفة  :)#$

وقوله  ).آباء(مجرورة جمعت جمع مذكر سالماً ألنها وصف لموصوف مذكر عاقل مجرور هو 

#y): تعالى ø‹s3 sù) 4†y›#u™ 4’n? tã 7Θöθs% š⎥⎪ Ì Ï≈ x.()5( ،)š⎥⎪ Ì Ï≈x.(: جمعـت   مجـرورة   صفة

 Ÿωuρ( :وقولـه تعـالى   ).%7Θöθs(هو  مجرور كر عاقلجمع مذكر سالماً ألنها وصف لموصوف مذ

–Štãƒ … çμ ß™ ù't/ Ç⎯ tã ÏΘöθs) ø9$# š⎥⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $#((6) ،)š⎥⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 صفة مجرورة جمعـت جمـع    :)#$

(ÏΘöθs(مذكر سالماً ألنها وصف لموصوف مذكر عاقل مجرور هو  ø9$#.(  

(ô‰s: وقوله تعالى s9 uρ) ôM s) t7 y™ $oΨçGuΗÍ>x. $ tΡ ÏŠ$ t7 ÏèÏ9 t⎦⎫ Î= y™ößϑ ø9 $# ()7( ،)t⎦⎫ Î= y™ ößϑ ø9$#(:  صفة مجرورة

tΡ$(جمعت جمع مذكر سالماً ألنها وصف لموصوف مذكر عاقل مجرور هو  ÏŠ$ t7 Ïæ.(  

                                           
 .9: سورة يوسف، آية) 1(

 .64: ف، آيةسورة األعرا) 2(

 .165: سورة النساء، آية) 3(

 .24: سورة المؤمنون، آية) 4(

 .93سورة األعراف، آية ) 5(

 .147: سورة األنعام، آية) 6(

 .171: سورة الصافات، آية) 7(
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…ô(: وقوله تعالى çμ ¯ΡÎ) ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6Ïã š⎥⎫ ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9 $#((1) ،)š⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$#(:  صفة مجرورة جمعت

tΡ$(ر عاقل مجرور هو جمع مذكر سالماً ألنها وصف لموصوف مذك ÏŠ$ t6Ïã.(  
  

  :الصفة جمع مؤنث سالماً

عبالت، وحلوات، وحذرات، ولم يسمع تكسير : القياس جمع الصفات المؤنثة باأللف والتاء، نحو

فقالوا عبلة وعبال وكمشة وكماش، وتكسير هـذه  " فَْعلَة" الصفة المؤنثة إال في مثال واحد وهو 

التكسير في المذكر بعيداً فهو في التأنيث أبعد، ألن التأنيث  الصفات على خالف األصل فإذا كان

  .)2(يزيده شبها بالفعل

وقد وردت الصفة المؤنثة مجموعة باأللف والتاء في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعاً، في 

¡|$!™Ö: ثالثة مواضع منها جاءت مرفوعة وذلك في قوله تعالى ÎΣuρ) ×M≈uΖ ÏΒ÷σ •Β óΟ ©9 öΝ èδθßϑ n= ÷ès?()3( ،

)×M≈uΖÏΒ ÷σ •Β(:  صفة مرفوعة جمعت باأللف والتاء ألنها وصف لموصوف مؤنث عاقل مرفوع هو

)Ö™!$ |¡ ÎΣ .(وقوله تعالى :Ö‘θãm) ÔN≡u‘θÝÁ ø) ¨Β ’Îû ÏΘ$ u‹Ïƒø: $# ()4( ،)ÔN≡u‘θÝÁø) ¨Β(:  صفة مرفوعة

: وقوله تعالى ). θãm‘(جمعت باأللف والتاء ألنها وصف لموصوف مؤنث عاقل مرفوع هو 

)öΛèε y‰ΨÏãuρ ßN≡uÅÇ≈s% Å∃ ö©Ü9$# ×⎦⎫Ïã()5( ،)ßN≡uÅÇ≈s%(:  صفة مرفوعة لموصوف محذوف هو

ووردت هذه الصفة مجرورة في موضع واحد هو  .نساٌء قاصرات الطرف: نساء، وتقدير الكالم

Ïϑ⎯: (قوله تعالى sù $ ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3 ãΖ≈yϑ ÷ƒr& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈uŠ tGsù ÏM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#()6( ،)ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#(:  صفة

Ν(مجرورة جمعت باأللف والتاء ألنها وصف لموصوف مؤنث عاقل مجرور هو  ä3ÏG≈uŠ tGsù .(

…tã ÿ¤|©4: (منها قوله تعالى موضعاًووردت هذه الصفة منصوبة في اثني عشر  çμ š/u‘ β Î) £⎯ ä3s) ¯= sÛ 

                                           
 .24: سورة يوسف، آية) 1(

 .402: ابن يعيش، شرح المفصل، المجلد الثاني، الجزء الخامس، ص) 2(

 .25 :سورة الفتح، آية) 3(

 .72: سورة الرحمن، آية) 4(

 .48سورة الصافات، آية ) 5(

 .25: سورة النساء، آية) 6(
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β r& ÿ… ã& s! Ï‰ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø—r& #Zöyz £⎯ ä3ΨÏiΒ ;M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ ;M≈uΖ ÏΒ÷σ •Β ;M≈tF ÏΖ≈s% BM≈t6Í×̄≈s? ;N≡y‰Î7≈tã ;M≈ysÍ×̄≈y™ 

;M≈t6ÍhŠ rO # Y‘%s3ö/r&uρ()1(  فالصفات ،)M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ( ،)M≈uΖ ÏΒ÷σ •Β( ،)M≈tF ÏΖ≈s%( ،)M≈t6Í×̄≈s?( ،)N≡y‰Î7≈tã( ،

)M≈ysÍ×̄≈ y™( ،)M≈t6ÍhŠ rO( ، صفات منصوبة جمعت باأللف والتاء لموصوف مؤنث عاقل منصوب

uρ≡`¹%(هو  ø—r&.(  

β¨: (ه تعالىوقول Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãΒ ö tƒ ÏM≈uΖ|Áós ãΚ ø9$# ÏM≈n= Ï≈tóø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ()2( ،)ÏM≈n=Ï≈ tóø9$#( ،

ÏM≈oΨÏΒ(و ÷σ ßϑ ø9$# ( صفات منصوبة جمعت باأللف والتاء لموصوف مؤنث عاقل منصوب هو

)M≈uΖ |ÁósãΚ ø9$# .(وقوله تعالى) :⎯ tΒuρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈oΨ|Á ósßϑ ø9$# 

ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#()3( ،)ÏM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ( صفة منصوبة للموصوف المؤنث العاقل المنصوب

)ÏM≈oΨ|Áósßϑ ø9$#.(  
  

  :الصفة المفردة جمع تكسير

ذهب ابن يعيش إلى أن تكسير الصفة ضعيف والقياس جمعها  بالواو والنون وسبب ضعف 

جرى الفعل، وهي تفتقر إلى تقدم الموصوف كالفعل في تكسيرها يعود إلى كون الصفة تجري م

افتقاره إلى الفاعل، كما أن الصفة مشتقة من المصدر والفعل  كذلك، فالقياس أن تجمع هذه 

أشبه ذلك " يقومون: " الصفات جمع السالمة ألنه يجري مجرى عالمة الجمع من الفعل، إذا قلت

فاألصل أن  .جرى جمع الضمير في الفعلقائمون، وجرى جمع السالمة في الصفة م: قولك

تجمع هذه الصفات جمع السالمة ولكّن قلة استعمال الصفة مع الموصوف وكثرة إقامتها مقامة 

  .)4(غَلَّبت االسمية عليها فقوي التكسير فيها

                                           
 .5: سورة التحريم، آية) 1(

 .23: سورة النور، آية) 2(

 .25: سورة النساء، آية) 3(

 .396 : ابن يعيش، شرح المفصل، المجلد الثاني، الجزء الخامس، ص) 4(
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، وهذه "عبد وعبدان" شيخ وأشياخ، و: " وقد كسرت العرب بعض الصفات تكسير األسماء فقالوا

كادون يستعملونها مع موصوفها ألنهم أجروها مجرى األسماء فال يقولون رجل عبد الصفات ال ي

  .)1(وال رجل شيخ

وقد وردت الصفة المفردة للعاقل مجموعة جمع تكسير في القرآن الكريم في ثالثـين موضـعاً،   

  : جاءت على النحو التالي
  

  :الصفة المفردة جمع تكسير مرفوعة

 (Ÿωuρ : تكسير مرفوعة في تسعة مواضع منها قولـه تعـالى  ع للعاقل جموردت الصفة المفردة 

9 È∝̄≈sÛ çÏÜ tƒ Ïμ ø‹ym$ oΨpg ¿2 HωÎ) íΝ tΒ é& Ν ä3 ä9$ sV øΒ r& 4()2( ،)Ν ä3 ä9$ sVøΒ r&(:   صفة مرفوعة جمعت جمع تكسـير

íΝ(للموصوف المؤنث العاقـل المرفـوع    tΒ é&.(   وقولـه تعـالى) :óΟ èδy‰Ζ Ïãuρ ßN≡u ÅÇ≈s% Å∃ ö©Ü9$# 

ë>#tø? r&()3( ،)ë># tø? r&(:    صفة مرفوعة جمعت جمع تكسير للموصوف المؤنث العاقـل المرفـوع

)ßN≡uÅÇ≈s%.(  ــالى ــه تع $: (وقول pκ š‰r'̄≈tƒ ã≅ß™ ”9$# (#θè=ä. z⎯ÏΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# (#θè= uΗùå$#uρ $ ·sÎ=≈|¹ ( ’ÎoΤ Î) $ yϑ Î/ 

tβθè=yϑ ÷ès? ×Λ⎧ Î=tæ()4( ،)ã≅ß™ ”9$# ( ـ  ).أي(وف المرفـوع  صفة مرفوعة جمعت جمع تكسير للموص

ــالى  ــه تع $: (وقول pκ ön= tæ îπ s3Í× ¯≈n= tΒ Ôâ ŸξÏî ×Š#y‰Ï© ω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝ èδttΒ r&()5( ،)Ôâ ŸξÏî( ،

)×Š# y‰Ï©(:   صفات مرفوعة جمعت جمع تكسير للموصوف العاقل المرفـوع)îπ s3Í×̄≈n= tΒ.(   وقولـه

…ç: تعالى ã& s!uρ) ×π −ƒÍh‘ èŒ â™ !$ x yè àÊ()6(، )â™ !$ x yèàÊ(:    صفة مرفوعة جمعت جمع تكسـير للموصـوف

π×(المؤنث العاقل المرفوع  −ƒÍh‘ èŒ .( وقوله تعـالى) :öΛèεy‰ΨÏãuρ ßN≡uÅÇ≈s% Å∃ö©Ü9$# ×⎦⎫ Ïã()7( ،)×⎦⎫ Ïã(: 

  ).%ßN≡uÅÇ≈s(صفة مرفوعة جمعت جمع تكسير للموصوف المؤنث العاقل المرفوع 
  

  

                                           
 .398 :الثاني، الجزء الخامس، صابن يعيش، شرح المفصل، المجلد )1(

 .38: سورة األنعام، آية) 2(

 .52: سورة ص، آية) 3(

 .51: سورة المؤمنون، آية) 4(

 .6: آية سورة التحريم،) 5(

 .266: سورة البقرة، آية) 6(

 .48: سورة الصافات، آية) 7(
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  :الصفة المفردة جمع تكسير منصوبة

فردة للعاقل جمع تكسير منصوبة في القرآن الكريم في أحَد عشر موضعاً منها وردت الصفة الم

óΟ: قوله تعالى çF⊥oΨsß uρ)  ∅sß Ï™öθ¡¡9$# óΟ çFΖ à2uρ $JΒ öθs% # Y‘θ ç/()1( ،)# Y‘θ ç/(:  صفة منصوبة جمعت

$(جمع تكسير للموصوف المـذكر العاقـل المنصـوب     JΒöθs%.(   وقولـه تعـالى) :÷Λä⎢Ψä. uρ %[`≡uρ ø—r& 

Zπ sW≈n= rO()2( ،)ًصفة منصوبة جمعت جمع تكسير للموصوف المؤنـث العاقـل المنصـوب     )ثالثة

)%[`≡uρ ø— r&.( وقوله تعالى :)šu‘ É‹Ζ è? uρ ⎯ Ïμ Î/ $ YΒöθs% # t‰ —9 ()3( ،)# t‰ صفة منصوبة جمعت جمع تكسير ) 9—

$(للموصوف المذكر العاقل المنصوب  YΒöθs%.(  
  

  :الصفة المفردة جمع تكسير مجرورة

صفة المفردة للعاقل جمع تكسير مجرورة في القرآن الكريم في عشرة مواضـع منهـا   وردت ال

β: قولــــه تعــــالى r&) #t Îdγ sÛ z©ÉL ø‹t/ t⎦⎫ Ï Í←!$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ï Å3≈yèø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ ÏŠθ àf ¡9 $# ()4( ،

)ÏŠθ àf ¡9 ì(صفة مجرورة جمعت جمع تكسير للموصوف المذكر العاقل المجرور  :)#$ 2 ”9$# .(

Ο ( :تعالىوقوله  ßγ≈uΖô_̈ρ y—uρ A‘θçt¿2 &⎦⎫ Ïã()5( ،)&⎦⎫ Ïã(: للموصوف المؤنث  العاقلمجرورة   صفة 

ــرور  ــالى  .)A ‘θçt  (المج ــه تع öΝ: وقول åκ ¨ΞÎ) uρ) $ tΡ y‰Ζ Ïã z⎯Ïϑ s9 t⎦÷⎫x sÜ óÁ ßϑ ø9$# Í‘$ uŠ ÷z F{ $# ()6( ،

)Í‘$ uŠ ÷z F{ صفة مجرورة  جمعت جمـع تكسـير للموصـوف المـذكر العاقـل المجـرور        :)#$

)t⎦ ÷⎫ x sÜ óÁßϑ ø9$#.(  

                                           
 .12: سورة الفتح، آية) 1(

 .7: سورة الواقعة، آية) 2(

 .97 :سورة مريم، آية) 3(

 .125: سورة البقرة، آية) 4(

 .20: سورة الطور، آية) 5(

 .47: سورة ص، آية) 6(
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  الصفة من حيث اإلفراد واإلضافة
  

  :ةًمفردالصفة 

فبلغ عددها  - غير مضافة - جاءت معظم الصفات المفردة للعاقل في القرآن الكريم مفردة

(öyŸξsù ô‰ãèø: (وأربعين صفة منها قوله تعالى اًئة وستاأربعم s? y‰÷èt/ 3“ tò2 Éj‹9$# yì tΒ ÏΘöθs) ø9$# 

t⎦⎫ ÏΗÍ>≈©à9$#()1( ،)t⎦⎫ÏΗÍ>≈©à9$#(: للموصوف  - غير مضافة - صفة مفردة)ÏΘöθ s) ø9$# .(  

#šô: (وقوله تعالى Î=÷‚ tGó¡ o„ uρ .⎯ÏΒ Ν à2 Ï‰÷èt/ $ ¨Β â™!$ t± o„ !$ yϑ x. Ν à2r't±Ρ r& ⎯ ÏiΒ Ïπ −ƒÍh‘ èŒ BΘöθs% 

š⎥⎪ Ìyz# u™()2( ،)š⎥⎪ Ì yz# u™(: للموصوف  - غير مضافة -صفة مفردة)BΘöθ s%.( وقوله تعالى: 

) β Î) ⎯ä3 tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ tβρ çô³ Ïã tβρç É9≈|¹ (#θç7 Î= øótƒ È⎦÷⎫tGs($ÏΒ()3(، )tβρ çÉ9≈|¹(: غير  -صفة مفردة

tβρçô³(للموصوف  - مضافة Ïã .(وقوله تعالى: )ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9$# t⎦⎫É) Å¡≈x ø9$#()4( ،

)t⎦⎫É) Å¡≈x ø9$#(:  صفة مفردة للموصوف)tΠöθs) ø9$#.( وقوله تعالى: (# þθãèt7 ¨? $#uρ) z öΔr& Èe≅ä. A‘$ ¬7 y_ 

7‰Š ÏΖtã()5( ،)7‰Š ÏΖ tã(: للموصوف  - غير مضافة - صفة مفردة)A‘$ ¬7 y_( .  

$tΑ(: وقوله تعالى s) sù O$ tΡ r& ãΝ ä3 š/u‘ 4’n?ôãF{$# ()6( ،)4’n? ôãF{$#(:  صفة مفردة للموصوف)ãΝ ä3 š/u‘ (

ãΝ(مرفوعة وعالمة رفعها الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، و  ä3š/u‘ ( بمعنى سيدكم

وصاحب نعمتكم، والرَُّب اسم اهللا تعالى وال يقال الّرُب في غير اهللا إال باإلضافة كما هو الحال 

  .)7(في هذه اآلية
  

  

                                           
 .68: سورة األنعام، آية) 1(

 .133: سورة األنعام، آية) 2(

 .65: سورة األنفال، آية) 3(

 .80: سورة التوبة، آية) 4(

 .59: سورة هود، آية) 5(

 .24: سورة النازعات، آية) 6(

 .321: ، ص2ط، المعجم الوسيط) 7(
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  :الصفة مضافة

وردت الصفة المفردة للعاقل في القرآن الكريم مضافة في سبعة وسبعين موضـعاً منهـا قولـه    

ــالى $tΑ(: تعـ s) sù _|yϑ ø9$# t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ãx x. ⎯ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% $ tΒ š1ttΡ ωÎ) #\t± o0 $ oΨ n= ÷V ÏiΒ()1( ،)$ oΨ n= ÷V ÏiΒ(: 

±t\#(للموصوف ) نا(صفة مضافة إلى معرفة وهو الضمير المتصل  o0.(  وقوله تعـالى) :ìN≡uθøΒr& 

çöxî &™!$ uŠ ômr& ( $ tΒuρ šχρ ããèô± o„ tβ$ −ƒr& šχθèWyèö7 ãƒ ()2( ،)ç öxî(:  صفة للموصوف)ìN≡uθøΒr& (  وقـد

™(جاءت هذه الصفة مضافة إلى اسم نكرة وهو  !$uŠ ômr& (  على األصل، إذ األصل فـي) أن ) غيـر

$ sŒÎ*sù u™!%ỳ ß‰ôãuρ#: (وقوله تعالى  .)3(تقع نعتاً للنكرة yϑ ßγ8 s9ρ é& $ oΨ÷Wyèt/ öΝ à6ø‹n=tæ # YŠ$ t6Ïã !$uΖ ©9 ’Í< 'ρ é& 

< ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰x©()4( ،)’Í< 'ρ é&(: حب للموصوف صفة نكرة بمعنى صا)# YŠ$ t6Ïã (    وقـد جـاءت هـذه

¨(الصفة مضافة إلى اسم نكرة وهو  ù't/.(   وقولـه تعـالى) :y7 Ï9≡sŒ ©|¤Š Ïã ß⎦ø⌠ $# zΝ tƒötΒ 4 š ö̂θs% 

Èd,ysø9$# “ Ï% ©! $# ÏμŠ Ïù tβρ çtIôϑ tƒ()5( ،)⎦ø⌠$#(:  صفة للموصوف)©|¤Š Ïã (    وقد جـاءت هـذه الصـفة

zΝ(مضافة إلى معرفة وهو  tƒötΒ.( عـالى وقوله ت: )ôM t/¤‹ x. öΝ ßγ n= ö6s% ãΠöθs% 8yθçΡ ×Š%tæuρ ãβ öθtãöÏùuρ ρ èŒ 

ÏŠ$ s? ÷ρ F{$#()6( ،)ρ èŒ(:  هنا بمعنى صاحب وقد جاءت صفة للموصوف العلم)β öθtãöÏù(  وأضـيفت ،

     .ف باأللف والالماسم معرَّ إلى

ρ(وتأتي  èŒ (رت بامرأة مر: ليتوصل بها إلى الوصف بأسماء األجناس، ألنك ال تستطيع القول

مررت بامرأٍة ذي سوارٍ، ورجلٍ ذي ثوب، صح : سوار، ورجل ثوب، فإذا أتيت بذي فقلت

مررت برجل ذي عمرو : إلى األعالم فال يصح القول) ذو(وال تضاف  .)7(المعنى واللفظ

                                           
 .27: سورة هود، آية) 1(

 .21: سورة النحل، آية) 2(

 .179: ، ص1اللبيب، ج يابن هشام، مغن) 3(

 .5: سورة اإلسراء، آية) 4(

 .34: سورة مريم، آية) 5(

 .38: سورة  ص، آية) 6(

، 2، ج1982ر الرشـيد،  كاظم بحر المرجان، العراق، دا: الجرجاني، عبد القاهر، المقتصد في شرح اإليضاح، تحقيق) 7(

 .285: ص
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مررت برجلٍ ذيك وامرأٍة ذَانك، : إلى المضمرات فال يصح القول) ذو(الظريفُ، كما ال تضاف 

  : التي بمعنى صاحب إلى المضمر في قول الشاعر) ذو(وقد شذّ إضافة . ر معرفةألن المضم
  )مجزوء الرمل(

ــلِ  ــرِفُ ذا الفْضــ ــا َيْعــ  إنمــ
 

 )1(ُووُهِمـــــــَن النَّـــــــاسِ ذَِ   م

وهو أمر غير مستساغ ألن المضمر ال ) الهاء(إلى الضمير المتصل ) ذوو(حيث أضاف الشاعر 

  .)2(يوصف
  

                                           
 .95-94: ، ص12، جللسيوطي ، وفي المزهر268: ، ص2البيت بال نسبة في المقتصد للجرجاني، ج) 1(

 .287: ، ص2شرح اإليضاح، جالجرجاني، المقتصد في ) 2(
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  تنكير والتعريفالصفة المفردة من حيث ال
  :الصفة المفردة نكرة

". ـلا" ع ما يقبلوتؤثر فيه التعريف، أو يقع موق" ـلا"ما يقبل : " عّرف ابن عقيل النكرة بأنها

" ـلا"ومثال ما يقع موقع ما يقبل . الرجل: فتقول" رجٌل" وتؤثر فيه التعريف " ـلا" فمثال ما يقبل

  .)1("أي صاحب مال جاءني ذو مال،: التي بمعنى صاحب، نحو: ذو

إن : " نباريال األوذهب أكثر النحاة إلى عد النكرة أصالً، والمعرفة فرع عن هذا األصل، فق

هل المعرفة أصل أم النكرة؟ قيل ال، بل النكرة هي األصل ألن التعريف طارئ على : قال قائل

  .)2("التنكير

ألسماء التنكير والتعريف فرع  عن األصل في ا: "وعدَّ السيوطي التنكير أصالً في األسماء فقال

أصل األسماء أن تكون نكرات، ولذلك كانت المعرفة ذات : " ونُِقل عن ابن يعيش قوله ."التنكير

  .)3("عالمة وافتقار إلى وضع لنقلها عن األصل

واألصل في الصفة أن تقع للنكرة دون المعرفة ألن المعرفة كان حقها أن تستغني بنفسها وهي 

لى الوصف إال إذا عرض لها ضرب من التنكير، في حين أن النكرات تحتاج إلى ال تحتاج إ

  .)4(الصفات لتقرب من المعارف

وقد وردت الصفة المفردة للعاقل في القرآن الكريم نكرة في ثالثمئة وتسعة وثالثين موضعاً منها 

ÎoΤ’: (قوله تعالى Î) öΝ ä3 s9 îΑθß™u‘ ×⎦⎫ÏΒ r& ()5( ،)×⎦⎫ ÏΒ r&(: لموصوف النكرة صفة نكرة ل)îΑθß™u‘ .(

                                           
 .86: ، ص1شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج ابن عقيل،) 1(

محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق1، أسرار العربية، طنباري، عبد الرحمن بن محمداَأل) 2(

 .175: م، ص1997 -هـ1418

 .47:، ص2م، ج1984-هـ1405، بيروت، دار الكتب العلمية،1السيوطي، جالل الدين، األشباه والنظائر في النحو، ط) 3(

 -1420يق عبد الحسين الفتلي، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ، تحق4ابن السراج، محمد بن سهل، األصول في النحو، ط) 4(

 .23: ، ص2، ج1999

 .107: سورة الشعراء، آية) 5(
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≅¨ ßŸω =Åsãƒ: (وقوله تعالى ä. A‘$ ¤ x. ?Λ⎧ÏO r&()1( ،)?Λ⎧ ÏOr&(:  صفة نكرة لموصوف نكرة وهو)A‘$ ¤ x. (

⎧Λ?(و ÏOr& (معنى آثم، وهو فعيل بمعنى فاعلب)(وقوله تعالى .)2 :šyšÏ9≡x‹ x. ßì t7 ôÜ tƒ ª!$# 4’n? tã Èe≅à2 

É=ù= s% 9Éi9 s3 tF ãΒ 9‘$ ¬6y_()3( ،)9‘$ ¬6y_(:  صفة نكرة لموصوف نكرة هو)9Éi9 s3 tF ãΒ .(وقوله تعالى) :Ÿω uρ 

@,ƒÏ‰ |¹ 8Λ⎧ ÏΗxq()4( ،)8Λ⎧ ÏΗ xq(:  صفة نكرة لموصوف نكرة هو)@,ƒÏ‰ |¹ .(  

ôÍ;M≈tƒUψ Èe≅ä3: (وقوله تعالى Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x©()5( ،)9‘θä3 x©(:  صفة نكرة لموصوف نكرة هو

)9‘$ ¬7 Ÿ¨β: (وقوله تعالى). ¹| Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† ¨≅ä. 5Α$tF øƒèΧ 9‘θã‚sù()6( ،)9‘θã‚ sù(:  صفة نكرة

$5Α(لموصوف نكرة هو  tF øƒèΧ.(  
  
  

  

  :لصفة المفردة معرفةا

 .)7("هو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه كالضمير والعلم: "هعّرف ابن عقيل المعرفة بقول

المبهم، وما ووالمضمر  العلم الخاص نحو زيٍد وعمروٍ،: " والمعارف كما ذكرها النحاة خمسة

  .)8(داخله األلف والالم، وما أضيف إلى أحد هذه األشياء

فأما األعالم فإنه ال يوصف بها لعدم االشتقاق فيها، وذلك ألنه لم يسم به لمعنى استحق به ذلك 

وأما المضمرات فإنه ال يوصف بها ألن الصفة تحليه بحال من أحوال . االسم دون غيره

 - أسماء اإلشارة - وأما المبهمات. ات ال اشتقاق لها فال تكون تحليةالموصوف والمضمر

مررتُ بزيد : فيوصف بها، ألن اسم اإلشارة وإن لم يكن مشتقاً فهو يأتي تأويل المشتق، فإن قلت

  .)1(مررتُ بزيد المشار إليه وهو مذهب سيبويه: هذا، فتقدير الكالم

                                           
 .276: سورة البقرة، آية) 1(

 .96: ، ص7، طهران، دار اكتب العلمية، ج2، فخر الدين أبو عبد اهللا محمد بن عمر، التفسير الكبير، طيالراز الفخر) 2(

 .35: سورة غافر، آية) 3(

 .101: سورة الشعراء، آية) 4(

 .5: سورة إبراهيم، آية) 5(

 .18: سورة لقمان، آية) 6(

 .88: ، ص1ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج) 7(

 .79: الجرجاني، عبد القاهر، كتاب المقتصد في شرح اإليضاح، المجلد الثاني، ص) 8(

 616ابن يعيش، شرح المفصل، المجلد األول، الجزء الثاني، ) 1(
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ت بزيد هذا، كما يرد صفة للمضاف إلى مرر: ويرد االسم المبهم صفة للعلم، نحو قولك

وأما المعّرف باأللف والالم فيرد صفة للعلم، نحو قولك . مررت بصاحبك هذا: المعرفة، كقولك

مررت بصاحبك الطويل، : مررت بزيد الطويل، ويرد صفة للمضاف إلى المعرفة، نحو قولك

، ويرد صفة للمبهم، نحو مررت بالجميل النبيل: ويرد صفة للمعرف باأللف والالم نحو قولك

  .مررت بهذا الطويل: قولك

مررت بزيد أخيك، ويرد صفة : فيرد صفة للعلم، نحو قولك ،وأما المضاف إلى المعرفة

مررت بصاحبك أخي زيِد، ويرد صفة للمعّرف باأللف والالم، : نحو قولك: للمضاف كإضافته

  .)1(مررت بالرجل ذي المال: نحو قولك

فردة للعاقل في القرآن الكريم معرفة في مئة وأربعة وثمانين موضعاً منها وقد وردت الصفة الم

öΝ: قوله تعالى åκ ¨ΞÎ)uρ) $ tΡ y‰Ζ Ïã z⎯Ïϑ s9 t⎦÷⎫ x sÜ óÁßϑ ø9$# Í‘$ uŠ ÷z F{$# ((2) ،)Í‘$ uŠ ÷z F{ صفة معّرفة باأللف  :)#$

⎫÷⎦t(والالم لموصوف معرف باأللف والالم هـو   x sÜ óÁßϑ ø9$# .(  وقولـه تعـالى) :tΑt“ tΡ Ïμ Î/ ßyρ ”9$# 

ß⎦⎫ÏΒ F{$#  ()3( ،)ß⎦⎫ÏΒ F{$# (:     صفة معّرفة باأللف والالم لموصوف معّرف بـاأللف والـالم هـو

)ßyρ ”9$# .(  

Ÿξsù ß⎯tΒ : (وقوله تعالى ù'tƒ tò6tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθs) ø9$# tβρ ç Å£≈y‚ø9$#((4) ،)tβρ çÅ£≈y‚ø9$#(:  صفة معّرفة

(ãΠöθs(م هو باأللف والالم لموصوف معّرف باأللف والال ø9$#.(  

ôM: (وقوله تعالى t/¤‹ x. öΝ ßγ n=ö6s% ãΠöθs% 8yθçΡ ×Š% tæuρ ãβöθtãöÏùuρ ρ èŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$#((1) ،)ρ èŒ(:  صفة مضافة

β(إلى معرَّف باأللف والالم لموصوف علم هو  öθtãöÏù .(وقوله تعالى) :ôß‰ôϑ ptø:$# ¬! “Ï% ©! $# 

                                           
 .33: ، ص2ابن السراج، األصول في النحو، ج) 1(

 .47: سورة ص، آية) 2(

 .193: سورة الشعراء، آية) 3(

 .99: سورة األعراف، آية) 4(

 .12: سورة ص، اآلية) 1(
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$ uΖn= Òsù 4’n?tã 9ÏWx. ô⎯ÏiΒ Íν ÏŠ$ t7 Ïã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ((1) ،)t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#(:  صفة معّرفة باأللف والالم

Íν(لموصوف مضاف إلى معّرفة هو  ÏŠ$ t7 Ïã .(وقوله تعالى) :$ pκ š‰r'̄≈tƒ ã≅ÏiΒ̈“ ßϑ ø9$# ()2( ،)ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑ ø9$#(: 

يوصف بما فيه األلف ) أي(لمبهم والمنادى ا) أي( مصفة معّرفة باأللف والالم للمنادى المبه

  .م مقحمة بينهما كلمة التنبيهالالو
  

                                           
 .15: سورة النمل، آية) 1(

 .1: سورة المزمل، آية) 2(
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  والتأنيثالصفة المفردة من حيث التذكير 
  

  :الصفة المفردة مذكراً

غلبت الصفات المفردة المذكرة للعاقل في القرآن الكريم على الصفات المؤنثة، فوردت الصفة 

$: (ئة وثالثة وستين موضعاً منها قوله تعالىاالمفردة مذكراً في أربعم £ϑ s9uρ öΝ èδu™!$ y_ ×Αθß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ 

Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰ |Á ãΒ $yϑ Ïj9 öΝ ßγyètΒ()1( ،)×−Ïd‰ |Á ãΒ(: صفة مذكرة مرفوعة للموصوف المذكر 

™Αθß×( المرفوع u‘ .(وقوله تعالى) :ôM Îm6rOuρ $ oΨtΒ# y‰ø% r& $tΡ öÝÁΡ $# uρ ’n? tã ÏΘöθs) ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈x6ø9$#( ،

)t⎦⎪ ÍÏ≈x6ø9$#(: كر المجرور صفة مذكرة مجرورة للموصوف المذ)ÏΘöθs) ø9$#.( وقوله تعالى :

)öΝ Îγ Ï9öθ s% uρ $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù=tG s% yx‹Å¡ pRùQ $# ©|¤ŠÏã t⎦ ø⌠$# zΝ tƒó tΒ( ،)t⎦ø⌠ صفة مذكرة منصوبة للموصوف  :)#$

Š¤|©(المذكر المنصوب  Ïã .(وقوله تعالى): ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# t⎦⎫É) Å¡≈x ø9$#()2( ،

)t⎦⎫É) Å¡≈x ø9$# (نصوبة للموصوف المذكر المنصوب صفة مذكرة م)tΠöθs) ø9$# .(وقوله تعالى) :÷β Î) 

!#x‹≈yδ ωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌx.()3( ،)ÒΟƒÌx. ( صفة مذكرة مرفوعة للموصوف المذكر المرفوع)Ô7 n= tΒ .(

=tΒuρ ö≅Î∅ : (وقوله تعالى ôÒãƒ ⎯n= sù y‰ÅgrB … çμ s9 $ |‹Ï9uρ #Y‰Ï©ó ‘Δ  ()4( ،)#Y‰Ï©ó ‘Δ(:  صفة مذكرة

$(بة لموصوف مذكر منصوب هو منصو |‹Ï9uρ.(  
 

  

  :الصفة المفردة مؤنثة

 .tβ%x: (وردت الصفة المفردة للعاقل في القرآن الكريم مؤنثة في ستين موضعاً منها قوله تعالى

â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡ uρ()5( ،)Zο y‰Ïn≡ uρ(:  صفة مؤنثة منصوبة للموصوف المؤنث المنصوب)Zπ̈Β é&.( 

⎯: (وقوله تعالى tΒuρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθsÛ β r& yx Å6Ζtƒ ÏM≈oΨ|Áósßϑ ø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#()1( ،

                                           
 .101: سورة البقرة، آية) 1(

 .108: سورة المائدة، آية) 2(

 .31: لمائدة، آيةسورة ا) 3(

 .17: سورة الكهف، آية) 4(

 .213: آية سورة البقرة،) 5(

 .25: سورة النساء، آية) 1(
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)M≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#( : صفة مؤنثة منصوبة للموصوف المؤنث المنصوب)M≈oΨ|Áósßϑ ø9$#.(  وقوله

%uθèδ “Ï: (تعالى ©! $# Ν ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ()1( ،);ο y‰Ïn≡uρ(:  صفة مؤنثة مجرورة

§>(موصوف المؤنث المجرور لل ø ¯Ρ .(  

Ÿωöθs9uρ ×Α%ỳ( :وقوله تعالى Í‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ •Β Ö™!$ |¡ ÎΣuρ ×M≈uΖ ÏΒ÷σ •Β()2( ،)×M≈uΖ ÏΒ ÷σ•Β ( : صفة مؤنثة مرفوعة

$!™Ö(للموصوف المؤنث المرفوع  |¡ ÎΣ.( وقوله تعالى) :Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁø) ¨Β ’Îû ÏΘ$ u‹Ïƒø: $#(، 

)ÔN≡u‘θÝÁ ø) ¨Β(: لموصوف المؤنث المرفوع صفة مؤنثة مرفوعة ل)Ö‘θãm.(  
  

  
  

  :وصف النكرة بالمعرفة والمعرفة بالنكرة

ذهب جمهور البصريين ومعهم سيبويه إلى وجوب مطابقة الصفة للموصوف تعريفاً وتنكيراً، 

ألن المعرفة أحق بالتقديم، فال يجوز كون المعرفة تابعة للنكرة،  ،فالنكرة ال توصف بالمعرفة

  .)3(لذا ال يجوز وصف النكرة بالمعرفة ،كون أعرف من موضوعهاكما أن الصفة ال ت

النعت والمنعوت : " ومن النحاة الذين منعوا وصف النكرة  بالمعرفة ابن أبي الربيع قال في ذلك

كالشيء الواحد، والشيء الواحد ال يكون معرفة نكرة في آن واحد كما بينهما تضاد، وألن النكرة 

ة الختصاصها كالواحد، فكما ال يجوز نعت الجمع بالمفرد، والمفرد لشيوعها كالجمع، والمعرف

  .)4("بالجمع ال يجوز نعت المعرفة بالنكرة أو النكرة بالمعرفة

 ،وعلل رأيه بأن الصفة هي الموصوف في المعنى ،ومنع العكبري وصف النكرة بالمعرفة

التعريف الموصوف في ت الصفة كوإنما كان: " والشيء الواحد ال يكون معرفة ونكرة، قال

والتنكير واإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث واإلعراب، ألن الصفة هي الموصوف في 

                                           
 .189: سورة األعراف، آية) 1(

 .25: سورة الفتح، آية) 2(

فتحي أحمد ومصـطفى علـي الـدين،    : ، تحقيق1الصيمري، أبو محمد بن عبد اهللا بن علي، التبصرة والتذكرة، ط ) 3(

 .169: ، ص1،  ج1982ر الفكر، دمشق، دا

عّيـاد البشـبيتي،   : ، تحقيـق 1في شرح جمل الزجاجي، طابن أبي ربيع، عبد اهللا بن أحمد القرشي األشبيلي، البسيط ) 4(

 .300: ، ص1، ج1986بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 
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  .)1("المعنى، ومحال أن يكون الشيء الواحد معرفة ونكرة، ومفرداً وأكثر في حالٍ واحدٍة

نكرة، لم ُينعت  واالسم المنعوتُ إن كان: "كذلك منع ابن عصفور وصف النكرة بالمعرفة، فقال

يجب موافقة النعت : " كما منع ابن قيم الجوزية وصف النكرة بالمعرفة فقال. )2("إال بنكرة

  .)3("لمنعوته في التعريف والتنكير مطلقاً

والمعرفة توصف بالمعرفة والنكرة توصفُ : " ومنع ابن جني وصف النكرة بالمعرفة فقال

ومنع ابن السراج وصف النكرة . )4("رٍة بمعرفٍةبالنكرة، وال توصف معرفة بنكرة، وال نِك

كون إال معرفة كما أن واْعلَْم أنَّ صفة المعرفة ال ت" :بالمعرفة أو وصف المعرفة بالنكرة فقال

وُيعرب أصحاب منع وصف النكرة بالمعرفة الصفة المخالفة . )5("صفة النكرة ال تكون إال نكرة

لوجوب وأو نعتاً مقطوعاً، أو خبراً لمبتدأ محذوف،  لموصوفها في التعريف أو التنكير بدالً،

فإنهم يرجحون إعراب هذه الصفة المخالفة  ،المطابقة في الرتبة بين الصفة والموصوف عندهم

  .)6(بدالً

في ) آخرانِ(صفة لِـ ) اَألَوِليانِ: (األخفش وصف النكرة إذا خصصت بالمعرفة، وعدَّ وأجاز

β÷: (قوله تعالى Î* sù u ÏYãã #’n? tã $ yϑ ßγ ¯Ρ r& !$¤) ystGó™ $# $ Vϑ øOÎ) Èβ#tyz$t↔ sù Èβ$tΒθà) tƒ $ yϑßγ tΒ$ s) tΒ š∅ÏΒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨,ystGó™$# ãΝ Íκö n=tã Ç⎯≈uŠ s9÷ρ F{$#()7(.  وأجاز بعض النحاة ومنهم ابن الطراوة وصف المعرفة

                                           
غـازي مختـار ظليمـات،    : ،  تحقيق1العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين، اللّباب في علل البناء واإلعراب، ط) 1(

 .40: ، ص1، ج1995-1416بيروت، دار الفكر المعاصر، 

بيروت، دار الكتب عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد معّوض، : تحقيق ،1ط ابن عصفور، علي بن مؤمن، المقرَّب،) 2(

 .299: ، ص1998 -1418، العلمية

،  بيروت، دار الكتـب العلميـة،    1سالك إلى حل ألفية ابن مالك، طاد ال، برهان الدين بن محمد، إرشابن قيم الجوزية) 3(

 .98: ، ص2، ج2004 -148

 .139: ابن جني، اللّمع في العربية، ص) 4(

: بن سالم دامرجي، مؤسسة بـدران، ص امصطفى الشوملي و: ابن السراج، أبو بكر محمد، الموجز في النحو، تحقيق) 5(

64. 

 .580: ، ص2، وارتشاف الضرب ألبي حيان األندلسي، ج116: ، ص2سيوطي، جانظر همع الهوامع لل) 6(

 .107: سورة المائدة، آية) 7(
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في منع وصف  بالنكرة شرط كون الوصف خاصاً بذلك الموصوف والصحيح مذهب الجمهور

  .)1(بالنكرة والنكرة بالمعرفة المعرفة

                                  : ومما يكون صفة للنكرة وهي مضافة إلى معرفة قول جرير

  )الطويل( 

 ظَلَلنـــا بُِمْســـتَنِّ الَحـــرورِ كَأنَّنَـــا
 

ــائمِ   ــرِّيحِ ص ــتَقْبِلِ ال ــَرسٍ ُمْس ــدى فَ  )2(لَ

  .كرة المضافة إلى المعّرف الجنسيأي بالن" مستقبل الريح"النكرة بقوله " فرس"فوصف 

فأريد بها معنى  ،ومما تكون مضافة إلى المعرفة وصفة للنكرة األسماء التي أخذت من الفعل

#Ÿ: (مررتُ برجلٍ ضارِبِْك، ومن ذلك قوله تعالى: التنوين ، من ذلك x‹≈yδ ÖÚÍ‘%tæ $ tΡ ãÏÜ øÿ’Ε4()3( ،

$(ه بالنكرة المضافة إلى الضمير بقول) ÖÚÍ‘%tæ(فوصف  tΡ ãÏÜ øÿ’Ε()4(.  ومن وصف المعرفة بالنكرة

  : قول ذي الرُّمَّة
  )الطويل(

 سرتْ تَخْبِطُ الظَّلماَء مـن جـاِنبْي قَسـاً   
 

 )5(بِــْب بهــا مــن خــابِط اللّْيــلِ زاِئــرِفََأْح 

، ألن الموصوف مضاف إضافة غير بلفظ زائر النكرة - أي خيال الحبيبة -"لخابط اللي" فوصف 

  .)6(ةمحض
  

  

                                           
 .71: ، ص2األشموني، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، ج) 1(

 .994: ، ص2، مصر، دار المعارف، جوان جرير، تحقيق عثمان محمد أميندي) 2(

 .24: سورة األحقاف، آية) 3(

 .425: ، ص1، الكتاب، جسيبويه) 4(

 .1683: ، ص3، ج1974 -1394عبد القدوس أبو صالح، دمشق، : ديوان ذي الرُّمة، تحقيق) 5(

 .426: ، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 6(
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  عدد الصفةت

للنحاة في قضية تعدد الصفة آراء تكاد تكون متفقة، فإن تعددت الصفات وكان الموصوف 

متعدداً، فإما أن تختلف الصفة أو تتفق، فإن اختلفت الصفة وجب عندهم التفريق بين الصفات 

لٍ فقيه مررتُ برجا: " ، ونحو" َمَرْرتُ بالزَّيدينِ الكريم والبخيل: " بالعطف بالواو، نحو قولك

Wξß™•‘ t⎦⎪Î: (ومثال ذلك قوله تعالى. )1("وكاتب وشاعر Åe³ t6•Β t⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒuρ()2( حيث فّرق بين ،

⎪⎦t(الصفات المختلفة  Î Åe³ t6•Β ( و)⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒ (بالواو.  

  )الوافر(                     :ومنه قول حسان بن ثابت

 فََوافَْينــــاُهم ِمنَّــــا بَِجْمــــعٍ  
 

 )3(وشـــْيبُمـــْردانٍ : كَُأْســـِد الغَـــاب 

، أما إذا تعددت الصفة )4(بالواو" شيب" و " ُمردانٍ" حيث فّرق بين الصفات المتعددة وهي 

والموصوف متعدد متفرق فإن كانت الصفات متحدة في ألفاظها ومعانيها وجب عدم تفريقها، 

›šUÉj: (ومنه قوله تعالى .)5("سافر محموٌد، وعلٌي ومحمٌد المهندسوَن: "نحو قولك yèãƒuρ 

t⎦⎫É) Ï≈uΖ ãΚ ø9$# ÏM≈s) Ï≈ oΨßϑ ø9$#uρ t⎦⎫ Ï. Îô³ ßϑ ø9$#uρ ÏM≈x. Îô³ ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ ÏoΡ !$ ©à9$# «!$$ Î/  ∅ sß Ï™öθ¡¡9$# 4()6( ،

)⎥⎫ÏoΡ !$©à9$#(: وقوله تعالى .صفة متحدة في اللفظ والمعنى لموصوف متعدد متفرق) :öä. øŒ$#uρ 

!$tΡ y‰≈t7 Ïã tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) t,≈ysó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒuρ ’ Í< 'ρ é& “ Ï‰÷ƒF{$# Ì≈|Á ö/F{$#uρ()7( ،)’Í< 'ρ é&(:  صفة متحدة  في

⎧Λ(اللفظ والمعنى لموصوف متعدد متفرق هو  Ïδ≡tö/Î) ( و),≈ysó™Î)uρ ( و)>θà) ÷ètƒuρ( حيث جاءت ،

                                           
 .2020: ، ص3ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج) 1(

 .165: سورة النساء، آية) 2(

 .13: ديوان حسان بن ثابت، بيروت، دار صادر، ص) 3(

تحقيق الشريف عبد اهللا البركاتي، مكة المكرمـة،   ،1ط ، محمد بن عيسى، شفاء العليل في إيضاح التسهيل،الّسلسيلي ) 4(

 .7555: ، ص2، ج1986المكتبة الفيصلية، 

 .483: ، ص3لوافي، جاحسن، عباس، النحو  )5(

 .6: سورة الفتح، آية) 6(

 .45: آية: سورة ص) 7(
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الصفات المتعددة متحدة لفظاً ومعنى في اآليات السابقة لموصوفات متفرقة، فلم يفرق بين هذه 

  :وإن كانت الصفات مختلفة وجب أحد أمرين .الصفات فجاءت مجتمعة

4Ÿωöθ: إما أن توضع كّل صفة عقب موصوفها مباشرة، نحو قوله تعالى -  s9 uρ) ×Α%y` Í‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ •Β 

Ö™!$ |¡ ÎΣuρ ×M≈uΖÏΒ ÷σ •Β()1( وإما أن تقدم الموصوفات المتفرقة كلها متوالية، تليها الصفات كلها ،

األولى للموصوف األخير، والصفة الثانية  متوالية متفرقة ومرتبة؛ بحيث تكون الصفة

ما أعظم القادة والجنود والحراس المتيقظين : " للموصوف قبل األخير، وهكذا، نحو قولك

 .)2("الّصابرين، المتواضعين

مررتُ برجلين كريمينِ، وبرجالٍ : فإن اتفقت الصفة جيء بها مثناة أو مجموعة، نحو قولك

#) tŸω: (ة في القرآن الكريم قوله تعالىومن مجيء الصفة مثنا. )3(كرماء ÿρä‹ Ï‚−Gs? È⎦÷⎫yγ≈s9Î) 

È⎦÷⎫ uΖøO uΖ⎫÷⎦(،  حيث جاءت الصفة )4()#$ øO$# ( متفقة مع موصوفها)⎦÷⎫ yγ≈s9Î) (في التثنية.  

ôM :(ومن مجيء الصفة مجموعة جمع مذكر سالماً قوله تعالى Îm7 rOuρ $oΨ tΒ#y‰ø% r& $ tΡ ö ÝÁΡ $# uρ ’n?tã 

ÏΘöθs) ø9$# š⎥⎪ ÍÏ≈x6ø9$#()5( ،)⎥⎪ ÍÏ≈x6ø9$#(:  صفة جمعت جمع مذكر سالماً لموصوف يدل

(Θöθs(على الجمع  ø9$#.(  

óΟ: (ومن مجيء الصفة جمع تكسير قوله تعالى èδy‰Ζ Ïãuρ ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ ö©Ü9$# ë># tø? r&()6( ،

)>#t ø? r& ( جمع ترب وهي صفة لِـ)N≡uÅÇ≈s%(دليل ، وقاصرات نكرة وإن أضيفت إلى معرفة، و

  : ومثل ذلك قول امرئ القيس. )7(ذلك أن األلف والالم يدخالنه

  

                                           
 .25: آية سورة الفتح،) 1(

 .483: ص ،3حسن، عباس، النحو الوافي، ج) 2(

 .2020: ، ص3ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج) 3(

 .51: سورة النحل، آية) 4(

 .250: سورة البقرة، آية) 5(

 .52: سورة ص، آية) 6(

 .468: ، ص3جالنحاس، إعراب القرآن الكريم،  )7(
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  )الطويل(      

 من القاِصراِت الطَّـْرِف لـْو دبَّ ُمْحـوِلٌ   
 

 )1(ِمــَن الــذَّرِّ فــْوقَ اإلتْــبِ ِمنْهــا ألثــَرا 

tΒ⎯: (ومن مجيء الصفة جمعاً تبعاً لموصوفها قوله تعالى uρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθsÛ β r& 

yx Å6Ζtƒ ÏM≈oΨ|Áósßϑ ø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#()2( فالصفة ،)M≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ( ًجاءت جمع مؤنث سالما

M≈oΨ(لموصوف هو اآلخر جمع مؤنث سالماً وهو  |Áósßϑ ø9$#( ولم يفرق بين الصفة، ألنها جاءت ،

  . متفقة، وليست مختلفة في اللفظ أو المعنى

ددة ومعانيها مختلفة فيجب التفريق بين هذه الصفات وأما إذا كان الموصوف واحداً والصفات متع

، ويمتنع عطف الصفات )3("كان زيٌد رجالً صادقاً، ومجتهداً، وأميناً: " بالعطف بالواو، نحو قولك

إذا كان الموصوف ال يتضح بواحد منها، وإنما يتضح بها جميعها، فيجب إتباعها كلها، نحو 

ö/ä3: (ومنه في القرآن الكريم، قوله تعالى. لكاتبمررتُ بزيٍد المعلم الشاعر ا: " قولك ßγ≈ s9Î) uρ ×μ≈s9Î) 

Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ß⎯≈yϑ ôm§9$# ÞΟŠ Ïm§9$#()4( ،)⎯≈yϑ ôm§9$# (و)ΟŠ Ïm§9$# ( نعتان وجب

 yIω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ: (وقوله تعالى .إتباعهما ولم يصح عطفها ألن الموصوف يتضح بهما معاً

â“ƒÍ– yêø9$# ÞΟŠ Å6y⇔ø9$#()5( ،)“ƒÍ–yê ø9$# ( و)ΟŠÅ6y⇔ø9$#(:  صفتان امتنع عطفها ألن الموصوف يتضح

$8í: (وقوله تعالى. بهما معاً، وال يتضح بواحد منهما فقط ¨Ζ ¨Β Îöy‚ù= Ïj9 7‰tG÷èãΒ A=ƒÌ•Β()6( فالصفات ،

)í$ ¨Ζ ¨Β ( و)7‰tG÷èãΒ ( و)=ƒÌ•Β(:  صفات لموصوف واحد هو)امتنع عطف هذه وقد ) َحالٍَّف

: وقوله تعالى. الصفات المتعددة على بعضها بالواو لحاجة الموصوف إليها جميعاً فوجب إتباعها

)uIω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7 Î= yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰à) ø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# ß⎯ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# Ú∅Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$# â“ƒÍ“ yèø9$# â‘$ ¬6yfø9$# 

                                           
 .96: ديوان امرئ القيس، بيروت، دار صادر، ص) 1(

 .25: ء، آيةسورة النسا) 2(

 .21: ، ص1984فوزي مسعود، التوابع أصولها وأحكامها، القاهرة، ) 3(

 .163: سورة البقرة، آية) 4(

 .18: سورة آل عمران، آية) 5(

 .25: سورة ق، آية) 6(
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çÉi9 x6tGßϑ ø9$#()1( عطف بالواو لموصوف واحد، وذلك لحاجة ، حيث توالت ثماني صفات دون

…):( وقوله تعالى. الموصوف إلى هذه الصفات جميعها فوجب إتباعها çμ ¯Ρ Î) Aρß‰tã @≅ÅÒ •Β 

×⎦⎫Î7 •Β()2(فالصفات ،) :≅ÅÒ •Β ( و)⎦⎫Î7 •Β(: ألن  ،صفات متوالية لم ُيفصل بينها بحرف العطف

وطي إلى وجوب يوذهب الس. منهما فال يتضح بواحد ،ال يتضح إال بهما معاً) Aρß‰tã(الموصوف 

ونحو . )3("مررتُ برجلينِ كريم وبخيل"التفريق بين صفة المثنى والجمع بالواو إن اختلفت نحو 

⎪⎦t: (قوله تعالى ÎÉ9≈¢Á9$# š⎥⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$#uρ š⎥⎫ ÏF ÏΖ≈s) ø9$#uρ š⎥⎫É) ÏΨßϑ ø9$# uρ š⎥⎪ ÌÏ øó tGó¡ ßϑ ø9$# uρ 

Í‘$ ysó™F{$$Î/()4(تي جاءت مجموعة جمع مذكر سالماً بالواو العاطفة، حيث فرق بين الصفات ال .

وغلب التذكير والعقل " مررتُ برجلينِ عاِقلينِ: "فإن اتفقت الصفة جمع بينهما في اللفظ نحو

  . )5("مررتُ برجلٍ وامرأٍة عاقلين" :ند الشمول، فمن التذكير قولكوجوباً ع

وذهب كثير من النحاة منهم ابن . )6("لينِمررت بالزيدينِ وفرسيهما المقب: "ومن تغليب العقل قولك

الّسراج وابن عصفور األشبيلي إلى امتناع تفريق الصفات وجمع الموصوفين في أسماء اإلشارة، 

وحجتهم في ذلك أن كل صفة ال بد لها من ضمير يعود على الموصوف لربطه به، بخالف 

وإن وصف  ،"بهذا الرجل مررتُ" نحو قولك  ،أسماء اإلشارة فإنها ال توصف إال بالجوامد

مررت بهذا العاقل، تريد بهذا الرجل : " بالمشتق فعلى أن يكون قائماً مقام الجامد، نحو قولك

، فحذفت الموصوف وأقمت الصفة مقامه، وألنها ال تتحمل الضمير جعلت نائباً عن "العاقل

، لذلك لم يجز أن الربط كون الصفة توافق الموصوف في اإلفراد والتثنية والجمع فيالضمير 

   .)1(مررت بهذين الطويل والقصير: تقول

                                           
 .23: سورة الحشر، آية) 1(

 .15: سورة القصص، آية) 2(

 .118: ، ص2، جالسيوطي همع الهوامع) 3(

 .17: آية سورة آل عمران،) 4(

 .118: ، ص2، جالسيوطي همع الهوامع)5(

 .339: ، ص2ج، حاجبالي، شرح كافية ابن االستراباذ) 6(

 .161: ، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج) 1(
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وقد يأتي الموصوف داالً على الجمع لفظاً أو معنى ويوصف بالمفرد، ورد ذلك في القرآن 

⎪Éi⎦: (الكريم في أربعة عشر موضعاً منها قوله تعالى r'x. uρ ⎯ ÏiΒ %c©É<̄Ρ Ÿ≅ tG≈ s% … çμ yètΒ tβθ•‹În/Í‘ ×ÏW x.()1( ،

pκ$!: وقوله تعالى). .ÏWx×(جمع مذكر سالم وصف بمفرد هو ) ‘tβθ•‹În/Í(فالموصوف  Ïù) Ól≡uρ ø—r& 

×ο t£γ sÜ •Β()2( فالموصوف ،)Ól≡uρ ø—r& ( جمع تكسير وصف بصفة مفردة هي)×ο t£γ sÜ •Β .(وقوله تعالى :

)Ó‰Ζã_ $ ¨Β šÏ9$ uΖèδ ×Πρ â“ ôγ tΒ z⎯ÏiΒ É>#t“ ômF{$#()3(ير ، فقد وصف سبحانه وتعالى جمع التكس

)Ó‰Ζã_ ( بصفة مفردة هي)×Πρ â“ ôγ tΒ .(وقوله تعالى) :$tΒ tβ%x. u’Í< ô⎯ÏΒ ¥Ο ù= Ïæ Z∼yϑ ø9$$ Î/ #’n?ôãF{$# øŒÎ) 

tβθßϑ ÅÁ tGøƒ s†()4( ،)#’n? ôãF{$# :( صفة جاءت بصيغة المفرد لموصوف بصيغة جمع التكسير هو

Z∼yϑا( ø9$ .(ابناهشام وشيبة وعتبة  أبو جهل بن: وهؤالء المأل هم. األشراف: ذلك أن معنى المأل 

ل وأبو معيط جاؤوا إلى أبي طالب، ئربيعة بن عبد شمس وأمية بن خلف والعاصي بن وا

β( :وقوله تعالى .)5(- صلى اهللا عليه وسلم - وطلبوا منه أن يكفيهم أمر ابن أخيه محمد Î* sù 

šχ%x. ⎯ ÏΒ BΘöθs% 5iρß‰tã öΝä3 فظ دال على الجمع وهو ل) %BΘöθs(، حيث وصف سبحانه وتعالى )6()9©

5iρ(بصفة على صيغة المفرد هو  ß‰tã (وهو اسم جامع للواحد والتثنية والجمع.  
  

                                           
 .146: ، آيةنسورة آل عمرا) 1(

 .57: سورة النساء، آية) 2(

 .11: سورة ص، آية) 3(

 .69: آية: سورة ص) 4(

 .455- 454: ، ص3لقرآن، جالنحاس، إعراب ا)5(

 .92: سورة النساء، آية) 6(
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  :قطع الّصفة

المراد بقطع الصفة في اصطالح النحاة  صرفها عن التبعية في اإلعراب للموصوف، وهذا 

محذوف يقتضي صرفها عن أن تكون صفة، إلى كونها خبراً لمبتدأ محذوف أو مفعوالً به لفعل 

  .)1(وسبب قطع الصفة بالغي يهدف إلى تشويق القارئ

إلى وجوب قطع الصفات المتعددة  ،منهم الّصبان في حاشيته ،ذهب كثير من النحاةوقد 

لموصوف متعدد إذا اختلف العامالن في المعنى والعمل أو في أحدهما، ويكون القطع بالرفع 

جاء زيٌد ورأيت عمراً الفاضالن أو "  :على إضمار مبتدأ أو بالنصب على إضمار فعل نحو

، وال يجوز اإلتباع ألن العمل الواحد ال يمكن نسبته لعاملين من شأن كل واحد منهما "الفاضلين

  :فيجوز فيه ثالث صور ،أما إذا كان عامل المعمولين واحداً .)2(أن يستقل

ي هذه الحالة يجوز اإلتباع قام زيٌد وعمرٌو العاقالن، وف: نحو ،أن يتحد العمل والنسبة: األولى

  .والقطع من غير إشكال

َضَرَب زيٌد : أن يختلف العمل وتختلف نسبة العامل إلى المعمولين من جهة المعنى، نحو: الثانية

  .عمراً الكريمان، وفي هذه الحالة يجب القطع

مان، وفي خاصم زيٌد عمراً الكري: نحو ،تحد النسبة من جهة المعنىتأن يختلف العمل و: الثالثة

خاصم زيد : هذه الحالة أوجب البصريون القطع وأجاز الفّراء اإلتباع مع تغليب المرفوع نحو

عمراً الكريمان، ونص ابن سعدان على جواز اإلتباع على الرفع أو النصب ألن كال منهما 

والصحيح مذهب : "أما الصّبان فذهب في ذلك مذهب البصريين فقال. خاَصمم وُمخاِصُم

وأما إذا تعددت الصفات . )3(ن بدليل أنه ال يجوز ضارب زيٌد هنداً العاقلة نعتاً لهندالبصريي

لموصوف مفتقر لذكرهن بأن كان ال يعرف إال بذكر جميعها فيجب إتباع هذه الصفات كلها 

                                           
 .207: ، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج ) 1(

 .66: ، ص3الصّبان، حاشية الّصبان، ج) 2(

 .68: ، صالمصدر نفسه )3(
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: ، إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثالثة"مررتُ بزيٍد التاجر الفقيه الكاتب: " نحو

  .اآلخر تاجر فقيه والثالث فقيه كاتبأحدهم تاجر و

وإذا كان الموصوف معيناً بدون هذه الصفات كلها جاز فيها القطع أو اإلتباع أو قطع البعض 

  )الكامل(                 :نحو قول الخرنق بنت بدر بن هفان. )1(وإتباع البعض

ــمُ  ــذين هـ ــومي الـ ــَدْن قـ  ال َيْبَعـ
 

 ســــمُّ الُعــــداة وآفــــةُ الُجــــُزر 

ــازلي ــركٍ النــ ــّل معتــ  َن بكــ
  

ــد اُألُزر  ــون معاقــــ  )2(والطَّيبــــ
  

" ُهم"أو على القطع بإضمار " قومي" حيث يجوز رفع النازلين والطيبين على اإلتباع للموصوف 

ونصبها بإضمار أمدح أو أذكر، ويجوز رفع األول ونصب الثاني، أو نصب األول ورفع الثاني 

فيجب إتباع المفتقر  ،عض الصفات دون بعضوأما إذا افتقر الموصوف إلى ب. )3(على القطع

. ويجوز فيما سواه القطع واإلتباع على أن تتقدم الصفات المتبعة على الصفات المقطوعة ،إليه

قال أبو  .فإن كان الموصوف نكرة وجب في الصفة األولى اإلتباع وجاز في باقي الصفات القطع

  )المتقارب(                    : أمية الهذلي

ــى نِ  ــأوي إلـ ــلٍٍٍ َوَيـ ــَوٍة ُعطَّـ  ْسـ
 

 )4(َوشُــعثاً َمَراضــيع ِمثــَل السَّــعالى    
 

، ونصبه بفعل مضمر تقديره أعنى شعثاً، والمرأة العاطل التي خال )شعثاً( وقطع) عطالً(فاتبع 

  .)5(جيدها من القالئد، والشعثاء هي المغبرة الرأس

خصص تتها إليه لتوال يجوز قطع الصفة إذا كانت وحيدة، والموصوف نكرة محضة لشدة حاج

عن التبعية لجنود، كما ال يجوز القطع إذا " أبطاالً"كّرمت جنوداً أبطاالً، فال يجوز قطع : به، نحو

%tΑ$s: (، نحو قوله تعالى)6(كانت الصفة للتوكيد uρ ª!$# Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚−Gs? È⎦÷⎫ yγ≈s9Î) È⎦÷⎫uΖ øO$#()7( أو كانت ،

                                           
 .86: ، ص3الصّبان، حاشية الّصبان، ج)1(

 .39: ، ص1995ر، واضح الصَّمد، بيروت، دار صاد: ديوان الخرنق بنت بدر، تحقيق) 2(

 .69: ، ص3الصّبان، حاشية الصبان، ج) 3(

 .69: ، صالمصدر نفسه) 4(

 .488: ، ص3حسن، عباس، النحو الوافي، ج )5(

 .490-489: صالمصدر نفسه،  )6(

 .51: سورة النحل، آية) 7(
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جاء القوُم الجمَّاء الغَفيَر، : بعد كلمات معينة؛ نحوالصفة من األلفاظ التي استعملها العرب صفة 

ويجب إضمار الرافع أو الناصب . )1(امتدحتُ هذا الوفيَّ: "انت الصفة صفة السم إشارة نحوأو ك

أو " مررتُ بعمروٍ الخبيثَ: " أو ذم نحو" مررتُ بزيٍد الكريَم: " إذا كانت الصفة لمدح، نحو

 ،فإذا كانت الصفة للتخصيص جاز اإلضمار وجاز اإلظهار" مررتُ بزيد المسكيُن: " ترحم نحو

وشرط . )2(أو مررتُ بزيٍد هو الخّياطُ أو أعنى الخياطَ" مررتُ بزيد الخياطُ، أو الخياطَ: نحو

القطع أن يكون الموصوف متعيناً؛ سواء أكانت الصفة واحدة أم أكثر، وال يجوز القطع إلى الجرِّ 

جروراً، وقطعت صفته، قطعت إلى الرَّفع بإضمار مبتدأ محذوف، فإن كان الموصوف م. مطلقاً

وقد قطعت الصفة المفردة للعاقل عن التبعية للموصوف . )3(أو إلى النصب بإضمار فعل محذوف

Ç⎯Å3≈©9 tβθã‚Å™≡§9$# ’Îû ÉΟ: (قوله تعالى: في القرآن الكريم في ثالثة مواضع هي ù=Ïèø9$# öΝ åκ ÷]ÏΒ 

tβθãΨÏΒ ÷σ çRùQ $#uρ tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρ é& y7ø‹s9Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& ⎯ÏΒ y7 Î=ö6s% 4 t⎦⎫ÏϑŠÉ) çR ùQ $#uρ nο 4θn=¢Á9$# 4()4( حيث ،

⎫⎦(قطعت الصفة  ÏϑŠ É) çRùQ أمدح المقيمين وهذا : على المدح، والتقدير عن بقية الصفات ونصبت  )#$

  .)5(مذهب سيبويه

…: (وقوله تعالى  çμ è?r& tøΒ$# uρ s' s!$£ϑ ym É=sÜ ysø9$#()6( حيث قطعت الصفة ،)' s!$£ϑ ym(  عن التبعية

μ(للموصوف  è? r&tøΒ $uΘ: (وقوله تعالى .)7("َأذُمَّ"فنصب على الذم بفعل محذوف وجوباً تقديره ) #$ s% r&uρ 

nο 4θn= ¢Á9$# ’tA# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# šχθèùθßϑ ø9$# uρ öΝ ÏδÏ‰ôγ yèÎ/ # sŒÎ) (#ρ ß‰yγ≈tã ( t⎦⎪ ÎÉ9≈¢Á9$#uρ()8( وتقدير ،

šχθèùθßϑ(، وهم )المقيميَن(أذكُر : المالك ø9$#( وأخص أو أمدح ،)الموفيَن: (وقُرئ)  الصَّابريَن( ،

                                           
 .490: ، ص3عباس، النحو الوافي، ج ،حسن) 1(

 .205: ، الجزء الثالث، صالثانيالك، المجلد ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن م) 2(

 .491: ، ص3حسن، عباس، النحو الوافي، ج) 3(

 .162: سورة النساء، آية) 4(

 .54: ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص) 5(

 .4: سورة المسد، آية) 6(

 .299: ص، ابن هشام، شرح قطر الندى وبّل الصدى) 7(

 .177: سور البقرة، آية) 8(
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  .)1()الصَّابريَن(و

  :تقديم الصفة على الموصوف

ذهب ابن عصفور االشبيلي إلى أن تقديم الصفة على الموصوف أمر غير جائز وإن وجد مثل 

  :هذا التقديم فللعرب فيه وجهان

  :قدِّم الصفة على الموصوف وتُبقيها على ما كانت عليه، نحو قولهأن تُ: أحدهما
  )الرجز                                          

ــدا    ــراً جيـ ــرِ عمـ ــلِ الُعْمـ  )2(وبالطويـ

على الموصوف " الطويل" حيث قدَّم الصفة " وبالطويل الُعمرِ: "والشاهد في هذا الرجز قوله

  ".بالُعمر الطويلِ" لمقصود وأبقاها كما هي، فا) العمر(

…: (أن تُضيف الصفة إلى الموصوف إذا قدمتها عليه، كقراءة من قرأ: والوجه الثاني çμ ¯Ρr&uρ 4’n?≈ yès? 

‘‰ỳ $ uΖ În/u‘()3(العظيم، فقدمت الصفة وحذفت منها األلف : أي" ربنا الَجدُّ: "، بضم الجيم، وأصله

  .)4(والالم وأضيفت إلى الموصوف

  )الكامل(         :لصفة على الموصوف في ضرورة الشعر قول جبار بن سلمىومن تقديم ا

ــدٍ     ــيُّ خُويل ــاك َح ــّر إنَّ َأب ــا قُ ــاقِ    ي ــى األحم ــةٌ عل ــت خائف ــد كن  )5(ق

ثم جعل  الموصوف مضافاُ إلى الصفة، " خُويلٍد" على الموصوف " حيَُ"فقدم الشاعر الصفة 

  .)6("أباك خويلداً الحيَّ: " وتقدير الكالم

وذهب الّصبان في حاشيته مذهباً مغايراً البن عصفور فعّد الصفة المتقدمة على موصوفها النكرة 

  .)7("لَُلطََِلمَّية موحشاً : " منصوبة على أنها حال نحو

                                           
 .245: ، ص1ي، الكشّاف، جالزمخشر) 1(

 .165: ، ص1الّرجز بال نسبة في شرح جمل الزجاجي، ج) 2(

 .3: سورة الجن، آية) 3(

 .167-165: ، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج) 4(

 .153: ، ص1لزجاجي، البن عصفور، جالرجز في شرح جمل ا) 5(

  .72: ، ص3الّصبان، حاشية الّصبان، ج) 6(

 .153: ص ،المصدر نفسه) 7(
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ونقل األشموني عن صاحب البديع جواز تقديم الصفة على الموصوف إذا كانت الصفة الثنين أو 

  .)1(" قام زيٌد العاقالنِ وعمرو: " نحو قولك حد الموصوفين،أجماعة وقد تقدم 

  )الطويل(                  : ومثال على ذلك في الشعر قوله

 َولَْســـتُ ُمِقـــراً للرِّجـــالِ ظُالمـــةً
 

ــا    ــانِ وخالي ــي اَألكَْرم ــى ذَاك َعمِّ  )2(أب

" ألن أحد الموصوفين بهذه الصفة وهو " خاليا"على الموصوف " األكرمانِ" حيث قدمت الصفة 

  .تقدم عليها" ّميَع

ي صاحب شرح الكافية  إلى جواز تقديم الصفة على الموصوف إذا صلحت ذوذهب األسترأبا

فإن لم تصلح الصفة لمباشرة العامل، " مررتُ بظريف رجل: " هذه الصفة لمباشرة العامل، نحو

  .)3(لم تقدم إال ضرورة ، والنية بها التأخير

ال يقدم النعت على منعوته : "على الموصوف فقالوخالف السيوطي من أجاز تقديم الصفة 

إذا تقدم أحد  )المثنى أو الجمع(: أي ،خالفاً لصاحب البديع في إجازته تقديم النعت غير المفرد

  .)4("أبى ذاك َعمَّي األكرمان وخاليا: " وكقوله" زيد العاقالنِ وعمرو: " متبوعيه فيقال

$!: (الكريم في قوله تعالى، نوقد تقدمت الصفة على الموصوف في القرآ oΨ−/u‘ $oΨô_Ì÷z r& ô⎯ ÏΒ 

Íν É‹≈yδ Ïπ tƒös) ø9$# ÉΟ Ï9$©à9$# $ yγ è=÷δr&()5( على رأي من عّد ،)Ο Ï9$ ©à9$# (  صفة للموصوف)$yγ è= ÷δr& (

فوقرت عن نسبة الظلم إليها  ،فالظلم منسوٌب إلى أهل القرية على الحقيقة، ألن المراد بها قلة

  .)6(هللا تعالىشرفها ا ،تشريفاً لها

Ο(وعدَّ الفراء Ï9$ ©à9$# ( ،نعت ألهل القرية ال للقرية، ورأى أن إجراء الوصف على القرية كلها

                                           
 .99: ، ص2ج ،سالك إلى ألفية ابن مالكالاألشموني، منهج ) 1(

، 1اللبيب البن هشـام، ج  ي، وفي مغن69: ، ص1البيت بال نسبة، في منهج السالك إلى ألفية ابن مالك لألشموني، ج) 2(

 .627: ص

 .351-350: ، ص2ي، شرح كافية ابن الحاجب، جستراباذاأل) 3(

 .120: ، ص2امع، جالسيوطي، همع الهو) 4(

 75: سورة النساء، آية) 5(

 .566: ، ص1الزمخشري، الكشاف، ج) 6(
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  .)1(إنما كان للمبالغة

وعدَّ النحويون ذلك من النعت السببي، وهو النعت الذي يصف االسم الالحق في المعنى وال 

  .)2(يصف االسم السابق
  الفصل بين الصفة والموصوف

نت آراء النحاة في قضية الفصل بين الصفة والموصوف فمن قائل ال يجوز الفصل بينهما تباي

ال يحسن الفصل بين الصفة المشبهة ومعمولها : " وعلى رأس هؤالء سيبويه، يقول في الكتاب

  . )3("األبِ َسَبفيها َح  هو كريٌم: " فال يصح القول

ز الفصل بين الصفة اه في عدم جوووافق السيوطي في كتابه األشباه والنظائر سيبوي

قال األبذي ال يجوز الفصل بين الصفة والموصوف ألنهما كشيء واحد، ": فقال ،والموصوف

  .)4("بخالف المعطوف والمعطوف عليه

 الّأوأما من ذهب إلى جواز الفصل بين الصفة والموصوف كابن عصفور االشبيلي فقط اشترط 

وأن يكون الفاصل جملة اعتراض، وجملة االعتراض  - أي ما ليس بصفة - يكون الفصل بأجنبي

…: (كما يرى هي التي يكون فيها تأكيد الكالم وتبيين لمعنى من معانيه، من مثل قوله تعالى çμ̄Ρ Î)uρ 

ÒΟ |¡ s) s9 öθ©9 tβθßϑ n= ÷ès? íΟŠ Ïà tã()5( حيث فصل بين القسم وصفته ،)ΟŠ Ïà tã (بقوله) :öθ©9 tβθßϑ n=÷ès?( ،

  .)6(و تعلمون ذلك لتبينتم أنه عظيمألن تقدير الكالم ل

، )7(وفيما عدا ذلك ال يجيز ابن عصفور الفصل بين الصفة والموصوف إال في ضرورة الشعر

    : نحو قوله

                                           
 .277: ، ص1محمد علي النجار، وأحمد يوسف نجاتي، ج: الفراء، معاني القرآن، تحقيق) 1(

 .109: ، ص1968السامرائي، إبراهيم، النحو العربي نقد وبناء، بيروت، دار الصادق، ) 2(

 .115: ، ص1ج سيبويه، الكتاب،) 3(

 .305: ، ص2السيوطي، األشباه والنظائر، ج) 4(

 .76: سورة الواقعة، آية) 5(

 .177: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ص) 6(

 .305: ص ،"المقرَّب"ابن عصفور، ) 7(
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  )الطويل(                

 ْيطــاً َوَأْرَســلَتْتَّــانِ خََأَمــرَّت ِمــَن الكَِ
 

ــ   ــرى َجرِّي ــى ُأخ ــوالً إل ــارس  )1(اً ُيعينُه

وهو معمول ) إلى أخرى(بالجار والمجرور ) َجرِّياً(وصفته ) الًرسو(حيث فصل بين الموصوف 

  :ومن الفصل بين الصفة والموصوف في ضرورة الشعر قول األعشى). أرسلت(
  

  )المتقارب(
ــالِعراق،    ــاً ب ــرءاً، زمن ــتُ اَم  وكن

 
 )2(عفيـــفَ الُمنـــاخِ، طويـــَل الـــتَّغّن 

  .ناً بالعراقبقوله زم) عفيفَ(وصفته ) امرءاً(حيث فصل بين الموصوف 

  :  ومن ذلك أيضاً قول عمرو بن كلثوم 

  )الوافر(             

ــداً  ــل مجـ ــرون القتـ ــبانٍ يـ  بِشُـ
 

 )3(وِشــْيبٍ فــي الُحــُروبِ ُمَجرَّبينــا    

وأجاز ). في الحروب(بالجار والمجرور )  ُمَجرَّبينا(وصفته  )شيبٍ(حيث فصل بين الموصوف 

شرط أن يلتزم تكرارها " إما"و " ال" ف بِـ صاحب حاشية الّصبان الفصل بين الصفة والموصو

ائتني برجلٍ : مررتُ برجلٍ ال كريم وال شجاع، ونحو: بين الصفات التالية معطوفين بالواو، نحو

ووافق صاحب شرح الكافية الّصبان في جواز الفصل بين الصفة . )4(إما كريم وإما شجاع

لمبهم عن صفته التي ال تستغني عنه؛ وال يجوز فصل الموصوف ا ،"إما"و " ال"والموصوف بِـ 

، ومثله الشِّعرى الَعُبورِ، "أكرمت هذا النابغ علياً: "، واألصل"أكرمت هذا علياً النابغ: " فال يقال

  .)5(فال يصح الفصل بين الَعبورِ وموصوفها الشِّعرى

                                           
 .305: البيت بال نسبة في المقرَّب البن عصفور، ص) 1(

 .169: ي، بيروت، الشركة اللبنانية للكتاب، صفوزي عطو :تحقيق ديوان األعشى، ميمون بن قيس،) 2(

 .178: الزوزني، الحسين بن أحمد، شرح المعلقات السبع، بيروت، دار القلم، ص) 3(

 .72: ، ص3الصبان، حاشية الصبان على شرح األشموني، ج) 4(

 .451: ، ص3ي،  شرح الكافية، جاالستراباذ) 5(
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عاً هي وقد فصل بين الصفة المفردة للعاقل، وموصوفها في القرآن الكريم في أربعة عشر موض

’t4: (قوله تعالى n?t/ ’În1 u‘ uρ öΝ à6̈Ζ tÏ? ù'tGs9 ÉΟ Î=≈tã É=ø‹tóø9$#()1( حيث فصل بين الموصوف ،)’În1u‘ (

ÉΟ(وصفته  Î=≈tã ( بقوله)öΝ à6̈Ζ t Ï? ù'tGs9.( وقوله تعالى) :# sŒÎ* sù u™!%ỳ ß‰ ôãuρ $ yϑßγ8 s9ρ é& $ oΨ÷Wyèt/ 

öΝ à6ø‹n= tæ #YŠ$t6Ïã !$ uΖ ©9 ’Í< 'ρ é& <¨ ù't/ 7‰ƒÏ‰x©((2) حيث فصل بين الصفة ،)’Í<'ρ é& ( وموصوفها

)#YŠ$ t6Ïã ( بقوله)!$ uΖ©9 .(وقوله تعالى) :š$ tF tΡ%Ÿ2 |M øtrB È⎦ø⎪ y‰ö6tã ô⎯ÏΒ $tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È⎦÷⎫ys Î=≈ |¹ 

$ yϑ èδ$ tF tΡ$y⇐sù()3( حيث فصل بين الصفة ،)È⎦÷⎫ ysÎ=≈|¹ ( وموصوفها)È⎦ø⎪ y‰ö6tã ( بالجار والمجرور

)ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã .( تعالىوقوله) :$ £ϑ s9uρ öΝ èδu™!$y_ ×Αθß™u‘ ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰|ÁãΒ $yϑ Ïj9 öΝ ßγ yètΒ()4( ،

Ïd‰|Á−×(حيث فصل بين الصفة  ãΒ ( وموصوفها)×Αθß™u‘ (بقوله) :ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# .(وقوله تعالى :

)$oΨôãt“ tΡ uρ $ tΒ ’Îû Ν ÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅ Ïî $ºΡ≡uθ÷z Î) 4’n?tã 9‘ ã ß™ t⎦, Î# Î7≈s) tG•Β()5( حيث فصل بين الصفة ،

)t⎦, Î# Î7≈s) tG•Β ( وموصوفها)$ºΡ≡uθ÷z Î) ( بالجار والمجرور)4’n? tã 9‘ ãß™.(  

θä9$#): (وقوله تعالى s% uρ Ÿωöθs9 tΑÌh“ çΡ # x‹≈yδ ãβ# u™öà) ø9$# 4’n?tã 9≅ã_u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫tGtƒös) ø9$# ?Λ⎧ Ïà tã()6( حيث ،

⎧Λ?(فصل بين الصفة  Ïà tã ( وموصوفها)9≅ã_u‘ (ار والمجرور بالج)z⎯ÏiΒ È⎦÷⎫tGtƒö s) ø9$# .( له ووق

$ωÎ) x8yŠ: (تعالى t7 Ïã ãΝ ßγ ÷ΨÏΒ š⎥⎫ ÅÁn= ø⇐ßϑ ø9$#()7( ففصل بين الصفة ،)š⎥⎫ ÅÁn=ø⇐ßϑø9$# (

$x8yŠ(وموصوفها  t7 Ïã ( بالجار والمجرور)ãΝ ßγ ÷ΨÏΒ()8(.  
  

  

                                           
 .3: سورة سبأ، آية) 1(

 .5: يةسورة اإلسراء، آ) 2(

 .10: سورة التحريم، آية) 3(

 .101: سورة البقرة، آية) 4(

 .47: سورة الحجر، آية) 5(

 .31: سورة الزخرف، آية) 6(

 .83: آية: سورة ص) 7(

، 40: ، الصـافات 74: ، األنبيـاء 40: الحجر: والمواضع السبع األخرى التي فصل فيها بين الصفة والموصوف هي) 8(

74 ،128 ،160 ،169. 
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  حذف الصفة والموصوف

  :حذف الصفة

حذفها ألن الغرض منها إما التخصيص  األصل في الصفة أن تصحب الموصوف، وال يحسن

، في حين يكون وكال األمرين يحتاج إلى اإلطناب إزالةً لالشتراك أو العموم، وإما الثناء والمدح

وقد حذفت الصفة على قلة وندرة وذلك عند داللة الحال . الحذف من باب اإليجاز واالختصار

فأما إن : "ة فإنه ال يصح حذفها، قال ابن جنيأّما إذا لم يدل الحال أو السياق على الصف. )1(اعليه

  .)2("من اللفظ أو الحال فإن حذفها ال يجوز) أي الصفة(عريت من الداللة عليها 

$: (قوله تعالى :وقد حذفت الصفة المفردة للعاقل في القرآن الكريم في خمسة مواضع وهي yγ •ƒr'̄≈tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) óΟ çGŠ É) s9 Zπ t⁄Ïù (#θçF ç6øO$$ sù()3( ، وتقدير الكالم إذا لقيتم فئة كافرة، فحذفت الصفة

$tΑ: (وحذفت الصفة المفردة للعاقل في قوله تعالى. لداللة الحال عليها s% ßyθãΖ≈tƒ … çμ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô⎯ ÏΒ 

šÎ= ÷δr&()4( لداللة السياق " الناجين"، وتقدير الكالم أنه ليس من َأهلك النّاجين فحذفت الصفة

›¤<z: (وحذفت الصفة المفردة في قوله تعالى. عليها x. uρ ⎯ Ïμ Î/ y7ãΒ öθs%()5( وتقدير الكالم قومك ،

  .لداللة الحال عليها" المعاندون"المعاندون فحذفت الصفة  

βÎ) ⎯ä3( :وحذفت الصفة المفردة في قوله تعالى tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ çô³ Ïã tβρ çÉ9≈|¹ (#θç7 Î= øótƒ È⎦÷⎫ tGs($ ÏΒ 4 

β Î)uρ ⎯ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s($ ÏiΒ (#þθç7 Î=øótƒ $ Z ø9r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρãx x. ó()6( ،وتقدير الكالم ِمئة صابرون ،

وحذفت الصفة لداللة  .)7(لوجود قرينة تدل عليها وهي تقدم ذكرها" صابرون" فحذفت الصفة 

                                           
 .59-58: ، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج )1(

 .371: ، ص2، ج1969محمد النجار، بيروت، دار الهدى، : تحقيق: أبو الفتح عثمان، الخصائص ابن جني،) 2(

 .45: سورة األنفال، آية) 3(

 .46: سورة هود، آية) 4(

 .66: سورة األنعام، آية) 5(

 .65: سورة األنفال، آية) 6(

 .120: ، ص2وامع، جالسيوطي، همع اله) 7(
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*βÎ: (الحال عليها في قوله تعالى sù x8θç/¤‹ Ÿ2 ô‰s) sù z>Éj‹ ä. ×≅ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7Î= ö7 s% ()1(،  

  .رسٌل كثيرون، فحذفت الصفة لداللة السياق عليها: والتقدير

  :حذف الموصوف

أجاز أكثر النحاة حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إذا كانت الصفة مفردة متمكنة في بابها 

، أي )مررت بعاقل: (، أي بإنسان ظريف، وقولهم)مررتُ بظريِف: (وغير ملبسة، نحو قولهم

جواز حذف الموصوف، أن تكون الصفة صالحة لمباشرة ل، واشترط الّصبان )2(بإنسان عاقل

Èβ: (العامل، نحو قوله تعالى r& ö≅uΗùå$# ;M≈tóÎ7≈y™((3) .كما اشترط . اعمل دروعاً سابغات: والتقدير

أي ِمنا : ِمنَّا ظََعَن ومنَّا أقاَم: كقولهم) في(أو ) ِمْن( ِـأن يكون الموصوف بعض اسم مخفوض ب

وأجاز البغدادي حذف الموصوف مع وجود قرينة دالة عليه . )4(ريق ظعن، ومنا فريق أقاَمف

  )بسيطال(                        :كقول المتنِخل الُهذلي

ــاتَربَّـــاُء شَـــمَّاَء ال َيـــْأوِي لقُلَّ  هِـ
 

ــَبلُ   ــحاُب وِإالّ اَألْوُب والسَّــ  إِّال السَّــ

الموصوف وأقيم الوصف مقامه في الموضعين، هو رجٌل ربَّاء وهضبة شماء، فحذف : والتقدير

  .)5(وصف مبالغة بصيغة فّعال وَربَّاُء

وقال ابن : " ونقل الشنقيطي صاحب الدرر اللوامع عن أبي حيان صاحب شرح التسهيل قوله

شرط أن يتقدم الموصوف بلموصوف إال اعصفور إذا كانت الصفة اسماً لم يجز إقامتها مقام 

المتقدم عليه، أو تكون الصفة خاصة بجنس  "ءما"فحذف ماء لداللة . بارداًأعطني ماًء ولو : نحو

أو تكون الصفة قد استعملها العرب استعمال . مررت بكاتب، يريد برجل كاتب: الموصوف نحو

                                           
 .184: سورة آل عمران، آية) 1(

 .60: ، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج) 2(

 .11: سورة سبأ، آية) 3(

 .71: ، ص3الّصبان، حاشية الّصبان، ج) 4(

تحقيق عبد السالم هـارون، القـاهرة، مطبعـة     ،4ط البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة األدب ولب لباب العرب،) 5(

 .3: ، ص2م، ج1984 -هـ1401، المدني
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القيد، وما عدا : واألدهم يعنون. األبطح واألبرق في صفة المكان: نحو ،األسماء وحفظ ذلك عنها

  .)1(وصوف وإقامة الصفة مقامه إال في ضرورة الشعرذلك ال يجوز حذف الم

وذهب ابن يعيش إلى جواز االستغناء عن ذكر الموصوف إذا ظهر أمره وعرف موضوعه 

بحيث تقع المعاملة مع الصفة وتقيد الصفة كاسم الجنس الدال على معنى الموصوف من مثل 

  .)2(قول العرب في وصف المكان المتسع األجزع واألبطح

صفة " رأيت كاتباً وشاعراً: " في قول من قال" شاعراً"و " كاتباً"بن هشام األنصاري وعّد ا

صفة " شاعراً"الحقيقة، إنما هي صفة للمفعول و  يليست مفعوالً ف" كاتباً"لموصوف محذوف ف 

  .(3)ورجالً شاعراً. رأيت رجالً كاتباً: حذف موصوفها، واألصل

 :القيس ئفي ضرورة الشعر قول امرومن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 
  )الطويل(

 فَِمثِْلــِك ُحْبلــى قــد طرقــتُ وُمْرِضــعٍ
 

 )4(فََألَهْيتُهــا َعــْن ذي تَمــاِئم ُمْحــوِلِ    

أقيمت الصفة مقامه لداللة السياق وألهيتها عن صبي أو طفل ذي تمائم، فحذف الموصوف : أي

  .لداللة الحال عليه" ُمْرضعٍ" و" ُحْبلى"وذكر وصفها " امرأة"عليه، كما حذف الموصوف 

  )الطويل(                   :ومن حذف الموصوف أيضاً قول طرفة بن العبد

ــبَْتَو ــنسِِِ ــوِّراً  ُم ع ــَأنَّ ُمنَ ــى، كَ  َألم
 

 )5(تَخَلَّــَل حــرَّ الرَّمــل َدعــُص لــه نَــِدي 

  .ليهفحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه لداللة السياق ع: تبسم عن ثغر ألمى: والتقدير

  )الوافر(                              :ومنه أيضاً قول عمرو بن كلثوم

ــرَّت   ــحيح إذا ُأِم ــَز الشَّ ــرى اللِّح  ت
 

 )1(عليـــه لماِلـــه فيهـــا ُمهينـــا    

                                           
 .373: ، ص2، ج1999، 1الشنقيطي، أحمد بن األمين، الدرر اللوامع، ط) 1(

 .63: ، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج) 2(

 .295: ابن هشام، شرح قطر النّدى وبّل الصدى، ص) 3(

 .16: الَزوزني، شرح المعلقات السبع، ص) 4(

ال، بيروت، المؤسسـة العربيـة،   دّرية الخطيب ولطفي الصَّقّ: مري، تحقيقتالشن ديوان طرفة بن العبد، شرح األعلم) 5(

 .26: ، ص2000

 .167: الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص) 1(
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البخيل : الضَّيق الّصدر، والشحيح: حز من الرجاللَّترى الرجل اللَحَز الشحيح، وال: والتقدير

قيمت الصفة المفردة مقامه في القرآن الكريم في وقد حذف الموصوف العاقل وأ. الحريُص

öΛèεy‰ΨÏã: (خمسة عشر موضعاً منها قوله تعالى uρ ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ ö©Ü9$# ×⎦⎫ Ïã()1( والمراد حوٌر ،

óΟ: (وقوله تعالى .)2(قاصرات الطّرف كما أورد ذلك صاحب شرح المفّصل ßγ ÷ΨÏϑ sù ÒΟ Ï9$ sß 

⎯ Ïμ Å¡ ø uΖÏj9 Ν åκ ÷]ÏΒuρ Ó‰ÅÁ tF ø) •Β()3( ، فحذف الموصوف فريق وأقيمت صفته)ÒΟ Ï9$sß ( مقامه، وحذف

فريق ظالم لنفسه وفريق : "مقامه ذلك أن تقدير الكالم" مقتصد" الموصوف فريق وأقيمت صفته 

y7)!: (قوله تعالىو. )4("مقتصد Ï9≡sŒ uρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠ s) ø9$#()5(دين الملة القيمة، فحذف الموصوف : ، أي

وحذف الموصوف وأقيمت الصفة المفردة مقامه في قوله . )6(مقامه" لقيمةا"وأقيمت الصفة " الملة"

ÏôM: (تعالى ©3 |Ásù $ yγ yγ ô_uρ ôMs9$ s% uρ î—θèg x” ×Λ⎧ É) tã()7(وحذف . ، والتقدير إني امرأة عجوز عقيم

Ρ̄$: (الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في قوله تعالى r&uρ $̈Ζ ÏΒ tβθßsÎ=≈¢Á9$# $ ¨Ζ ÏΒuρ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ()8(، 

⎯ô×≅ƒÍ”∴s? ô: (وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في قوله تعالى. )9(وِمنا قوٌم دوَن ذَِلَك: أي ÏiΒ 

AΟŠ Å3 ym 7‰ŠÏΗxq()10(وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في قوله . من إلٍه حكيمٍ حميٍد: ، أي

“(تعالى  ÏŒ >ο §θè% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä¸ öyèø9$# &⎦⎫ Å3 tΒ()11(ف الموصوف وحذ .رسولٍ ذي قوة: ، أي

$(: وأقيمت الصفة مقامه في قوله تعالى ¹/ããã $ \/# tø? r&()1( ،)$¹/ããã(  و)$\/#tø? r&(:  صفات لموصوف

                                           
 .48: سورة الصافات، آية) 1(

 .58: ، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج) 2(

 .32: سورة فاطر، آية) 3(

 .122: ، ص2لفية ابن مالك، جالسالك إلى حل أابن قيم الجوزية، إرشاد ) 4(

 .5: سورة البينة، آية) 5(

 .626: ، ص2اللبيب، ج ابن هشام، مغني) 6(

 .29: سورة الذاريات، آية) 7(

 .11: سورة الجن، آية) 8(

 .370: ، ص2ابن جني، الخصائص، ج) 9(

 .42: سورة فصلت، آية) 10(

 .20: آية: سورة التكوير) 11(

 .37: سورة الواقعة، آية) 1(
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: وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في قوله تعالى. نساء ُعرباً أتَرباً: محذوف تقديره

)$YΒ#tÏ. t⎦⎫Î6ÏF≈x.()1( فالصفات ،)$ YΒ#t Ï. ( و) َف محذوف تقديرهصفات لموصو) آاتبين :

 /e≅çGãã y‰÷èt¤: (وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في قوله تعالى. مالئكةً ِكراماً كاتبين

y7 Ï9≡sŒ AΟŠ ÏΡy—()2( ، فحذف وأقيمت الصفات  ،لداللة السياق عليهوذلك)≅ çGãã ( و)ΟŠ ÏΡ y— (مقامه .  

#) yŸωuρ: (وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في قوله تعالى ÿρà$ Î# tƒ ωÎ) # \Å_$sù # Y‘$ ¤ Ÿ2 ()3( 

وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في . ّإال مولوداً فاجراً كافراًوا وتقديره الكالم وال يلد

β¨: (قوله تعالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãΒö tƒ ÏM≈uΖ |ÁósãΚ ø9$# ÏM≈n=Ï≈tóø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θãΖÏèä9 ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# 

Íο tÅz Fψ $#uρ öΝ çλ m;uρ ë>#x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã  ()4( حيث حذف الموصوف ،)وأقيمت الصفات ) النِّساء

)ÏM≈uΖ |ÁósãΚ ø9$# (و)ÏM≈n= Ï≈ tóø9$# ( و)ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (وقد تحذف الصفة والموصوف معاً إذا  .مقامه

Ν§: (دلت عليهما قرينة؛ كقوله تعالى èO Ÿω ßNθßϑ tƒ $ pκ Ïù Ÿωuρ 4©zøts†()5(  ال يحيا : وتقدير الكالم

  .)6(ة نافعةحيا

  

                                           
 .11: االنفطار، آية) 1(

 .13: سورة القلم، آية) 2(

 .27: سورة نوح، آية) 3(

 .23: سورة النور، آية) 4(

 .13: سورة األعلى، آية) 5(

 .496: ، ص3حسن، عباس، النحو الوافي، ج) 6(
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  الثالث 

  الصفة المفردة للعاقل

  "دراسة داللية"

  

 :الصفات الخاصة بـ  -1

  )َرّب( و ) إلَه(   -أ

 المالئكة  - ب

 الرسل  -ج

 المؤمنين  - د

  :الخاصة بـالصفات  -2

  الشيطان  - أ

 واألشرار المشركين  - ب

  الصفات المشتركة -3

 الصفات المحايدة -4
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 :الصفات الخاصة بـ -1

 ):َرّب( و ) إلَه(    - أ

دون ) رّب(و ) إلـه (على الصـفات الخاصـة بـِـ     المبحثث الحديث في هذا وقد قصر الباح

  :وجاءت هذه الصفات على النحو التالي). اهللا(الصفات الخاصة بلفظ الجاللة 

. نقيض الباطـل : الحقُّو. الحاء والقاف أصل واحد، يدلُّ على إحكام الشّيء وِصحَِّتِه :)حقّ (

. من أسماء اهللا تعالى أو من صفاته: قُّوالَح. )1(واحٍد الحقَّ إذا ادعى كلُّ: واحتقَّ الناس في الدين

. )2(الموجوُد الثابتُ، والّصْدقُ، والمـوتُ، والحـْزمُ  والَعْدُل، واإلسالم، والمال، والملُك، : والَحقُّ

  .)3(والَحقُّ واحٌد وجمعه ُحقوقٌ وِحقاقٌ

، )الَحقُّ(الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن 

ÿρ#): ( وتكرر وروده في موضعين اثنين من سورة يونس، وذلك في قوله تعالى –Šâ‘ uρ ’n< Î) «!$# 

ÞΟ ßγ9s9öθtΒ Èd, ysø9$#((4)وقوله تعالى في ذات السورة ،) :â/ä3 Ï9≡x‹ sù ª!$# ÞΟ ä3š/u‘ ‘,pt ø:$#((5)الَحقُّ: ، قيل :

ء بالموجودية هو اهللا سبحانه وتعالى لكونه واجباً، فكان َأحَّق مصدر وهو الموجود وأحقُّ األشيا

 .)6(األشياء بكونه حقاً هو هو

: والِحكَْمةُ. المنُْع من الظلمِ: فالُحكُْم. الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنُْع ):حكم(

ُمنَفِّذُ الُحكْمِ والَحكَُم كذلك : والحاِكُم. )7(الُمجرُِّب المنسوب إلى الحكمة: والُمَحكَُّم. المنُع من الجهل

                                           
  .18-15:، ص2معجم مقاييس اللغة، ج ابن فارس،) 1(

  .229-228:، ص3دار الجيل، ج –عقوب، القاموس المحيط، بيروت الفيروزأبادي، مجد الدين أبو الطاهر محمد بن ي) 2(

  .528-525:، ص8لسان العرب، ج، ابن منظور) 3(

  .30: آيةيونس، سورة ) 4(

 .32: آيةيونس، سورة ) 5(

  .18:، ص13التفسير الكبير، ج الفخر الرازي،) 6(

 .91:، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 7(
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فعيل : الحاِكُم: والحكيُم. من صفات اهللا تعالى وكذلك الَحكَُم والحاِكُم: والحكيُم. )1(والجمع ُحكّام

 .)2(ردُّ الرَّجل عن الظلم: وأصل الحكومة. العالم وصاحب الحكمة: والحكيُم. بمعنى فاعل

ÞΟŠÅ3(لعاقل مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة ل ysø9$# ( وذلك في قوله

Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠ: (تعالى Å3ys ø9$# ()3(، )ÞΟŠ Å3 ysø9$# :( إشارة إلى كمال العلم، وقُدِّم العزيز

على الحكيم في الذكر، ألن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على العلم بكونه عالماً في طريق 

وكان هذا الخطاب مع المستدلين،  ،تداللية، فلما كان مقدماً في المعرفة االستدالليةالمعرفة االس

 .)4(قدم تعالى ذكر العزيز على الحكيم

رجٌل محموٌد : يقال. الحاء والميم والدال كلمةٌ وأصٌل واحد يدلُّ على خالف الذَّم ):حمد(

ل األعشى ميمون بن قيس يمدح ومنه قو. )5(إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة: ومحمٌد

  )الطويل(                       :   النعمان بن المنذر

ــا  ــان كاللُه ــَن، ك ــتَ اللَّْع ــَك، أبي  إلي
 

ــدِ   ــواِد الُمَحمَّ ــْرعِ الَج ــى الماجــد الفَ  )6(إل

علـى   للثنـاء ويكون الحمد شكراً للصنيعة ويكون ابتـداء    .)7(الشكر والرضا والجزاء: والحمُد

 :والحميـدُ . ال يكون إال ثناًء ليد أوليتها، والحمد والشكر متقاربان والحمد أَعمُّها والشُّكُر. الرجل

  .)8(بمعنى المحمود على كل حالٍ. من صفات اهللا تعالى

) الَحميـد (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

Èβ: (من ذلك قوله تعالى. الغنيِّوتكرر وروده مرتين للداللة على العالم و øŒÎ* Î/ óΟ Îγ În/u‘ 4’n< Î) ÅÞ≡uÅÀ 

                                           
  .100-99: ، ص4موس المحيط، جالفيروزأبادي، القا) 1(

 .540-539: ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .6: سورة آل عمران، آية) 3(

 .207:، ص7الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 4(

 .100:، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج )5(

  .100:ديوان األعشى، ص) 6(

 .299:، ص1الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 7(

 .583:، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(
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Í“ƒÍ“ yèø9$# Ï‰‹Ïϑ ptø:$#()1( ،)Ï‰‹Ïϑ ptø: إشارة إلى كونه مستحقاً للحمد في كل أفعاله، وذلك إنّما يحصل ): #$

 .)2(إذا كان عالماً بالكلِّ غنياً عن الكلِّ
  

) الرَّحمُن(و. )3(الرِّقة والعطف والرأفةالراء والحاء والميم أصٌل واحٌد يدل على  ):رحم(

بنيت على فَْعالن وهو بناء من أبنية المبالغة ومعناه ) الرَّحمُن. (صفات اهللا عز وجلَّ): الرَّحيم(و

وذلك ألن رحمته وسعت كل شيء، وأما الرَّحيم فذكرت بعد الرحمن ألن الرَّحمن . الكثرة

: والرَّحيم. لغيره، ورحيم فعيل بمعنى فاعل مقصور على اهللا عز وجل، والرَّحيم قد يكون

  .)5(العظيُم الرَّحمة: ، والرَّحيم)4(العاطف على خلقه بالرِّزِق

   أحدهماوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان، 

)ß⎯≈yϑ ôm§9$# (وورد في قوله تعالى) :ö/ä3ßγ≈s9Î)uρ ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ß⎯≈yϑ ôm§9$# 

ÞΟŠ Ïm§9$#()6( ،)ß⎯≈yϑ ôm§9$# :( ،المولى لجميع النعم أصولها وفروعها، وال شيء سواه بهذه الصفة

ß⎯≈yϑ(و. )7(فإن كل ما سواه إما نعمة وإما ُمنَْعم عليه ôm§9$# :( ذو الرحمة، والرحمة في صفة اهللا

الرَّاحم فإذا أردنا المبالغة التامة التي ليست إال له سبحانه سبحانه وتعالى هي النعمة وفاعلها هو 

yϑ≈⎯( :وتعالى قلنا ôm§9$#()8( .والثاني )ÞΟŠ Ïm§9$# ( وتكرر وروده في ثالثة مواضع منها قوله

=ÖΝ≈n: (تعالى y™ Zωöθs% ⎯ÏiΒ 5b> §‘ 5ΟŠ Ïm§‘()9( ،)5ΟŠ Ïm§‘ :(أي عظيم الرَّحمة)10(.  
  

                                           
  .1: آيةإبراهيم، سورة ) 1(

 .75:، ص19التفسير الكبير، ج: الفخر الرازي) 2(

  .498:، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج)3(

 .103 – 102:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

علي محمد البجاوي، دار : في إعجاز القرآن، تحقيق السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، معترك األقران) 5(

 .112:، ص2الفكر العربي، ج

 .163: آيةالبقرة، سورة ) 6(

 .236:، ص1الزمخشري، الكشاف، ج) 7(

  .177:، ص4الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 8(

 .58: آيةيس، سورة ) 9(

 .112:، ص2السيوطي، معترك األقران، ج) 10(
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اإلعانةُ، : والمعونةُ. )1(احد، والجمع، والمؤنث ويكسُر أعواناًالظهير للو: الَعْوُن ):عون(

أَعنْتُُه ِإعانة، واْستََعنْتُُه، واْستََعنْتُ به فأعانني، وإنما ُأعلَّ : يقال. )2(واستعان به فأعانُه وعاونُه

  .)3(استعان وإن لم يكن تحته ثالثي معتل، حيث يقال أعان يعين وال يقال عان يعون

هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد  وقد ورد من

¡ãβ$yètGó(هو ßϑ ø9$# (وذلك في قوله تعالى) : $ uΖ š/u‘ uρ ß⎯≈oΗ÷q§9$# ãβ$yètGó¡ßϑ ø9$# 4’n? tã $ tΒ tβθà ÅÁs?()4( ،

)ãβ$ yètGó¡ ßϑ ø9$# (الذي ُيطْلَُب منه العون، والتأييد والتوفيق)5(.  
  

يقال . الستُْر: فالغَفُْر. كرالراء ُعظُْم بابه الستُْر، ثم يشُذُ عنه ما يذالغين والفاء و ):غفر(

هو اهللا جلَّ ثناؤه، وهما من أبنية : والغفوُر والغفّار. )6(تَفََر ذَنَبُه، فهو غَفوٌر، والجمع غُفُراغْ

  . )7(السَّاتُر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم: المبالغة، ومعناها

Ö‘θà(من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  وقد ورد xî(  

ο× : (وذلك في قوله تعالى t$ ù# t/ ×π t6Íh‹sÛ ;> u‘ uρ Ö‘θà xî()8( ،)Ö‘θà xî :(أي ساتر على عباده ذنوبهم)9( .

لدهم، ولم المنعم بها عليكم ربُّ غَفوٌر يستر ذنوبكم، فجمع بين مغفرة ذنوبهم وطيب ب: وقيل

إنما امتنَّ بعفوه : وقيل. وإنما ذكر المغفرة ألن الرزق قد يكون فيه حرام. يجمع ذلك لجميع خلقه

                                           
  .252:، ص1لقاموس المحيط، جالفيروزأبادي، ا)1(

  .464:، ص1953المطبعة األميرية،  –،  القاهرة 7الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، ط) 2(

  .531:، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .112: آيةاألنبياء، سورة ) 4(

 -هــ  1407دار الفكـر،   –، بيروت 1ام القرآن، طالقرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحك) 5(

 .145:، ص1م، ج1987

  .477:الرازي، مختار الصحاح، ص) 6(

هـ 1414علي رشدي، بيروت، دار الفكر،  :، تحقيق1من جواهر القاموس، ط الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس) 7(

  .314: ، ص7م، ج1994 -

 .15: آيةسبأ، سورة ) 8(

 .677:، ص2، جاألقران السيوطي، معترك) 9(
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من عذاب االستئصال بتكذيب من كذبوه من سالف األنبياء إلى أن استراحوا اإلصرار 

  . )1(افاستؤصلو
  

الكفاية، الغين والنون والحرف المعتل أصالن صحيحان، أحدهما يدُل على  ):غنى(

أي : غني القوم في دارهم: يقال. الكفايةُ: والغَنَاُء. الغنى في المال: فمن األول. واآلخر صوت

من أسماء اهللا الحسنى، وهو الذي ال يحتاج إلى أحد في : والغنيُّ. )2(أقاموا، كأنهم استغنوا بها

  .)3(عالى فيه غيرُهوال يشارك اهللا ت. وهذا هو الغنى المطلق. وكُل أحٍد محتاٌج إليه ،شيء

_©Í(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  tóø9$# (

‘šš/u: (وذلك في قوله تعالى uρ ©Í_tóø9$# ρèŒ Ïπ yϑôm§9$# 4 β Î) ù't± o„ öΝ à6ö7 Ïδõ‹ ãƒ ô# Î=÷‚tGó¡ o„ uρ .⎯ ÏΒ 

Ν à2 Ï‰÷èt/ $ ¨Β â™!$ t± o„ !$ yϑ x. Ν à2r't±Ρ r& ⎯ÏiΒ Ïπ −ƒÍh‘ èŒ BΘöθs% š⎥⎪Ìyz#u™((4)اهللا : ي، المراد بالغن

‘šš/u: (وقيل. سبحانه وتعالى غني في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه uρ 

©Í_ tóø9$# (أنه ال غني إال هو: يفيد الحصر، ومعناه)6(وهو الغني عن عباده وعن عبادتهم. )5(.  
  
  

: ْدُرْبلَغِ الشيء ركنه ونهايته، فالقَصحيح يدلُّ على َمالقاف والدال والراء أصٌل  ):قدر(

إيتاؤهم بالمبلغ الذي يشاؤه ويريده، ورجُل ذو : وقُْدَرةُ اهللا تعالى على خليقته. مبلغُ كلُّ شيٍء

: والقَْدُر. أي ذو يسارٍ يبلغُ بيساره وغنائه من األمور المبلغ الذي يوافق إرادته: رٍةقِْدقُدَرٍة وذو َم

ومنه قول جرير . )7(اهللا تعالى األشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها وهو القََدُر أيضاًقضاء 

      :يهجو عمر بن لجأ التميمي

  

                                           
 .284:، ص14القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

 .398-397: ، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 2(

  .688:، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .133: آيةاألنعام، سورة ) 4(

 .200 – 199:، ص13الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 5(

 .64:ص، 2الكشاف، ج: الزمخشري) 6(

  .63-62:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(



 100

  )البسيط(

 خَلِّ الطريـقَ لمـن يبنـي الَمنـاَر بـه     
 

 )1(برز بَِبـْرَزةَ حيـثُ اضـطّرك القـدرُ    وا 

: اِدُرفالق. القَديُر والقادُر والُمقتَِدُر: اهللا تعالى ومن صفات. )2(القُْدرةُ عليه: واالقِْتداُر على الشيء

ُمفتَِعٌل من اقتََدَر، وهو : فعيُل منه، وهو للمبالغة، والُمقْتَِدُر: ُر، والقَِديُراسم فاعل من قََدَر َيقِْد

  .)3(أبلغُ

‘A(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  Ï‰tGø) •Β (

›¤/θç#): (وتكرر في موضعين اثنين منها قوله تعالى x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ $ yγ Ïk=ä. ÷Λàι≈tΡ õ‹ s{ r'sù x‹ ÷{ r& 9“ƒÍ• tã 

A‘ Ï‰ tGø) •Β ()4( ،)A‘ Ï‰tGø) •Β  :(أي قادر على ما أراد)(، وقيل )5A‘Ï‰ tGø) •Β  (أي ال ُيْعجِزُه شيٌء)6(.  

صفات اهللا  والقُدوس من. ى الطُّهرِالقاف والدال والسين أصٌل صحيٌح، يدٌل عل ):قدس(

هو الطاهُر : القُدُّوُس: وقيل. )7(زَُّه عن األضداِد واألنداد والّصاحبة والولدالُمنَ: عز وجل، ويعني

  .)8(بالضم من أبنية المبالغة )وفُعُّوٌل(، الُمنَزُه عن الُعيوبِ والنقاِئصِو

لقرآن الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في ا

)â¨ρ ‘‰à) ø9$#(وذلك في قوله تعالى ،) :uθèδ ª!$# ”Ï% ©! $# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7 Î=yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰à) ø9$#()9( .

)â¨ρ ‘‰à) ø9$# :(ًالطاهُر في صفة اهللا عز وجل وهو الُمبارُك أيضا)وقيل هو الُمنَزَُّه عن كُلِّ . )1

  .نقصِ
  

                                           
 .211:، ص1ديوان جرير، ج) 1(

 .544:الرازي، مختار الصحاح، ص) 2(

 .263-262:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

  .42: آيةالقمر، سورة ) 4(

 .439:، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

  .439:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

  .64-63:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .267:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 23: آيةالحشر، سورة ) 9(

 .267:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
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لنون ليس بشيٍء، فأما الُمهيِمُن، وهو الشَّاهُد فليس من هذا، وإنما الهاء والميم وا ):َهَمنَ (

من صفات اهللا : والُمهيمُن. )1(والهاء مبدلة من همزة) أمين(وهو في األصل ) أمن(هو من باب 

لُيِّنتْ الهمزة الثانية وقلبت . ُمَؤْأِمن: وأصل الُمهيمنِ. عز وجل، ألنه آَمَن عباده من أن يظلمهم

: والُمهْيِمُن. مناألميُن، وقيل بمعنى ُمْؤتَ: مُنوالُمهي. )2(وقلبت األولى هاء ،ة اجتماعهماياء كراه

  .)3(القائم على خلقه، وقيل القائم بأمور الخلق

: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو

)Ú∅Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$# (وذلك في قوله تعالى) :uθèδ ª!$# ”Ï% ©! $# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7 Î= yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰à) ø9$# 

ãΝ≈n= ¡¡9$# ß⎯ÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ú∅Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$#((4) ،)Ú∅Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$# :( من أسماء اهللا الحسنى، وقد أورد

الشَّاهُد، والحافظُ، والُمَصِدقُ، والمؤتمن واألمين، والعالي : ي كثيرة منهانالقرطبي له معا

  .)5(المرتفع
  

  

وهبتُ الشَّيَء : تقول. كلماتٌ ال ينقاُس بعضها على بعض: الواو والهاء والباء :)وهب(

أي كثير : وَرُحٌل واهٌب ووهاٌب وَوُهوٌب وَوهَّاَبةٌ. )6(قَبِلتُها: أَهُبُه ِهبةً وَموِهباً، واتََّهْبتُ الهِبةَ

صفة ) َوُهوب(فّعال و  وزنصفة مبالغة على ) وهَّاب(كما أن . الهَِبِة ألمواله، والهاء للمبالغة

الُمنِْعُم على العباد، واهللا تعالى : من صفات اهللا، ومعناه: والَوهَّاُب. على وزن فَُعولمبالغة 

  .)7(الَوهَّاُب الواِهُب

                                           
  .63:، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة ، ج) 1(

 .26:الرازي، مختار الصحاح، ص) 2(

  .142-141:، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج)3(

  .23: آيةالحشر، سورة ) 4(

 .210:، ص16القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

  .147:، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

 .416:، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(
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) الَوهَّابِ: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو

“ôΘr& ó/èφy‰ΨÏã ß⎦É⎩!#t: (وذلك في قوله تعالى yz Ïπ uΗ÷qu‘ y7În/u‘ Í“ƒÍ“ yèø9$# É>$ ¨δuθø9$#((1) ،)É>$̈δuθø9$# :( هو

المعنى أم لهم هذا : وقيل. اهللا سبحانه وتعالى يرسل من يشاء، ألن خزائن السموات واألرض له

  .)2(مما أنعم اهللا عز وجل به عليه من النبوة –عليه السالم  –محمداً  نفيمنعو

 صفات المالئكة  - ب

على مناقشة الصفات الخاصة بالمالئكة وذلك من خالل تحديد األصول  المبحثواقتصر هذا 

وقد جاءت هذه الصفات على . هذه الصفات، وترتيب هذه األصول هجائياً هاالتي اشتقت من

  :النحو التالي

الصِّدق، وحكاية صوٍت، وخالف الَبْحرِ، : الباء والراء في المضاعف أربعة أصول ):َبرَّ (

الصِّدق في : والبِرُّ. أي أطاعه وهو من الصِّدق: وَبرَّ ربَُّه. وَبرَّ الرجل بمعنى َصَدقَ. ونبتٌ

أي يصل : وَرُجُل َبرٌّ بذي قرابته وبارٌّ. )4(والجمع أبراٌر وَبَرَرةٌ. )3(يقال رجٌل َبرٌّ وباٌر. المحبة

  . رحمه

ο; : (آن الكريم، مشتق واحد هووقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القر u‘ tt/ (

Θ#tÏ. ;ο¤: (وذلك في قوله تعالى u‘ tt/((5) وجاء للداللة على طاعتهم هللا عز وجل، وصدقهم هللا في ،

  .)6()المالئكة(أعمالهم والموصوف محذوف يفهم من السياق، وهو 
  
  

                                           
 .9 :سورة ص، آية) 1(

 .152:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .177:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

  .38:، ص1لفيروزأبادي، القاموس المحيط، جا) 4(

 .16: آيةعبس، سورة ) 5(

 .217:، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(
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الحاضُر : العتيُدف. )1(العين والتاء والدال أصٌل واحٌد يدلُّ على حضورٍ وقْربٍ ):عتد(

%tΑ$s: (وعتيد في قوله تعالى. )2(الُمهيَُّأ uρ … çμ ãΖƒÌs% #x‹≈yδ $ tΒ £“ t$ s! î‰Š ÏG tã((3) أي ما كتبه من ،

  . )4(عمله حاضر عندي

Ó‰Š(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  ÏGtã (

Β àá̈$: (تعالى قوله وذلك في Ï ù= tƒ ⎯ÏΒ @Αöθ s% ωÎ) Ïμ ÷ƒy‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰Š ÏGtã((5) ،)الحاضُر الذي ) العتيُد

وهو الَْملَُك يكتب على اإلنسان كلَّ . الحافظُ الُمعدُّ إما للحفظ وإما للشهادة: ال يغيب، وقيل العتيد

 .)6(شيء حتى األنين في مرضه
 

القويُّ، والجمع : جُل الشديُدوالر. الشين والدال أصٌل واحٌد يدلُّ على قوة في الشيء ):شدّ (

  .)7(أِشدَّاء وِشداٌد وشُُدٌد

#Š×: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو y‰Ï© (

pκ$: (...وذلك في قوله تعالى ö n=tæ îπ s3 Í×̄≈n= tΒ ÔâŸξÏî ×Š#y‰Ï© ω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$ tΒ öΝ èδttΒr& tβθè= yèø tƒuρ 

$tΒ tβρ â sΔ÷σ ãƒ((8) ،)×Š#y‰Ï© :(أي غالظُ شداُد األفعال، وهم غالظٌ في أخذهم أهل النار شداٌد عليهم .

  .)9(القوَِّة: شداُد األبدان، والمراد بالشدِة: وقيل
  

                                           
  .219:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .410:الرازي، مختار الصحاح، ص) 2(

  .23: آيةق، سورة ) 3(

  .70:، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

  .18: آيةق، سورة ) 5(

 .11:، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

 .53-52:، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .6: آيةالتحريم، سورة ) 8(

 .198:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 9(
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طاعه : يقال. الطاء والواو والعين أصٌل واحٌد يدلُّ على اإلصحاب واالنقياد ):طوع(

أي : أي ُمطيع، ورجٌل طيٌِّع: ورجٌل ِمطواٌع. )1(ألمره، فهو ُمطاعإذا انقاد معه ومضى : َيطُوُعُه

، وهو أن يطيعه )3()وَهوَى ُمتبعاً ُمطاعاً شُّحاً: ( -صلى اهللا عليه وسلم  –ومنه قوله . )2(طاِئٌع

  . )4(صاحُبه في منع الحقوق التي أوجبها اهللا عليه في ماله

$8í(قل في القرآن الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعا sÜ •Β (

8í$sÜ: (وذلك في قوله تعالى •Β §Ν rO &⎦⎫ÏΒ r&((5) والمقصود بالمطاع في هذه اآلية جبريل عليه ،

  .)6(تطيعه المالئكة –السالم 

: والِغلْظُ. )7(أي فيه فظاظَةٌ: ورجٌل فيه غُلْظةُ وِغالظَةٌ. صار غَليظاً: غَلُظَ الشّيُء ):غلظ(

غَليظٌ وغُالظٌ، : يقال للرَّجل. دُّ الرِّقِة في الخَلِْق والطَّْبعِ والِفعلِ والَمنِْطِق والَعْيشِ ونحو ذلكِض

أي فظٌّ فيه ِغلْظَةٌ، وذو ِغلْظٍَة وفظاظٍة وقَساوٍة : وَرجٌل غَليظٌ. ولألنثى غَِلَيظةٌ والجمع ِغالظٌ

  .)8(وشدٍَّة

) ÔâŸξÏî(للعاقل في القرآن الكريم مشتقٌ واحد هو  وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة

$: (وذلك في قوله تعالى pκ ön=tæ îπ s3 Í×̄≈n= tΒ ÔâŸξÏî ×Š# y‰Ï© ω tβθÝÁ ÷ètƒ ©!$# !$ tΒ öΝ èδttΒr& tβθè=yèø tƒ uρ $ tΒ 

tβρâ sΔ÷σãƒ ()9(المالئكة الزبانية ِغالظُ القلوب ال يرحمون إذا اْستُرحموا ، خُِلقوا: ، ويعني بغالظ 

                                           
 .431:، ص3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 1(

 .661:، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .202:، ص4م، ج1988 -هـ1408دار الحديث،  –د، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، القاهرة أبو داو) 3(

 .662:، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

  .21: آيةالتكوير، سورة ) 5(

  .240:، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

 .478:الرازي، مختار الصحاح، ص) 7(

 .656:، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 .6: آيةالتحريم، سورة ) 9(
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: من الغضب، وُحبَِّب إليهم َعذاُب الخلِْق كما ُحبَِّب لبني آدم أكل الطعام والشراب، وقيل

)ÔâŸξÏî (في أخذهم أهل النار)1(.  
  

: وفالٌن ذو قَراَبتي. القاف والراء والباء أصٌل واحٌد صحيٌح يدلُّ على خالف الُبعد ):ربق(

عشيرتَُك : وَأقَربوَك وأقارُِبَك وأقْرِباؤك. )2(قَرابةال: والقُْربةُ والقُربى. َمْن َيقُْرُب منك رحماً

. نقيُض البعيد، يكون تَحويالً، فيستوي في الذكر واألنثى والفرد والجمع: والقَريُب. )3(األْدنَْوَن

والقَرابةُ . ذُو القرابة والجمع من النساء قرائٌب، ومن الرجال أقارب وقُْربى: والقَريُب والقَريبة

  .)4(لدُّنُو في النسب، والقُرَبى في الرَِّحمِا: والقُْربى

 أحدهماوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان 

)š⎥⎫ Î/tø% F{$#(وذلك في قوله تعالى ،) :ö‘É‹Ρ r&uρ y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/tø% F{$#()5( خصَّ عشيرته ،

. يرته وأطماع األجانب في مفارقته إياهم على الشّْرِكاألقربين باإلنذار لتنحسم أطماع سائر عش

   .)6(وقيل بنو عبد مناف. قريش: وعشيرته األقربون
  

(tβθç/§s: (والثاني çRùQ #y 9©⎯: (وذلك في قوله تعالى) #$ Å3ΨtF ó¡ o„ ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# β r& šχθä3 tƒ # Y‰ö7 tã °! 

Ÿωuρ èπ s3 Í×̄≈n= yϑ ø9$# tβθç/§s) çRùQ صف على أن طبقات المالئكة مختلفة في الدرجة ، يدلُّ هذا الو)7()4 #$

  .)8(والفضيلة فاألكابُر منهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش

                                           
 .196:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

  .81-80: ، ص5مقاييس اللغة، ج: ابن فارس) 2(

  .118:، ص1الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 3(

  .143:، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

  .214: آيةالشعراء، سورة ) 5(

  .143:، ص13ألحكام القرآن، ج القرطبي، الجامع) 6(

  .172: آيةالنساء، سورة ) 7(

  .119:، ص11الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 8(



 106

ومن ذلك . الكاف والتاء والباء أصٌل واحٌد صحيٌح يدلُّ على جمع شيٍء إلى شيء ):آتب(

Πr& ÞΟ÷: (تجوا بقول اهللا تعالىواح. )1(العاِلُم: والكاتُب عند العرب. الكتاُب والِكتابةُ èδy‰ΨÏã Ü=ø‹ tóø9$# 

ôΜ ßγ sù tβθç7 çF õ3 tƒ()2( وقد سموا الكاتب عالماً، ألن الغالب على َمْن كان يعرف الكتابة أّن عنده ،

  .)3(العلَم والمعرفةَ، حيث كان الكاتب عندهم عزيزاً، وفيهم قليالً

⎫⎦t(لكريم مشتقٌ واحٌد هو وقد ورد من هذا األصل صفة مفردة للعاقل في القرآن ا Î6ÏF≈ x. ( وذلك

$: (- عليهم السالم- في قوله تعالى في وصف المالئكة  YΒ# tÏ. t⎦⎫Î6ÏF≈x. ()4( ،)هم ): الكاِتبيَن

كَفَى : (...- صلى اهللا عليه وسلم–ومنه قول الرسول الكريم . )5(المالئكة المكلفون بمراقبة المرِء

  .)6(...)اً، وبالكرامِ الكاِتبِيَن شهوداً بِنَفِْسَك الَيْوَم َعلَْيَك شهِيدَّ
  

أحدهما شَرفٌ في الشيِء في نفسه : الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان ):آرم(

كريم وللفرس كريم وللنبات : يقال للرجل. الصَّفوُح: والكريُم. أو شرفٌ في خُلُق من األخالق

وهو . )7(صَّفوح عن ذنوب عباده المؤمنينمن صفات اهللا تعالى وأسمائه فهو ال: والكريم. كريم

الجامع ألنواع : والكريم. عطاؤه، وهو الكريم المطلق ُدالكثير الخير الجواُد المعطي الذي ال َينْف

فاهللا عز وجل كريٌم حميُد الفعال، . اسم جامع لكل ما ُيحمد: والكريم. الخير والشَّرف والفضائل

  .)8(الذي كَرَّم نفسه عن التَّدنُّس بشيٍء من مخالفة ربِّه: والكريُم. رّب العرش الكريم العظيم

                                           
  .159-158:، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 1(

  .41: آيةالطور، سورة ) 2(

 .588:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .11: آيةاالنفطار، سورة ) 4(

 .248:، ص19امع ألحكام القرآن، جالقرطبي، الج) 5(

 .588:، ص2شركة مكتبة أحمد بن سعد، ج –صحيح مسلم، اندونيسيا : مسلم بن الحجاج) 6(

  .172-171:، ص5معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس) 7(

  .646-642:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(
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 أحدهاوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم أربعة مشتقات، 

)¤Θ#tÏ.  (وتكرر وروده مرتين صفة للمالئكة، وذلك في قوله تعالى) :¤Θ# tÏ. ;ο u‘ tt/()1( ،)¤Θ# tÏ. :(

كرام عن المعاصي، فهم يرفعون أنفسهم عنها، ويتكرمون أن يكونوا : قيلأي كرام على رّبهم، و

  . )2(مع ابن آدم إذا خال بزوجته، أو برز لغائطه

β÷: (وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل في خمسة مواضع منها قوله تعالى :).ÒΟƒÌx: (واآلخر Î) 

!#x‹≈yδ ωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌx.()3( ،)ÒΟƒÌx. :(اعث الشهوة وجواذب الغضب، ونوازع أي ُمطَّهر عن بو

   .)4(الوهم والخيال

šχθãΒtõ3: (والثالث •Β (وورد في قوله تعالى) :(#θä9$ s%uρ x‹ sƒ ªB $# ß⎯≈oΗ÷q§9$# #V$ s!uρ 3 … çμ oΨ≈ysö7 ß™ 4 ö≅t/ 

×Š$ t6Ïã šχθãΒ tõ3 •Β()5( ،)šχθãΒ tõ3 •Β :(أي ليس كما زعم الكفار بل هم عباد مكرمون، قيل :

وقد كانوا يعبدونهم طمعاً في ). المالئكةُ بناتُ اِهللا: (ية في خزاعة حيث قالوانزلت هذه اآل

  .)6(نزلت هذه اآلية في اليهود: وقيل. شفاعتهم

⎫⎥š: (والرابع  ÏΒtõ3 ßϑ ø9$#(: وورد في قوله تعالى) :ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ym É#øŠ |Ê tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 

š⎥⎫ÏΒ tõ3ßϑ ø9$#()7( .أكرمهم وخدمهم  –عليه السالم  –إبراهيم  وصفهم بالمكرمين ألن: قيل

  .)8(هم ُمكرمون في أنفسهم: وقيل. بنفسه، وأخَدمهم امرأته، َوَعجََّل لهم القرى
  

                                           
  .16: آيةعبس، سورة ) 1(

 .217:، ص19ج القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،) 2(

  .31: آيةيوسف، سورة ) 3(

 .128:، ص15الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 4(

  .26: آيةاألنبياء، سورة ) 5(

 .281:، ص11القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

  .24: آيةالذاريات، سورة ) 7(

  .404:، ص4الكشاف، ج: الزمخشري) 8(
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 :سلصفات الّر  - ج

تناول الباحث في هذا الباب الصفات الخاصة بالّرسل، دون غيرهم من الموصوفين، وذلك من 

التي اشتقت منها هجائياً، والبحث في دالالت خالل تحديد هذه الصفات، وترتيب أصولها اللغوية 

  :وقد جاءت هذه الصفات على النحو التالي. هذه األصول ودالالت الصفات المشتقة منها
  

الهمزة والميم أصل واحٌد، يتفرع منه أربعة أبواب، وهي األصُل والمرجُع  ):أمّ (

ة النَاس ال يكتب، فهو في أنَّه ال يكتب المنسوب إلى ما علية جِبِلَ: واألمِّيُّ. )1(والجماعة، والدِّين

öΝ: (ومنه قوله تعالى. )2(على ما ولد عليه åκ÷]ÏΒ uρ tβθ•‹ÏiΒé& Ÿω šχθßϑ n=ôètƒ |=≈tGÅ3 ø9$#()3( وقيل للنبي ،

اُألمِّيُّ، ألنَّ أمةَ العرب لم تكن تكتب وال تقرأ المكتوب، وبعثه  –صلى اهللا عليه وسلم  –محمد 

  .)4(يكتب وال يقرأ من كتاباُهللا رسوالً وهو ال 

        وقد ورد هذا المشتق صفة مفردة للعاقل مرتين، وذلك في قوله تعالى يصف سيدنا محمداً 

%t⎦⎪Ï: (- عليه السالم  – ©! $# šχθãèÎ7 −F tƒ tΑθß™ §9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$#()5( ،)¥_ÍhΓ W{$# :( الذي ال يقرأ

$θãΨÏΒ#): ( وقوله تعالى. وال يكتب t↔sù «!$$Î/ Ï& Î!θß™ u‘ uρ Äc©É<̈Ψ9$# Çc’ÍhΓ W{$#()6( عليه - ، والنبي محمد

كان كذلك، فلهذا السبب وصفه بكونه ُأمياً، وكونه ُأمياً بهذا التفسير من معجزاته  - السالم

  .)7(وبيانه

: فالحْرُص. الجشَُع: أحدهما الشَّقُّ، واآلخُر: الحاء والراء والصاد أصالن ):حرص( 

ويقال للواحد حريٌص والجمع ُحرَّاٌص . )8(الَجِشُع: في الرغْبِة، والحريُص الَجشَُع واإلفراطُ

                                           
 .21:ص، 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 1(

  .28:ص المصدر نفسه،) 2(

  .78: آيةالبقرة، سورة ) 3(

  .229:، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

  .157: آيةاألعراف، سورة ) 5(

  .158: آيةاألعراف، سورة ) 6(

 .23:، ص15الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 7(

 .40:، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 8(
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ورجل حريص من قوم . ِشدَّةُ اإلرادة والشَّّره إلى المطلوب: وقيل الِحْرُص. )1(وُحرصاُء

  .)2(ُحرصاء وِحراص، وامرأةٌ حريصةٌ من نسوٍة حراصٍ وَحراِئص

: قل في القرآن الكريم مشتق واحد هووقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعا

)ëÈƒÌym (وذلك في قوله تعالى) :ëÈƒÌym Ν à6ø‹n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠ Ïm§‘()3( ،

)ëÈƒÌym :(أي حريص على نَفِعكم)حريص : وقيل. )5(حريص عليكم أن تدخلوا الجنة: وقيل. )4

  .)6(أي حريص على إيمانكم: عليكم
  

  

: والرَّْأفُ. )7(زة والفاء كلمة واحدةٌ تدل على رِقٍَّة ورحمة، وهي الرَّأفةُالراء والهم ):رأف(

من صفات اهللا عز وجل، وهو : والرؤوف. )8(أشدُّ الرحمة أو أرقُّها: والرَّْأفةُ. الرجُل الرحيُم

رُؤوف على : األولى: وفي رؤوف لغتان قُرئ بهما معاً. الرحيم بعباده، العطوف عليهم بألطاِفِه

  )الوافر(                   :، ومنه قول جرير يمدح هشام بن عبد الملك)9(على فَْعل: والثانية. ولفع

ــاً  ــًك َحقَّـ ــلميَن َعلَْيـ ــرى للُمسـ  تَـ
  

 )10(كَِفْعــلِ الوالــِد الــرَُّؤف الــرَّحيمِ     
 

  . )11(ورُجٌل رُؤفٌ ورُؤوفٌ ورْأفٌ، بمعنى واحد

                                           
  .309:، ص2لقاموس المحيط، جالفيروزأبادي، ا) 1(

 .398:، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .128: آيةالتوبة، سورة ) 3(

 .398:، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .241:، ص2النّحاس، إعراب القرآن، ج) 5(

  .477:، ص2معاني القرآن وإعرابه، ج: الزََّجاج) 6(

  .471:، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 7(

  .147:، ص3الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 8(

 .10:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 9(

  .217:، ص1ديوان جرير، ج) 10(

  .10:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 11(
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وذلك في قوله ) رؤوفٌ (قل مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعا

(ô‰s: (تعالى s9 öΝ à2u™ !%ỳ Ñ^θß™u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6Å¡ àΡ r& î“ƒÍ• tã Ïμ ø‹ n=tã $ tΒ óΟ šGÏΨ tã ëÈƒÌym 

Ν à6ø‹n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘((1) ،)Ô∃ρ â™u‘ :(ةقأي مبالغ في الرأفة والشف)2(.  

Ô∃ρ(و  â™u‘ ( و)ÒΟŠ Ïm§‘ ( مشتقان من أسماء اهللا، وقد اشتق  –ى اهللا عليه وسلم صل –من أسمائه

كالكريم  –صلى اهللا عليه وسلم  –له من أسمائه نحو السبعين اسماً، وهذه خصوصية لمحمد 

  .)3(والخير، والشَّاهد، والشَّهيد، والعظيم، والشكور، وغيرها من األسماء
  

. )4(ل على االنبعاث واالمتدادالراء والسين والالم أصُل واحٌد ُمطرٌد منقاٌس يد ):رسل(

المتابُع لِإلخبار عن اِهللا عز : والرسوُل. )5(الُمْرسل، والجمع َأْرسٌل، وُرُسٌل وُرسالُء: والرسول

والرَّسول المحتمُل للّرسالة إلى اُألمِة، وكّل . )6(اسم من أرسلت وكذلك الرِّسالة: والرَّسول. وجل

من عند اهللا إلنذار الخَلِْق، وأمَّا  سول يأتيه جبريل بالوحي، فالرَّرسول نبي وليس كّل نبي رسوالً

  .)7(َمْن ُأوحي إليه في المنام فليس برسول

  : وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم أربعة مشتقات

$: (وتكرر وروده في ثالثة مواضع منها قوله تعالى) ‘§™Zωθß: (أحدها tΒuρ yìuΖ tΒ }̈ $̈Ζ9$# β r& 

(#þθãΖ ÏΒ ÷σãƒ øŒÎ) æΛèε u™!%ỳ #“ y‰ ßγ ø9$# HωÎ) β r& (#þθä9$ s% y]yèt/r& ª!$# #Z |³ o0 Zωθß™ §‘ ((8) ،)Zωθß™§‘ :( صفة لـ

)#Z|³ o0 .(والمعنى أن يكون صفة بما يؤدي إليه أن يكون رسوالً قبل البعث)واآلخر .)9 :

                                           
  .128: آيةالتوبة، سورة ) 1(

  .302:، ص8القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .119:، ص2، جالسيوطي، معترك األقران) 3(

  .392:، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 4(

 .395:، ص3الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 5(

  .143-142:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

  .112:، ص2، جالسيوطي، معترك األقران) 7(

  .94: آيةاإلسراء، سورة ) 8(

 – 1405(مكتبـة النهضـة العربيـة،     بيـروت،  ّمـودي، هادي حسن ح: ، تحقيق1األمالي النحوية، ط ،ابن الحاجب) 9(

  .150:، ص1، ج)م1985
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)ãΑθß™§9$# (وورد في قوله تعالى) :$ pκ š‰r'̄≈tƒ ãΑθß™§9$# õÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& šø‹s9Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/¢‘((1) ،

: وورد في قوله تعالى) ã≅ß™”9$#:(والثالث. - صلى اهللا عليه وسلم –المخاطب في هذه اآلية محمد 

)$ pκš‰ r'̄≈tƒ ã≅ß™ ”9$# (#θè= ä. z⎯ ÏΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# (#θè=uΗùå$#uρ $ ·sÎ=≈|¹ ( ’ÎoΤÎ) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×Λ⎧ Î=tæ()2(خطاب في ، ال

وذهب الزَّّجاج إلى أن داللة . )3(حيث أقامه مقام الرُّسل –صلى اهللا عليه وسلم  –هذه اآلية للنبي 

pκ$: (الجمع في قوله تعالى š‰r'̄≈tƒ ã≅ ß™”9$# ( مع أن المخاطب واحٌد أّن الرُُّسَل كلهم كذا ُأِمروا؛ أي

⎫⎦t: (والرابع. )4(كُلُوا من الحالل Î=y™ ößϑø9$# (ي قوله تعالىوورد ف) :ô‰s) s9uρ ôM s) t7 y™ $ oΨçGuΗÍ>x. 

$ tΡ ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t⎦⎫ Î=y™ ößϑ ø9$#()5( ،)t⎦⎫ Î=y™ ößϑ ø9$# :( أي الرُّسل، أي تقدم الوعد لهم بأنَّ اهللا ينصرهم بالُحجَِّة

  .)6(وبالظَّفَرِ بعدوهم في الدنيا، واالنتقام من عدوهم في اآلخرة
  

أحدهما يدلُّ على َحْمل ِثقْلٍ من األثقال، واآلخر : الزاء والميم والالم أصالنِ ):زمل(

الرجل الضَّعيفُ الذي إذا َحَزَمُه أمٌر تََزمََّل، أي ضاعفَ عليه الثِّياب حتى : فالزُّمَّيل. صوتٌ

  :، ومنه قول امرئ القيس بن حجر الكندي)7(فُّفُ بالثَّوبالتَّلَ: ُلوالتََّزمُّ. يصير كأنَُّه ِحْمل
  )الطويل(

ــَأنَّ ــراً ك ــرانينِ  ثبي ــي ع ــْبَو ف  ِهِل
 

ــلِ     ــاٍد ُمَزمَّ ــي بج ــاسٍ ف ــُر ُأن  )8(كبي
 

والُمزَّمُِّل أصله  . التلفيف بالثياب، وقد زملته ثياب فتَزمََّل بها أي لففته فتلفف بها: والتزميل

  .)9(فَ فقد ُزمِّلوكّل شيٍء لُفِّ. تََزمََّل فالٌن إذا تلفَّفَ بثيابه: يقال. الُمتََزمُِّل فأدغمت التاء في الزاي

                                           
 67: آيةالمائدة، سورة ) 1(

 .51: آيةالمؤمنون، سورة ) 2(

  .128:، ص2القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 3(

 .15:، ص4الزَّّجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 4(

 .171: آيةالّصافات، سورة ) 5(

 .316:، ص4اني القرآن وإعرابه، جالزَّّجاج، مع) 6(

  .26-25:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

  .54:الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص) 8(

 .405، 4ابن منظور، لسان العرب، ج) 9(
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وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

)ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9$# ( صلى اهللا عليه وسلم  –وذلك في قوله تعالى مخاطباً الرسول -) :$ pκ š‰r'̄≈tƒ 

ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑ ø9$#()1( . ورد في معنى)ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑ ø9$# (ألنه تََزمََّل من فََزعٍ أصابُه : ُلالُمزَّمِّ: قيل: ثالثة أقوال

المعنى أيها الُمتََزمُِّل النُُّبوَّة والرسالة : وقيل. تََزمََّل متأهباً للصالِة: وقيل. أول ما رأى الَملَك

 –عليه السالم –هو المتلفف في ثيابه، حيث كان الرسول : الُمزَِّمل: وقيل. )2(مجازاً وتأويال

  .)3(ت نزول اآليةمتزمالً في كساء أو لحاف وق
  

: فالصِّدقُ. الصاد والدال والقاف أصٌل يدلُّ على قُوٍة في الشَّيِء قوالً وغيره ):صدق(

كل من : والصِّديقُ. )4(يقال للواحد ولالثنين وللجماعة. المالزم للصِّدق: والصِّديق. خالفُ الكذب

فهو  –صلى اهللا عليه وسلم  –ي َصدَّقَ بكل أمر اهللا ال يخالجُه في شيء منه شَكٌّ، وصدَّق النب

الدائُم التَّصديق، وهو أيضاً الذي ُيَصدِّق : والصِّدِّيقُ. )5(المبالغ في الِصْدِق: والصِّدِّيقُ. ِصدِّيقٌ

الذي : والُمَصدِّقُ. )7(والُمَصدِّقُ من األضداد يعني الُمعطي ويعني الُمعطى. )6(قوله بالعمل

  .)8(ُيصدِّقَُك في حديثك

: األول: من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنانوقد ورد 

)×−Ïd‰ |ÁãΒ (قوله تعالى اوتكرر مرتين، منه) :$ £ϑ s9 uρ öΝ èδu™!$ y_ ×Αθß™ u‘ ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×− Ïd‰|ÁãΒ 

$ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yètΒ((9) ،)×−Ïd‰|ÁãΒ :( ة أو وبصحة التورا –عليه السالم  - أي معترفاً بنبوة موسى

فإذا أتى  –صلى اهللا عليه وسلم  –ُمصدِّقاً لما معهم من حيث ِإنَّ التوراة بشَّرت بمقدم محمد 

                                           
 .1: آيةالمزمل، سورة ) 1(

  .73:، ص5إعراب القرآن، ج: النّحاس) 2(

  .533:، ص2السيوطي، معترك األقران، ج) 3(

  .339:، ص3فارس، مقاييس اللغة، جابن ) 4(

  .299-298:، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

  .359: ص، الرازي، مختار الصحاح) 6(

  .340 – 339: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .359:الرازي، مختار الصحاح، ص) 8(

  .101: آيةالبقرة، سورة ) 9(
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#ß: (وورد في قوله تعالى) ß,ƒÏd‰Å_Á9$#(والثاني . )1(محمد كان مجرد مجيئه مصدقاً للتوراة ß™θãƒ 

$ pκ š‰r& ß,ƒÏd‰Å_Á9$# $uΖ ÏF øùr&()2( ،)ß,ƒÏd‰Å_Á9$# :(ِّدِق وصفه بهذه الّصفة ألنه لم ُيجرَّب هو المبالغ في الص

 وألنه َصدق في تعبير رؤياه وهذا يدّل على أنَّ َمْن أراد أن يتعلم من رجل شيئاً فإنه. عليه كذٌب

  .)3(يجب عليه أن يعظمه، وأن يخاطبه باأللفاظ الُمشِعرِة باإلجالل شيٌء
  

ومنه قول أبي الهندي . )4(لضَّبِّبيُض ا :فالَمكُْن. الميم والكاف والنون كلمة واحدة ):مكن(

                         :غالب بن عبد القدوس

  )المتقارب(

ــدَّجاجِ ــيضِ ال ــوضِ كب ــي الُبُي ــا ف  وم
 

ــفاُء القَـــ    ــراد شـ ــيُض الجـ  ْمروبـ

ــاُم الع   ــباب طع ــُن الضِّ ــبوَمكْ ــْم  ري ــوس الَعَجــ ــتهيِه نُفــ  )5(وال تشــ

والعرب . )6(أي َبيُِّن المكانِة والمنزلة: فالن وفالن مكيُن عند. أي بيض الضِّباب: َمكُْن الضِّباب

  .)8(المفرد َمكيُن، والجمع ُمكنَاٌء. )7(أي تََمكُّن: إنَّ بني فالٌن لذوو مكَنٍَة من السُّلطان: تقول

Å3⎫⎦&: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو tΒ (

“: (وذلك في قوله تعالى ÏŒ >ο §θè% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä¸ öyèø9$# &⎦⎫ Å3tΒ((9) ،)&⎦⎫Å3 tΒ :(أي ُمتََمكِّن)وقيل . )10

  .)11(أي ذا منزلة ومكانة: مكين
  

                                           
 .301:، ص2الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 1(

  .46: آيةيوسف، سورة ) 2(

  .149:، ص18الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 3(

 .343:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

  .420:، ص6دار صعب، ج –فوزي عطوي، بيروت : الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر، الحيوان، تحقيق) 5(

محمد علي النجار، مصـر، الـدار المصـرية للتـأليف     األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق ) 6(

  .292:، ص2والترجمة، ج

  .342:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

  .274:، ص4الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 8(

 .20: سورة التكوير، آية) 9(

  .360:، ص2ج ،السيوطي، معترك األقران) 10(

 .240:، ص19ج. القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) 11(
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النون والباء والحرف المعتلُّ أصٌل صحيٌح يدلُّ على ارتفاع في الشيِء من غيره  ):نبو(

والنبُي من النبأ . وهما االرتفاع واحُد األنبياء، مأخوذٌ من النبوِة والنباوِة: والنبيُّ. )1(أو تنحٍ عنه

، والنبي فعيل بمعنى فاعل، وقيل فعيل بمعنى ُمفِْعل مثل نذير )2(وهو الخبُر ألنه ُمخْبٌر عن اهللا

  .)3(بمعنى منذر

) ©É<̈Ζ9$#(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

$: (وذلك في قوله تعالى pκ š‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯ èδθà) Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9()4( ،)©É<̈Ζ9$# :(

 وقد خصَّ النَّبيُّ بالنداء وعّم بالخطاب، ألن النَّبيَّ إمام ُأمته –صلى اهللا عليه وسلم  –محمد 

لتقدمه واعتباراً  يا فالن افعلوا كيت كيت، إظهاراً: وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم

  .)5(لترؤسه

                                           
 .384:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

دار  –بيـروت  / أحمد حسن بسج: ، تحقيق1ابن الشجري، هبة اهللا بن علي بن محمد، ما اتفق لفظه واختلف معناه، ط) 2(

 .298:م، ص1996 -هـ 1417الكتب العلمية، 

 .422 – 421:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

  1: سورة الطالق،آية) 4(

 .554:، ص2الزمخشري، الكشاف، ج) 5(
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 :صفات المؤمنين

أيضاً صفات  المبحثلمؤمنين والصالحين، وتضمن هذا اصفات  المبحثتناول الباحث في هذا 

  :وجاءت هذه الصفات مرتبة هجائياً على النحو التالي. لنساء الجنة وولدانها

نـه، واآلخـُر تسـاوي    أحدهما التُّراب وما يشتق م: التاء والراء والباء أصالن ):ترب(

اللِّـدةُ والسِّـنُّ،   : والتِّـرب . )1(الِخْدُن، والجمع أتراب: فالتِّرب. الشيئين وهو موضوع دراستنا

وأكثر ما يكون ذلك في المؤنـث،  . معه وِتْرُب الرَّحل الذي وِلَد. )2(والمتاربة مصاحبة األتراب

:ومنه قول كثيـر عـزَّة   )3(صارت ِترَبهاوتاَرَبتها . يقال هي ِترُبها وهما ِتربان والجمع أتْراب

     

  )المتقارب(

 تُتّـــارُِب بيضـــاً إذا اْســـتَلَْعَبتْ  
 

ــا   ــرِفُّ الكَباثـ ــاِء تَـ ــأدمِ الظِّبـ  )4(كـ

ë>#t(وقد ورد لفظ  ø? r& ( صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم في ثالثة مواضع وجاءت للداللة

óΟ: (قوله تعالىعلى معنى واحد هو التساوي في السِّنِّ، من ذلك  èδy‰Ζ Ïãuρ ßN≡u ÅÇ≈ s% Å∃ ö©Ü9$# 

ë>#tø? r&()5( ،)ë>#tø? r& :(وميالد امرأة واحدة، وقد تساوين في الحسن . أي على سن واحد

وتعني أّن أسنان اآلدميات  ،أتراب تعني أقران: ، وقيل)6(والشباب، بنات ثالث وثالثين سنة

أي على : أتراب: وقيل. )7(طول ستين ذراعاًوأسنان أزواجهنَّ سواء من سن ثالثين سنة وال

                                           
 .347:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .41:، ص1الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 2(

 .600:، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .75:، ص1994عدنان زكي درويش، بيروت، دار صادر، : ، شرح1ديوان كثير عزة، ط) 4(

  .52: آيةص، سورة ) 5(

 .220، 219:، ص10طبي، الجامع ألحكام القرآن، جالقر) 6(

 .41:، ص1ج السيوطي، معترك األقران،) 7(
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يقال في النساء أتراب وفي الرجال . ميالد واحد في االستواء، وِسنٍّ واحدة، ثالث وثالثين سنة

أتراب في األخالق ال تباغض بينهنَّ وال : تعني أمثاالً وأشكاالً، وقيل) أتراباً: (وقيل. أقران

نكرة وإن كان مضافاً إلى ) قاصرات(قاصرات، ألن جمع تَْربٍ وهو نعت ل: فأتراب. )1(تحاسد

، كما قال امرؤ القيس بن حجر الكندي من )2(معرفة، والدليل على ذلك أن األلف والالم يدخالنه

  :أصحاب المعلقات
  )الطويل(

 ِمَن القاصرات الطـرف لـو َدبَّ ُمْحـوِلٌ   
 

 )3(مــن الــذرِّ فــوقَ اإلتــبِ منهــا َألثَّــرا 

يقال تاَب من ذنبه، أي رجع . و والباء كلمة واحدةٌ تدلُّ على الرجوعالتاء والوا ):توب(

ورجٌل . الرجوُع من المعصية إلى الطاعِة: والتَوبةُ. )4(عنه َيتُوب إلى اهللا تَوبةً وَمتاباً فهو تائب

  .)5(اُهللا يتُوب على عبده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه: والتّوَّاُب. تائٌب إلى اهللا: تَوَّاٌب

د ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو وق

)BM≈t6Í×̄≈s? :(وذلك في قوله تعالى) :4©|¤tã ÿ… çμ š/u‘ βÎ) £⎯ä3 s) ¯=sÛ β r& ÿ… ã& s! Ï‰ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø—r& # Zöyz £⎯ ä3ΨÏiΒ 

;M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ ;M≈uΖ ÏΒ ÷σ•Β ;M≈tF ÏΖ≈s% BM≈t6Í× ¯≈s? ;N≡y‰Î7≈tã ;M≈ysÍ×̄≈y™ ;M≈t6ÍhŠ rO #Y‘%s3 ö/r& uρ ()6( ،)BM≈t6Í×̄≈s? :( أي

  .)7(كثيرات العبادة هللا تعالى
  

: يقال. الثاء والواو والباء قياٌس صحيٌح من أصل واحد، وهو الَعوُد والرُّجوُع ):ثوب(

 المْرأةُ فارقت: والثّيُِّب. )8(والثواُب من األجرِ والجزاء أمٌر ُيثاُب إليه. ثاَب يثوُب إذا َرَجَع

                                           
  .211:، ص17ج الجامع، القرطبي،) 1(

  .220-219:، ص15ج الجامع، القرطبي،)2(

 .96:ديوان امرئ القيس، ص) 3(

 .357:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

  .636 – 635:، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

  .5: آيةالتحريم، سورة ) 6(

 .193:، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(

  .394 – 393:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 8(
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التي تَزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن : والثَّيُِّب من النساء. )1(زوجها أو ُدِخَل بها

. كانت ذات زوجٍ ثم مات عنها زوُجها، أو طٌِلقتْ ثم َرَجَعتْ إلى النكاح: وامرأة ثَيٌِّب. َمسَّها

  .)2(ة وإن كانت بكراً، مجازاً واتساعاًالمرأة البالغ: الثَّيُِّب: وقيل. الثَّيِّبات: وجمع الثَّيِّب من النساء

) M≈t6ÍhŠrO;(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

…tã ÿ¤|©4: (وذلك في قوله تعالى çμš/u‘ β Î) £⎯ä3 s) ¯= sÛ β r& ÿ… ã&s! Ï‰ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø—r& #Zö yz £⎯ä3ΨÏiΒ ;M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ 

;M≈uΖ ÏΒ ÷σ•Β ;M≈tF ÏΖ≈s% BM≈t6Í×̄≈s? ;N≡y‰Î7≈tã ;M≈ysÍ×̄≈y™ ;M≈t6ÍhŠ rO #Y‘%s3 ö/r& uρ ()3( وسميت المرأة ثيباً ألنها ،

وقيل ألنها ثابت إلى بيت أبويها ألنه ليس . راجعة إلى زوجها إن أقام معها، أو غيره إن فارقها

  .)4(كل ثيب تعود إلى زوج
  

ورجٌل َحِذٌر وَحذُوٌر . حرُّز والتَّيقُّظالحاء والذال والراء أصٌل واحٌد، وهو من التَّ ):حذر(

. المتيقظُ الشديُد الَحذرِ والجمع َحِذروَن وحذاَرى: ُروالَحِذُر والَحذُ. )5(متيقظٌ ُمتََحرِّز: وِحذَْرياٌن

القوُم الذين ُيْحذِّرون أي : والُحذارِياتُ. الفََزُع والداهيةُ التي تُحذُر والحرب: والمحذورة

. خائفوَن وقيل ُمِعدُّوَن: وحذرون. متأهٌب ُمِعٌد كأنُه َيْحذَُر أن يفاجأ: رجٌل حاِذٌرو. )6(ُيخَوِّفون

المستعدُّ، : والحاِذُر. راً ال تلقاه إال َحِذراًالمخْلوقُ َحِذ: والحاِذُر الذي َيْحذَُرَك اآلن، والَحِذُر

  )7(.والَحِذُر المتيقظُ

 ل في القرآن الكريم مشتق واحد هووقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاق

)tβρ â‘É‹≈ym (وذلك في قوله تعالى) :$ ¯Ρ Î) uρ ìì‹Ïϑ pgm: tβρâ‘ É‹≈ym()1( .أي متأهبون)وقيل . )2

                                           
  .44 – 43: ، ص1الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 1(

  .726 – 725: ، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .5: آيةالتحريم، سورة ) 3(

 .194:، ص19، الجامع، جالقرطبي) 4(

 .37:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

  .776:، ص2الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 6(

 .366 – 365: ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

  .56: آيةالشعراء، سورة ) 1(
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)tβρ â‘É‹≈ym (مؤدون، أي ذوو سالح)أي ُمْجتَمٌع ُمستَِّعٌد أخذنا ِحذرنا ): حاذرون(وقيل . )2

ومعنى ). َحذُروَن(و ) َحِذُروَن(وقرئ  .أي فرقون خائفون: َحِذرون: وقيل معناها. وأسلحتنا

)tβρ â‘É‹≈ym :( متأهبون، ومعنى)وقيل بل حاذرون وَحذرون بمعنى واحد. خائفون): َحِذرون.  

tβρ(وقيل معنى  â‘ É‹≈ym (في قوله تعالى) :$̄Ρ Î)uρ ìì‹Ïϑ pg m: tβρ â‘ É‹≈ym( : أي ُمَؤدُّون في السالح

  .)3(والكُراع ُمقوون

. لنون أصٌل واحٌد منقاس،وهو الِحفْظُ والِحياطةُ والِحْرُزالحاء والصاد وا ):حصن(

  :، ومنه قول كعب بن مالك األنصاري)4(المرأةُ الُمتعفِّفَةُ الحاِصنَةُ فَْرَجها: فالحاِصُن والَحَصاُن
  )الوافر(

ــتُ ــم تََروهــا   فَلَْس ــنٍ ِإْن  ل  ِلَحاِص
 

ــا    ــا ُألُوفـ ــم ِمنَّـ ــاحِة دارِكـ  )5(بِسـ

وقول حسان بن ثابت، يرثي ابنته، وقبل يصف . المرأة العفيفة الكريمة: الحاصُن والَحَصاُن

  )الطويل(                        :عائشة رضي اهللا عنها

 َحَصــاٌن َرَزاٌن مــا تَــَزنُّ بِرِيَبــةٍ   
 

ــلِ ُحوتَْصــبِِ   )6(غَْرثَــى مــن لحــومِ الغواف

ال ) ُمْحَصنَةٌ(رأٍة متزوجة فهي وكلُّ ام) ُمْحِصنَةٌ(و ) ُمْحَصنَةٌ(كل امرأٍة عفيفيٍة فهي : وقيل

: اللواتيِ ُأْحِصنَّ بأزواجهنَّ: ناتُفالُمْحَص. )8(ويقال للرجل أْحَصَن إذا تََزوَّج فهو ُمْحَصٌن. )7(غير

والمرأةُ تكون ُمْحَصنَةٌ باإلسالم، : وأصل اإلحصاُن الَمنُْع. العفائف من النِّساء: ناتوالُمْحَص

                                                                                                                            
 .37:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .102 – 101:، ص13، جالسيوطي، معترك األقران) 2(

 .102 – 101:، ص13القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 3(

 .69: ، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .221: ، الشطر األول، ص1975الجمحي، محمد بن سالم، طبقات فحول الشعراء، القاهرة، مطبعة المدني، ) 5(

 .192: ، صمحمود طاهر درويش، مصر، دار المعارف: ديوان حسان بن ثابت، شرح) 6(

 .13: ص م،1992 -هـ 1412، بيروت، دار صادر، 1ط أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري،) 7(

 .140: الرازي، مختار الصحاح، ص) 8(
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فهن اللواتي أْسلَْمَن فأْحَصنَّ أنفسهن : وأما الُمْحِصناتَ بكسر الصاد .والعفاِف والحرية والتزويج

  .)1(فَُهنَّ ُمْحِصناتٌ

وقد ورد في هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

β¨: (وذلك في قوله تعالى) الُمْحَصنَاِت( Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãΒötƒ ÏM≈uΖ |ÁósãΚ ø9$# ÏM≈n= Ï≈tóø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 

(#θãΖÏèä9 ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ()2(النِّساء ذوات : ، المراد بالمحصنات في هذه اآلية الكريمة

  .)3(الممتنعة من الفسق: األزواج، والمرأةُ الُمْحَصنَةٌ
  

نقيض : فالِحفْظُ. )4(الحاء والفاء والظاء أصٌل واحد يدل على مراعاة الشيء ):حفظ(

الُمَوكَُّل بالشيء، : والحفيظُ. )5(يانِ وهو التعاهد وقلة الغَفَلِة يقال للرجل حافظ وللجمع ُحفّاظالنِّْس

: والَحفَظَةُ. الذي ال َيْعزُِب عنه شيء في السموات وال في األرض: والحافظُ في األسماء الحسنى

  .)6(الذين يحفظون أعمال العباِد من المالئكة وهم الحافظون والحفظةُ

) حفيظ(ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  وقد

x‹≈yδ $tΒ tβρ#: (وذلك في قوله تعالى ß‰tãθè? Èe≅ ä3Ï9 A>#̈ρ r& 7á‹Ï ym()7( ،)7á‹Ï ym :( قيل هو الذي

هو : هو الحفيظ لما استودعه اهللا من حقه ونعمته عليه، وقيل: حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها، وقيل

  .)8(هو الحافظ لحق اهللا تعالى باالعتراف ولنعمه بالشكر: الحافظ ألمر اهللا، وقيل

تَثَقُُّب الشيء، : ترك الَْعجلَِة، والثاني: األول: الحاء والالم والميم أصوٌل ثالثة ):حلم(

والُحلُُم . )1(وفََسَد أي تَثَقََّب: خالف الطّْيشِ، وَحِلَم األديُم: فالِحلُْم. رؤية الشيء في المنام: والثالث

                                           
 .480: ، ص2ج ابن منظور، لسان العرب، )1(

 .23: سورة النور، آية) 2(

 .120: ، ص5القرطبي، الجامع، ج) 3(

 .87: ، ص2يس اللغة، جابن فارس، مقاي) 4(

 .513-521: ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .409: ، ص2الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج) 6(

 .32: سورة ق، آية) 7(

 .20: ، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 8(

 .93: ص ،2، جةابن فارس، مقاييس اللغ) 1(
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ما يراه النائم من : ما يراه النائم في نومه من الشَّرِّ والقبيح وهو خالف الرؤيا وهي: والُحلُْم

صفة هللا : والَحليُم. من بلغَ الُحلَُم، وجرى عليه ُحكُْم الرِّجال لُّكُُ: والحاِلُم. الخير والشيء الَحَسنِ

  .)1(ْستَخَفُُّه ِعْصياُن الُعصاِة وال َيْستَِفزُُّه الغََضُب عليهمالصَّبوُر الذي ال َي: عز وجل ومعناه

  ) َحِليمٍ(وقد  ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

çμ≈tΡ: (وذلك في قوله تعالى ö¤± t6sù AΟ≈n= äóÎ/ 5ΟŠ Î= ym()2( ،)5ΟŠÎ= ym :(أي يكون حليماً في كبره)3(.  
  

القريُب الذي تََودُُّه وَيَودَُّك، : الَحميُم: منها. )4(الحاء والميم خمسة أصول متفاوتٍة ):َحمَّ (

  . )5(خاصة الرجل من أهله وولده وذي قرابته: والحاّمةُ

) حميم(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

$: (ها قوله تعالىوتكرر وروده في موضعين اثنين من yϑ sù $uΖ s9 ⎯ÏΒ t⎦⎫ÏèÏ≈x© ∩⊇⊃⊃∪ Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 

8Λ⎧ ÏΗxq ()6( ،)@,ƒÏ‰|¹ 8Λ⎧ ÏΗxq (ومنه حاّمة  ،القريُب والخاٌص: الحميُم: أي صديق مشفق، وقيل

وقيل إنما سمي القريب حميماً ألنه . وأصل هذا من الحميم وهو الماء الحار ،الرَُّجلِ أي أقرباؤه

الحميٌم من االحتمام، وهو االهتمام، : وقيل .)7(حبه، فجعله مأخوذاًُ من الَحِميَِّةَيْحمى لغضب صا

 وهو الذي َيُهمَُّه ما َيُهمََّك، أو من الحاّمة بمعنى الخاصة، وهو الّصديق الخاُص، والصديق لفظ

  .)1(يقع على الواحد وعلى الجمع

أي أقام، : يقال خَلََد. المالزمةالخاء والالم والدال أصُل واحد يدل على الثبات و ):خلد(

ويقال للرجل ُمخْلٌَد، وُمخِْلٌد، إذا أبطأ عنه المشيب، وألن الشباب . وَأخْلََد أيضاً ومنه َجنَّة الخُلِْد

                                           
 .575-574: ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .101: سورة الصافات، آية) 2(

 .340: ، ص3النحاس، إعراب القرآن، ج) 3(

 .23: ص ،2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .609-608: ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .101-100: سورة الشعراء، آية) 6(

 .117-116: ، ص13القرطبي، الجامع لألحكام القرآن، ج) 7(

 .327: ، ص3اف، جالزمخشري، الكش) 1(



 121

اآلخرةُ لبقاء : دوام البقاء في دار ال يخرج منها، ودار الخُلِْد: والخُلُْد. )1(الزمه والزم هو الشباب

  .)2(لبقاء أهلها فيها

) ُمخَلَّدونِ(د من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو وقد ور

ß∃θäÜ: (وتكرر في موضعين اثنين، من ذلك قوله تعالى tƒ öΝ Íκön= tã ×β≡t$ ø! Íρ tβρ à$ ©#sƒ ’Χ()3( قيل ،

)βρà$ ©# sƒ’Χ (جمع ِخلََدٍة وهي القُْرطُ، : من الخُلِْد وهو البقاء، أي ال يموتون، وقيل من الِخلَِد، والِخلَُد

يخدمهم ُوَصفَاُء ال يجوز واحد منهم حّد : وقيل. )4(أي ُمقَرَّطون ُمشَنَّفون) ُمخلّدون( فمعنى 

أي غلمان ال يموتون وال : وقيل ُمخَّلدون. )5(هم على ِسن واحد ال يتغيرون: الوصافِة، وقيل

  )الطويل(          : لكندي، ومنه قول امرئ القيس بن حجر ا)6(يهرمون وال يتغيرون

ــال    إال َســـِعيٌد ُمخَلَّـــٌد َوَهـــْل َيِعَمـــْن ــتُ بَأوج ــا َيبي ــوم م ــُل الهم  )7(قَلي

ُمنعمون على سّن واحدٍة أنشاهم اهللا ألهل الجنة يطوفون عليهم كما شاء من غير : وقيل ُمخَلَّدون

هم أطفال : سيئة، وقيلهم ولدان المسلمين يموتون صغاراً وال حسنة لهم وال : وقيل. والدة

 المشركين، وهم خدم أهل الجنة، ألنهم لم يكن لهم حسنات يجزون بها، وال سيئات يعاقبون

  .)1(عليها، فوضعوا في هذا الموضع
  

واإلخالص . )2(الخاء والالم والصاد أصُل واحٌد ُمطَّرٌِد، وهو تنقية الشيء وتهذيبُه ):خلص(

. َصفّْيتُُه: الشيء خُلوصاً فهو خاِلٌص، وخَلَّْصتُُه وخَلََص. )3(ترك الرِّياء: واإلخالص في الطاعة

                                           
 .208-207: ص ،2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج ) 1(

 .173: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .17: سورة الواقعة، آية) 3(

 .208: ، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .174: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .202: ، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

 .139: ، ص1958-1377ديوان امرئ القيس، بيروت، دار صادر، ) 7(

 .203: ، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

 208: ، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 2(

 .184: الرازي، مختار الصحاح، ص) 3(
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. )1(ومن المجاز أخلصت له الَمَودَّة، وَأخْلََص ِهللا دينه، وهو َعْبٌد ُمخِْلٌص وُمخْلٌَص. َصفّْيتُُه

الذين : والُْمخْلَِصيَن. الذي َأخَلََصُه اهللا عز وجل وجعله ُمختاراً خالصاً من الّدنسِ: والُمخْلَُص

  .)2(الذي وحد اهللا تعالى خالصاً: والُمخِْلُص. وجل أخْلَصُهم اهللا عز

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

)š⎥⎫ÅÁ n=ø⇐ßϑø9$# ( المختارون، من ذلك :وتكرر وروده في ثمانية مواضع للداللة ذاتها، وهي

…( :قوله تعالى çμ ¯ΡÎ) ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$ t6Ïã š⎥⎫ ÅÁn=ø⇐ßϑ ø9$# ()3( ،)š⎥⎫ ÅÁn= ø⇐ßϑ ø9$# (هم الذين أخلصهم : قيل

هم الذين خلَّصهم اهللا من األسواء، ويحتمل أن يكون المراد : وقيل. )4(اهللا لطاعته بأن َعَصَمهم

$!: (، الذين قال اهللا فيهم)5(- عليه السالم - أنهم من ذرية إبراهيم ¯Ρ Î) Ν ßγ≈oΨóÁ n=÷z r& 7π |Á Ï9$ sƒ¿2 

“ tò2ÏŒ Í‘#¤$!$#()6(.  
  

وَرُجٌل خَيٌِّر : خالف الشَّرَِ: فالخير. الخاء والياء والراء أصله العطف والَمْيُل ):خير(

: خَْيٌر وخيٌِّر: ويقال للّرجل. )7(أي فاضلة، وقوٌم ِخياٌر وأخياٌر في صالحهم: وامرأةٌ خَيَِّرةٌ

والمؤنث، والخيُر والجمع أخياٌر وِخياٌر، وقد يكون الِخيار للواحد واالثنين والجمع المذكر 

: ِخالف األشرار، والخَْيُر: والِخيار. ُمخَصََّصةٌ في الجمال والمْيَسمِ والُمشَدَّدةُ في الدين والصالّح

  .)1(الكالم والشَّرف واألصل

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان أحدهما 

öΝ: (لىوذلك في قوله تعا) األخْيارِ( åκ̈ΞÎ)uρ $ tΡ y‰Ζ Ïã z⎯Ïϑ s9 t⎦÷⎫x sÜ óÁßϑ ø9$# Í‘$ uŠ÷z F{$#()2( ،)‘$uŠ ÷z F{$# :(

                                           
 .172: الزمخشري، أساس البالغة، ص) 1(

 .176: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .24: سورة يوسف، آية) 3(

 .432: ، ص2الزمخشري، الكشاف، ج) 4(

 .121: ، ص18الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 5(

 .46: سورة ص، آية) 6(

 .232: ، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .262-261: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .47: آية: سورة ص) 2(
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وورد في قوله ) خَْيراً(والمشتق األخر هو . )1(أي الذين اصطفاهم من األدناس واختارهم لرسالته

…tã ÿ¤|©4: (تعالى çμ š/u‘ βÎ) £⎯ä3 s) ¯= sÛ β r& ÿ… ã&s! Ï‰ö7 ãƒ %¹`≡ uρ ø—r& # Zöyz £⎯ä3ΨÏiΒ()2( ًألنكن لو كنتن خيرا ،

 - هذا وعد من اهللا تعالى لرسوله : وقيل. - منهن ما طلّقكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: لو طلّقْهن في الدنيا أن يزوجه في الدنيا نساًء خيراً منهن، وخيراً منكن -صلى اهللا عليه وسلم 

، ولم تكن على وجه األرض كيف تكون المبدالت خيراً منهن: فإن قال قائل. )3(أي أفضل منكن

إذا طلّقْهنَّ رسول اهللا لعصيانهن له وإيذائهن إياه، لم يبقين : نساء خير من أمهات المؤمنين؟ قيل

على تلك الصفة، وكان غيرهنَّ من الموصوفات بهذه الصفات مع الطاعة لرسول اهللا صلى اهللا 

  .)4(عليه وسلم والنزول على هواه ورضاه  خيراً منهن
  

وهو تضاعف شيء وتناُضُد : الدال والثاء والراء أصٌل واحٌد منقاٌس ُمطّرد ):دثر(

ما تدثّر به اإلنساُن وهو فوق الشِّعار، والشِّعاُر ما ولي الجسد من : والدِّثاُر. َبْعِضِه على بعضٍ

وأصُل   .اشتمل به داخالً فيه: وتََدثََّر بالثوب. )5(الذي على البشرِة الشَّعرالثياب، ألنه َيُمسُّ 

  .)6(ُأدغمت التاء في الدال وشُدَِّدتْ :الُمدَّثُر الُمتَدثُِّر

وذلك في قوله ) الُمدَّثُِّر(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتق واحد هو 

pκ$: (تعالى š‰ r'̄≈tƒ ãÏoO£‰ßϑ ø9$#()1(ثر معنا المد: وقيل. بها ونام يا ذا الذي تدثر بثيابه، أي تغشى :، أي

مالطفة في الخطاب ِمَن الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاِلِه، وَعبََّر : المدثر: وقيل. بالنبوة وأثقالها

 .)2(عنه بصفته، ولم يقل يا محمد، ويا فالن، ليستشعر الليَن والمالطفة من ربِّه

                                           
 .218-217: ، ص15ج الجامع القرطبي،) 1(

 .5: سورة التحريم، آية) 2(

 .193: ، ص18القرطبي، الجامع، ج) 3(

 .571: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 4(

 .328: ، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .296: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .1: سورة المدثر، آية) 1(

 .61-60: ، ص19القرطبي، الجامع، ج) 2(
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كانةُ الذاُل والالُم في التضعيف والمطابقة أصٌل واحٌد يدُل على الخُضوع، واالست ):ذلّ (

. الرفيق الرؤوف، والجمع ذُلٌُل وَأِذلّةٌ: الصُّعوبة، والذَلُوُل ِضدُّاللَّين وهو : والذِّلُّ. )1(واللِّيُن

  . )2(الرِّفقُ والرحمةُ: والذَلُوُل يكون في اإلنسان والدابة، والذَُلُّ والذِّلُّ

) َأِذلٍَّة: (تق واحد هووقد ورد في القرآن الكريم من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مش

∃t: (وذلك في قوله تعالى öθ|¡ sù ’ÎA ù'tƒ ª!$# 5Θöθs) Î/ öΝ åκ ™:Ïtä† ÿ… çμ tΡθ™6Ïtä†uρ A' ©! ÏŒr& ’n?tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#()3( ،

)A' ©!ÏŒr& :(أي رحماء رفقاء على المؤمنين)(، وقيل )4A' ©! ÏŒr& ’n?tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# (جانبهم ليٌِّن على : أي

  .)5(س أنهم أذالء مهانونالُمؤمنين، لي
  

والرَّشيُد من . )6(الراء والشين والدال أصٌل واحٌد يدلُّ على استقامة الطريق ):رشد(

من : والّرشيُد. )7(الهادي إلى سواء الصِّراط، والذي َحُسَن تقديره فيما قَدَّر: صفات اهللا تعالى

ي هداهم ودلهم عليها فهو فعيل بمعنى أسماء اهللا تعالى، هو الذي َأْرشََد الخَلقَ إلى مصالحهم، أ

ُمفِْعل وهو الذي تساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السَّداد من غير إشارة ُمشير وال تسديد 

. نقيض الغيِّ: والرَّشاد: والُرشد والرَّشد. أي هو نقيض الضَّالل: ورجٌل راشد ورشيد. ُمَسدِّد

  .)1(م فاعل من أْرشََد، والمرِشُد هو الهادي إلى الطريقاس: أْرشََدُه أي هداه والُمْرِشُد: ويقال

) مُّرشداً(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان هما 

tΒ∅): في قوله تعالى) مُّرشداً(حيث ورد كل مشتق منهما مرة واحدة، فورد ) َرشيٌد(و uρ) 

ö≅Î= ôÒãƒ ⎯n= sù y‰ÅgrB … çμ s9 $ |‹Ï9uρ #Y‰Ï©ó ‘Δ()2( ،)#Y‰Ï©ó‘Δ :(ًوورد . أي هاديا)صفة مفردة في ) رشيٌد

                                           
 .345: ، ص2قاييس اللغة، جابن فارس، م) 1(

 .591: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .54: سورة المائدة، آية) 3(

 .520: ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .183: ، ص2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 5(

 .398: ، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

 .305: ، ص1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج) 7(

 .148: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .17: سورة الكهف، آية) 2(
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øŠ§{: (قوله تعالى s9 r& óΟ ä3Ζ ÏΒ ×≅ã_u‘ Ó‰‹Ï©§‘()1( ،)Ó‰‹Ï©§‘ :( بمعنى ُمْرِشد، والمعنى أليس فيكم

  .)2(رجٌل أرشده اهللا تعالى إلى الصالح وأسعده بالّسداد والرَّشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح

ويقال رضي . على خالف السُّخِْط الراء والضاد والحرف المعتل أصٌل واحٌد يدلُّ ):رضى(

وتثنية . ِضُد السُّخْط: والرَِّضا. )3(يرضى رِضًى، ويقال إن أصله الواو، ألنه يقال منه  رِضَوان

ِنَي على الرِّضا رَِضوان ورَِضيان، األولى على األصل واألخرى على المعاقبة، وكأن هذا إنّما ثُ

  .)4(الَمْرِضيُّ: والرَِّضيُّ. الُمطيُع: والرَِّضيُّ. إرادة الجنس

) َراِضَيةٌ(وقد ورد في هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  

$: (له تعالىووذلك في ق pκ È÷è|¡ Ïj9 ×π u‹ÅÊ#u‘()5( أي رضيت بعملها لما رأت ما أدَّاهم إليه من ،

في اآلخرة، حين ) راضيةٌ(أي لعملها الذي عملته في الدنيا، ) لسعيها(وقيل . )6(كرامة والثوابال

  .)7(اَألنْفُسِ: والمراد بالوجوه. لثواب سعيها راضية: أعطيت الجنة بعملها ومجازه
  

: الزاء والكاف والحرف المعتل أصٌل يدُل على نماٍء وزيادة وطهارٍة ورجٌل زكاةُ ):زآي(

زائُد الخير : ورجٌل َزِكٌي )2(أي زاٍك طاهر: وغالٌم زكيٌّ. )1(الموِسُر: نقد كثيرةُ، والزُّكاةُحاضر ال

  .)4(الطّهارة والنَّماء والبركة والَمْدُح: والّزكاة. )3(والفضل بيُِّن الزكاة والزكاء، والجمع أزكياء

                                           
 .78: سورة هود، آية) 1(

 .34: ، ص18الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 2(

 .402: ، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

 .165-164: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .9: سورة الغاشية، آية) 5(

 .746: ، ص4مخشري، الكشاف، جالز) 6(

 .32: ، ص2القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(

 .18-17: ، ص3اللغة، ج سابن فارس، معجم مقايي) 1(

 .273: الرازي، مختار الّصحاح، ص) 2(

 .273: الزمخشري، أساس البالغة، ص) 3(

 .387-386: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
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وذلك في ) َزِكيَّةً: (اوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتقان اثنان، أحدهم

$tΑ: (قوله تعالى s% |M ù=tG s% r& $T¡ ø tΡ Oπ §‹Ï. y— ÎötóÎ/ <§ ø tΡ ô‰s) ©9 |M÷∞ Å_ $\↔ ø‹x© # [õ3œΡ()1( . وقرئت

الزاكيةُ : بغير ألف، والزَّاِكَيةُ والزَِّكيَّةُ نعتان ومعناهما الطاهرة، وقيل) وَزِكيَّةً(باأللف، ) َزاِكيةً(

$tΑ: (وورد في قوله تعالى) َزِكياً: (واآلخر. )2(يَّةُ التي أذنبت ثم تابتالتي لم تذنب والزَّك s% !$ yϑ ¯Ρ Î) 

!$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡ r& ãΑθß™u‘ Å7În/u‘ |=yδL{ Å7 s9 $ Vϑ≈n=äñ $ |‹Å2y—()3( ،)$ |‹Å2y— :(أي طاهراً من الذنوب .

  .)4(ينمو على التَْزكية، ألنه يقال فيمن ال ذنب له َزكيُّ: وقيل
  

: يقال َأْسَجَد الرَُّجُل. م والدال أصٌل واحٌد ُمطرُد يدُل على تَطاُمنٍ وذُلِّالسين والجي ):سََجدَ (

             : ومنه قول حميد بن ثور الهاللي. )5(أي طأطأ رأسه وانحنى

  )المتقارب(

ــوَل أزِمَّّ ــَجَدتْفُُضــ ــا َأسْْــ  ِتهــ
 

 )6(بارِهـــاصـــارى ألحُســـُجوَد النَّ 
 

أثر : والسَّجَّادةُ. الُمنتصب: والساجد في لغة طَيِّىٍء. رضأي وضع جبهته على األ: َوَسَجَد الرُجُل

الذي : والَمْسَجُد: والَمْسجُِد. والمْسَجُد جبهة الرَُّجلِ حيث يصيبه ندُب السُُّجود. السُُّجوِد في الوجه

، وسجود التحية: والسُّجوُد. إدامة النظر مع سكون: فُتوُر الطَّْرِف واإلْسجاُد: واإلسجاُد. ُيْسجُِد فيه

  .)1(الخضوُع والتواضُع: والسُّجوُد. وضع الجبهة على األرض: الصالة

                                           
 .74: سورة الكهف، آية) 1(

 .155: ، ص21الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 2(

 .19: سورة مريم، آية) 3(

 .199: ، ص21الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 4(

 .134-133: ، ص3لغة، جالابن فارس، مقاييس ) 5(

 .134-133: ، ص3ج لنشر،عبد العزيز الميمني، القاهرة، الدار القومية للطباعة وا: تحقيق ديوان حميد بن ثور الهاللي،) 6(

 .498-496: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
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وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

)ÏŠθàf¡9$# (وذلك في قوله تعالى) :øβ r& #tÎdγ sÛ z©ÉL ø‹t/ t⎦⎫Ï Í←!$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ Ï Å3≈ yèø9$# uρ Æì 2”9$# uρ 

ÏŠθàf¡9$# ()1( ،)Šθàf¡9$# :(المصلون، ألّن الّركوع والّسجود هيآت المصلي)2(.  
  

واستوى . السين والواو والياء أصٌل واحد يدل على استقامة واعتدالٍ َبْيَن شَيئين ):سوي(

ي شبابه وتمام الُمْستَوي التَّاُم الذي بلغ الغاية ف: والسَّوِيُّ. )3(إذا كان خَلْقُُه وولُدُه َسوِياًّ: الرَُّجُل

  .)4(انتهى شبابه: واستوى الرَّجل. خَلِْقِه وَعقِْلِه

 )َسوِّياً(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

≅ôŸ: (وذلك في قوله تعالى ¨Vyϑ tF sù $ yγ s9 # Z|³ o0 $ wƒÈθy™()5( ،)$ wƒÈθy™ :( أي في صورة َبشَرٍ َسوِيٍّ وهو

وقد ظهر لها جبريل عليه السالم في صورة شاب أمرد حسن الوجه . )6(يل عليه السالمجبر

$(معنى : وقيل. سوي الخَلِْق wƒÈθ y™ :( مستوي الِخلْقَِة، ألنها لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل في

صورته، ولما رأت رجالً َحَسَن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه 

  .)7(يريدها بسوٍء
  

ومنه . السين والياء والحاء أصٌل واحٌد صحيٌح يدلُّ على استمرار شيء وذهابِِه ):سيح(

الذَّهاُب في األرضِ للعبادِة والتَّرهُّبِ، والسائحون في : والسِّياحةُ. )1(السِّيُح وهو الماء الجاري

  .)2(الّصائمون: قول أهل اللغة والتفسير

                                           
 .125: سورة البقرة، آية) 1(

 .212: ، ص1الزمخشري، الكشاف، ج) 2(

 .112: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

 .766: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .17: مريم، آيةة سور) 5(

 .766: ، ص4جابن منظور، لسان العرب، ) 6(

 .91: ن ص11القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(

 .120: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .770-769: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(
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 :مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هووقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة 

…tã ÿ¤|©4: (وذلك في قوله تعالى) َساِئَحاٍت( çμ š/u‘ β Î) £⎯ ä3 s) ¯=sÛ β r& ÿ… ã&s! Ï‰ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø— r& #Z öyz £⎯ ä3ΨÏiΒ 

;M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ ;M≈uΖÏΒ ÷σ •Β ;M≈tF ÏΖ≈s% BM≈t6Í×̄≈s? ;N≡y‰ Î7≈tã ;M≈ys Í×̄≈y™()1( ،);M≈ysÍ× ¯≈y™ :( أي صائمات

سياحة إال الهجرة، وقد ُسمَِّي الصائُم  - صلى اهللا عليه وسلم -اجرات، وليس في أمَِّة محمد مه

  .)2(سائحاً ألن الّسائح ال زاد معه وإنما يأكل من حيث يجُد الطعام
  

ِعرفاُن : ، فالشُّكُر)3(الشين والكاف والراء أصوٌل أربعة متباينة بعيدة القياس ):شكر(

: والشَّكُوُر. يكون الشُّكُر إال عن يٍد، وأما الَحْمُد فيكون عن يٍد وعن غير يٍداإلحسان ونَشُْره وال 

وأما الشَّكُوُر من صفات اهللا . الكثير الشُّكْرِ والجمع شُكٌْر، وشكوٌر من أبنية المبالغة على فَعول

عباِده عز وجل فمعناها أنه يزكو ِعنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشكرُه ل

  .)4(مغفرته لهم، والشَّكُوُر من أسماء اهللا تعالى هو معطي الثواب الجزيل بالعمل القليل

وتكرر وروده في ) شكور(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتق واحد هو 

χ: (مواضع خمس في القرآن الكريم منها قوله تعالى Î) ’Îû šÏ9≡sŒ ;M≈tƒUψ Èe≅ä3Ïj9 9‘$ ¬7 |¹ 

9‘θä3x©()5( ،)9‘θä3 x© :( ،أي كثير الشكرِ وقد جاء على صيغة فعول وهو من أبنية المبالغة

والمعنى أن ذلك التّذكير والتّنبيه دالئل لمن كان صابراً شكوراً، ألن االنتفاع من التذكير ال يكون 

ي يجتهد في شكر الذ: وقيل معناه. )1(إال لمن كان صابراً في المحن وشاكراً في النِّعم والعطايا

  .)2(ربِّه بطاعته وأدائه ما ُوظِّفَ له من عبادته
  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .5: سورة التحريم، آية) 1(

 .194-193: ، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .207: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

علي شـيري،  : ، تحقيق1تاج العروس من جواهر القاموس، طالزبيدي، محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى، ) 4(

 .50-48: ، ص7م، ج1994 -هـ1414بيروت، لبنان، دار الفكر، 

 .5: سورة إبراهيم، آية) 5(

 .89: ، ص19الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 1(

 .50: ، ص7الزبيدي، تاج العروس، ج) 2(
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من ظهر به الشَّيُب، : والشَّيخُ. )1(الشين والياء والخاء كلمة واحدةٌ، وهي الشَّْيخُ ):شيخ(

هو من الخمسين إلى الثمانين : والشَّيخُ من خمسين إلى آخر عمره، وقيل. )2(واستَبانتْ فيه السِّنُّ

  .)3(الجمع أشياخٌ وشيخاٌن وشيوخٌ وَمشَْيخَةٌ ومشايخ، واألنثى شَْيخَةٌو

$(وقد ورد من هذا األصل صفة مفردة للعاقل مشتق واحد هو  V‚ø‹x© ( وذلك في قوله تعالى على

θä9$#): (- عليه السالم -لسان إخوة يوسف s% $ pκš‰r'̄≈tƒ â“ƒÍ“ yèø9$# ¨β Î) ÿ… ã&s! $ \/r& $ V‚ø‹x© #ZÎ6x.()4(، 

)$ V‚ø‹ x© :( أي كبيراً في السن، ويجوز أن يكون المراد كبيراً في القْدرِ، وإنما ذكروا ذلك ألن

  .)5(كونه ابناً لرجلِ كبير القَْدرِ يوجُب الَعفَو والصَّفَْح
  

: َصْبُر كُلِّ شيء: الَحْبَس، والثاني: الصاد والباء والراء أصوٌل ثالثة، األول ):َصَبرَ (

: نقيُض الَجَزعِ، ويقال للرَُّجلِ: والّصْبُر. )6(ما اشتد وغَلُظَ: لصبيرة من الحجارةا: أعاله، والثالث

. صابٌر وَصبَّاٌر وَصبيٌر وَصُبٌر، ويقاُل لألنثى َصُبوٌر بغير هاء والجمع ُصُبٌر، والصَّْبُر الثَّباتُ

، وهو من أبنية المبالغة وهو الذي ال يعاجُِل الُعصاةَ باالنتقام: من أسماء اهللا تعالى: والصَُّبوُر

  .)1(على فعول

وذلك في ) الصَّابريَن: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتقات ثالث، أحدها

t⎦⎪Î( :قوله تعالى É9≈¢Á9$# š⎥⎫ Ï% Ï‰≈¢Á9$# uρ š⎥⎫ ÏF ÏΖ≈s) ø9$# uρ š⎥⎫ É) ÏΨßϑ ø9$# uρ š⎥⎪ ÌÏ øó tGó¡ ßϑ ø9$# uρ 

Í‘$ ysó™F{$$ Î/()2( ،)t⎦⎪ ÎÉ9≈¢Á9$# :( أي الّصابرين عن المعاصي والشهوات والّصابرين على

                                           
 .234: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

لبنـان، دار صـادر،    -عزة حسـن، بيـروت  : تحقيق ،2طالعسكري، أبو هالل، التلخيص في معرفة أسماء األشياء،) 2(

 .82: ، ص1، ج1993-1413

 .245: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .78: سورة يوسف، آية) 4(

 .186-185: ، ص18ر الكبير، جالفخر الرازي، التفسي) 5(

 .329: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

 .278-267: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .17: سورة آل عمان، آية) 2(
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tβρ: (واآلخُر. )1(الطاعات çÉ9≈|¹ (وورد في قوله تعالى) :β Î) ⎯ ä3tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ tβρç ô³ Ïã tβρ çÉ9≈|¹ 

(#θç7 Î= øótƒ È⎦÷⎫tGs($ ÏΒ 4()2( ،)βρçÉ9≈|¹ :(والثالث . أي ثابتين غير جزعين)×ο tÎ/$|¹( وذلك في قوله

β( :تعالى Î* sù ⎯ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s($ÏiΒ ×ο tÎ/$ |¹ (#θç7 Î= øótƒ È⎦÷⎫ tGs($ ÏΒ()3( ،)ο tÎ/$   .أي ثابتةٌ): ¹|
  

ورجل صالح في . )4(الصاد والالم والحاء أصٌل واحٌد يدُل على خالف الفساد ):صلح(

  .)5(نفسه من قوم صلحاء، وُمْصِلٌح في أعماله وُأموره

: األوللعاقل في القرآن الكريم ثالثة مشتقات وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة ل

)t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9$# (وتكرر في ثالثة مواطن، منها قوله تعالى) :šßìyϑ ôÜ tΡ uρ β r& $ uΖn= Åz ô‰ãƒ $ oΨš/z’ yì tΒ 

ÏΘöθs) ø9$# t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9$# ()6( ،)t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$# :(وفي الكالم إضمار  -صلى اهللا عليه وسلم - ُأّمةُ محمد

ôχ: (وورد في قوله تعالى) šχθßsÎ=≈¢Á9$#( والثاني. )7(ربُّنا الجنةأي نطمع أن يدخلنا  r& 

uÚö‘ F{$# $yγ èO Ìtƒ y“ ÏŠ$ t6Ïã šχθßsÎ=≈¢Á9$#()1( ،)χθßsÎ=≈¢Á9$# :( أي المؤمنون بعد إجالء

⎫÷⎦È: (والثالث. )2(الكفار ysÎ=≈ &š|Nr: (وورد في قوله تعالى) ¹| tøΒ$# 8yθçΡ |Nr&tøΒ $#uρ 7Þθä9 ( $ tF tΡ%Ÿ2 

|Møt rB È⎦ø⎪ y‰ö6tã ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È⎦÷⎫ysÎ=≈|¹ $yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐sù()3( ،)È⎦÷⎫ ysÎ=≈|¹ :(ِأي ُمْؤِمنَْين)4(.  

صٌل يدلُّ على االنكشاف والبروز من ذلك َضِحُك أالضاد والحاء والكاف  ):َضحك(

كُلُّ : والضَّاِحكَةُ. هُيْضَحُك من: أي ُيكثر الّضَحك، وَرُجٌل ُضْحكَةٌ: َرُجٌل ُضَحكَةٌ: يقال. اإلنسان

                                           
 .38: ، ص4القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

 .65: سورة األنفال، آية) 2(

 .66: سورة األنفال، آية) 3(

 .303: ، ص3س اللغة، ج، مقاييفارسابن ) 4(

 .474: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .84: سورة المائدة، آية) 6(

 .259: ، ص6القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(

 .105: سورة األنبياء، آية) 1(

 .139: ، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 2(

 .10: سورة التحريم، آية) 3(

 .575: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 4(
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والّضاِحُك والضَّحاُك والّضُحوُك . )1(ِسنٍّ تبدو من ُمقَدَّمِ األسنانِ واألضراسِ عند الضَِّحِك

  .)2(أي كثيرة الضَِّحِك: الكثيُر الضَِّحِك ويقال للمرأة  ِمْضحاٌك: والضَُّحكَةُ

وذلك ) َضاِحكَةٌ(ق واحد هو وقد استخدم القرآن من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل  مشت

π×: (في قوله تعالى يصف وجوه المؤمنين يوم القيامة s3Ïm$ |Ê ×ο uÅ³ ö6tF ó¡ •Β()3( ،)π s3Ïm$ |Ê :( أي

  .)4(َمْسرورةٌ فَرَِحةٌ

اطمَأّن الّرُجُل اطِمْئناناً : يقال. )5(الطاء والميم والنون أصيل بزيادة همزة ):طمن(

  .)7(السُّكوُن: والطُّمْأِنينَةُ. )6(نٌّ إلى كذاَسكََن وهو ُمطْمِئ: وطَُمْأنينةً

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

)èπ ¨ΖÍ×yϑ ôÜ ßϑ ø9$# (وذلك  في قوله تعالى) :$ pκ çJ−ƒr'̄≈tƒ ß§ø ¨Ζ9$# èπ ¨ΖÍ× yϑ ôÜ ßϑø9$#()1( ،)èπ ¨Ζ Í×yϑ ôÜ ßϑ ø9$# :( أي التي

ß§ø( ، وقيل)2(نِ وَأخَْبتَتْ ِلربهااطْمأنَّتْ باإليما ¨Ζ9$# èπ ¨ΖÍ×yϑ ôÜ ßϑø9$# ( الساكنة الُموقَنة؛ أيقنت أن اهللا

وهي الراضيةُ بقضاِء اِهللا التي . وهي المطمئنة بثواب اهللا المؤمنة الموقنة. ربُّها فأخبتتْ لذلك

التي عملت على  وهي ،يكن ليصيبها، وأن ما أصابها لم يكن ِلُيخطئهالم علمت أّن ما أخطأها 

  .الُمخِْلَصةُ: يقين بما وعد اهللا في كتابه، وقيل المطمئنة في هذه اآلية

                                           
 .394-393: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .468-467: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .39: سورة عبس، آية) 3(

 .225: ، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 4(

 .422: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .398: الرازي، مختار الّصحاح ، ص) 6(

 .646: ، ص5العرب، جابن منظور، لسان ) 7(

 .27: سورة الفجر، آية) 1(

 .646: ص: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(
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⎪⎦t: (، بدليل قوله تعالى)1(وقيل هي المطمئنة  بذكر اهللا تعالى Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ ’⎦È⌡uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγç/θè=è% 

Ìø. É‹ Î/ «!$# Ÿ()2( .صٍ طائعٍوالصحيح أنها عامةُ في كلِّ نَفْسِ ُمْؤِمنٍ ُمخِل)3(.  
  

ِخالف ) فالطُّْهُر. (الطاء والهاء والراء أصٌل صحيح يدل عل نقاء وزوالِ َدنَسٍ ):طهر(

الطاهُر في نفسه ) الطَُّهوُر(الماء، و): الطَُّهوُر(و.  التنزه عن الذَّمِّ وكلِّ قبيحٍ) والتَّطهُُّر. (الّدنَسِ

والمرأة طاهٌر من الحيضِ وطاِهرةٌ من النَّجاسِة ومن ِضدُّ الَحْيضِ، : والطُّْهُر. )4(الُمطَهِّر لغيره

  )5(أي َيتَنَزَّهوَن من األْدناس: وقَْوُم َيتَطَّهرون. العيوبِ

) ُمطَهََّرةٌ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

ÎóΟ: (وتكرر وروده في ثالثة مواضع منها قوله تعالى ßγ s9uρ !$ yγŠ Ïù Ól≡uρ ø— r& ×ο t£γ sÜ •Β ( öΝ èδuρ $ yγŠ Ïù 

šχρà$ Î#≈yz()6( المراد بِـ ،)×ο t£γ sÜ •Β :( طهارة أبدانهن من الحيض واالستحاضة وجميع األقذار

ولم ترد الصفة . وطَهارة أزواجهن من جميع الخصال الذميمة، وال سيما ما يختص بالنساء

النِّساُء فََعلَْن والنِّساُء : ما نعتان فصيحتان يقاله: وقيل ،مجموعة كالموصوف في اآلية الكريمة

والمعنى وجماعة أزواج ُمطَهَّرة، وُمطَهَّرة فيه تفخيم ألهل الثواب ألنه إشعار بأّن ُمطَهِّراً . فََعلَتْ

ني تع: الُمطهَّرةُ: وقيل. )7(ُمطهَّرةٌ ولم يقل طاِهرةٌ: وليس ذلك إال اهللا تعالى لذا قال تعالىطّهَُّرنَّ 

الطهارة  من الحيض والنفاسِ وسائر األحوال التي تظهر على النساء في الدُّنيا مما ينفر عنه 

الطبع، ويدخل فيه كونّهن مطهرات من األخالق الذميمة ومن القُبحِ وتشويه الِخلقة، ويدخل فيه 

  .)8(كونهنَّ مطهرات من سوء العشرة، فالمطهرة صفة جامعة لكّل مطلوب
  

                                           
 .58: ، ص2القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

 .38: سورة الرعد، آية) 2(

 .58: ، ص2القرطبي، ج) 3(

 .428: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 . 428: ، صالمصدر نفسه) 5(

 .25: البقرة، آيةسورة ) 6(

 .130: ، ص2الفخر الرازي، التفسير  الكبير، ج) 7(

 .201: ، ص7ج، الفخر الرازي، التفسير  الكبير )8(
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:  والطَّيِّبةُ. )1(والياء والباء أصٌل واحٌد صحيٌح يدلُّ على ِخالِف الخبيثالطاء  ):طيب(

والكلمة . إذا كانت َحَصاناً َعفيفةً: وامرأةٌ طَيَِّبةٌ. )2(األفضُل من كل شيٍء، والجمع الطُّوبى

  .)3(شهادةُ أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسوُل اِهللا: الطِّيَبةُ

ºπ(لغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل ال t7 Íh‹sÛ (

$štΑ: (وذلك في قوله تعالى s% Éb> u‘ ó=yδ ’Í< ⎯ÏΒ šΡ à$©! Zπ −ƒÍh‘ èŒ ºπ t7 Íh‹sÛ ( š̈Ρ Î) ßì‹Ïÿxœ 

Ï™ !$tã‘$!$#()4( ،)ُنه في ، والمراد  مالنّْسُل وهو لفظٌ يقع على الواحد والجمع والذكر واألنثى): الذُّرِّيَّة

فالتذكير والتأنيث في أسماء األجناس . هذه اآلية ولٌد واحٌد، وأنَّثَ طيبةً لتأنيث الذرّية في الظاهر

  .)5(يجيء تارةً عل المعنى وتارة  على اللفظ بخالف األعالم
  

العين والباء والدال أصالن صحيحان متضادان، األول يدل على لينٍ وذُلٍ،  ):عبد(

المملوك، والجماعة العبيد، وأما َعَبَد َيْعُبُد ِعباَدةً فال يقال : فالعبُد. ٍة وِغلظواألخر يدُل على ِشدَّ

َعَبَدةُ : ُعبَّاٌد ألنهم يعبدون اهللا تعالى، ويقال للمشركين: إال لمن َيْعُبُد اهللا تعالى، وُيقال للمسلمين

بذلك إلى أنه مربوٌب لباريه اإلنسان، حراً كان أو رقيقاً، يذهب : والَعبُد. )6(الطَّاغوت واألوثان

  .)7(الموحدون هللا الخاضعون المطيعون له وحده: المَوحِّد والعابدون: والعابُد. عزَّ وجلَّ

⎪⎥š(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتقان اثنان أحدهما  Ï‰Î7≈tã ( وورد

# βÎ) †Îû¨: (في قوله تعالى x‹≈yδ $Zó≈n= t7 s9 BΘöθs) Ïj9 š⎥⎪ Ï‰Î7≈tã()8( ،)⎥⎪Ï‰Î7≈tã :( هم أهل

في ) بعابدين(أي مطيعين، والعابُد الُمتَذَلُِّل الخاضع، والمراد ): عابدين(الصلوات الخمس، وقيل 

                                           
 .435: ، ص3ابن فارس، مقاييس لغة، ج) 1(

 .102: ، ص1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج) 2(

 .675: ، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .38: ةسورة آل عمران، آي) 4(

 .34: ، ص8الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 5(

 .206-250: ، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

 .52-48: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .106: سورة األنبياء، آية) 8(
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الذين ُيصلون الصلوات الخمس ويصومون شهر  - صلى اهللا عليه وسلم -أمةُ محمد: هذه اآلية

≡N;(واآلخر . )1(رمضان y‰Î7≈tã( وورد في قوله تعالى :)4β r& ÿ… ã& s!Ï‰ ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø—r& # Zöyz £⎯ ä3ΨÏiΒ 

;M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ ;M≈uΖÏΒ ÷σ •Β ;M≈tF ÏΖ≈s% BM≈t6Í×̄≈s? ;N≡y‰Î7≈tã()2( ،);N≡ y‰Î7≈tã( : أي كثيرات العبادة هللا تعالى

  .)3(وكلُّ عبادة في القرآن فهو التّوحيد

فساٌد في : خُراإلبانة واإليضاُح، واأل: العين والراء والباء أصول ثالثة أحدها ):عرب(

: فالمرأة الَعروُب: والّعرُوب من األضداد. النَّشاط وطيب النّفس: جسمٍ أو عضوٍ، والثالث

الَحْسناء : والَعُروب. )5(، وهي العاصية لزوجها، الخائنة بفرجها الفاسدة في نفسها)4(الفاسدة

ل مكة، والمغنوجاتُ بلغة أهل النساء العواشق، وُهنَّ الشَِّكالت بلغة أه: العاشقة لزوجها، والُعُرُب

المنسوب إلى العرب، : فجيل من الناس معروف، خالف العجم، والعربي: وأمَّا الَعَرُب. المدينة

  .)6(الَبَدويُّ، وهم األْعراُب: وإن لم يكن بدوياً، واألعرابيُّ

: ماوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان أحده

$ ããã/¹$: (وورد في قوله تعالى) ُعُرباً( \/# tø? r&()7( ،)$¹/ããã :( أي عواشق ألزواجهنَّ، ومنه قول لبيد

                  : بن ربيعة العامري وهو من أصحاب المعلقاتا

  )البسيط( 

 وفــي الخــدوجِ َعــروٌب غيــُر فاِحشَــٍة
 

 )8(َريَّــا الــّروادِف َيْعشــى دونهــا الَبَصــُر 

                                           
 .349: ، ص11القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

 .5: سورة التحريم، آية) 2(

 .193: ، ص19امع ألحاك القرآن، جالقرطبي، الج) 3(

 .301-299: ، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .300: ص، 4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج )5(

 .185-153: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .37: سورة الواقعة، آية) 7(

 .61: ديوان لبيد بن ربيعة، ص) 8(
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المتحببات إلى أزواجهنَّ، واشتقاقه من أعرب إذا تبين، فالَعروب تَُبيُِّن َمْحبتها لزوجِها : والُعُرُب

وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل مرتين منها قوله ) عربّي(واآلخر . )1(بِشَكَلٍ وغُنْجٍ وُحْسنِ كالمٍ

$ô#x‹≈yδuρ îβ: (تعالى |¡Ï9 ?†Î1t tã ê⎥⎫ Î7 •Β()2( ،)†Î1t tã ê⎥⎫ Î7 •Β :(ربي ذو بيان أي ع

  .)3(وفصاحة وليس أعجمياً كما يّدعون
  

النَّخَوةُ والزَّهو، : فالَعظَمةُ. )4(العين والظاء والميم أصٌل واحٌد يدل على ِكَبرٍ وقُوٍَّة ):عظم(

ُه في الحقيقة ِهللا عَز وجلَّ، وأما َعظََمةُ الَعْبِد فَِكَبُر َعظََمِة فهو ذٌَم ألن الَعظََمةَوإذا وصف العبد بال

أي : ولفالن عظمةٌ عند النّاس. ورجٌل عظيٌم في الَمجِد والرأيِّ على المثَلِ. المذموُم وتََجبُُّرُه

والعظيُم من صفات اهللا عز وجل ويعني الذي جاوَز قَْدُرُه وجلَّ عن حدوِد . ُحْرَمةٌ َيْعظُُم لها

  .)6(الكبيُر والجمع ُعظام: والعظيُم. )5(الُعقُول حتى ال تَتََصوَّر اإلحاطة بكنّهِِه وحقيقته

) عظيم(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

θä9$#): (وتكرر وروده في أربعة مواضع منها قوله تعالى s% uρ Ÿωöθs9 tΑÌh“ çΡ # x‹≈yδ ãβ#u™ö à) ø9$# 4’n?tã 

9≅ ã_u‘ z⎯ÏiΒ È⎦÷⎫ tGtƒös) ø9$# ?Λ⎧ Ïà tã()7( .رياسته وتَقَدُّمه في الدنيا، وعزب عن : ا بعظم الرجلأرادو

: والرجالن هما. مكة والطائف: والقريتان هما ،)8(عقولهم أن العظيم َمْن كان عند اهللا عظيماً

الوليد بن المغيرة بن عبد الملك بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم، والذي من الطائف أبو مسعود 

لو كان ما يقوله محمد حقاً : " وليد بن المغيرة كان يقولروي أن ال. عروة بن مسعود الثقفي

                                           
 .211: ص ،17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

 .103: سورة النحل، آية) 2(

 .593: ، ص2الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

 .355: ن ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .342: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج )5(

 .44: الرازي، مختار الصحاح، ص )6(

 .31: سورة الزخرف، آية) 7(

 .252: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 8(
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óΟ: (، فقال تعالى)1("لنزل علّي أو على أبي مسعود èδr& tβθßϑ Å¡ ø) tƒ |M uΗ÷q u‘ y7 În/u‘ 4 ß⎯øt wΥ $ oΨôϑ |¡ s% 

Ν æηuΖ ÷t/ öΝ åκ tJt±Š Ïè̈Β ’Îû Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$#()2(.  
  

لُّ على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، العين والالم والميم أصٌل صحيح واحد يد ):علم(

اهللا جل ): العاِلُم(و. من صفات اهللا عز وجل: والعليُم والعاِلُم والَعالَّم. )3(نقيُض الَجْهلِ: فالِعلُْم

جالله، العاِلُم بما كان وما يكون قبل كَْوِنِه، وبما يكون ولمَّا َيكُْن بعُد قَْبَل أن يكون، لم يزل 

عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في السماِء،  عالماً، وال َيزاُل

من : فَعيٌل) عليم(و. أحاطه ِعلُْمُه لجميع األشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمِّ اإلمكان

ومنه قول ، )4(أبنية المبالغة، ويجوز أن يقال لإلنسان الذي َعلَّمه اهللاًُ ِعلْماً من العلوم عليٌم

ÎoΤ’: (للَملِِِك - عليه السالم -يوسف Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î= tæ()5( ،)ΟŠ Î= tæ :( أي عليٌم بأمر ربه، وأنه

سبحانه واحد ليس كمثله شيء إلى ما علّمه اهللا من تأويل األحاديث الذي كان ُيفضي بها على 

  .)6(الغيب، فكان عليماً بما َعلَّمُه اهللا

) عليم(صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي 

tΑ$s% _|yϑ: (وتكرر وروده في سبعة مواضع منها قوله تعالى ø9$# ⎯ÏΒ ÏΘöθs% tβ öθtãöÏù χ Î) #x‹≈yδ 

íÅs≈ |¡ s9 ×Λ⎧ Î=tæ()7( ،)×Λ⎧ Î= tæ :( ،أي غاية في علم السِّحر ونهاية منه، وعليٌم صيغة مبالغة من َعِلَم

. )8(لكونه في النهاية من علم السِّحر، أتى بتلك الصفة - عليه السالم- وا أن موسىفالقوم زعم

                                           
 .440:تار الصِّحاح، صالّرازي، مخ) 1(

 .32: سورة الزخرف، آية) 2(

 .110-109: ، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة،ج) 3(

 .415: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .55: سورة يوسف، آية) 5(

 .415: ص، 6ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 109: سورة األعراف، آية) 7(

 .196: ص ،4الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 8(
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≅θä9$s% Ÿω ö#): (ومنها قوله تعالى y_öθs? $̄Ρ Î) x8çÅe³ u; çΡ AΟ≈n=äóÎ/ 5ΟŠ Î=tæ ()1( ،)5ΟŠ Î= tæ (ُبشَِّر إبراهيم : قيل

  .)2(أنه يصير عليماً: أن الولد ذكر، واآلخر: أحدهما: عليه السالم بأمرين

ـ  العين والياء والنون أصٌل  ):عين( . ُر وُينْظَـرُ واحٌد صحيٌح يدل على ُعضوِ بـه ُيْبَص

) أعين(يقال للرجلِ . )3(النَّاِظرةُ لكلٍ ذي َبَصر، والعين تجمع على أْعينٍ وُعيونٍ وَأعيانٍ: والعيُن

المـرأة الواسـعة   : والعينـاءُ ) ِعيٌن(عيناء، والجمع : اسع الَعْينِ َبيُِّن الَعَينِ، ويقال للمرأةو أي: 

  .)4(العين

) ِعيٌن(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

öΛèεy‰ΨÏã: (وتكرر وروده في أربعة مواضع صفة لنساء الجنة، منه قوله تعالى uρ ßN≡ uÅÇ≈s% 

Å∃ ö©Ü9$# ×⎦⎫ Ïã()5( ،)×⎦⎫ Ïã :(عيناء، وقيل  أي عظام العيونِ الواحدة)×⎦⎫Ïã :( ِحسان العيون، وقيل

  .)6(َسعة شقُّ العينِ: النََّجُل العيونِ، والنََّجُل: والِعيُن. الشّديداتُ بياض العينِ، الشديداتُ سوادها

الغين والفاء والالم أصٌل صحيح يدل على ترك الشيء َسْهواً، وربما كان عن  ):غفل(

ةً وغُفُوالً إذا تركته ساهياً، وأغْفَلْتُه إذا تركته على ذكر منك غَفَلْتُ عن الشيء غَفْل: عمد، يقال

هو الذي ال يعرف ما عنده، وهو الذي لم : أي ال حسب له، وقيل: ويقال رجل غُفْل. )7(له

  .)8(يجرب األمور

) الغافالت(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

β¨: (قوله تعالىوذلك في  Î) t⎦⎪Ï% ©! $# šχθãΒö tƒ ÏM≈uΖ|Á ósãΚ ø9$# ÏM≈n= Ï≈ tóø9$#()1( ،)M≈n=Ï≈tóø9$# :( أي

                                           
 .53: سورة الحجر، آية) 1(

 .196: ، ص19الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 2(

 .202-199: ، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

 .467: الرازي، مختار الصحاح، ص) 4(

 .48: سورة الصافات، آية) 5(

 .45: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

 .386: ، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .651: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 .23: سورة النور، آية) 1(
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السليمات الصدور، النقيات القلوب، الالتي ليس فيهن دهاء، وال مكر، ألنَّهنَّ لم ُيّجرِّبَن األمور 

  .)1(ولم يرزن األحوال، فال َيفْطنَّ لما تفطن له المجرِّبات العّرافات
  

فالقُبُل . القاف والباء والالم أصٌل واحد صحيح يدل على مواجهة الشيء للشيء ):قبل(

خالف ُدُبرِه، وذلك أنَّ ُمقِْدمُه يقبل على الشيء، والِقْبلَةُ ِسمِّيت ِقبلةً إلقبال الناس : من كُلِّ شيء

لََس تُجاهُه ورآٌه قَْبالً وقُْبالً و أي َج: َوَجلَس قَُبالتُه. )2(عليها في صالتهم، وهي ُمقْبِلَةٌ عليهم أيضاً

  .)3(المواَجَهةُ والتَّقابُل ِمثْلُُه: والُمقاَبلَةُ. وأقبَل َعلَْيِه بَِوْجهِِه. أي ُمقابلةً وِعياناً: ِقْبالً

) ُمتَقَابِلين(األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو هذا وقد ورد من 

“oΨôãt$: (لى يصف أهل الحنةوذلك في قوله تعا tΡ uρ $tΒ ’Îû Ν ÏδÍ‘ρß‰ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅Ïî $ºΡ≡uθ÷z Î) 4’n? tã 9‘ ãß™ 

t⎦,Î# Î7≈s) tG•Β()4(التواجُه، وهو نقيُض التَّدابُر، والمواجهةُ أشرف األحوال: ، التقابُل)وقيل. )5 :

حيثما داروا فيكونون تدور بهم األِسرَّةُ : ، وقيل)6(أي ال ينظُر بعضهُم في أقفاء بعض) متقابلين(

  .)7(في جميع أحوالهم متقابلين
  
  
  

ِخـالف  : ، والِقـَدمُ )8(القاف والدال والميم أصٌل صحيٌح يدلُّ على َسْبق وَرعـفْ  ):قدم(

والقََدُم والقُْدَمةُ التَّقَدُُّم، . )10(من كل شيِء أّولُه: والقُْدَمةُ. )9(أي زمانه سالفاً: الحدوث، وشيٌء قديٌم

  .)2(أي ُمتَقَدٌِّم: ورجٌل قَِدٌم. الشَّرفُ القديُم: ، والقََدُم أيضاً)1(ي األمروالسَّبق ف

                                           
 .227: ، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 1(

 .52-51: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 2(

 .520-519: الرازي، مختار الصحاح، ص) 3(

 .47: سورة الحجر، آية) 4(

 .193: ، ص19الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 5(

 .230: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج )6(

 .543: ، ص2الزمخشري، الكشاف، ج) 7(

 .أي سبقه وتقدمه: الَسْبقُّ، ورعفه يرعفه: الرَّعف) 8(

 .65: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 9(

 .163: ، ص4الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج) 10(

 .270: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .272: ص در نفسه،المص) 2(
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وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

óΟ: (وذلك في قوله تعالى) اَألقَْدُمون( çFΡ r& ãΝ à2 äτ !$ t/#u™ uρ tβθãΒ y‰ø% F{$# ()1( ،)tβθãΒ y‰ ø%F{$# :(أي 

  .)3(األّولون من آبائكم: ، وقيل)2(ألدنونا

واألخر . القاف والصاد والدال أصوٌل ثالثة، يدل أحدهما على إتيان شيء وَأمِِّه ):قصد(

فالٌن ُمقْتَِصٌد في : والقَْصُد بين اإلسراف والتقتير،يقال. الَعْدُل: والقْصُد. )4(على اكتناز في الشيء

استقامة الطريق : والقَْصُد أيضاً. ال يسرف في اإلنفاق وال ُيقَتِّْر الذي: والُمقْتَِصُد. )5(النَّفقِة

  .)6(أي استقام: واقتصد فالن في أمر

) مُّقْتَِّصَدةٌ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

öΝ( :وذلك في قوله تعالى åκ ÷]ÏiΒ ×π ¨Β é& ×ο y‰ÅÁtF ø) •Β ( ×ÏVx. uρ öΝ åκ ÷]ÏiΒ u™ !$ y™ $ tΒ tβθè= yϑ ÷ètƒ()7( االقتصاد في ،

االعتدال في العمل من غير غُلوٍّ وال تقصير، وأصله القَْصُد، وذلك ألن من عرف مطلوبه : اللغة

  .فإنه يكون قاصداً له على الطريق المستقيم من غير انحراف وال اضطراب

  : وفي اُألمَّة المقتصدة قوالن

َسالّم  بنا الذين آمنوا من أهل الكتاب كالنجاشي من النصارى، وعبد اهللا أن المراد منه: أحدهما

أن المراد منها الكفّار من أهل الكتاب الذين يكونون عدوالً في دينهم وال : والثاني .من اليهود

  .)8(يكون فيهم  ِعناٌد شديد وال ِغلظة كاملة

ى َأالَّ َيبلُغَ الشَّيُء َمـداُه  القاف والصاد والراء أصالن صحيحان، أحدهما يدل عل ):قصر(

: ومـن الثـاني  . وهو ِخـالف الطُّـولِ  : الِقَصُر: فمن األول. ونهايتُه، واآلخَُر يدلُّ على الَحْبسِ
                                           

 .76: سورة الشعراء، آية) 1(

 .110: ، ص13القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .323: ، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

 .95: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .536: الرازي، مختار الصحاح، ص) 5(

 .378-377: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .66: دة، آيةسورة المائ) 7(

 .47: ، ص12الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 8(
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أي ال تَمُّدُّه إلى غير بعلها، : المحبوُس، وامرأةٌ قاِصرةُ الطّرِف: والمقصوُر. أي الَحْبُس: القَْصُر

أي َمُصونةٌ محبوسة َمقْصورة في البيتْ : وامرأةٌ قَُصوَرةٌ وقَِصيرةٌ. )1(كأنها تَْحبُِس طرفها َحْبساً

  :، ومنه قول كُثير ّعزَّةَ)2(ال تُتَْرك أن تَخُْرَج
  )الطويل(

ــيرةٍ   ــلَّ قَِص ــِت كُ ــي َحبَّْب ــِت الت  وَأن
 

ــاِئرُ   ــذاك القَص ــدري ب ــا ت ــيَّ، وم  )3(ِإل

ــم أرِْد ــال، ول ــتُ ِقصــيراِت الِحَج  َعنَْي
  

ــار الخُ  ــاِتُرِقَص ــاِء الَبح ــرُّ النِّس ــى، شَ  طَ
  

: من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان، أحدهما ورد وقد

)ÔN≡u‘θÝÁ ø) ¨Β (وذلك في قوله تعالى) :Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁø) ¨Β ’Îû ÏΘ$ u‹Ïƒø: $#()4( ،)ÔN≡u‘θÝÁ ø) ¨Β :( أي

أي ُمخَدَّرة، : ى أزواجِهنَّ في الجنات، وامرأة مقصورةرات علِمن الدُّرِّ ُمخدَّ محبوسات في خيامٍ

: واآلخر. )5(قُِصْرَن على أزواجهنَّ أي ُحبِْسَن فال ُيرِْدَن غيرهم وال َيطَْمْحَن إلى من سواهم: وقيل

)ßN≡ u ÅÇ≈s%(وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل في موضعين اثنين منها قوله تعالى ،) :óΟ èδy‰Ζ Ïãuρ 

ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ ö©Ü9$# ë>#tø? r&()6( ،)ßN≡uÅÇ≈s% :(ن دأي قصرن أبصارهنَّ على أزواجهنَّ، ال يمد

  :ومنه قول امرئ القيس بن حجر الكندي وهو من شعراء المعلقات. )7(طرفاً إلى غيرهم
  )الطويل(

 ِمَن القاِصراِت الطَّْرِف، لـو َدبَّ ُمْحـْولٌ  
 

 )1(ِمــَن الــذَّرِّ فــوق اِإلتْــبِ ِمنهــا َألثَّــَرا 
 

القاف والنون والتاء أصٌل صحيح يدل على طاعٍة وخيرٍ في دين، ال يعدو هذا  ):قنت(

كلُّ استقامة في طريق الدين، وقيل لطول الِقيامِ في الصَّالِة : والقُنُوتُ. الباب واألصل فيه الطاعة

                                           
 .97-96: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .383-382: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .123: ديوان كُثير عزَّة، ص) 3(

 .72: سورة الرحمن، آية) 4(

 .383: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .52 :سورة ص، آية) 6(

 .45: ، ص4ج‘ الزمخشري، الكشاف،) 7(

 .96: القيس، ص ئديوان امر) 1(
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وُع واإلقرار الخش: وقيل. الدُّعاُء في الصالة: وقيل. اإلمساك عن الكالم: والقُنوتُ. )1(قُنُوتٌ

: القاِئُم بجميع أمرِ اهللا تعالى، والجمع: والقانتُ. بالُعبوِديَِّة، والقياُم بالطاعِة التي لها معها معصية

   : ومنه قول العجاج عبد اهللا بن رؤية بن لبيد بن صخر التميمي. )2(القُنَّتُ

  )الّرجز(                          

 )3(ِتَربُّ الــــبِالِد والِعبــــاِد القُنَّــــ

  .)4(الطائعات هللا عز وجّل: والقانتات

) قانتات(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

…tã ÿ¤|©4: (وذلك في قوله تعالى çμš/u‘ β Î) £⎯ä3 s) ¯= sÛ β r& ÿ… ã&s! Ï‰ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø—r& #Zö yz £⎯ä3ΨÏiΒ ;M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ 

;M≈uΖ ÏΒ ÷σ•Β ;M≈tFÏΖ≈s%()5( ،)M≈tF ÏΖ≈s% :(والقُنوتُ الطاعةُ. أي مطيعات)6(.  
  

وهو : ومنه النَّْصُر. النون والصاد والراء أصٌل واحد يدل على إتيان خيرٍ وإيتائه ):نصر(

  .)8(إعانة الَمظْلُومِ: والنّصُر أيضاً. )7(الظَّفُر على الَعُدوِّ

                                           
 .31: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .504: ، ص7ابن منظور، لسان لعرب، ج) 2(

 .266: عّزة حسن، بيروت، مكتبة الشرق، ص: تحقيق ،ديوان العجاج بن رؤية) 3(

 .504: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .5: سورة التحريم، آية) 5(

 .193: ، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

 .435: ، ص5اللغة، ج سابن فارس، مقايي) 7(

 .573: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(
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: لقرآن الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في ا

)× ÅÇtFΖ •Β (وذلك في قوله تعالى) :÷Πr& tβθä9θà) tƒ ß⎯øt wΥ ÓìŠ ÏΗ sd ×ÅÇtFΖ •Β()1(ومعنى قوله ،) :ÓìŠ ÏΗsd 

×ÅÇtFΖ•Β :(أي جماعة ال تطاق لكثرة عددهم وقوتهم، ولم يقل منتصرين إتباعاً لرؤوس األي)2( .

ÅÇtFΖ×(وقيل  •Β :( نزلت هذه اآلية في أبي جهل، ففي يوم بدر . نُضامأي ممتنع ال نُرام وال

، فنزل قوله )3(نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه: َضرب فرسه، وتقدم في الصف وقال

“ãΠt: (تعالى öκ ß y™ ßì ôϑ pgø: $# tβθ—9uθãƒuρ tç/‘$!$#()4(.  

ومنه . النون والضاد والراء أصل صحيح يدل على ُحسنٍ وجمالٍ وخُلوص ):نضر( 

. )5(لكل ُمشرٍق َحَسنٍ: ويقال ناضٌر. َحسَّنُه ونوَّرُه: ونَضََّر اهللا َوْجَهُه. ُحْسُن اللَّون: ْضَرةُالنَّ

  .)6(ُحْسُن الوجِه والَبريِق، وقد يراد بها ُحسُن الخُلُِق والقَْدرِ: والنََّضارةُ

) ناِضرةٌ(هو وقد استخدم القرآن الكريم من هذا األصل اللغوي مشتق واحد صفة مفردة للعاقل و

›νθã_ãρ 7×: (وذلك في قوله تعالى Í×tΒ öθtƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ()7( ،)îο uÅÑ$ ¯Ρ (مشرقة بالنعيم: أي)وقيل . )8

)îο uÅÑ$ ¯Ρ (نُضِّرتْ بنعيم الجنة والنظر إلى ربِّها: معناها)(ومنه قوله تعالى. )9 :ß∃ Í÷è s? ’ Îû 

óΟ Îγ Ïδθã_ãρ nο u ôØtΡ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9$#()10( .نعيم الوجه: فالنَّْضَرةُبريقه ونداه، : أي)11(.  
  

                                           
 .44: سورة القمر، آية) 1(

 .145: ، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .439: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

 .45: سورة القمر، آية) 4(

 .439: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .590: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .22: سورة القيامة، آية) 7(

 .591: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 .253:، ص5الّزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 9(

  .24:سورة المطففين، آية) 10(

  .591: ، ص8ظور، لسان العرب، جابن من )11(
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النون والعين والميم فروعه كثيرة وهي على كثرتها راجعةٌ إلى أصل واحد يدُل  ):نعم(

، ونَِعَم الرجل َينَْعُم ِنْعَمةً، فهو )1(تَرَّفهم: ومنه نَّعم فالن أوالدُه. على تََرفٍُّه وِطيبِ عيشِ وصالح

  .)2(أي صار ناعماً ليِّناً: ل فهو ناعٌم، ومنه نَُعم الشيء نُعومةًنَِعٌم بيِّن الَمنَْعم، وتَنَعََّم الرج

) نَّاعِمةٌ: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو

›νθã_ãρ 7×: (وذلك من قوله تعالى Í×tΒ öθtƒ ×π uΗ¿å$ ¯Ρ()3( ،)×π uΗ¿å$̄Ρ :( أي ذات بهجة وحسن، أو

أي ذات نْعمة، وهي وجوه المؤمنين، نَِعمت بما عانيت من عاقبة ): ناِعمةٌ: (لوقي. )4(متنعمة

  .)5(أمرها وعملها الصالح، والوجود عبارة عن األنفس
 

وأناب . )6(النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتبار مكان ورجوع إليه ):نوب(

: ومنه قوله تعالى. )7(ع إلى الطاعةأي أقبَل، وتاب، ورج: العبُد إلى اهللا تعالى، فهو ُمنيٌب

)t⎦⎫ Î6 ÏΨãΒ Ïμø‹s9Î) çνθà) ¨? $#uρ()8( :أي راجعين إلى ما أمر به، غير خارجين عن شيء من أمره)9(.  

) مُِّنيبٍ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

Zο( :وتكرر وروده في ثالثة مواضع منها قوله تعالى uÅÇö7 s? 3“ tø. ÏŒuρ Èe≅ä3 Ï9 7‰ö6tã 5=Š ÏΨ•Β()10( ،

)5=Š ÏΨ•Β :(أي راجع إلى ربه، ُمفكر في بدائع خلقه)التائب الرَّجَّاُع إلى اهللا ): الُمنيُب: (، وقيل)11

  .)12(تعالى بقلبه، وخصَّ المنيب بالذكر، ألنه الُمنتفع بالفكرة في حجج اهللا وآياته
  

                                           
 .446: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .621: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .8: سورة الغاشية، آية) 3(

 .746: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 4(

 .32: ، ص20القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

 .367: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

 .732: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .31: سورة الروم، آية) 8(

 .733: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 9(

 .8: آية: سورة ق) 10(

 .385: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 11(

 .264: ، ص14القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 12(
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حدهما على قطيعٍة وقَطْعٍ، واآلخَُر على شَدِّ أراء أصالن يدل الهاء والجيم وال ):َهَجرَ (

. الخروج من أرض إلى أرض: ، والهجَِْرةُ والُهْجَرةُ)1(ضدُّ الوصل: فالَهْجُر. شيء وربِطِه

الذين هاجروا من : والمهاجروَن. خروج البدوي من باديته إلى الُمُدنِ: والُمهاجِرةُ عند العرب

وا بذلك ألنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نَشَئوا بها هللا، ولحقوا بدار ليس مكة إلى المدينة ُسمُّ

  .)2(لهم بها أهل وال مال حين هاجروا إلى المدينة

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

)t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# (وذلك في قوله تعالى) :Ï™!#ts) à ù= Ï9 t⎦⎪ ÌÉf≈yγ ßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θã_Ì ÷z é& ⎯ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ()3( ،

)t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# :(هم : وقيل. حباً فيه ونُصرةً له - صلى اهللا عليه وسلم - أي من هاجر إلى النبي

الذين تركوا الديار واألموال واألهلين واألوطان حباً هللا ولرسوله، حتى إن الرجل منهم كان 

ه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له َيْعِصُب الحجر على بطن

  .)4(ِدثار غيرها

ما : فوسط الشيء. )5(الواو والسين والطاء بناٌء صحيح يدل على الَعْدلِ والنِّْصِف ):وسط(

خير ( –صلى اهللا عليه وسلم  –ومنه قول الرسول . أفضله وأْعدلُه: ووسط الشيء. بين طََرفَْيِه

  .)7(أي َحَسٌن: والرجل وَسطٌ ووسيط. )6()ألعمال أوسطهاا

 )َوَسطاً(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

y7: (وذلك في قوله تعالى Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈oΨù=yèy_ Zπ ¨Βé& $ VÜ y™uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u™!#y‰ pκ à− ’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9$#()8( .

الَعدل والدليل عليه  أن الوسط هو: أحدها: كروا أموراًلناس في تفسير الوسط وذوقد اختلف ا
                                           

 .34: ، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .32: ، ص9، لسان العرب، جابن منظور) 2(

 .8: سورة الحشر، آية) 3(

 .20-19: ، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 4(

 .108: ، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .411:، ص8م، ج1990، بيروت، دار الكتب العلمية، 1البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، شعب اإليمان، ط) 6(

 .298-297: ، ص9العرب، ج ابن منظور، لسان) 7(

 .143: سورة البقرة، آية) 8(
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$tΑ: (أما اآلية فقوله تعالى. اآلية والشِّعر والنقل والمعنى s% öΝ ßγ äÜ y™÷ρ r& óΟ s9 r& ≅ è%r& ö/ä3 ©9 Ÿωöθs9 

tβθßsÎm7 |¡ è@()1(اتوأما الشعر فقول زهير بن أبي سلمى وهو من شعراء المعلق .، أي أعدلهم:  

  )الطويل(             

ــام  ــم وســطٌ يرضــى األن ــمه  بحكمه
 

ــائم    ــالي العظ ــدى اللي ــت إح  )2(إذا نزل

أعدلها، كما أن : ، أي)3()هاخَْيُر اُألمورِ َأْوَسطُ: ( - سلمصلى اهللا عليه و - واحتجوا بقول الرسول

د بكونهم وال يجوز أن يمدح اهللا الشهو - صلى اهللا عليه وسلم - السياق سياق مدح ألمة محمد

  .)4(شهوداً إال بكونهم عدوالً، فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة
  

. )5(َوَعْيتُ الِعلَْم أِعيِه َوْعياً: يقال. كلمة تدل على ضمِّ شيء: الواو والعين والياء ):وعي(

مه وقَبِلَُه، فهو َحِفظَه وفَهِ: يقال َوَعى الحديث َيعيِه َوْعياً وأوعاه. ِحفظُ القلبِ الشيء: والَوْعُي

  .)6(الحاِفظُ الكَيُِّس الفقيه: والَوِعيُّ. واع

) َواِعَيةٌ: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو

yγ$: (وذلك في قوله تعالى n= yèôf uΖÏ9 ö/ä3 s9 Zο tÏ. õ‹ s? !$pκ uÏès? uρ ×β èŒé& ×π u‹Ïã≡uρ ()7( ،)×βèŒé& ×π u‹Ïã≡uρ :( أي من

شأنها أن تعي وتحفظ ما سمعت به وال تضيعه بترك العمل، وكل ما حفظته في نفسك فقد وعيته 

وقيل آذان واعية، على التوحيد والتنكير لإليذان بأن . وما حفظته في غير نفسك فقد أوعيته

ة إذا وعت الوعاة فيهم قلة، ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم، وللداللة على أن األذن الواحد

                                           
 .28: سورة القلم، آية) 1(

فخر الدين قبـاوة،  : ، تحقيق1، وغير وارد في ديوان زهير، ط97: ، ص4تفسير الكبير للفخر الرازي، جال البيت في) 2(

 .1982-1402بيروت، 

 .411: ، ص8البهيقي، شعب اإليمان، ج) 3(

 .97: ، ص4التفسير الكبير، جالفخر الرازي، ) 4(

 .124: ، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .352: ، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .12: سورة الحاقة، آية) 7(
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وعقلت عن اهللا فهي السَّواد األعظم عند اهللا، وأن ما سواها ال يبالي بهم وإن ملئوا ما بين 

  .)1(الخافقين
  

  

                                           
 .604: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 1(
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  :الخاصة بـالصفات  -2

  :الشيطان -أ
الصفات الخاصة بالشيطان، حيث بلغ عددها ثماني صفات جاءت مرتبـة   المبحثوتضمن هذا 

  :هجائياً على النحو التالي

والخَنَّاُس في صـفة  . اء والنون والسين أصٌل واحٌد يدلُّ على استخفاء وتَستُّرالخ ):خنس(

ُزَحٌل والمشتري والمـريخ  : النّجوم الخمسةُ: والخُنَُّس. )1(ألنه يخنس إذا ذكر اهللا تعالى: الشيطان

: نوسوالخُ. )2(والزهرة وعطارد، وخنوسها أنَّها تغيب كما يخنس الشيطان إذا ذكر اهللا عزَّ وجلَّ

الشيطان واضٌع خطَمُه : (-صلى اهللا عليه وسلم  –، ومنه قول الرسول )3(االنقباض واالستخفاء

  .)5(أي انقبض وتأخرَّ): خَنََس. ()4()قلبُه لتقمافي قلب ابن آدم فإذا ذكر خنس وإذا نسي 

$¨Ä(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتق واحد هو  ¨Ψsƒ ø:$# ( قوله وذلك في

$¨ÏΒ Ìhx© Ä¨#uθó™uθø9$# Ä⎯: (تعالى ¨Ψsƒ ø:$#((6) ،)Ä¨$̈Ψsƒ ø:$# :(وصف إلبليس ألنه كثير االختفاء)7( .

$¨Ä: (لوقي ¨Ψsƒø: ال وهي صفة للشيطان الذي عادته أن يخنس، صيغة مبالغة على وزن فَعَّ) #$

 .)8(منسوب إلى الخنوس وهو التأخر

. )9(يرجع إلى وجٍه واحٍد، وهي الرَّْمي بالحجارة الراء والجيم والميم أصٌل واحٌد ):رجم(

: ورجيم. صفة للشيطان، والرَّجيُم المرجوم بالكواكب، ُصرِفَ إلى فَِعيلٍ من مفعولٍ: والرَّجيُم

ومنه قوله . )1(ويأتي الرَّجيم بمعنى المشتُوم الَمْسُبوُب. ملعوُن َمْرُجوٌم باللعنة ُمْبَعٌد َمطْروٌد

                                           
 .223:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .219:، ص2الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 2(

  .219:، ص2ن منظور، لسان العرب، جاب) 3(

 .109:، ص2البيهقي، شعب اإليمان، ج) 4(

 .234:، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .4: آيةالنّاس، سورة ) 6(

 .262:، ص20القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(

 .829:، ص4الزمخشري، الكشّاف، ج) 8(

  .493:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 9(

 .90:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
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⌡È⎦: (تعالى s9 óΟ ©9 Ïμ tG⊥s? y7 ¨Ζ uΗäd ö‘ V{ ( ’ÎΤ öàf÷δ$# uρ $ |‹Î= tΒ()1(أي ألُسبَّنََّك ،)2(.  

ÉΟŠ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  Å_§9$# (

þ’ÎoΤ(: وتكرر وروده في أربعة مواضع للداللة ذاتها، منها قوله تعالى Î)uρ $ yδä‹Š Ïãé& šÎ/ $ yγ tG−ƒÍh‘ èŒuρ 

z⎯ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_§9$#()3( ،)ÉΟŠ Å_§9$# :( ًالمرجوم وهو فعيل بمعنى مفعول، وفي كونه مرجوما

  :وجهان

$tΑ: (أن كونه مرجوماً كونه ملعوناً من قبل اهللا تعالى، ومنه قوله تعالى: األول s% ól ã÷z $$ sù $ pκ ÷]ÏΒ 

y7 ¯Ρ Î* sù ÒΟŠ Å_u‘()4(ًواللعن يسمى رجما ،.   

أن الشيطان إنما وصف بكونه مرجوماً، ألنّه تعالى أمر المالئكة برمي الشياطين : ثانيوالوجه ال

: الرجيم: وقيل. )5(بالشُّهب والثواقب طرداً لهم من السموات، ثم وصف بذلك كل شرير متمرد

الرمي بالحجارة، وقد رجمته أرجمُه، فهو رجيم : المبعد من الخير الُمهان، وأصل الرَّجم

θä9$s% ⎦È⌡s9 óΟ#): (ومنه قوله تعالى. )6(القتل واللعن والطرد والشّتم: لرَّجموا. ومرجوم ©9 Ïμ tF⊥s? 

ßyθãΖ≈tƒ ¨⎦sðθä3tGs9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΒθã_öyϑ ø9$#()7(.  

القاف والراء والنون أصالن صحيحان، أحدهما يدلُّ على جمع شيء إلى شيء،  ):َقَرنَ (

، ومنه قول جرير )8(الحبل ويقرُن به شيئان: راُنفالقْرُن والِق. واآلخر شيٌء ينتُأ بقوٍة وشدٍة

                                                  :الخطفي مخاطباً عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

  )البسيط(

                                           
 .46: آيةمريم، سورة ) 1(

  .90:، ص4، لسان العرب، جورابن منظ) 2(

  .36: آيةآل عمران، سورة ) 3(

 .34: آيةالحجر، سورة ) 4(

 .64:، ص1الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 5(

 .90:، ص1القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

  .116: ةآيالشعراء، سورة ) 7(

 .616:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 8(
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ــهُ  ــتَ الِقيـ ــا إْن كُنْـ ــغ خليفَتَنَـ  َبلَِـ
 

 )1(ى البـابِ كالمشْـدود فـي قَـرنِ    أنِّي لـد  
 

  .)2(بتين في حبلجمُعَك بين دا: والقَرُن

⎫⎦t(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  ÏΡ §s) ãΒ (

⎪⎦t: (وذلك في قوله تعالى Ìyz#u™ uρ t⎦⎫ÏΡ § s) ãΒ ’Îû ÏŠ$ x ô¹F{$#()3( أي سخَّرنا له َمردة الشياطين حتى،

  :، ومنه قول عمرو بن كلثوم)4(لاألغال: واألصفاد. قرنهم في سالسل الحديد وقيود الحديد
  )الوافر(

ــبايا  ــاب وبالسِّــ ــآبُوا بالنِّهــ  فــ
 

ــفَّدينا   ــالُملوك ُمصــ ــا بــ  )5(وِإبنــ

أي مقيدين، وهذه الصفة تصدق على اإلنسان وغيره، فكل شيء جعلته مرتبطاً ): ُمصفَّدينا( 

ُمقَرَّن ) ُمفَعَّل(ونالحظ أن القرآن الكريم استخدم صيغة . فهو قرينه –رباط  نولو دو –بغيره 

  .التي تتضمن معنى المبالغة إمعاناً من اهللا عّز وجلَّ في إذالل الشياطين
  

الميم والراء والدال أصٌل صحيٌح يدٌل على تجريد الشيء من ِقشرِِه أو ما يعلوه  ):مرد(

. والمرِّيُد. ريُدهو الَمعتا وطغا و: َمَرَد على الشيء َيْمُرد ُمروداً وتََمرُّداً: يقال. )6(من شَْعرِِه

العاتي، وكذا الَمريُد، : والمارد. )7(على الِفْعل والمرِيُد على الخَْصلَِة والمرِّيُد على المبالغةالمارد 

: والمارد من الرجال. )1(الماِكُر وهو المبالغُ في الشَّرِّ: والَمْرُد والمارُد. )8(كأنه تَجرََّد من الخير

وتأويل الُمُرود أن يبلغ الغاية . ِة الجنِّ والشياطين، والجمع َمَردةالعاتي الشديد، وأصله من َمَرَد

  .)2(التي تُخرُِج من جملة ما عليه ذلك الصنف
                                           

  .570:، ص2ديوان جرير، ج) 1(

 .347:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .38: آيةص، سورة ) 3(

 .206:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 4(

 .181:الزُّوزني، شرح المعلقات السبع، ص) 5(

  .317، 5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

  .100:، ص2ابن سيده، المخصص، ج) 7(

  .317:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 8(

عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز،  : ، تحقيق1العسقالني، أحمد بن علي بن حجر ، ّهْدي الّساري مقدمة فتح الباري، ط )1(

  .295:، ص)1989 – 1410(دار الكتب العلمية،  –بيروت  –لبنان 

 .248-247:، ص8لسان العرب، ج ابن منظور،) 2(
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وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان، أحدهما 

)#Y‰ƒÌ̈Β (وورد في قوله تعالى) :βÎ) šχθããô‰tƒ ⎯ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ HωÎ) $ ZW≈tΡ Î) β Î)uρ šχθããô‰ tƒ ωÎ) 

$ YΖ≈sÜ ø‹ x© # Y‰ƒÌ ¨Β()1( المقصود بـ ،)#Y‰ƒÌ̈Β :( إبليس، ألنهم إذا أطاعوه فيما سوَّل لهم فقد

وكّل عاٍت ُمتمرٍِّد من الجنِّ واإلنس والدَّواب . متمرداً عن الحق) Y‰ƒÌ̈Β#(ومعنى . )2(عبدوه

  . )3(شيطان

Zà$: (تعالى وورد في قوله) 7ŠÍ‘$̈Β(واآلخُر  ø Ïmuρ ⎯ÏiΒ Èe≅ä. 9⎯≈sÜ ø‹x© 7ŠÍ‘$̈Β((4)) .العاتي ): المارد

الخارُج عن الطاعة الُمتملِّس ): المارُِد ( وقيل  .)5(من الجنِّ واإلنس، والعرب تسميه شيطاناً

  .)6(منها
  

                                           
  .117: آيةالنساء، سور ) 1(

 .387:، ص5القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

  .90:، ص1، جالمصدر نفسه )3(

  .7: آيةالصافات، سورة ) 4(

 .65:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

 .38:، ص4الزمخشري، الكشّاف، ج) 6(
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  :المشركين واألشرار -ب
احدة وخمسين صفة صفات المشركين واألشرار، حيث بلغ عددها مائة وو وتضمن هذا المبحث

  :جاءت مرتبة هجائياً على النحو التالي

واإلثم مشتق من ذلك، . الهمزة والثاء والميُم أصٌل واحٌد يدلُّ على البطِء والتأخُّر ):أثم(

أِثم فالٌن يأثُم إثماً ومْأثَماً أي وقع في اِإلثمِ، فهو : يقال. )1(ألّن اإلثم بطيٌء عن الخير متأخر عنه

 .)2(ورجٌل َأثاٌم من قوم آثمين، وأثيٌم من قوم ُأثماء، وأثُوٌم من قوم ُأثٌْم. وَأثُوٌمآِثٌم وأثيٌم 

) أِثيمٍ: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم، مشتق واحد هو

ß,ysôϑ: (وتكرر وروده خمس مرات منها قوله تعالى tƒ ª!$# (#4θt/Ìh9$# ‘ Î/öãƒuρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 ª!$#uρ Ÿω 
=Åsãƒ ¨≅ä. A‘$ ¤ x. ?Λ⎧ ÏOr&()3( ،)?Λ⎧ ÏO r& :( فعيل بمعنى فاعل، وهو اآلثُم، وهو أيضاً مبالغة في

$8í: (ومنه أيضاً قوله تعالى. )4(االستمرار على اكتساب اآلثام والتمادي فيه ¨Ζ ¨Β Î öy‚ù=Ïj9 >‰tG÷èãΒ 

AΟŠ ÏOr&()5( ،)AΟŠ ÏOr& :(فاألثيم الذي يقع في اإلثم. وم، فهو فعيل بمعنى فعولذا ِإثم، ومعناه َأثُ: تعني .

  .)6(الفاجر: وقيل األثيم
  

. أحدهما الطراءة وأن يكون الشيُء قَبل إنَاه: الباء والسين والراء أصالن ):َبسَرَ (

جل القُطُوُب وَبَسَر الرَّ: والَبسُر. القَْهُر: فالَبْسُر. )7(يء وقلَّة حركتِهخُر وقوف الشَّواألصل اآل

  .)8(أي باِسٌر، وصف بالمصدر: ووجٌه بِْسٌر. َوْجهُه ُبسوراً أي كَلَح

                                           
 .62-61:، ص1غة، جابن فارس، مقاييس الل) 1(

  .81-80:، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .276: آيةالبقرة، سورة ) 3(

 .96:، ص7الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 4(

  .12: آيةالقلم، سورة ) 5(

  .232:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

  .249:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

  .416 – 415:، ص1ان العرب، ج، لسروابن منظ) 8(
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ο×(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  uÅ $t/ (

νθã_ãρ×: (وذلك في قوله تعالى uρ ¥‹Í×tΒ öθtƒ ×ο uÅ $t/((1) ،)×ο u Å $ t/ :(ُالعبوس أي شَديدة)وقيل )2 ،

)×ο u Å $ t/ :(أي ُمقطِّبةٌ قد أيقنت أنَّ العذاب نازل بها)(وخالف النّحاس الزمخشري فّعد  .)3×ο u Å $ t/ :(

νθã_ãρ(خبراً للمبتدأ  u (وليس صفة)4(.  
  

يِء وما يشبُهُه من تَعطُِّله وخلوِِّه، أحدهما هالُك الشَّ: صالنالباء والواو والراء أ ):بور(

. )5(أي ضالون هلْكَى والواحد بائٌر: الهالك، وقوٌم ُبوٌر: فالبواُر. متحانُُهابتالُء الشيِء وا: واآلخُر

  )الخفيف(                   :ومنه قول عبد اهللا بن الزبْعرى السَّْهميِّ

 يــا رســول الَمليــِك، إنَّ ِلســاني   
 

ــ  ــورُ   رات ــا ُب ــتُ، إذْ أن ــا فَتَقْ  )6(قٌ م

بوٌر، ورجالن بوٌر، وقوٌم ُبوٌر، وكذلك األمر َرُجٌل : مصدٌر يكون واحداُ وجمعاً، تقول: البوُر

  .)7(بالنسبة لألنثى

) بوراً(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

⎯: ( وتكرر وروده مرتين منها قوله تعالى Å3≈s9uρ óΟ ßγ tF÷è−G̈Β öΝ èδu™!$t/#u™ uρ 4©®L ym (#θÝ¡ nΣ tò2 Ïe%!$# 

(#θçΡ%x.uρ $ JΒöθs% # Y‘θç/ ()8( ،)#Y‘θç/ :(وقيل. أي هلْكى، مأخوذٌ من البوار وهو الهالك) :# Y‘θç/ :( ال

وقيل . )1(خير فيهم، مأخوذ من بوار األرض وهو تعطيلها من الزَّرع فال يكون فيها خير

  .)2(يوصف به الواحد والجمع، ويجوز أن يكون جمع بائر. الهالك): الُبوُر(
  

  

                                           
  .24: آيةالقيامة، سورة ) 1(

  .663:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 2(

 .416:، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .92:، ص5النّحاس، إعراب القرآن، ج) 4(

  .316:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .242:محمد بن سالم، طبقات فحول الشعراء، ص: الجمحي) 6(

 .548-547:، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .18: آيةالفرقان، سورة ) 8(

  .12-11:، ص13القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

  .275:، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 2(
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وبان الشيُء وأباَن إذا . الياء والنون أصٌل واحٌد، وهو ُبْعُد الشيِء وانكشافُهالباء و ):بين(

أي : وأَبان ُيبيُن إبانةً، فهو ُمبيٌن. )1(وفالٌن أْبيُن ِمْن فُالنٍ، أي أوضُح كالماً منه. اتَّضَح وانكشف

 .)2(بائن وَبيٌِّن

⎫⎦î(كريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن ال Î7 •Β (

Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÏN≡uθäÜ: (وتكرر وروده في ستة وعشرين موضعاً منها قوله تعالى äz Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# 4 

… çμ ¯ΡÎ) öΝ ä3s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫ Î7 •Β((3) ،)î⎦⎫Î7 •Β :(أي متظاِهٌر بالعداوة)(ومنها قوله تعالى. )4 :šY n= y{ 

z⎯≈|¡ΣM} $# ⎯ÏΒ 7π xõÜ œΡ #sŒÎ* sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁ yz ×⎦⎫Î7 •Β()5( ،)×⎦⎫ Î7 •Β :( أي ُمبِيٌن للحجة، بعدما كان نطفة

⎫⎦× ÒΟ‹ÅÁyz(وقيل . من منّي جماداً ال ِحسَّ به وال حركة، داللة على قدرته Î7 •Β :( أي خَصيٌم

من يحيي العظام وهي رميم، وصفاً لإلنسان باإلفراط في الوقاحِة : لَربِِّه، ُمنكر على خالقه، قائل

بن خلف الجمحّي حين جاء ونزلت هذه اآلية في ُأبّي . عمةتمادي في كفران النِّوالجهل، وال

يا محمد، أترى اهللا يحيي هذا بعدما قد ": فقال –صلى اهللا عليه وسلم  –بالعظم الرميم إلى النبيِّ 

  .)6("رّم؟
  

والُجَراُم القطُْع، : فالَجْرُم. الجيم والراء والميم أصٌل واحٌد يرجع إليه الفروع ):َجَرمَ (

: يقال. الجريمة والتَعدِّي والذَّنُب: والُجْرُم. )2(الذَّنُب: والُجْرُم والَجريمةُ. )1(التَّمر اليابس: والَجريم

  .)3(المذنب: والُمْجرُِم. َجَرَم َيْجرُِم َجْرماً واْجترَم وأْجَرَم، فهو ُمْجرٌِم وَجريٌم

                                           
 .327:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .576:، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .168: آيةالبقرة، سورة ) 3(

  .4: ، ص5الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج )4(

 .4: آيةالنحل، سورة ) 5(

 .555:، ص2الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

  .446 – 445: ، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .100:الرازي، مختار الصحاح، ص) 2(

 .105: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(
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: أحدهمافي القرآن الكريم مشتقان اثنان وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل 

)tβθãΒÌ øg’Χ (وجاء في موضع واحد وذلك في قوله تعالى) :%tæy‰ sù ÿ… çμ −/u‘ ¨β r& Ï™Iωàσ ¯≈yδ ×Πöθs% 

tβθãΒ Ìøg ’Χ()1( ،)tβθãΒÌ øg’Χ :(أي مشركون، قد امتنعوا من إطالق بني إسرائيل ومن اإليمان)2( .

t⎦⎫ÏΒ: (والثاني Í÷g’Χ ( هذا المشتق في خمسة مواضع، منها قوله تعالىوتكرر ورود) :(#ρ çy9 õ3 tGó™$$ sù 

(#θçΡ%x.uρ $YΒ öθs% t⎦⎫ ÏΒÍ÷g ’Χ()3( ،)t⎦⎫ ÏΒ Í÷g’Χ :(أي مشركين)4(.  
 

الُجنوُن، وذلك َألنَه يغطي : ةُنَّفالجِِ. الجيم والنون أصٌل واحٌد، وهو السَّتُْر والتَّستُُّر ):َجنَّ (

⎯ &Πr( :ومنه قوله تعالى. )5(العقل ÏμÎ/ 8π ¨ΖÅ_ 3((6) .وُجنَّ الرجل ُجنُوناً وأَجنَُّه اُهللا فهو َمْجنون)7( .

.  والمجنوُن الذي َيضرُِب بمنكبْيِه وينْظُُر في ِعطْفَْيِه وَيتََمطَّى في مشيتِه. نقصان العقل: والُجنوُن

  .)8(نوالمجانين جمع تكسير لمجنون، وأّما مجانون فشاذٌّ كما شذَّ شياطون في شياطي

βθãΖøg¥(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  ¤Χ (

(tβθä9θà: (وذلك في قوله تعالى tƒuρ $̈Ζ Í← r& (# þθä.Í‘$tG s9 $ oΨÏGyγ Ï9#u™ 9 Ïã$ t± Ï9 ¥βθãΖøg ¤Χ()1( ،)¥βθãΖøg ¤Χ :(أي 

  .)3(- صلى اهللا عليه وسلم  –اً وقيل َعنوا بالشّاعر المجنون محمد. )2(لقول  شاعر مجنون
  

 

                                           
  .22: آيةالدُّخان، سورة ) 1(

 .136:، ص16ج الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،) 2(

 .75: آيةيونس، سورة ) 3(

 .366:، ص8ج الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،) 4(

  .422-421:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

  .8: آيةسبأ، سورة ) 6(

  .112:الفخر الرازي، مختار الصحاح، ص) 7(

  .235-230:، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

 .36: آيةالصافات، ورة س) 1(

  .76:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

  .44:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 3(



 155

الِخفَّةُ وخالفُ : خالفُ الِعلم، واآلخُر: الجيم والهاء والالم أصالن، أحدهما ):َجِهلَ (

أْن تَفَعَل : والَجَهالةُ. أظهر الَجْهَل وليس به: نقيض العلم، وتجاهل الرَّجل: والَجْهُل. )1(الطَّمْأنينةُ

الحال : والجاهلية. مع ُجْهٌل، وُجُهٌل، وُجهٌَّل، وُجهَّاٌل، وُجهالءوَرجٌل جاهٌل والج. فعالً بغير علمٍ

التي كان عليها العرب قبل اإلسالم من الَجْهلِ باهللا ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة باألنساب 

 .)2(والِكْبُر والتََجّبر

tβθè=Îγ≈pg: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن مشتق واحد هو ø:$# (

≅ö: (وذلك في قوله تعالى è% u ötósùr& «!$# þ’ÎoΤ ÿρ ããΒ ù's? ß‰ ç7 ôãr& $ pκ š‰r& tβθè= Îγ≈pg ø:$#((3) ،)tβθè= Îγ≈pgø: أي ): #$

 .)4(المشركون
  

وقد يجيُء ما يبعد عن . الحاء والضاد والراء إيراد الشيِء، ووروده ومشاهدته ):َحَضرَ (

وأحضر . )6(أي حاضرون: وقوم ُحَضوٌر. ِضدُّ الغَْيبِة: ُحُضوُروال. )5(هذا وإن كان األصل واحداً

أي جاثيته عند السلطان، وهو كالمغالبة : أي عدا، والُحضُر الَعْدُو، وحاَضْرتُ الرجَل: الرجل

  .)1(والمكاثرة

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

)tβρ ç|Øøt ’Χ .(ك في قوله تعالىوذل) :Ÿω tβθãè‹ÏÜ tGó¡ tƒ öΝ èδu óÇnΣ öΝ èδuρ öΝ çλ m; Ó‰Ψã_ tβρ ç|Øøt’Χ()2( .

)tβρ ç|Øøt ’Χ :(المعنى : َيغَْضُبوَن لهم في الدنيا، وقيل: يمنعون منهم ويدفعون عنهم، وقيل: معناها

أنَّ : وقيل. أنهم يعبدون اآللهة ويقومون بها، فهم لهم بمنزلة الجند وهي ال تستطيع أن تنصرُهم

                                           
  .489:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .246:، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .64: آيةالزمر، سورة ) 3(

  .144:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 4(

  .75:، ص2اللغة، جابن فارس، مقاييس ) 5(

 .142 -140:الرازي، مختار الصحاح، ص) 6(

 .489 – 485:، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .75: آيةيس، سورة ) 2(
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tβρ(وقيل . )1(اآللهة جند للعابدين محضرون معهم في النار، فال يدفع بعضهم عن بعض ç |Øøt’Χ (

  .)2(المراد بها اآللهة، وهم يوم القيامة معدَّون لهم محضرون لعذابهم، ألنهم يجعلون وقوداً للنّار
  

: الميزاَن وأخَْسْرتُُه َسْرتُالخاء والسين والراء أصٌل واحٌد يدل على النقص، وخَ ):خسر(

: والخاِسرةُ. أهلكُه: وخَسََّرُه تخسيراً. َضلَّ فهو خاِسٌر وخَسيٌر وِخْسَرى: وخَِسَر. )3(قَّْصتُُهنَ

الذي : والخاسر أيضاً. الذي ذهب ماله وعقله: والخاِسُر. )4(الضِّعافُ من الناس وأهُل الخيانِة

  .)6(أي غبنها وأهلكها: وخَِسَر فالن نفسه. )5(أخذ ينقص المكيال والميزان، إما أعطى ويزيد إذا

tβρç: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتق واحد هو Å£≈y‚ø9$# ( وذلك في

θãΖÏΒ#): (قوله تعالى r'sùr& tò6tΒ «!$# 4 Ÿξsù ß⎯tΒ ù'tƒ tò6tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθs) ø9$# tβρ çÅ£≈y‚ø9$#((1) ،

)tβρ çÅ£≈y‚ø9$# :(الذين لغفلتهم وجهلهم ال يعرفون ربهم، فال يخافونه، ومْن هذه سبيله، فهو  هم

أخَسُر الخاسرين في الدنيا واآلخرة، ألنه أوقع نفسه في الدنيا في الضَّرر، وفي اآلخرة في أشدِّ 

  .)2(العذابِ
  

الشيء ُر عن الُمنَفَّ: والخاِسُئ. )3(الخاء والسين والهمزة أصٌل يدُل على اإلبعاد ):خسأ(

 .)5(ْبَعُد الذي ال ُيترُك أن يدنو من النّاسُمالْ: والخاسُئ من الكالب والخنازير. )4(الذي طَلََبُه

  .)6(الُمْبَعُد الذي ال ُيتَرُك أن يدنو من اإلنسان: والخاسئ من الشياطين. الصَِّغُر القمُئ: والخاسُئ

                                           
  .57:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

 .31:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 2(

  .182:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

  .20:، ص2القاموس المحيط، جالفيروزأبادي، ) 4(

 .91-90:، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .83:، ص2السيوطي، معترك األقران، ج) 6(

 .99: آيةاألعراف، سورة ) 1(

 .186:، ص14الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 2(

  .182:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

 .89:، ص2السيوطي، معترك األقران، ج) 4(

 .90:، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .14:، ص1الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 6(
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: الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن

)t⎦⎫ Ï↔ Å¡≈yz (وذلك في قوله تعالى. للداللة على األبعاد والطرد) :ô‰s) s9uρ ãΛä⎢ ÷ΗÍ>tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#÷ρ y‰tFôã$# 

öΝ ä3ΨÏΒ ’Îû ÏM ö6¡¡9$# $oΨù= à) sù öΝ ßγ s9 (#θçΡθä. ¸ο yŠtÏ% t⎦⎫ Ï↔ Å¡≈yz((1)) .الُمْبَعُد المطْروُد  في اللغة): الخاسُئ

اخسْأ، أي تباعد وانطرْد صاغراً فليس هذا الموضع من : من الناس قيل لهكالكلب إذا دنا 

ْيلة على بَأ - عليه السالم-وا في عهد داود واآلية نزلت في قوم من اليهود عاش. )2(مواضعك

فخالفوا أمر اهللا واعتدوا . حيث نهاهم اهللا عن الصيد يوم السبت. ساحل البحر بين المدينة والشام

ο¸(وقيل . هم اهللا قردةيوم السبت فمسخ yŠ tÏ% t⎦⎫ Ï↔Å¡≈yz :( أي جامعين بين القردية والخسوء، وهو

⎫⎦t(وقد عدَّ الزمخشري في الكشاف . الصَّغاُر والطَّرُد Ï↔ Å¡≈yz :( خبراً ثانياً لقوله)(#θçΡθä. ( ولم

  .)2(وقيل إنَّ اهللا مسخ قلوبهم بمعنى الطبع والختم ولم يمسخ صورهم. )1(يعدُّها صفة للقردة
  

: فالخَْصُم. جاِنُب وعاٍء: أحدهما المنازعةُ، والثاني: الخاء والصاد والميم أصالن ):خصم(

: والخَْصُم. الذكُر واألنثى والواحد والجمع فيه سواء ألنّه مصدر، والجمع خُُصوم. الذي يخاصم

الِعدلِ مائٌل إلى  وذلك أن جانب: وقد ُيجَمُع بين األصلين فُيرّد إلى معنى واحد. جانُب كلِّ شيٍء

أي ُمجادٌل والجمُع : وَرُجٌل خصٌم. )3(أحد الشقينِ، والخَْصُم المنازُع في جانب، فاألصُل واحٌد

  .)5(الشَّديُد الخُصومِة: والخصيُم. )4(خَِصمُون

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

)tβθßϑ ÅÁyz (شدِة الخصومة، وذلك في قوله تعالى للداللة على) :(#þθä9$ s%uρ $ uΖçF yγ Ï9≡r& u™ îöyz ôΘr& uθèδ 4 

                                           
  .65: آيةالبقرة، سورة ) 1(

 .112:، ص3الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 2(

 .176:، ص1الزمخشري، الكشاف، ج) 1(

  .110:، ص2الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 2(

  .187:، ص2جابن فارس، مقاييس اللغة، ) 3(

 .108:، ص4الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 4(

  .116-115:، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(
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$tΒ çνθç/u ŸÑ y7s9 ωÎ) Kωy‰ỳ 4 ö≅ t/ ö/ãφ îΠöθs% tβθßϑ ÅÁyz ()1( ،) tβθßϑ ÅÁ yz :( أي مجادلون

tβθßϑ: (وقيل. )2(بالباطل ÅÁyz :(ُشداُد الخصومة دأبهم اللجاج دٌّأي ل)3(.  
 

: يقال. )4(ء والميم والدال أصُل واحٌد يدُل على سكون الحركة والسُّقوطالخا ):خمد(

: ُأغْمَي عليه، وخََمَدت الحمى: أي َسكََن لَهُبها ولم ُيطفأ َجْمُرها، وخََمَد المريُض: خََمدت النار

  .)1(أي ال تسمع لهم ِحسَّاً: وقوٌم خامدون. )5(سكن فورانُها

مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة

)t⎦⎪ Ï‰Ïϑ≈ yz (مرة واحدة للداللة على الموت، وذلك في قوله تعالى) :$yϑ sù M s9# y— šù=Ïo? 

öΝ ßγ1uθôãyŠ 4©®L ym öΝ ßγ≈uΖ ù=yèy_ #́‰‹ÅÁym t⎦⎪ Ï‰Ïϑ≈yz((2) ،)t⎦⎪ Ï‰Ïϑ≈yz :(وهو تشبيه بخمود . أي موتى

  .)4(.كما يقال لمن مات طفئ تشبيهاً بانطفاء النار. د النارشبه خمود الحياة بخمو. )3(النّار

جعلناهم : المعنى جعلناهم مثل الحصيد، شبههم به في استئصالهم واصطالمهم كما تقول: وقيل 

  .)5(أي مثل الرماد. رماداً
  

يقال خَشََع، إذا تطاَمَن . الخاء والشين والعين أصٌل واحٌد، يدلُّ على التَّطاُمن ):خشع(

أطأ رأسه، وهو قريُب المعنى من الخضوع، إال أنَّ الخَُضوع في الَبدن واإلقرار باالستخذاء، وط

  .)7(أي ُمتَخَشُِّعوَن: وقوم خُشٌَّع. )6(المستكيُن والراكع: والخاِشع. والخُشُوع في الصَّوت والَبَصر

                                           
 .58: آيةالزخرف، سورة ) 1(

  .104:، ص16القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .262:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

  .215:، ص2، جاللغة ابن فارس، مقاييس) 4(

 .302:، ص1ادي، القاموس المحيط، جالفيروزأب) 5(

 .214:، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

  .15: آيةاألنبياء، سورة ) 2(

  .69:، ص2، جالسيوطي، معترك األقران) 3(

 .275:، ص11القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 4(

 .107:، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 5(

 .183 -182:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

  .101:، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(
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: د هووقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واح

)îπ yèÏ±≈yz (وذلك في قوله تعالى) :×νθã_ãρ >‹Í×tΒ öθ tƒ îπ yèÏ±≈yz((1) ،)îπ yèÏ±≈yz :( ذليلة تعمل في النار

îπ(وذهب الزَّّجاج إلى اعتبار . )2(عمالً تنصب منه وهو جّرها السالسل yèÏ±≈yz ( خبراً للمبتدأ

)×νθã_ãρ (وليست صفة)3(.  
  

وأخطأ . يدلُّ على تعدِّي الشيء، والذهاب عنهالخاء والطاء والحرف المهموز،  ):خطأ(

. من تعمَّد لما ال ينبغي: والخاِطُئ. َ)1(وخَِطئ يخطُأ، إذا أذْنَب. إذا تعّدى الصَّواب: الرَُّجُل

  .)2(الُمخطِْئة: والخاِطئةُ. من أراد الصواب، فصار إلى غيره: والمخِطُئ

: القرآن الكريم مشتق واحد هووقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في 

)7π y∞ ÏÛ% s{ (وذلك في قوله تعالى) :7π uŠ Ï¹$tΡ >π t/É‹≈x. 7π y∞ ÏÛ%s{((3) ،)7π y∞ ÏÛ%s{ :( وصف ناصية بالخطأ

وفي ذلك من الحسن والجزالة ما ليس . والوصف في الحقيقة لصاحبها. على اإلسناد المجازي

وقد يعبر بها عن جملة اإلنسان، . الرأس شعر مقّدم: والناصية. )4(ناِصية كاذب خاطئ. في قولك

  .هذه ناصية مباركة، إشارة إلى جميع الناس: كما يقال

والمراد بهذه اآلية أبو جهل، وصفها بأنها كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها، والخاطئ معاقب 

عنى والم. والمخطُئ غير مأخوذ، ألنَّه أراد الصواب فصار إلى غيره. مأخوذ، ألنه قاصد للذنب

  .)5(صاحب الناصية كاذب خاطئ
  

                                           
  .2: آيةالغاشية، سورة ) 1(

 .744:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 2(

 .317:، ص5معاني القرآن وإعرابه، ج: الزَّجاج) 3(

  .198:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .136-134:، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .16: آيةالعلق، سورة ) 3(

 .784:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 4(

  .126 – 125:، ص20جالجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ) 5(
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الراء والجيم والحرف المعتلُّ أصالن متباينانِ، يدل أحدهما على األملِ، واآلخر  ):رجا(

$: (ومنه قوله تعالى. )1(الخوف: األمُل، والرَّجاُء: فالرَّجاء. على ناحية الشيِء ¨Β ö/ä3 s9 Ÿω 
tβθã_ös? ¬! #Y‘$ s%uρ((2)ًوأْرجْيتُ األمَر بمعنى أخَّْرتُُه، فإذا وصفت به . ، أي ال تخافون له َعظََمة

  .)4(وأرجأتُ األمرََ وأْرَجْيتُُه بمعنى أخَّْرتُُه، يهمز وال يهمز. )3(قُلتَ َرجٌل ُمْرجٍ وقْوٌم ُمرجَِيةٌ

: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو

)tβ öθy_öãΒ (ه تعالىوذلك في قول) :šχρãyz#u™uρ tβ öθy_öãΒ Í öΔL{ «!$# $ ¨Β Î) öΝ åκ æ5 Éj‹ yèãƒ $̈Β Î)uρ Ü>θçGtƒ 

öΝ Íκö n=tã 3 ª!$#uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠ Å3 ym()1( ،)tβ öθy_öãΒ :( أي مؤخرون، من أرجأ األمر إذا أخََّرُه، وسميت

ول بمغفرة التائب المرجئة بهذا االسم ألنهم يؤخرون العمل عن اإليمان، وألنّهم ال َيْحزِمون الق

šχρãyz#u™uρ tβ. (ولكن يؤخرونها إلى مشيئة اهللا öθy_öãΒ (بن اهم كعب بن مالك ومرارة : قيل

ثم لم  –صلى اهللا عليه وسلم  –الربيع وهالل بن أمية، وذلك ألنهم َأخَّروا الخروج مع الرسول 

tβ(وقيل المقصود بـ .  يلحقوا به öθy_öãΒ :(م رسول اهللا عن حضرته، قوم من المنافقين أرجأه

هم المنافقون الذين أرجأهم اهللا فلم يخبر عنهم ما علمه منهم وحذرهم بهذه اآلية إن لم : وقيل

 .)2(يتوبوا أن ُينزِّل فيهم قرآناً
 

. )3(الشَّكُّ: أو شكٍّ وخوٍف، فالرَّْيُب. الراء والياء والباء أصٌل يدُل على شكٍّ ):ريب(

الشَّكُّ : والرَّْيُب. وأراب الرَّجُل يريب إذا جاء بتهمٍة. ة، فهو ُمريبصار ذا ريب: وأراب الرجُل

  .)4(أي شككني وأوهمني الرِّيبة فيه: وأرابني في كذا. مع التُّهمة

                                           
  .494:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .13: آيةنوح، سورة ) 2(

 .236:الرازي، مختار الصحاح، ص) 3(

  .93:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .106: آيةالتوبة، سورة ) 1(

 .191:، ص16ازي، التفسير الكبير، جالفخر الر) 2(

 .463:، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

  .315-314:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
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) A=ƒÌ•Β(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

8í$̈Ζ: (وذلك في قوله تعالى ¨Β Îö y‚ù=Ïj9 7‰tG÷èãΒ A=ƒÌ•Β((1)) .A=ƒÌ•Β :(أي شاكٌّ في التوحيد .

“: ()2(المشرك ويدل عليه قوله تعالى في اآلية التالية: والمريب Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ yì tΒ «!$# $ ·γ≈s9Î) 

tyz# u™ çν$u‹ É) ø9r'sù ’Îû É>#x‹yèø9$# Ï‰ƒÏ‰¤±9$#()1( . نزلت هذه اآلية في الوليد بن المغيرة ألنه كان يمنع

  .)2(ني أمية من اإلسالمب
  

والنون والميم أصٌل يدلُّ على تعليق شيٍء بشيٍء، من ذلك الزَّنيُم، وهو  الزاي ):زنم(

             :ومنه قول الخطيم التميميِّ وهو من شعراء الجاهلية. )3(الدَّعيُّ أيضاً: الدَّعيُّ، والمزنَُّم

  )الطويل(

 َزنـــيٌم تـــداعاُه الرجـــاُل زيـــادةً
 

 )4(يَد فـي َعـرضِ األديـمِ األكـارعُ    كما زِ 
 

  الدَِّعيُّ : والزَّنيم. الوكيل: والزنيُم. ولد الَعْيَهَرِة: والزَّنيُم. الذي له َزنمتَان في حلقه: والزَّنيُم

  .)6(الذي ُيْعَرفُ بالشَّرِّ واللْؤمِ كما تُعَرفُ الشاُه بَِزنمتيها: والزَّنيُم. )5(الُملَْصقُ بالقومِ وليس منهم

  .)7(المريب القبيح األفعال، الظَّلوم: والزَّنيم

AΟŠ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  ÏΡ y— (

≅e¤: (وذلك في قوله تعالى çGãã y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ AΟŠ ÏΡ y—((8) . واختلف في الموصوف بهذه الصفة

وقيل المقصود بها الوليد ابن . بل كّل من اتَّصف بها لم ُيقصد بها شخص معين،: الذميمة، فقيل

                                           
  .25: آيةق، سورة ) 1(

 .17-16:، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .26: آيةق، سورة  )1(

 .17:، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

  .29:، ص3بن فارس، مقاييس اللغة، جا) 3(

، 4، وينسبه ابن منظور في اللسان ج29:، ص3البيت منسوب للخطيم التميمي في معجم مقاييس اللغة البن فارس، ج) 4(

 .تارة للخطيم التميمي وأخرى لحسان بن ثابت 417:ص

 .417 – 416: ، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .276:الرازي، مختار الصحاح، ص) 6(

  .143:، ص2السيوطي، معترك األقران، ج) 7(

  .13: آيةالقلم، سورة ) 8(



 162

  .)1(األخنس بن شريق وقد كانت له زنمةٌ في عنقة: أبو جهل، وقيل: المغيرة، وقيل

وقت : عضو من األعضاء، واآلخر: أحدها: السين والحاء والراء أصول ثالثة ):سحر(

. )1(الباطل في صورة الحقِّ، وهو الخديعةإخراج : فالسِّْحُر. خَْدُع وشْبَهُه: من األوقات، والثالث

  :ومنه قول امرئ القيس بن حجر الكندي وهو من أصحاب المعلقات
  )الوافر(

 أرانـــا ُموِضـــعين َألْمـــرِ غَْيـــبٍ
 

 )2(ُر بالطعـــامِ وبالشَّـــراب ونُْســـحَِ 

كل ما لَطُفَ : ُروالسِّْح. َعَمٌل تُقُرَِّب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه: والسِّحُر. أي نُخدع: نُسحُر

. )3(َصْرفُ الشيء عن حقيقته إلى غيره: وأصل السِّحرِ. مأخَذُُه و َرقَ والجمع أسحاٌر وُسُحوٌر

  .)4(العالم: والساِحُر. ذو السِّحرِ وهو َمْن ُسحرِ وأزيل عن حدِّ االستواء: والَمْسُحوُر

: ثالثة مشتقات، أحدها وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم

)ãÏm$ %θä9$s#): (وورد في قوله تعالى) 9$#¡¡ uρ tμ •ƒr'̄≈tƒ ãÏm$¡¡9$# äí ÷Š$# $ uΖs9 y7−/u‘ $ yϑÎ/ y‰Îγ tã x8y‰Ζ Ïã 

$uΖ ¯Ρ Î) tβρß‰tGôγ ßϑ s9()5( ،)ãÏm$ نعت محمود عند قوم موسى والسِّحُر كان علماً مرغوباً فيه، : )9$#¡¡

tμ: (فقالوا •ƒr'̄≈tƒ ãÏm$ على جهة التعظيم له، فلم يكن السحر عندهم كفراً وال كان مما ): 9$#¡¡

كانوا ُيَسمُّون العلماء َسَحَرةٌ فنادوه بذلك على سبيل التعظيم، فالسَّاحر : وقيل. )6(يتعايرون به

¡θßsó‘·#: (والمشتق الثاني. )7(عندهم العالم ُيوقرونه ويعظمونه، ولم يكن السِّحر صفة ذَمٍّ ¨Β (

β: (قوله تعالىوورد في  Î) šχθãèÎ6−Gs? ωÎ) Wξã_u‘ #·‘θßsó¡ ¨Β()8( ،)#·‘θßsó¡ ¨Β :(فغلب  أي ُسِحَر

                                           
 .144 – 143:، ص2السيوطي، معترك األقران، ج) 1(

 .138:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .135:، ص3العين للخليل بن أحمد، ج ، وانظر كتاب72:وان امرئ القيس، صدي: انظر) 2(

 .510 – 509:، ص4ب، جابن منظور، لسان العر) 3(

  .288:الرازي، مختار الصحاح، ص) 4(

  .49: آيةالزخرف، سورة ) 5(

 .512-511:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .97:، ص16القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(

 .8: آيةالفرقان، سورة ) 8(
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tβρ : (والمشتق الثالث .)1(عنوا أنَُّه َبشٌَر ال َملَك: أو ذا ِسْحرٍ، وهو الرئة. على عقله â‘θßsó¡ ¨Β (

þθä9$#): (وورد في قوله تعالى s) s9 $ yϑ ¯Ρ Î) ôNtÅj3 ß™ $ tΡ ã≈|Áö/r& ö≅t/ ß⎯øt wΥ ×Πöθ s% tβρ â‘θßsó¡ ¨Β()1( ،

)tβρ â‘θßsó¡ ¨Β :(الناس حتى ُيروهم الشيء على  أي من َجوَّز قدرة السََّحرِة على أن يأخذوا بأعين

ِخالف ما هو عليه لم يصح إيمانه باألنبياء والرُّسل ألنهم إذا جوزوا ذلك فلعل المعجزات التي 

  .)2(راء الباطلة من ذلك الساحريشاهدونها ليس لها حقائق بل هي تكون من باب اآل
  

: والسَّرف. السين والراء والفاء أصٌل واحٌد يدلُّ على تعدي الَحدِّ واإلغفال للشِّيِء ):سرف(

  )البسيط(                 :ُأمية ي، ومنه قول جرير يمدح بن)3(مجاوزة القدر

 َأْعطُــوا ُهنَْيــَدةَ يْحــُدوها ثمانيــةٌ   
 

ــَرفُ    ــنٌّ وال س ــائهم َم ــي عط ــا ف  )4(م

. )5(أي إغفال أو خطأ، يريد أنهم لم يخطئوا في عطيتهم ولكنهم وضعوها موضعها): َسَرف( 

  )الكامل(       :ومنه قول طرفة بن العبد البكري وهو من أصحاب المعلقات. )6(الجاهل: والسَّرفُ

 إنَّ امــرًأ، َســْرفَ الفــؤاد َيــَرى   
 

ــتْمي   ــَحابٍة شَـ ــاء َسـ ــالً بمـ  )7(َعَسـ

: هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان، أحدهما وقد ورد من

)š⎥⎫ÏùÎ ô£ •Β (وذلك في قوله تعالى) :Ü> ÌôÒoΨsùr& ãΝ ä3Ζ tã t ò2Ïe%!$# $ ·sø |¹ β r& óΟ çFΖà2 $ YΒöθs% 

š⎥⎫ÏùÎô£ •Β()8( ،)š⎥⎫ÏùÎô£ •Β :(أي ُمْهملين)المسرفين عن البتّ في األمر : وقيل معناه. )9

                                           
 .271: ، ص3الزمخشري، الكشّاف، ج) 1(

 .15: آيةالحجر، سورة ) 1(

  .168:، ص19الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج )2(

  .153:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

  .174:، ص1ديوان جرير، ج) 4(

  .564:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

عبد الحميد أحمد بن يوسف هنداوي، بيـروت، دار  : ، تحقيق1ط المخصص،: أبو الحسن علي بن إسماعيل: ابن سيده) 6(

  .46:، ص2جم، 2005 -هـ 1426لعلمية، الكتب ا

 .137:م، ص1991 -هـ 1411، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ديوان طرفة بن العبد، ط) 7(

 .5: آيةالزخرف، سورة ) 8(

  .98:، ص4إعراب القرآن، ج: النَّحاس) 9(
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£šχθèùÍô: (والمشتق الثاني .)1(المتحقق لثبوته •Β ( وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل مرتين من

θä9$#): (ذلك قوله تعالى s% Νä. âÈ∝ ¯≈sÛ öΝ ä3yè̈Β 4 ⎦É⎩r& Ο è?ôÅe2 èŒ 4 ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Πöθ s% šχθèùÍô£ •Β()2( . أي

الفساد، ومعناه بل أنتم قوم  :وقيل السََّرفُ. مسرفون في كفركم: وقيل. ُمسرفُون في تَطيُّركم

  .)3(مفسدون

الشين والقاف والحرفُ المعتُل أصٌل واحٌد يدلُّ على المعاناِة وِخالف السُّهولِة  ):شقو(

öΝ: (ومنه قوله تعالى. )5(ِضدُّ السَّعاَدِة: والشَّقاُء والشقاوة. )4(والسعادِة s9 uρ .⎯ à2r& šÍ←!%tæß‰Î/ 

Éb> u‘ $wŠ É) x©()6( .ْستَجاب الدَّعوِةأراد كنت ُم)8(َمْن أشقاُه اهللا: والشَِّقيُّ. )7( .  

(É›|$: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو x©( 

#: (- عليه السالم  –وذلك في قوله تعالى على لسان عيسى  Ct/uρ ’ÎA t$ Î!≡ uθÎ/ öΝ s9 uρ ©Í_ ù=yèøg s† #Y‘$¬7 y_ 

$ |‹É) x©()9( .)$|‹É) x© :(أي خائباً من الخير أو عاقاً أو عاصياً لربي)10(.  

الضاد والعين والفاء أصالن متباينان، يدلُّ أحدهما على ِخالف القّوِة ، ويدلُّ  ):ضعف(

خالف القّوِة، ورجل ضعيف وقوم ُضعفاٌء : فالضَّْعفُ. اآلخر على أن يزاد الشَّيُء ِمثْلَُه

ضعيفٌ وَضعوفٌ، : يقال للرجل. )11(ى أصل الشيء ِمثلهأن يزاد عل: والضِّْعف. وضعافٌ

: والضعيفان. األعمى: والضَّعيفُ. وَضعفاٌن والجمع ِضعافٌ وُضَعفاُء وَضَعفَةٌ وَضْعفَى وَضعافَى

                                           
  .241:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 1(

  .19: آيةيس، سورة ) 2(

 .17:، ص15القرآن، ج القرطبي، الجامع ألحكام) 3(

 .202:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .162:، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

  .4: آيةمريم، سورة ) 6(

 .319:، ص3معاني القرآن وإعرابه، ج: الزَّجاج) 7(

  .344:الرازي، مختار الصحاح، ص) 8(

  .32: آيةمريم، سورة ) 9(

  .103:، ص11ن، جالقرطبي، الجامع ألحكام القرآ) 10(

  .362: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 11(
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أي : ورجٌل ضعيف. ويكون الضُّْعفُ في الجسد، والضَّْعفُ في الرأي والعقل.)1(المرأةُ والمملوك

  .)2(َمغْلوٌب

: ذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هووقد ورد من ه

)â™!$ x yèàÊ (وذلك في قوله تعالى) :çμ t/$ |¹r& uρ ç y9 Å3ø9$# … ã& s!uρ ×π −ƒÍh‘ èŒ â™!$ x yèàÊ()3() .â™!$x yèàÊ :( أي في

  .)4(غاية الحاجة بسبب الطفولية والصِّغَرِ
  

على معنى واحٍد، وهو ضياع الشيء وذهابه  الضاد والالم أصٌل واحٌد صحيٌح يدلُّ ):ضل(

ورجٌل . ُل ِضدُّ الهدى والرَّشاديقال َضلَّ الرَّجل إذا نُسب إلى الضَّالل، والضَّال. )5(في غير حقِّه

أي ال يوفق : ، ورجٌل ُمَضلٌَّل)6(أي كثير الضَّالل وهو من أبنية المبالغة على وزن ِفعِّيل: ِضلِّيٌل

  .)7(كُلُّ جائرٍ عن القَصِد: والضَّاُل. ايات وبطاالٍتإلى خير وهو صاحب غو

,⎦t(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل ثالثة مشتقات، األول  Îk! !$ Ò9$# ( وتكرر

$tΑ: (وروده في ثالثة مواضع منها قوله تعالى s% ⎦È⌡ s9 öΝ ©9 ’ÎΤ Ï‰öκ u‰ ’În1u‘ ⎥sðθà2V{ z⎯ ÏΒ ÏΘöθs) ø9$# 

t⎦, Îk! !$ Ò9$#()8(، )t⎦, Îk! !$ Ò9$# :(واآلخر . الجائرين عن القصد والحقِّ والضالين عن الهدى

)tβθ—9!$ Ò9$# (وورد في قوله تعالى) :§Ν èO öΝ ä3̄Ρ Î) $pκ š‰r& tβθ—9!$ Ò9$# tβθç/Éj‹ s3 ßϑ ø9$# ()9( ،)tβθ—9!$ Ò9$# :(

≅@: (والثالث .)10(أي الضَّالون عن الهدى ÅÒ•Β (وورد في قوله تعالى) :… çμ ¯Ρ Î) Aρ ß‰tã @≅ÅÒ •Β 

×⎦⎫Î7 •Β()11( ،)@≅ ÅÒ•Β :(أي ُيِضلُّ مْن يتَّبعه ويبعده عن الهدى والرَّشاد.  
 

                                           
 .171-170:، ص3القاموس المحيط، ج: الفيروزأبادي) 1(

 .504 – 503:، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .266: آيةالبقرة، سورة ) 3(

  .59:، ص7الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 4(

  .356:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

  .523-520:، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

 .9:، ص7ج الخليل بن أحمد، كتاب العين، )7(

  .77: آيةاألنعام، سورة ) 8(

  .51: آيةالواقعة، سورة ) 9(

 .462:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 10(

  .15: آيةالقصص، سورة ) 11(
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الطاء والغين والحرف المعتل أصٌل صحيٌح منقاس، وهو مجاوزة الحدِّ في  ):طغى(

  .)1(العصيان

كلُّ مجاوزٍ : والطّاغي. )2(َمِلُك الرومِ: والطَّاغيةُ. األحمقُ الُمتَكَبُِر: الَجبَّاُر، والطَّاغيةُ: والطَّاغيةُ

  . )3(َحدَُّه في العصيان

: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان، األول

)tβθäî$ sÛ (وتكرر وروده مرتين ومنه قوله تعالى) :(#öθ|¹# uθs? r& ⎯ Ïμ Î/ 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Πöθs% tβθäî$sÛ()4( ،

)tβθäî$ sÛ :(ِِبعضهم بعضاً بل جمعهم الطُغياُن، وهو مجاوزة الحدِّ في الكفر أي لم يوص)5(. 

$: (وورد في قوله تعالى) t⎦⎫Éó≈sÛ: (والثاني tΒ uρ tβ%x. $ uΖ s9 /ä3ø‹n= tæ ⎯ÏiΒ ¤⎯≈sÜ ù= ß™ ( ö≅t/ ÷Λä⎢Ζä. $ YΒöθ s% 

t⎦⎫ Éó≈sÛ()6(، )t⎦⎫ Éó≈sÛ :(َّأي ضالين متجاوزين الحد)7(.  
  

: أصالنِ صحيحانِ، أحدهما ِخالف الضِّياء والنُّور، واآلخرالظاء والالم والميم  ):ظلم(

ظالٌم : الَجْوُر ومجاوزة الحدِّ، يقال للرجل: وأصُل الظلم. )8(وضع الشيِء غير موضعه تعدِّياً

بدليل . )9(الشِّرك: والظُّلُْم. والُمتظلُِّم من األضداد وتعني الذي يشكو الظُّلَْم، وتعني الظَّالم. وظَلُوٌم

χ( :ه تعالىقول Î) x8÷ Åe³9$# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã()10(.  

) šχθßϑÎ=≈©à9$#: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتقان اثنان، أحدهما

ö≅yδ à7: (وورد في قوله تعالى n= ôγ ãƒ ωÎ) ãΠöθs) ø9$# šχθßϑ Î=≈©à9$#()11( ،)šχθßϑ Î=≈©à9$# :( أي

                                           
 .412:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .359:، ص4قاموس المحيط، جالفيروزأبادي، ال) 2(

  .611:، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

  .53: آيةالذاريات، سورة ) 4(

 .54:، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

  .30: آيةالصافات، سورة ) 6(

 .75:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،ج) 7(

 .468:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 8(

 .23:، ص6منظور، لسان العرب، جابن ) 9(

 .13: آيةلقمان، سورة ) 10(

 .47: آيةاألنعام، سورة ) 11(
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t⎦⎫Ïϑ(واآلخر  .)1(هم ويخسرون الدنيا واآلخرةالفاسقون الكافرون الذين يهلكون أنفس Î=≈©à9$# (

β¨ 3: (وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل في واحد وعشرين موضعاً منها قوله تعالى Î) ©!$# Ÿω 
“ Ï‰ôγ tƒ tΠöθs) ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$#()2( ،)t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$# :( أي الكافرين، وقيل هم الذين يوالون اليهود

  .)3(والنصارى
  

فمن اليقين قول . اء والنون أصيل صحيٌح يدلُّ على معنيين مختلفين يقين وشكٌّالظ ):ظن(

                      :بن الصِّمة، ومنه قول دريد )4(ظننت ظناً، أي أيقنت: القائل

  )الطويل(

ــْم ــتُ لُه ــَدجَّجٍ : فقُلْ ــَألْفَْي ُم ــوا ب  ظُنُّ
 

 )5(رَِّدُســــراتُهُم بالفارِِســــيِّ الُمســــ 

. ظنَنتُ الشيَء، إذا لم تتيقَّنُْه: ومن الشَّكِّ قولهم. وإنما ُيخوِّفُ عدوَّه باليقين ال بالشَّكِّأيقنوا، : أراد

الرجل القليل الخير، : والظَّنُوُن. )6(الُمتََّهُم، والظَّنون الظَّن: والظنين. التُّهمةُ: ومن ذلك الظِّنَّةُ

إال أنه ليس بيقين عيانٍ، إنما هو يقيُن تََدبُّرٍ، فأما  شٌك ويقيٌن: والظَُّن. الُمتَّهُم في عقله: والظَّنُون

التََّردُُّد الراجُِح بين طرفي االعتقاد الغير الجازم، : والظَُّن. )7(يقين العيانِ فال يقال فيه إال علْم

  .)8(والجمع ظُنُوٌن وأظانيٌن

احد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق و

)š⎥⎫ÏoΡ !$©à9$#(وذلك في قوله تعالى ،) :šUÉj‹ yèãƒuρ t⎦⎫ É) Ï≈uΖ ãΚ ø9$# ÏM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ t⎦⎫Ï. Î ô³ ßϑø9$#uρ 

                                           
 .329:، ص12الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 1(

 .51: آيةالمائدة، سورة ) 2(

 .16:، ص12الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 3(

  .462:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

محمد رضوان الداية، بيـروت،  : ، تحقيق1العباس أحمد بن أحمد بن عبد السالم،الحماسة المغربية، طأبو : الجراوّي) 5(

 .824:، ص2مم، ج1991 -هـ 1411دار الفكر المعاصر، 

 .462:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

  .31-30: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

  .247:، ص4الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 8(
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ÏM≈x. Îô³ ßϑ ø9$# uρ š⎥⎫ÏoΡ !$©à9$# «!$$ Î/  ∅sß Ï™ öθ¡¡9$# 4()1( ،)š⎥⎫ ÏoΡ !$ ©à9$# :( َّأي الذين ظنُّوا أن

ينة، وال أحد من أصحابة حين خرج إلى لن يرجع إلى المد –صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول 

  .)2(الحديبية، وأنَّ المشركين يستْأِصلونهم
  

الرجل : والُعتُلُّ. العين والتاء والالم أصٌل صحيح يدلُّ على ِشدٍَّة وقُوٍَّة في الشيء ):عتل(

الشديُد : ُعتُلُّوال. الجافي والفظُّ الغليظُ من الناس: والُعتُلُّ. )3(الشَّديُد القَويُّ المصَّحح الجسم

أي بيُِّن الَعتَلِ، سريُع إلى : ورجٌل َعِتٌل. )5(َل األكُول الَمنُوُع ما عندهالرَُّج: والُعتُلُّ. )4(الخُصومِة

والُعتُلُّ الزَّنيم : ( ... عن الُعتُلِّ الزَّنيم، قال –صلى اهللا عليه وسلم  –وعندما سئل النبي . )6(الشَّرِّ

  .)7()حُب الَجوِف الُمَصحَّح األكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناسالشَّديد الخَلِْق  الرَّ

وذلك في قوله ) e≅çGãã¤: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتق واحد هو

‰e≅çGãã y¤: (تعالى ÷èt/ y7Ï9≡ sŒ AΟŠ ÏΡy—()8( ،)¤e≅çGãã :( أي الجافي الشديد في كفره، وهو الشديد

هو الذي َيْعتُل الناس فيجرُّهم إلى حبس أو عذاب، مأخوذ من الَعتْلِ : وقيل. باطلالخصومة بال

çνρ: (ومنه قوله تعالى. )9(وهو الّجرُّ ä‹ è{ çνθè= ÏGôã$$ sù 4’n< Î) Ï™!#uθy™ ÉΟŠ Åspgø: $#()10(.  
  

العين والدال والحرف المعتُل أصٌل واحٌد يرجع إليه الفروع كلها، ويدلُّ على  ):عدو(

اسم جامع للواحد والجمع : والَعُدوُّ. )11(الشيء وتقّدُّم لما ينبغي أن ُيقتََصر عليه تجاوز في

                                           
  .6: آيةالفتح، سورة ) 1(

 .265:، ص16القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

  .213:، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 3(

 .78:، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .214:ابن الشجري، ما اتفق لفظه واختلف معناه، ص) 5(

  .69:، ص2الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج )6(

 .233:، ص18رطبي، الجامع ألحكام القرآن، جالق) 7(

 .13: آيةالقلم، سورة ) 8(

 .15:، ص16القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 9(

  .47: آيةالدخان، سورة ) 10(

  .252-249:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 11(
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الذي : والَعُدوُّ. )1(والتثنية والتأنيث والتذكير، تقول هو لك َعُدوُّ، وهي وهما وهم وهنَّ لك َعُدوُّ

. )3(ء، واألنثى َعُدوَّةِضدُّ الَوليِّ، والجمع األعدا: والَعدوُّ. )2(يعدو على غيره بالمكروه ويظلمُه

: والعادون. الظالمون الجائرون: والعادون. الذي يعدو على الناس ظُلماً وعدواناً: والعادي

  .)4(المجاوزون ما حدَّ لهم وأمروا به

5iρ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل ثالثة مشتقات، أحدها  ß‰tã ( وورد في قوله

β( :تعالى Î* sù šχ%x. ⎯ ÏΒ BΘöθs% 5iρ ß‰tã öΝ ä3 ©9()5( ،)BΘöθs% 5iρ ß‰ tã :(أي أن يكون المقتول من سكان  

  .)6(دار الحرب، وهو مؤمن فيجب عندها إعتاق رقبة بسبب هذا القتل الخطأ

šχρ(واآلخر  ßŠ%tæ (وورد في قوله تعالى ) :ö≅t/ öΝ çFΡ r& îΠöθs% šχρ ßŠ%tæ()7( ،)šχρ ßŠ%tæ :( أي

وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل في موضعين اثنين ) tG÷èãΒ‰7: (الثالثو .)8(متجاوزون لحدود اِهللا

$8í: (منه قوله تعالى ¨Ζ̈Β Î öy‚ù=Ïj9 7‰tG÷èãΒ A=ƒÌ•Β()9( ،)7‰tG÷èãΒ :( أي ظالم في منطقة وسيرته

  .)10(وأمره
  

رجٌل : يقال. العين والقاف والميم أصٌل واحٌد يدلُّ على غموض وضيق وِشدَّة ):عقم(

َهَزمة تقع في الرحم : والعقيُم والُعقُْم. )11(رجال ُعقماء، ونسوةٌ معقومات وعقائٌم وُعقٌُمعقيٌم، و

  .)13(والعقيم من الرجال الذي ال ُيولَُد له، وكذلك التي ال تَِلُد من النساء. )12(فال تقبل الولد
                                           

  .216:، ص2كتاب العين، ج: الخليل بن أحمد) 1(

  .132:، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .418:الرازي، مختار الصحاح، ص) 3(

  .133-132:، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .92: آيةالنساء، سورة ) 5(

 .234:، ص10الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 6(

 .166: آيةالشعراء، سورة ) 7(

 .132:، ص13القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 8(

  .25: آيةق، سورة ) 9(

  .17:، ص16طبي، الجامع ألحكام القرآن، جالقر) 10(

  .75:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 11(

  .271:، ص2ابن سيده، المخصص، ج) 12(

 .191: ابن الشجري، ما اتفق لفظه واختلف معناه، ص) 13(
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⎧Λ×(: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو É) tã (

ôM: (وذلك في قوله تعالى ©3 |Ásù $ yγ yγ ô_uρ ôM s9$s% uρ î—θègx” ×Λ⎧ É) tã()1( ،)×Λ⎧É) tã :(أي لم تلد .

كانت سارة لم تلد قبل ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة، : َأتِلُد عجوٌز عقيُم؟ قيل: والمعنى

  .)2(يومئذ ابن مئة سنة –عليه السالم  –وإبراهيم 

: والعامل. )3(ميم والالم أصٌل واحٌد صحيٌح، وهو عامٌّ في كُلِّ ِفعلٍ ُيفعلالعين وال ):عمل(

  . )4(يتولى أمور الرجل في ماله وِملِْكِه وَعَمِلِه، ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة عامل الذي

#s'×(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  ÏΒ% tæ (

›< νθã_ãρ×: (قوله تعالى وذلك في Í×tΒ öθtƒ îπ yèÏ±≈yz ∩⊄∪ ×' s# ÏΒ%tæ ×π t6Ï¹$ ¯Ρ()5( ،)×'s# ÏΒ%tæ :( أي تعمل في

النار عمالً تتعب منه، وهو جرُّها السالسل واألغالل وخوضها في النّار كما تخوض اإلبل في 

الدنيا عملت في : وقيل. الوحل، وارتقاؤها دائبة في صعود من نار، وهبوطها في حدور منها

عملت ونصبت في : أعمال السوء والتذَّتْ بها وتنعمت، فهي في نصب منها في اآلخرة، وقيل

  .)6(أعمال ال تجدي عليها في اآلخرة
  

ذهاب : فالَعَمى. العين والميم والحرف المعتل أصٌل واحٌد يدلُّ على سترٍ وتغطية ):عمي(

مياء، وال يقع هذا النعت على العين رجٌل أعمى وامرأة ع: يقال. البصر من العينين كلتيهما

! ما أعماُه: إذا كان أعمى القلب، وقوٌم َعمون، ويقولون في هذا المعنى: ويقال رجٌل َعمٍ. الواحدة

وال يقولون في عمى البصر ما أعماه، ألن ذلك نعت ظاهر ُيدرِكُُه البصر، ويقولون فيما خفي 

  :سلمى، وهو من أصحاب المعلقاتومنه قول زهير بن أبي . )1(من النفوس ما أفعله
                                           

 .29: آيةالذاريات، سورة ) 1(

 .47:، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ص) 2(

  .140:، ص4للغة، جابن فارس، مقاييس ا) 3(

  .446-445:، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

  .3، 2: آيةالغاشية، سورة ) 5(

 .744:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

 .134-133:، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 1(
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  )الطويل(

 وَأْعلَُم مـا فـي اليـوم واألمـسِ قبلـهُ     
 

 )1(ولِكنَّني عن علـمِ مـا فـي غـٍد عمـي      

  .)2(الغَوايةُ: والَعمايةُ. الضاللةُ: والُعمِّيَّةُ والِعمِّيَّةُ

: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو

)š⎥⎫Ïϑ tã (وذلك في قوله تعالى) :4 öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 $ ·Βöθs% š⎥⎫ Ïϑ tã()3( ،)š⎥⎫ Ïϑ tã :( أي

فالرجل عمٍ في البصيرة، وأعمى في . عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنُّبوِة والمعاد

›ôMu: (ومنه قوله تعالى. )4(البصر Ïϑ yèsù ãΝ Íκ ön= tã â™!$ t6/Ρ F{$# 7‹ Í×tΒ öθtƒ ôΜ ßγ sù Ÿω šχθä9u™!$ |¡ tF tƒ()5( .

⎫⎥š(وذهب صاحب الكشاف في تفسير  Ïϑ tã (هو عمى القلوب أي غير : إلى القول

أن العمى يدلُّ على عمى ثابت، : والفرق بين العمى والعامي). عامين: (مستبصرين، وقرئ

  .)6(والعامي على عمى حادث
  

ريق العين والنون والدال أصُل صحيٌح واحٌد يدلُّ على مجاوزة وترك ط ):عند(

. إذا طغى وعتا وجاوز قدره. َعنََد الرجُل َيْعنَُد َعنْداً وُعنُوداً فهو عانٌد وعنيد: ُيقال. )7(االستقامة

الذي يحلُّ وحده ال يخالط الناس لذلك خالفوا بين الَعنُود : ُر، والعنوُدالُمتََجبِ: والعنيُد من الرجال

  .)2(ف الحقَّ ويخالفهالذي يعر: والعنيُد أيضاً. )1(وبين العاند والعنيد

                                           
  .35:، ص1982 – 1402دار اآلفاق الجديدة،  –فخر الدين قباوة، بيروت : ، تحقيق1ديوان زهير بن أبي سلمى، ط) 1(

 .135-134:، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 2(

 .64: آيةاألعراف، سورة ) 3(

 .153:، ص14الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 4(

 .66: آيةالقصص، سورة ) 5(

 .110:، ص2الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

  .153:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .43-42:، ص2اب العين، جكت ،الخليل بن أحمد) 1(

  .640:، ص2، جمعترك األقران السيوطي،) 2(
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ŠÏΨ‰7(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتق واحد هو  tã ( وتكرر وروده في

θßstGø#): (ثالثة مواضع، جاء في موضعين منها صفة لجبَّار من ذلك قوله تعالى tGó™ $#uρ z>%s{ uρ 

‘≅à2 A‘$¬7 y_ 7‰Š ÏΨtã()1( ،)7‰ŠÏΨtã :(ٍد ألهلهأي معاند مجانب للحقِّ معا)والمقصود بهذا  .)2

  . )3(الوصف رؤساَءهم وكبراَءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل

Š‰7(وفي الموضع الثالث جاء  ÏΨtã (َّار، وذلك في قوله تعالىصفة لكف) :$u‹ É) ø9r& ’Îû tΛ©⎝ yγ y_ ¨≅ä.  

A‘$¤ Ÿ2 7‰Š ÏΖ tã()4() .7‰ŠÏΖ tã :(نُوداً إذا خالف أي معاند ومعرض عن الحقِّ، يقال َعنََد يْعِنُد ُع

  .)5(وردَّ الحقَّ وهو يعرفه

. )6(الغين والراء والقاف أصٌل واحٌد صحيٌح يدلُّ على انتهاء في شيٍء يبلغ أقصاه ):غرق(

الذي : والُمغَْرقُ. الميت فيه: والغريقُ. الراسُب في الماء: والغَرِقُ. الُرسوُب في الماء: والغََرقُ

ُدخول الماء في َسمَّي األنف حتى : والغََرقُ في األصل. جالنَأغرقُه قوم فطردوُه وهو هارٌب َع

  .)7(تمتلئ منافذه فيهلك

: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو

)tβθè% tøó•Β(وذلك في قوله تعالى ،) :Ï8ãø? $#uρ tós t7 ø9$# # ·θ÷δu‘ ( öΝ åκ̈ΞÎ) Ó‰Ψã_ tβθè% tøó•Β()8( ،)tβθè% tøó•Β :(

  .)1(بذلك ليسكن قلبُه –عليه السالم  –أي مهلكون، وهم فرعون وقومه، أخبر اهللا موسى 

                                           
  .15: آيةإبراهيم، سورة ) 1(

 .390:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 2(

 .383:، ص2، جالمصدر نفسه )3(

  .24: آيةق، سورة ) 4(

 .16:، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

 .418:، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 6(

  .611 -610:، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .24: آيةالدخان، سورة ) 8(

  .138:، ص16القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(
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فَخَْرتُ : يقال. الفاء والخاء والراء أصٌل صحيح، وهو يدلُّ على ِعظَمٍ وِقَدم ):فخر(

. )1(الكثير الفخْر: َعظُُّم، والِفخِّيُرالتَّ: والتَّفخُُّر. أي فَضَّلْتُه عليه: الرجَل على صاحبه َأفْخُُرُه فَخْراً

  .)2(الُمتَكَبُِّر: وفَخََر الرَّجُل َيفْخَُر فخْراً وفَخَْرةً، فهو فاِخٌر وفَخُوٌر، والفَخُوُر

) θã‚sù‘9(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tF¨(  :ه تعالىوتكرر وروده في موضعين اثنين منها قول øƒèΧ 9‘θã‚sù()3(، 

وفي اللفظة الفخُر بالنسب وغير . هو الذي ُيعدِّد ما أعطى وال يشكر اهللا تعالى): الفخوُر(

  .)4(ذلك

الفاء والسين والدال كلمة واحدة، فََسَد الشيُء َيفُْسُد فساداً وفُسوداً، وهو فاِسٌد  ):فسد( 

نقيض الصَّالح، يقال للواحد فاسٌد وفسيٌد وللقوم فَْسدى كما قالوا ساقط : الفسادو. )5(وفسيٌد

  .)6(تدابروا وقطعوا األرحام: وتفاسد القوم. ُجِمَع َجمع هلكى لتقاربهما في المعنى. وَسقْطى

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

)š⎥⎪Ï‰Å¡ ø ßϑø9$# (وذلك في قوله تعالى) :tΑ$ s% Å_Uu‘ ’ÎΤ ÷ ÝÇΡ $# ’n? tã ÏΘöθs) ø9 $# 

š⎥⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9$#()7( ،)š⎥⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9$# :(أي الكافرين، ألن الكفر أصُل كلِّ فساٍد)8(.  
  

. )9(الفاء والسين والقاف كلمةٌ واحدةٌ، وهي الِفسقُ، وهو الخروج عن الطاعة ):فسق(

الِعصياُن والترك ألْمرِ اهللا : والِفْسقُ. )10(الدائُم الِفْسِق: والفَسِّقُ. أي خرج: وفََسقَ عن أْمرِ ربِّه

                                           
  .480:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .38:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .18: آيةلقمان، سورة ) 3(

 .71:، ص14ج القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،) 4(

 .503:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

  .100:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

  .30: آيةالعنكبوت، سورة ) 7(

  .243:، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 8(

  .502:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 9(

  .503:الرازي، مختار الصحاح، ص) 10(
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. الخروُج عن الدين والميل إلى المعصية: والفُُسوقُ. عز وجل، والخروج عن طريق الَحقِّ

قٌ ورجٌل فاِسقٌ وِفسِّي. كلُّ لَقَبٍ يكرهه اإلنساُن: والفُُسوقُ. الشِّرك واإلثُم والذِّبُح: والفُُسوقُ

الخروج عن : وأصُل الِفْسِق. الفَواجُِر: والفواِسقُ من النساِء. أي َرُجٌل دائُم الِفْسِق: وفَُسقٌ

ولم ُيسَمْع قَطُّ في كالم الجاهلية وال في شعرهم . االستقامة والجور، وبه سمَِّي العاصي فاسقاً

  .)1(فاِسقٌ

 :الكريم مشتقان اثنان أحدهما وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن

)tβθà) Å¡≈x ø9$# (وورد في قوله تعالى: )ö≅ yγ sù à7 n= ôγ ãƒ ωÎ) ãΠöθs) ø9$# tβθà) Å¡≈x ø9$#()2(  ،)tβθà) Å¡≈x ø9$# :(

⎫⎦t(واآلخر  .)3(أي الخارجون عن االتِّعاظ به، والعمل بموجبه É) Å¡≈x ø9$# ( وتكرر وروده صفة

$$ø−ãøù(  :منها قوله تعالى مفردة للعاقل في أربعة عشر موضعاً sù $ sΨoΨ÷ t/ š⎥÷⎫t/uρ ÏΘöθ s) ø9$# 

t⎦⎫ É) Å¡≈x ø9$#()4( ،)t⎦⎫É) Å¡≈x ø9$# :(أي القوم الذين لم ينزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرُّسل)5(. 

  .)6(هم الخارجون عن طاعة اهللا إلى معصيته: وقيل
  

اج في شيٍء من عضو أو غير الفاء والقاف والراء أصٌل صحيٌح يدلُّ على انفر ):فقر(

المكسور فَقَارِ الظَّهر ومنه اشتق اسم الفقير، وكأنَّه مكسوًر فَقَار الظَّهرِ، من ِذلَِّتِه : ذلك، فالفقير

بن اومنه قول الراعي النُّميري يمدح عبد الملك . )7(الذي له ُبلْغَةٌ من عيشٍ: والفقيُر. وَمسكَنِتِه

  )البسيط(                    :مروان ويشكو إليه ُسعاتَُه

ــهُ   ــت َحلُوبتُ ــذي كان ــُر ال ــا الفقي  أمَّ
 

ــَبدُ   ــه َس ــَرك ل ــم ُيتْ ــالِ فل ــقَ الِعي  )8(وفْ

  
                                           

  .102:، ص7العرب، جابن منظور، لسان ) 1(

  .35: آيةاألحقاف، سورة ) 2(

 .317:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

 25: آيةالمائدة، سورة ) 4(

 .200:، ص11الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 5(

 .19:، ص16، جالمصدر نفسه) 6(

  .444-443:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .48:م، ص1995 –هـ 1415دار الكتب العلمية،  – ، بيروت1ديوان الراعي النميري، ط) 8(
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الفقير الذي ال شيء له : فجعل له َحلوبةً، وَجَعلَها وفقاً لعياله، أي قوتاً ال فَضَل فيه، وقيل

ال شيء له، وإنما ُسمَي فقيراً الفقير الذي له ما يأكُل، والمسكين الذي : وقيل. )1(والمسكين مثلُه

لَزمانٍَة أصابتُه مع حاجٍة شديدٍة َمنََعتُْه الزَّمانَةُ من التَّقلُبِ في الكْسبِ على نفسه، والمسكيُن أحسن 

$: (فقال تعالى. )2(حاالً من الفقير، ودليل ذلك أنَّ اهللا َسمى من له الفُلَك مسكيناً ¨Β r& èπ oΨ‹Ï ¡¡9$# 

ôM tΡ%s3sù t⎦⎫Å3≈|¡ yϑ Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ ’Îû Ìóst7 ø9$#()3(.  

(uÉ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  x ø9$# (

=θè#) ( :وذلك في قوله تعالى ä3sù $ pκ ÷]ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛr& uρ }§ Í←!$ t6ø9$# u É) x ø9$#()4( ،)u É) x ø9$# :( من صفة

§{(و قيل  .)5(ؤُس، وِشدَّةُ الفقرالبائس، وهو الذي ناله الب Í←!$ t6ø9$#( : ،ٌالذي أصابه ُبؤس أي ِشدَّة

(uÉ(و x ø9$# (الذي أضعفه اإلعسار )6(.  

بأدنى جفاٍء وإقدامٍ،  القاف والحاء والميم أصٌل صحيٌح يدلُّ على تَورُِّد الشيء، ):قحم(

: وتَقِْحيُم النَّفسِ في الشيِء. )7(ُدْرَبٍة أي َرمى بنفسه فيها من غير: َحَم في األمور قُحُوماًقَ: يقال

وَأنا آخذٌ : (... - صلى اهللا عليه وسلم  –ومنه قول الرسول . )8(إدخالُها فيه من غير َروِيٍَّة

  .)10(أي تقعون في النار )9()بُِحُجزِكُْم وَأنْتُْم تَقْْحمُون فيها

                                           
 .508:الرازي، مختار الصحاح، ص) 1(

 .139-138:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .79: آيةالكهف، سورة ) 3(

 .28: آيةالحج، سورة ) 4(

 .49:، ص12القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

 .154:، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

 .61:، ص5ارس، مقاييس اللغة، جابن ف) 7(

  .522:الرازي، مختار الصحاح، ص) 8(

دار  –بيـروت   –صدقي محمد جميل العطار : تحقيق: سنن الترمذي: الترمذي، أبو عيسى محمد بن سعيد بن سورة) 9(

 .1789:، ص4محمد فؤاد عبد الباقي، ج: وانظر، صحيح مسلم بن الحجاج، تحقيق. 397:، ص4الفكر، ج

 .255 – 254: ، ص7منظور، لسان العرب، ج ابن) 10(
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ÖΝ(لكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن ا ÅstFø) •Β (

x‹≈yδ Ólöθsù ÖΝ#: (وذلك في قوله تعالى ÅstF ø) •Β öΝ ä3 yè̈Β ( Ÿω $ L7 ymö tΒ öΝ ÍκÍ5 4 öΝ åκ̈ΞÎ) (#θä9$ |¹ Í‘$ ¨Ζ9$#()1( .

)ÖΝ ÅstF ø) •Β :(أي داخل النار)(وقيل  .)2ÖΝ ÅstF ø) •Β öΝ ä3yè̈Β :(أي دخل النار في صحبتكم وقرانكم .

وهذه حكاية كالم الطاغين بعضهم مع . الشِّدَّةُ: والقَْحمةُ. دِة والدخول فيهاركوب الشِّ: واالقتحام

أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضَّاللة، فيقتَِحموَن معهم : والمراد بالفوج. يقولون هذا: بعض، أي

  .)3(العذاب

: رجليقال لل. )4(الذال والباء أصٌل واحٌد صحيٌح يدلُّ على خالف الصِّدقوالكاف  ):آذب(

اسم لبعض : والكذَّاُب. كاذٌب وكَذَّاٌب، وكَذوٌب، وكَذُوبةٌ، وكُذَبةٌ، ولألنثى كاِذبةٌ وكَذَّاَبةٌ وكَذوٌب

  . )5(ُمَسيلََمةُ الَحنَِفيُّ واألْسَوُد الَعنِسيُّ: والكذَّابان. ُرجاز الَعربِ

: قان اثنان أحدهماوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشت

)ë>#¤‹ x. (وذلك في قوله تعالى) :(# þθç6Ågx”uρ β r& Μ èδu™!% ỳ Ö‘ É‹Ζ •Β öΝ åκ÷]ÏiΒ ( tΑ$ s% uρ tβρãÏ≈s3 ø9$# #x‹≈yδ 

ÖÅs≈y™ ë>#¤‹ x.()6( ،)ë>#¤‹ x. :(أي كاذب في دعوة النبوة)(واآلخر  .)7>π t/É‹≈x. ( وورد في قوله

7π: (تعالى uŠ Ï¹$ tΡ >π t/É‹≈x. 7π y∞ ÏÛ%s{()8( ،)>π t/É‹≈x. :( ،وصف للناصية بالكذب على اإلسناد المجازي

  .)9(وهي في الحقيقة لصاحبها، وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في قوله ناصية كاذب خاطئ
  

                                           
  .59: آيةص، سورة ) 1(

 .223:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .103:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

  .167:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .623 – 618:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

  .4: آيةص، سورة ) 6(

 .149:، ص15لجامع ألحكام القرآن، جالقرطبي، ا) 7(

  .16: آيةالعلق، سورة ) 8(

 .784: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 9(
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. )1(الكاف والفاء والّراء أصٌل صحيٌح يدلُّ على معنى واحٍد وهو السَّتُْر والتَّغْطيةُ ):آفر(

È≅sVyϑ ): (قوله تعالىالزَّرَّاع ومنه : فالكافر x. B]ø‹ xî |=yfôãr& u‘$ ¤ ä3 ø9$# … çμ è?$ t7 tΡ()1( ،)أي ): الكُفَّار

الذي كفَر درعه  بثوب أي غطاه ولَبَِسُه : والكافُر. )2(الزُّرَّاع، ألنهم يكفرون الَجبَّ، أي يستُرونَُه

وقد ُسمي الكافُر . )4(ِههو الذي لم يؤمن باهللا ورسول: والكافُر. )3(الكَوافُر: فوقه، وجمع الكافرِ

ورجٌل . )6(ضدُّ اإليمان، سمي بذلك ألنه تغطيةُ الحقِّ: والكُفُْر. )5(هاً ألنَّ الكُفَْر غطَّى قلبه كُلَّكاِفر

  .)7(أي كافر، والجمع كُفٌْر: كَفُوُر وكَفَّار

: اوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم خمسة مشتقات، أحده

)#Y‘$ ¤ Ÿ2 ( عليه السالم  –وورد في قوله تعالى على لسان نوح– )y7̈Ρ Î) β Î) öΝ èδö‘ x‹ s? (#θ= ÅÒãƒ 

š‚yŠ$ t6Ïã Ÿωuρ (# ÿρà$ Î#tƒ ωÎ) # \Å_$sù # Y‘$¤ Ÿ2()8( أي ال يلدوا إال من سيفجر ويكفر، فوصفهم بما ،

ο×: (واآلخر. )9(يصيرون إليه tÏù%Ÿ2 (وورد في قوله تعالى) :×π y∞ Ïù ã≅ÏG≈s) è? †Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 

3“ t÷z é&uρ ×ο tÏù%Ÿ2()10( .صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا : الجماعة، والمقصود بالفئتين: الفئة - 

A‘θà: (والثالث. )11(ُمشركو مكة: وأصحابه يوم بدر، والفئة الكافرة x. (وورد في قوله تعالى :

)χ Î) ©!$# ßì Ïù≡y‰ãƒ Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ#u™ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ ä. 5β#§θyz A‘θà x.()12( ،)A‘θà x. :(

                                           
  .191:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .20: آيةالحديد، سورة ) 1(

 –مـان  يحيى عبد الرؤوف جبـر، ع : ،  تحقيق1القزاز، أبو عبد اهللا محمد بن جعفر التميمي، العشرات في اللغة، ط) 2(

 .260:م، ص1984األردن، 

 .688:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

  .258:القزاز، العشرات في اللغة، ص) 4(

  .689:، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .573:الرازي، مختار الصحاح، ص) 6(

  .132:، ص2الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 7(

  .27: آيةنوح، سورة ) 8(

  .623:، ص4الكشاف، جالزمخشري، ) 9(

 .13: آيةآل عمران، سورة ) 10(

  .191:، ص7الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 11(

  .38: آيةالحج، سورة ) 12(
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⎪⎥š: (والرابع. )1(أي الذين يكفرون نعم اهللا ويغمطونها ÌÏ≈x. ( وتكرر ورود صفة مفردة للعاقل

#y : (في تسعة مواضع منها قوله تعالى ø‹s3sù 4†y›#u™ 4’n? tã 7Θöθ s% š⎥⎪Ì Ï≈x.()1( المراد ،

β¨(  :ومنه أيضاً قوله تعالى. )2(ا أنفسهم بإصرارهم على الكفرالذين أهلكو: بالكافرين Î) ©!$# Ÿω 
“ Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$#()3(اليهود، وقيل إن جماعة منهم جاءت الرسول : ، المراد بالكافرين– 

بلى، : يا محمد، ألستَ تُِقرُّ أنَّ التوراة حقٌّ من اهللا تعالى؟ قال: فقالوا –صلى اهللا عليه وسلم 

šχρ: (والخامس. )4(فإنا مؤمنون بها وال نؤمن بغيرها، فنزلت هذه اآلية: قالوا ãÏ≈x6ø9$# (

≅ö: ( وورد في قوله تعالى è% $pκ š‰r'̄≈ tƒ šχρãÏ≈x6ø9$#()5( المخاطبون في هذه اآلية كفرة ،

  .)6(مخصوصون قد علم اهللا منهم أنَّهم ال يؤمنون، وهم رهط من قريش
  

أحدهما يدلُّ على ِخصام، واآلخُر يدلُّ على ناحية : والدال أصالن صحيحان الالم ):لدّ (

الشديد : دُّ في اللغةوالخْصُم األلَ. )7(رجٌل َألدُّ وقوٌم لُدٌّ: يقال. شّدةُ الخُصومة: فاللَُّد. وجانب

: - عليه وسلمصلى اهللا  –ومنه قول الرسول . )8(يقال للرجلِّ ألّد وللمرأة لَدَّاء. الَجِدلالخُصومِة 

  .أي الشديد الخصومة. )9()إن أْبغََض الرِّجال إلى اهللا األلَدُّ الخَِصُم(

#: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتق واحد هو t‰—9 ( وذلك في قوله

‘u: (تعالى É‹Ζè? uρ ⎯Ïμ Î/ $ YΒöθs% #t‰—9()10(ُصمٌّ عنه: ، أي خصماء ُعوٌج عن الحقِّ، وقيل)لَدُّواَأل. )11 :

                                           
  .161:، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 1(

 .93: آيةاألعراف، سورة ) 1(

 .183:، ص14الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 2(

  .67: آيةالمائدة، سورة ) 3(

 .51:، ص12خر الرازي، التفسير الكبير، جالف) 4(

  .1: آيةالكافرون، سورة ) 5(

 .813:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

 .203:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

  .62:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

  .2054:، ص4ي، جمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العرب: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق) 9(

  ).أبغَُض الرَِجالِ األلَدُّ الخَصيُم. (62:، ص6، ج1وفي مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ط

 .97: آيةمريم، سورة ) 10(

 .62:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 11(
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وهو الظالم الذي ال يستقيم، وخُصُّوا باإلنذار ألّن الذي ال . الذي ال يقبل الحقَّ ويّدعي الباطل

  .)1(عنّاَد عنده يسهل انقياده

: كلمة واحدةٌ، وهي اللَّْمُز، وهو العيُب، وَرُجٌل لَمَّاٌز ولَُمَزةٌ الالم والميم والزاي ):لمز(

. يعيبك في وجهك: ورجٌل لَُمَزةٌ. لغَْمزِ في الوجه تَلِْمزُه بفيك بكالم خَفيِّكا: واللَّْمُز. )2(أي َعيَّاٌب

وأصُل اللَّْمزِ اإلشارة . الذي يغتاب الناس وَيغُصُّهم وكذلك الُهَمَزةُ وال فرق بينهما: اللَُّمَزةُ: وقيل

للمرأة لَُمَزةٌ والهاء فيها  أي َعيَّاٌب ويقال: يقال للرجلِ لَمَّاٌز. بالعين والرأس والشفة مع كالم خفيٍّ

  .)3(للمبالغة ال للتأنيث

ο<(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  t“ yϑ —9 (

≅ƒuρ Èe÷≅×: (وذلك في قوله تعالى à6Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ —9()4( ،)>ο t“ yϑ الذي َيلِْمُز الناس بلسانه ): 9—

ومنه قول . )5(لذي يكِْسُر عينه على جليسه، ويشير بعينه ورأسه وبحاجبيهوقيل هو ا. ويعيبهم

  )البسيط(                       : زياد األعجم

 إذا لقيتـــك تُبـــدي لـــي مكاشـــرةً
 

ــَزة     ــاِمُز اللَُّم ــتَ اله ــْب فأن  )6(وإن َأِغ

  .)7(غون للبرآء العيبهم المشَّاؤون بالنميمة، المفسدون بين األحبة، البا: وقيل في الُهَمَزِة اللََّمَزِة

الالم والواو والميم كلمتان تدلُّ إحداهما على الَعتْب والَعذْلِ، واألخرى على  ):لوم(

: َيلًوُم الناس، ولُْوَمةٌ: ورجٌل لَُومةٌ. لُْمتُُه لَْوماً: اللَّوُم وهو الَعذُْل، تقول: فمن األول. اإلبطاء

                                           
 .162:، ص11القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

  .209:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 2(

 .125:، ص8ر، لسان العرب، جابن منظو) 3(

  .1: آيةالهمزة، سورة ) 4(

 .182:، ص20القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

 .78:م، ص1983 -هـ 1403يوسف حسين بكّار، دار المسيرة، : ، تحقيق1ديوان زياد األعجم، ط) 6(

  .181:، ص20القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(
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،ولُوَّام صيغة مبالغة  وَّاٌم ولُوٌَّم ولُيَّموالقوُم لُ. الّعذُْل: ئمةُوالال واللَّْوُم واللَّْوماُء واللَّْومى. )1(ُيالم

  .)2(على وزن فُعَّال

Ïπ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  tΒ# §θ̄=9$# (

Iωuρ ãΝ: (وذلك في قوله تعالى Å¡ø% é& Ä§ ø ¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ̄=9$#()3( ،)Ïπ tΒ#§θ̄=9$# :( بمعنى الالئمة، وهي صفة

هي التي : وقيل. والفاجُر ال يحاسب نفسه. هي نفس المؤمن، ما يرى إال َيلوُم نفسه: وقيل. َمْدحٍ

: وقيل. تلوُم على ما فات وتندم فتلوم نفسها على الشَّرِّ لم فعلته، وعلى الخير لم ال تستكثر منه

فهي عند نفي . مة فهي صفة ذَمٍّ وهو قول من نفى أن يكون قسماًبمعنى الملُومِة المذمو: اللَّوَّامةُ

ليس من : وقيل. القسم نفس الكافر يلوم نفسه، ويتحسر في اآلخرة على ما فرَّط في جنب اهللا

نفس محسنة أو سيئة إال وهي تلوم نفسها، فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحساناً، 

  .)4(وى عن اساَءتهوالمسيُء يلوم نفسه أالّ يكون ارع

الميم والشين والحرفُ المعتلُّ أصالن صحيحان، أحدهما يدلُّ على حركة اإلنسان  ):مشى(

وهو النِّتاُج : الَمشاُء: مشى يمشي مشياً، ومن الثاني: فمن األول. وغيرِه، واآلخر النَّماُء والزِّيادةُ

. )5(كّثُرت ماشيتُه: وَأْمشى الرَُّجُل. اكَثُر ولُده: الكثير، وبه ُسميِّت الماشية، وامرأةٌ ماشيةٌ

   .)6(الذي يمشي بين الناس بالنميمة: والَمشَّاُء

±¤$!™: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو ¨Β (

ϑ£$—:(: وذلك في قوله تعالى yδ ¥™!$ ¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨÎ/()7( ،)¥™!$ ¤± ¨Β :( بين الناس ليفسد أي يمشي بالنميمة  

  .)1(وَمشَّاء صيغة مبالغة على وزن فَعَّال يمشي ويسعى بالفساد: وقيل. بينهم

                                           
  .222:، ص5ة، جابن فارس، مقاييس اللغ) 1(

  .160 – 159:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

  .2: آيةالقيامة، سورة ) 3(

 .93-92:، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 4(

 .325:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .297:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

  .11: آيةالقلم، سورة ) 7(
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الميم والنون والعين أصٌل واحٌد هو خالف اإلعطاِء، ومنعته الشيَء منعاً، وهو  ):منع(

. ف العطاِءأن تحوَل بين الرجلِ وبين الشَّيِء الذي يريده، وهو خال: والّمنُْع. )2(مانٌع وَمنَّاٌع

  .)3(ّضنيٌن ُمْمسٌك: وَرجٌل َمنُوٌع ومانع وَمنَّاٌع

$8í: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو ¨Ζ̈Β (

$8í: (وتكرر وروده مرتين منها قوله تعالى ¨Ζ̈Β Îöy‚ù= Ïj9 >‰ tG÷èãΒ AΟŠÏO r&()4( ،)8í$ ¨Ζ̈Β :( أي يمنع المال

َمْن َدخََل منكم في دين : يمنع عن اإلسالم ولََدُه وعشيرتَُه يقول لهم: وقيل. نْفَق في وجوههأن ُي

محمد ال أنفعه بشيٍء أبداً، وقد نزلت هذه اآلية في الوليد بن المغيرة ألنَُّه كان يمنع بني أمية من 

تتضمن معنى المبالغة في  نَّاع التيَم) فَعَّال(صيغة ونالحظ أن القرآن الكريم استخدم . )5(اإلسالم

  .وصف الوليد بن المغيرة إظهاراً لِشدة عناده ومقاومته لإلسالم

. في استواء )6(النون والصاد والباء أصٌل صحيٌح يدلُّ على إقامة شيٍء وإهداٍف ):نصب(

ن العناِء، اإلعياُء م: والنََّصُب. الَعناُء، ومعناه أنَّ اإلنسان ال يزال منتصباً حتى َيعَي: فالنََّصُب

  :ومنه قول النابغة زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانّي. )7(أعيا وتعب: ونَِصَب الرَّجُل نََصباً

  )الطويل(  

ــةُ   ــا أميم ــمٍّ، ي ــي له ــبٍِكلين  ، ناص
 

 )8(الكواكـــب بطـــيء أقاســـيه وليـــل 

  .)1(ذي نصبٍ: وقيل ناصب. بمعنى َمنْصوب: ناصب هنا

π×(فردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة م t6Ï¹$ ¯Ρ (  

                                                                                                                            
 .232:، ص18حكام القرآن، جالقرطبي، الجامع أل) 1(

  .278:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 2(

  .374:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(

 .12: آيةالقلم، سورة ) 4(

 .232:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

  ).إهدام(االنتصاب وفي األصل : اإلهداف) 6(

 .434:، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 7(

 .9:م، ص1963 -هـ 1283دار صادر،  –كرم البستاني، بيروت : ديوان النابغة الذبياني، تحقيق) 8(

  .567 – 566:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(



 182

νθã_ãρ >‹Í×tΒ×: (وذلك في قوله تعالىس öθtƒ îπ yèÏ±≈yz ∩⊄∪ ×'s# ÏΒ%tæ ×π t6Ï¹$ ¯Ρ()1( ،)×π t6Ï¹$ ¯Ρ :( أي تعبة

وقيل  .)2(هي في تعبٍ ونصب في اآلخرة، بسبب أعمالها في الدنيا: وقيل. من عملها في النار

)×'s# ÏΒ%tæ ×π t6Ï¹$ ¯Ρ :(فالمعنى وجوه . في الدنيا، ألن اآلخرة ليست دار عمل)×'s# ÏΒ%tæ ×π t6Ï¹$ ¯Ρ ( في

îπ(الدنيا  yèÏ±≈yz (والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه. في اآلخرة)3(.  
  

النون والكاف والراء أصٌل صحيٌح يدلُّ على خالف المعرفة التي َيسكُُن إليها  ):نكر(

الدَّهاُء : والنُّكُْر والنَّكْراُء. )4(لم يقَْبلُْه قَلُبُه ولم يْعتَرفْ به ِلسانُُه: ونَِكر الشيء وأنْكََرُه. القلب

: واحُد المناكير، والنُّكُْر: والُمنْكَُر. )5(أي داٍه فطن، والجمع َمناكير: والِفطْنَةُ، ورجٌل نَِكٌر

ة الُمنْكَرِ من الرِّجال ُمنْكَروَن، وجماع. أي داٍه: وامرأةٌ نَِكٌر ونكراُء، ورجٌل ُمنْكٌَر. )6(الُمنْكَُر

خالف المعروف، وهو كلُّ ما قبحه : والُمنْكَُر من األمر. ومن غير ذلك يجمع أيضاً بالمناكير

  .)7(الشَّرُع وحرَّمُه، وكرهه

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

)tβρ ã x6Ζ •Β (اثنين منها قوله تعالى وتكرر في موضعين) :tΑ$ s% öΝ ä3 ¯Ρ Î) ×Πöθ s% tβρ ãx6Ζ •Β()8( ،

)tβρ ã x6Ζ •Β :(َّلم : قيل. أي ال أعرفكم وال أعرف من أي األقوام أنتم، وألي غرض دخلتم علي

öΝ: ( - عليه السالم  –يعلم لوط وقومه أنَّ القادمين إليهم مالئكة اهللا، فلهذا قال لهم لوط  ä3 ¯Ρ Î) ×Πöθs% 

tβρãx6Ζ•Β(بهذا الوصف ألنَُّه ما عرفهم فاستنكر دخولهم  –عليه السالم  –وصفهم : ، وقيل

                                           
  .3، 2: آيةالغاشية، سورة ) 1(

 .744:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 2(

 .26:، ص20القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 3(

  .476:، ص5، مقاييس اللغة، جابن فارس) 4(

 .694:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

 .679:الرازي، مختار الصحاح، ص) 6(

  ..695-694:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

  .62: آيةالحجر، سورة ) 8(
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tβρãx6Ζ: (وقيل .)1(عليه وخاف أنهم دخلوا عليه ألمر شرٍّ يوصلونه إليه •Β :( أي تُنِْكُركُم نفسي

θä9$#): (، بدليل قوله تعالى)2(وتنفر منكم، فأخاف أن تطرقوني بشرٍّ s% ö≅t/ y7≈oΨ÷∞ Å_ $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. ÏμŠ Ïù 

šχρç tIôϑ tƒ()3(.  

أن تَغِْمَز الشيَء : فالَهْزُم. الهاء والزاء والميم أصٌل صحيٌح يدلُّ على غَمزٍ وكْسرٍ ):هزم(

  .)5(الكَْسُر والفَلُّ: والَهزيمةُ في القتال. )4(ومنه الهزيمةُ في الحرب. بيدك فََينْهزَِم إلى الداخل

Πρ×(فة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي ص â“ ôγ tΒ (

Ó‰Ζ: (وذلك في قوله تعالى ã_ $ ¨Β šÏ9$uΖ èδ ×Πρ â“ ôγ tΒ z⎯ ÏiΒ É># t“ ômF{$#()6( ،)×Πρ â“ ôγ tΒ :( أي مقموع

ذليل قد انقطعت حجتهم، ألنهم ال يصلون إلى أن يقولوا هذا لنا، والكالم مرتبط بما قبل، أي 

⎪⎦È≅t/ t: (بقوله تعالى Ï% ©! $# (#ρ ãx x. ’Îû ;ο ¨“ Ïã 5−$s) Ï©uρ()7( . وهم جنٌد من األحزاب، مهزومون، فال

صلى اهللا عليه  –تغُمَّك عزَّتُهم وشقاقهم، فإني أهزم جمعهم وأسلب ِعزهم، وهذا تأنيس للنبي 

هذا : ليقا. واحد –المنعوت  –وقد وحَّد النعت ألن الجند . )8(وقد فُِعل بهم ذلك يوم بدرٍ –وسلم 

  .)9(جنٌْد قد أقبَل، وهؤالء جنٌد قد أقبلوا

                                           
 .200:، ص19الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 1(

 .545: ، ص2الزمخشري، الكشاف، ج) 2(

  .63: آيةلحجر، اسورة ) 3(

  .51:، ص6ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) 4(

  .93:، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(

  .11: آيةص، سورة ) 6(

  .2: آيةص، سورة  )7(

 .153:، ص15امع ألحكام القرآن، ججالقرطبي، ال) 8(

  .660:، ص2األزهري، تهذيب اللغة، ج) 9(
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الَعيَّاُب جاء : والَهمَّاز. )1(الهاء والميم والزاء كلمة تدلُّ على َضغٍط وَعصرٍ ):همز(

الذي َيخلُفُ النَّاس من ورائهم، ويأكل لحومهم، : للمبالغة على وزن فَعَّال، وقيل الَهمَّاز والُهَمَزةُ

  .)3(ويقال للرجل ُهَمَزة وللمرأة ُهَمزةً. )2(كون ذلك بالشَّْدِق والعينِ والرأسوهو مثل الُعَيَبة، ي

$—:: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو £ϑ yδ (

ϑ£$—:: (وذلك في قوله تعالى yδ ¥™ !$¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨÎ/()4( ،):—$£ϑ yδ :(بهمالذي يهمُز النَّاس بيده ويضر .

  .)5(وقيل هو القَتَّاتُ الطَعَّاُن للمرء إذا غاب. الذي يذكر النَّاس في وجوههم: الهمَّاز: وقيل

. الهواُن: فالُهوُن. الهاء والواو والنون أصٌل يدلُّ على سكونٍ أو سكينة أو ذلٍّ ):هون(

والَمهيُن . )7(انةٌ أي ذٌل وُضْعفٌرجٌل فيه َمَه :الَمَهانةُ، يقال: والَهواُن. )6(السكينةُ والوقار: والَهْوُن

: والَمهِيُن )8(.وقيل هو فعيل من الَمهانَِة، وهي القلَّةُ. الفاجُر: والمهيُن. الضعيف: من الرجال

  .)9(أي بيُِّن المهانِة: الحقيُر، وهو َمهِيٌن

A⎦⎫Îγ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو  ¨Β (

Ÿωuρ ôì: (وذلك في قوله تعالى ÏÜ è? ¨≅ ä. 7∃ ξym A⎦⎫ Îγ ¨Β()10( ،)الضعيف القلب): المَِّهين .

  .هو الفاجُر العاجُز: وقيل. وقيل معناه المكثار في الشَّرِّ

 وهي في اآلية. وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة. وقيل هو المهين الوضيع إلكثاره من القبيح

وقد استخدم القرآن الكريم  .)1(أو فعيل بمعنى ُمفّعل، والمعنى ُمهان. ييزالِقلةُ في الرأي والتم

                                           
  .66:، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .175:، ص8الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج) 2(

 .698:الرازي، مختار الصحاح، ص) 3(

 .11: آيةالقلم، سورة ) 4(

 .231:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

 .21:، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

 .702: الرازي، مختار الصحاح، ص) 7(

 .391:، ص8ب، جابن منظور، لسان العر) 8(

 .283:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 9(

 .10: آيةالقلم، سورة ) 10(

 .231:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(
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َمهين التي تتضمن معنى المبالغة إمعاناً من اهللا عز وجل في تحقير الكافرين ) فعيل(صيغة 

  .وإهانتهم

قلٌب : أي شديد االضطراب، وقيل: خَنَقَ، وقلٌْب واجفٌ: َوَجفَ القلُب وجيفاً ):وجف(

  .)1(ئفٌأي خا: واجفٌ

: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو

)îπ x Å_#uρ (وذلك في قوله تعالى) :Ò>θè= è% 7‹ Í×tΒ öθtƒ îπ x Å_#uρ()2( ،)îπ x Å_# uρ :( أي شديدة

îπ(وقيل . )3(االضطراب x Å_#uρ :(أي خائفة)4(.  

الُيتُْم في الناس من ِقبلِ األب، وفي سائر الحيوان الياء والتاء والميم أصٌل واحٌد و ):يتم(

اليتيم الذي مات أبوه فهو َيتيٌم حتى يْبلُغَ، فإذا : وقيل. )5(ويقولون لكلِّ منفرٍد يتيم. من جهة األّم

  .)6(وَيتََمةٌ. َبلَغَ زال عنه اسم اليتيم، والجمع أيتاٌم، ويتامى

È⎦÷⎫yϑŠ: (لقرآن الكريم مشتق واحد هووقد ورد من هذا األصل صفة مفردة للعاقل في ا ÏKtƒ (وذلك   

$: (في قوله تعالى  ¨Βr&uρ â‘# y‰Ågø: $# tβ%s3sù È⎦÷⎫ yϑ≈n= äóÏ9 È⎦÷⎫yϑŠ ÏKtƒ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑ ø9$#()7( هذان الغالمان ،

صلى اهللا عليه وسلم  –بدليل قوله  - واسمهما أصرم وصريم - صغيران بقرينة وصفهما باليتم 

، هذا هو الظاهر، وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم الُيتم بعد البلوغ إن كانا )وغال ُيتْم بعد بل( –

  .)8(يتيمين، على معنى الشفقة عليهما

                                           
  .2:، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

  .8: آيةالنازعات، سورة ) 2(

 .278:، ص5، ج، ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجاج694:، ص4الكشاف للزمخشري، ج: انظر) 3(

 .141:، ص5إعراب القرآن، ج: النّحاس) 4(

 .154:، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

  .441:، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(

  .82: آيةالكهف، سورة ) 7(

 .38:، ص11القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 8(
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  :الصفات المشتركة -3

وترد في الوقت  ،ويقصد بها الصفات التي قد ترد ألكثر من موصوف، كأن ترد صفة للمالئكة

وقد . ها تحت عنوان بعينه من العناوين السابقةراديعينه صفة للرسل أو المؤمنين، بحيث يتعذر إ

  :جاءت هذه الصفات على النحو التالي
  

دُّ الخيانة، ِضأحدهما األمانة التي هي : الهمزة والميم والنون أصالن متقاربان ):أمن(

   :المؤتمُن ومنه قول النابغة الذبياني: فاألمين. )1(التصديق: ومعناها ُسكوُن القلب، واآلخر

  )الوافر(

 لــو لــم تَخُنْــهُ   ُهَأمينَــ وكنــتَ
 

 )2(ولكــــن ال أمانــــة لليمــــانِ   
 

: وقيل. أي رجٌل له ديٌن: ورجٌل أميٌن وُأمَّاٌن. )3(الحافظُ والجمُع َأمنَةٌ: وقيل. القويُّ: واألمُن

في صفات اهللا : والُمؤمُن. )4(واألمين من األضداد يعني الُمْؤتَِمن ويعني الُمْؤتََمن. مأمون به ثقةٌ

صفة من صفات اهللا تعالى ألنه : المؤِمُن: وقيل. )5(تعالى هو أن َيْصدق ما وعد عبده من الثواب

  .)7(الُمَصدِّقُ: وقيل المؤمُن. )6(آَمَن عَبادُه من أن يظلمهُم

 :وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم خمسة مشتقات أحدها

)×⎦⎫ÏΒ r& (ثمانية مواضع منها قوله تعالى وتكرر وروده في) :’ÎoΤ Î) öΝ ä3 s9 îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r&()8( ،)×⎦⎫ ÏΒr& :(

أميٌن فيما بينكم، فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصدقه : وقيل. أي صادق فيما أبلغكم عن اهللا تعالى

8í$sÜ: (ومنها قوله تعالى. )9(من قبل في قريش •Β §Ν rO &⎦⎫ ÏΒr& ()10( .  

                                           
 .133:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .120:الذبياني، صديوان النابغة ) 2(

 .199:، ص4الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج) 3(

  .232:، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .135 – 134: ، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

  .26:الرازي، مختار الصحاح، ص) 6(

 .22:الزمخشري، أساس البالغة، ص) 7(

  .107: آيةالشعراء، سورة ) 8(

 .119:، ص13امع ألحكام القرآن، جالقرطبي، الج) 9(

  .21: آيةالتكوير، سورة ) 10(
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إن : ومن قال. مؤتمن على الوحي الذي يجيء به –عليه السالم  - والمقصود بذلك جبريل 

: والثاني. )1(على تبليغ الرسالة) ذي قوة(فالمعنى  –صلى اهللا عليه وسلم  –المراد محمد 

)ß⎯ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# (ففي األول جاء : وورد صفة مفردة للعاقل في ثالثة مواضع وجاء لداللتين مختلفتين

%uθèδ ª!$# ”Ï: (في قوله عز وجلصفة هللا سبحانه وتعالى وذلك  ©! $# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7 Î=yϑ ø9$# 

â¨ρ ‘‰à) ø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# ß⎯ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#()2( ،)ß⎯ ÏΒ÷σ ßϑø9$# :( ،أي الُمصدِّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم

: وقيل. وُمَصدِّق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومصدِّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب

الذي ُيَؤمُِّن أولياءه من عذابه، وُيَؤمُِّن عباده من ظلمه، يقال آمنه من األمان الذي هو : نالمؤم

Ν: (كما قال تعالى. )3(ضد الخوف ßγ oΨtΒ# u™uρ ô⎯ÏiΒ ¤∃öθyz()4(ومنه قول النابغة . ، فهو مؤمن

                    :الذبياني

  )البسيط( 

ــُحها  ــر يْمَس ــداِت الطّي ــْؤِمنِ العائ  والُم
 

ــاُن  ــين ال ُركَْب ــةَ ب ــلَِمكَّ ــْعِد ِغْي  )5(والسَّ

Ó‰ö7( :وفي الموضعين الثاني والثالث جاء صفة للعبد منها قوله تعالى yès9uρ í⎯ ÏΒ÷σ •Β × öyz ⎯ ÏiΒ 

78Îô³ •Β öθs9 uρ öΝ ä3t6yfôãr& 3()6( .  

îπ: (والثالث oΨÏΒ ÷σ •Β ( وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم في أربعة مواضع منها

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ: (وله تعالىق s? ÏM≈x. Îô³ ßϑ ø9$# 4©®L ym £⎯ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ×π tΒV{uρ îπ oΨÏΒ÷σ •Β ×öyz ⎯ÏiΒ 7π x. Îô³ •Β öθs9uρ 

öΝ ä3 ÷Gt6 yfôãr& 3()7( ،)îπ oΨÏΒ÷σ •Β :(اإلقرار بالشهادة والتزام أحكام اإلسالم: صفة َألمَّة، واإليمان هو .

ولما كان التصديق الذي في  ،تصديق بالقلبوقيل هو ال. عبارة عن مجرد اإلقرار: وقيل هو

                                           
 .240:، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

  .23: آيةالحشر، سورة ) 2(

 .46:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 3(

  .4: آيةقريش، سورة ) 4(

 .5:ديوان النابغة الذبياني، ص) 5(

  .221: آيةالبقرة، سورة ) 6(

 .221: آيةالبقرة، سورة ) 7(
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: والرابع. )1(القلب ال يمكن اإلطالع عليه، ُأقيم اإلقرار باللّسان َمقام التصديق بالقلب

وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم في خمسة مواضع  )المؤمنات(

به ونُهين عنه، كما في قوله  جاء فيها جميعاً للداللة على معنى واحد هو التَّصديق بما ُأمرَن

™Ö: (تعالى !$|¡ ÎΣuρ ×M≈uΖ ÏΒ÷σ •Β óΟ ©9 öΝ èδθßϑ n= ÷ès?()2( ،)×M≈uΖ ÏΒ÷σ •Β :(ٌوالخامس. أي مصدقات :

)š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β ( وتكرر صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم في ثمانية مواضع للداللة على معنى

öΝ: (الُمَصدِّقين، من ذلك قوله تعالى ä. ÷ ÝÇΖtƒuρ óΟ Îγ øŠ n=tæ É#ô± o„ uρ u‘ρ ß‰ß¹ 7Θöθs% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β()3( .

?þθç/θè#): ( وقوله تعالى uρ ’n< Î) «!$# $ ·èŠ ÏΗsd tμ •ƒr& šχθãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ÷/ä3 ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?()4(.  
  

: فالبشيُر. وجمالٍ ظهوُر الشيء مع ُحسنٍ: الباء والشين والراء أصٌل واحٌد ):بشر(

ومنه قول األعشى ميمون بن . )5(الجَماُل: والَبشَارةُ. تكون في الخيرشارةُ والبِ. جِهالَحَسُن الَو

  :قيس
  )مجزوء الكامل(                      

ــا  ــْيَب جــ ــأنَّ الشَّــ  َوَرَأتْ بــ
 

ــاَرةُ    ــةُ والَبشَــ ــُه الَبشَاشَــ  )6(نََبــ

َبشُِّر القوَم الذي ُي: شُِّروالَبشيُر والُمَب. أي ُمنَْبِسطةٌ: ووجوٌه ُمْستَْبِشرةٌ. أي فرَِح: واْستَْبشََر الرَُّجُل

وقيل البِشارةُ المطلقة ال تكون إال بالخير، وإنما تكون بالشَّرِّ إذا كانت . )7(بأمر خيرٍ أو شرٍ

  .)8(مقرونة به

: األول: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان

)×ο uÅ³ ö6 tF ó¡ •Β ( يصف وجوه المؤمنين يوم القيامةوذلك في قوله تعالى) :×π s3 Ïm$ |Ê ×ο uÅ³ ö6tF ó¡ •Β()1( ،

                                           
 .60-59:، ص6الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 1(

 .25: آيةالفتح، سورة ) 2(

  .14: آيةالتوبة، سورة ) 3(

  .31: آيةالنور، سورة ) 4(

  .251:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .426:، ص1ج: ، واللسان183:ديوان األعشى، ص) 6(

 .426-425: ، ص1العرب، ج ابن منظور، لسان) 7(

 .53:الرازي، مختار الصحاح، ص) 8(
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t⎦⎪Î: (والثاني. )2(أي ُمْستَْبِشَرةٌ وفَرِحةٌ بما آتاها اهللا من الكرامة Åe³ t6•Β (وذلك في قوله تعالى :

)Wξß™•‘ t⎦⎪ ÎÅe³ t6•Β t⎦⎪Í‘ É‹ΨãΒ uρ()3( المقصود بِـ ،)t⎦⎪Î Åe³ t6•Β :(عليهم  –ْن بعث اهللا تعالى للرسل َم

أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية اهللا، وأن ينذرهم على اإلعراض عن  –السالم 

  .)4(العبودية
  

الجيم والباء والراء أصُل واحٌد، وهو جِنٌس من العظَمِة والُعلوِّ واالستقامة؛  ):َجَبرَ ( 

اهللا تعالى : والَجبَّاُر. )5(لَّ ثناؤهاهللا ج: الذي طال وفاتَ اليد، وذو الَجبُّورة وذو الَجَبروت: فالجبَّاُر

قلٌْب ال : والجبَّاُر. كلُّ عاٍت: والجبَّار. الُمتَكَبُِّر الذي ال يرى ألحد عنده حق: والجبَّاُر. لتَكبُّرُِه

. )7(القَتَّال:الُمتََسِلطُ، والَجبَّاُر: والجبَّار. )6(العظيم القويُّ الطَّويُل: والجبَّاُر أيضاً. تدخله الرحمة

(sŒÎ#: (ومنه قوله تعالى uρ Ο çGô± sÜ t/ óΟ çF ô± sÜ t/ t⎦⎪Í‘$¬7 y_()8( .الَمِلُك: والَجبَّاُر)9(.  

: األول. وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان

)t⎦⎪Í‘$¬7 y_ (وذلك في قوله تعالى على لسان قوم موسى) :(#θä9$ s% #©y›θßϑ≈tƒ ¨βÎ) $pκ Ïù $ YΒ öθ s% 

t⎦⎪ Í‘$ ¬7 y_()10( .الجبَّاُر على وزن : األول: وفي تفسير الجبارين في هذه اآلية الكريمة وجهان

فّعاٌل من َجَبرُه على األمر بمعنى أجبره عليه، وهو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد، واهللا 

ر بما أراد، ال راّد ألمرِه، عز وجل الجبَّار العزيز، وهو الممتنع من أن ُيَزَل، واهللا عز وجل يأم

مأخوذٌ من قولهم نخلةٌ : والثاني. )1(وال ُمعقِّب لُحكِْمِه، وإنما وصفوهم بالقدرِة والتَّكَبُّر، والَمنَعِة

                                                                                                                            
  .39: آيةعبس، سورة ) 1(

 .226:، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

  .165: آيةالنساء، سورة ) 3(

  .111:، ص11الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 4(

  .501:، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .399:، ص1القاموس المحيط، جالفيروزأبادي، ) 6(

 .54:، ص2السيوطي، معترك األقران، ج) 7(

 .130: آيةالشعراء، سورة ) 8(

  .18 – 17: ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 9(

 .22: آيةالمائدة، سورة ) 10(

 .163:، ص2الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 1(
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جّبارة إذا كانت طويلة مرتفعة ال تصل األيدي إليها، ويقال رجٌل جبَّاٌر إذا كان طويالً عظيماً 

ل، والقوم كانوا في غاية القوة وعظمة األجسام، بحيث كانت أيدي قوياً، تشبيهاً بالجبَّار من النخ

  .)1(قوم موسى ما كانت تصل إليهم فوصفوهم بالجبَّارين لهذا المعنى

حيث ورد في موضعين اثنين لمعنيين مختلفين، األول جاء نكرة في قوله ) جّبار(والمشتق الثاني 

›šÏ9≡x: ( تعالى x. ßì t7 ôÜtƒ ª!$# 4’n?tã Èe≅à2 É=ù=s% 9 Éi9 s3 tF ãΒ 9‘$¬6y_()2( وقرئت ،)4’n?tã Èe≅à2 É=ù=s% 

9Éi9 s3 tF ãΒ 9‘$ ¬6y_ (قلب ُمتكبر يراُد به :واإلضافة أولى ألن المتكبر هو اإلنسان وقد يقال. بالتنوين

 #$!uθèδ ª: (وذلك في قوله تعالى) الّجبَّاُر(وفي الموضع الثاني جاءت الصفة معرفة  .)3(اإلنسان

”Ï% ©! $# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7Î= yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰à) ø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# ß⎯ÏΒ ÷σ ßϑø9$# Ú∅Ïϑ ø‹yγ ßϑø9$# â“ƒÍ“ yèø9$# â‘$ ¬6yf ø9$# 

çÉi9 x6tGßϑ ø9$# 4 z⎯≈ysö6ß™ «!$# $ £ϑ tã šχθà2 Îô³ ç„()4( ،)â‘$ ¬6yfø9$# :(وجبروت اهللا . هو العظيم

والجبار من أسماء اهللا تعالى  .)5(ةٌهذا القول صفةُ ذاٍت من قولهم نخلةٌ جبَّار وهو على. عظمته

  .)6(القَهَّار

أن يْسلََم اإلنساُن : فالسَّالمة. السين والالم والميم معظم بابه من الصحة والعافية ):سلم(

. الُمْسِلُم: والسَّليُم. )7(ألنَُّه يسلم من اإلباء واالمتناع: االنقياد: واإلسالم. من العاهِة واألذى

اسم من أسماء اهللا الحسنى، لسالمته مما يلحق المخلوقين : والسَّالم. )1(واللَّديغُ الجريُح: والسَّليُم

  .)2(من العيب والنقص والفَناِء

                                           
 .198:، ص11الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 1(

  .35: آيةغافر، سورة ) 2(

 .33:، ص4إعراب القرآن، ج النّحاس،) 3(

  .23: آيةالحشر، سورة ) 4(

  .47-46:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

 .54:، ص2، جالسيوطي، معترك األقران) 6(

 .90:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .665 – 660:، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

  .91:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 2(
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=ãΝ≈n: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل خمسة مشتقات أحدها وورد في ) 9$#¡¡

%uθèδ ª!$# ”Ï: (قوله تعالى ©! $# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7 Î= yϑ ø9$# â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈n= ¡¡9$# ß⎯ÏΒ ÷σ ßϑø9$#()1( ،

)ãΝ≈n=¡¡9$# :(وقيل . ذو السَّالمة من النقائص، وهو الذي سلم من كل عيبٍ وبرئ من كل نقص

  .)2(الذي سلم الخلقُ من ظُلِْمِه: معناه
  

AΟŠ: (والثاني Î= y™ (وتكرر وروده مرتين صفة ِلقلب، ومنه قوله تعالى) :øŒÎ) u™!%y` … çμ−/ u‘ 5=ù=s) Î/ 

AΟŠ Î=y™()3( ،)AΟŠ Î= y™ :(الناصح هللا عز وجل في خَلِْقِه: وقيل معناه. أي ُمخلص من الشِّرك والشَِّك .

  .)4(هو الذي ال يلعن شيئاً: وقيل

‘Wξã_u: (وورد في قوله تعالى) سَْلماً : (والثالث uρ  ًسَْلما @≅ã_tÏj9 ö≅yδ Èβ$tƒÈθ tF ó¡ o„ ¸ξsW tΒ 4 

ß‰ôϑ ptø: $# ¬! 4 ö≅t/ ÷Λèεç sYø. r& Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ()5() . ًأي خالصاً لسيد واحد، وهو َمثَُل من ): سَْلما

والرابع . )6(الخالُص ِضدُّ الُمشْتَرك): سَّالُموال). (ساِلماً(و ) َسلَماً(يعبد اهللا وحده، وقرئ 

)Zπ yϑ Î=ó¡ •Β (وورد في قوله تعالى) :⎯ ÏΒuρ !$ uΖ ÏF −ƒÍh‘ èŒ Zπ ¨Βé& Zπ yϑ Î=ó¡ •Β y7 ©9()7( ،)Zπ yϑ Î= ó¡•Β :( ٌأي ُمخِْلصة

، بدليل قوله تعالى في اآلية )8(- صلى اهللا عليه وسلم  –لك، والمقصود بهذه اآلية أمَّةُ محمد 

$: ( التالية uΖ−/u‘ ô] yèö/$#uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝ åκ ÷]ÏiΒ()9( . والخامس);M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ (وورد في قوله تعالى :

)4©|¤ tã  ÿ…çμ š/u‘ βÎ) £⎯ä3 s) ¯=sÛ β r& ÿ… ã&s! Ï‰ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø—r& #Z öyz £⎯ä3ΨÏiΒ ;M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ()1( ،);M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ :( أي

  .)2(مسلمات ألمر اهللا وأمر رسوله: وقيل معناه. مخلصات

                                           
 .23: آيةالحشر، سورة ) 1(

 .46-45:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

  .84: آيةالصافات، سورة ) 3(

 .91:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 4(

 .29: آيةالزمر، سورة ) 5(

 .253:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

 .128: آيةالبقرة، سورة ) 7(

 .214:، ص1الزمخشري، الكشاف، ج) 8(

 .129: آيةالبقرة، سورة ) 9(

  .5: آيةالتحريم، سورة ) 1(

 .194 – 193:، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(
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الشين والهاء والدال أصٌل يدلُّ على حضور وعلم، وإعالم، ال يخرج شيٌء من  ):شهد(

ذكرناها من الحضور، والعلم، فروعه عن هذا المعنى، من ذلك الشَّهادة، يجمع األصول التي 

جمع : والشُّهود. َن وأعلم لمن الحقَّ، وعلى من هوَبيَّأي : وشهَِد فالٌن عند القاضي. واإلعالم

  :ومنه قول األعشى ميمون بن قيس. )1(والشَّاهُد أيضاً الَملَُك. الشَّاهد
  )الطويل(

ــةً    ــك ِنْعَم ــافراً ل ــَبنِّي ك ــال تْحَس  ف
 

 )2(، فاشْـــَهدعلـــّي شـــهيٌد شـــاِهُد اهللا 

  .)3(شاهد اهللا جلَّ ثناؤه، هو الَملَُك

وذلك في ) ©Îγ≈x‰́#: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتقان اثنان أحدهما

$!: (قوله تعالى ¯ΡÎ) !$uΖ ù= y™ö‘ r& óΟ ä3 ö‹s9Î) Zωθß™u‘ #́‰Îγ≈x© ö/ä3 ø‹n= tæ !$uΚ x. !$ uΖù= y™ö‘ r& 4’n< Î) šχ öθtãöÏù 

Zωθß™ u‘()4( ،)# ´‰Îγ≈x© :(والخطاب ألهل مكة. أي يشهد عليكم يوم القيامة بكفركم وتكذيبكم)5(. 

⎫⎦t: (وتكرر وروده مرتين، منها قوله تعالى) −YŠθåκà#(والثاني  ÏΖt/uρ #YŠθåκ à−()6( ،)# YŠθåκ à− :( أي

رجال يشهدون معه : حضوراً معه بمكة ال يفارقونه للتصرف في عمل أو تجارة، وقيل معناه

المجامع والمحافل، أو تُسمع شهادتهم فيما يحاكم فيه، والمراد بهذا الوصف الوليد بن المغيرة 

 .)7(المخزومي
  

. )1(العين والزاء أصٌل واحٌد يدٌل على ِشدٍة وقوٍة وما ضاهاهما من َعلََيٍة وقهر ):َعزّ (

القُوَّةُ والشَِّدةُ : والِعزَّةُ في األهل. )2(ِضدُّ الذُّلِ، ويقال للشيِء َعزيٌز إذا قَلَّ فال يكاد يوجد: والِعزُّ

                                           
 .221:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .101:ديوان األعشى، ص) 2(

 .221:، ص3، جابن فارس، مقاييس اللغة) 3(

  .15: آيةالمزمل، سورة ) 4(

 .642:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 5(

  .13: آيةالمدثر، سورة ) 6(

 .649:، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 7(

 .41 – 38:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .429:الرازي، مختار الصحاح، ص) 2(
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والعزيُز من . ُب وال ُيقَْهُر والجمُع ُعزَّازأي منيٌع ال ُيغلَ: وَرُجٌل عزيٌز. والغَلََبةُ والرِّفَْعةُ واالمتناُع

صفات اهللا عز وجل وأسمائه الحسنى، ويعني الممتنع فال يغلُبُه شيٌء، وهو القوّي الغالب كل 

  .)1(شيٍء

•â“ƒÍ: (وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتقان اثنان األول yèø9$# ( وتكرر

•Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ: (وروده في ستة مواضع منها قوله تعالى yèø9$# ÞΟŠ Å3 ysø9$#()2( ،)â“ƒÍ• yèø9$# :(

ر للنصارى الذين وفي هذه اآلية زج. إشارة إلى كمال القدرة والحكيم، إشارة إلى كمال العلم

يؤمنون بالتثليث، وهو تقرير لما تقدم من أن علم المسيح ببعض الغُيوب، وقدرته على اإلحياء 

فإن اإلله ال بُد وأن يكون كامل القدرة وهو  ،واإلماتة في بعض الصُّور ال يكفي في كونه إلهاً

ذكر، ألن العلم بكونه تعالى وقّدم العزيز على الحكيم في ال .)3(العزيز، وكامل العلم، وهو الحكيم

قادراً متقدم على العلم بكونه عالماً في طريق المعرفة االستداللية، فلما كان مقدماً في المعرفة 

  .)4(االستداللية، وكان هذا الخطاب مع المستدلين، قدَّم تعالى ذكر العزيز على الحكيم

ο<(والثاني  ¨“ Ïãr& (وورد مرة واحدة في قوله تعالى) :t∃öθ|¡ sù ’ÎA ù'tƒ ª!$# 5Θöθs) Î/ öΝ åκ™:Ït ä† ÿ… çμ tΡθ™6Ïtä†uρ 

A'©! ÏŒr& ’n? tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# >ο ¨“Ïãr& ’n?tã t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9$#()5( ،)>ο ¨“ Ïãr& :( أي أنهم مع شرفهم وعلوِّ طََبقَِتهِْم

  .)6(وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم
  

                                           
  .228 – 227: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .6: آيةآل عمران، سورة ) 2(

  .166 – 165: ، ص7الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 3(

 .207:، صالمصدر نفسه) 4(

  .54: آيةالمائدة، سورة ) 5(

 .681:، ص1الزمخشري، الكشاف، ج) 6(
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و واواً أو ألفاً، أصٌل واحد يدلُّ على العين والالم والحرف المعتل ياًء كان أ ):علو(

β¨: (، ومنه قوله تعالى)1(العظمةُ والتََجبُُّر: والعلو. السُُّموِّ واالرتفاع، وال يَّشُذُّ عنه شيٌء Î) 

šχ öθtãöÏù Ÿξtã ’Îû ÇÚö‘ F{$#()2(أي شريفٌ: ورجٌل عالي الكعب. ، أي طغى وتَجبََّر)3( .

األرض إذا استكبر وطغى، واهللا عز وجل هو الَعليُّ والُمتَعالي العالي، وعال فالٌن في : واَألْعلَى

: الَعِليُّ: ومعاني هذه الصفات التي خصَّ بها اهللا جل شأنه على النحو اآلتي. اَألْعلىوالعالي و

الذي جلَّ عن إفِك المفتريَن وتَنَزَّه على : والمتعالي. الذي ليس فوقه شيٌء: والعالي. الشَّريفُ

هو اهللا الذي هو أعلى من كل عالٍ، واسمه : واألْعلَى. العالي: حِّيزين، والمتعاليوساوس المتَ

وال يوصف بهذه الصفات إال اهللا : جمع األعلى: والَعليُّ. األعلى أي صفته أعلى الصفات

  .)4(سبحانه وتعالى

: ولوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان، األ

)4’n?ôãF{$# ( وتكرر وروده صفة للعاقل في خمسة مواضع، في موضعين منها جاء صفة)للمأل( ،

ω tβθãè£ϑ: (منها قوله تعالى ¡¡ o„ ’n< Î) Z∼yϑ ø9$# 4’n?ôãF{$# tβθèùx‹ ø) ãƒuρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 5=ÏΡ%ỳ()5( ،)Z∼yϑ ø9$# 

4’n?ôãF{$# :(باإلضافة إلى مأل األرض أهل السماء الدنيا فما فوقها، وسمي الكلُّ منهم أعلى)6(. 

$tΑ: (منها قوله تعالى) رّب(وفي المواضع الثالثة األخرى جاء صفة لـ  s) sù O$ tΡ r& ãΝ ä3 š/u‘ 

4’n?ôãF{$#()7(أراد القادة والّسادة، وهو : وقيل. أي ال رب لكم فوقي: ، وهو قول فرعون لقومه

  .)8(ربُّهم وأولئك هم أرباُب السَّفلِة من الناس

                                           
 .112:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .4: آيةالقصص، سورة ) 2(

 .114 – 113:، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

 .423 – 421: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

  .8: آيةالصافات، سورة ) 5(

  .65:، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

  .24: آيةالنازعات، سورة ) 7(

 .202:، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 8(
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$!t⎦,Î( :واآلخر tã (وورد في قوله تعالى) :4’n< Î) šχ öθtãöÏù ⎯Ïμ 'ƒZ∼ tΒ uρ (#ρ çy9 õ3 tF ó™ $$sù (#θçΡ%x. uρ $ ·Βöθs% 

t⎦, Î!$tã()1( ،)t⎦,Î!$ tã :(أي متكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم)متطاولين على النَّاس قاهرين : وقيل .)2

  .)3(بالبغي والظلم
  

هو كبيٌر : يقال. على خالف الصِّغر الكاف والباء والراء أصٌل صحيٌح يدلُّ ):آبر(

ورِثوا المجَد كابراً عن كابرٍ، أي كبيراً : يقال. الكبيُر في الشَّرف والِعزِّ: والكابُر. وكَُباٌر، وكُبَّاٌر

الَعظَمةُ : والِكْبُر. )4(معظُم األمرِ: والِكْبُر. الَهَرُم: والِكَبُر. عن كبير في الشَّرِف والعزِّ

من صفات اهللا : والُمتَكبُِّر. )6(مصدر الكبير في السنِّ من الناس والدَّواب: والِكْبُر. )5(والِكبرياُء

: الذي تَكبََّر عن ظلم عباده، والكْبرياُء: والُمتَكَبُِّر. )7(البليغُ الكبرياء والَعظَمِة: عز وجل، ويعني

المتَكبُِّر : ي عن صفات الخَلِْق وقيلوقيل المتعال. أي العظيُم ذو الكبرياء: والُمتَكبُِّر. َعظََمةُ اهللا

  .)8(وقد َعلَتُْه كَْبَرةٌ، وعالُه الِكَبُر إذا أَسنَّ: الطّاِعُن في السِّنِّ: والكبيُر. على ُعتاِة خَلْقِه

:  وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم، مشتقان اثنان، أحدهما

)çÉi9 x6tGßϑ ø9$# ( قوله تعالىوذلك في) :uθèδ ª!$# ”Ï% ©! $# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7Î= yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰à) ø9$# 

ãΝ≈n= ¡¡9$# ß⎯ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# Ú∅Ïϑ ø‹yγ ßϑø9$# â“ƒÍ“ yèø9$# â‘$ ¬6yfø9$# ç Éi9 x6tGßϑ ø9$# 4()9(، )çÉi9 x6tGßϑ ø9$#(:  أي الذي تكبر

عما ال يليق به من صفات الحدث  وقيل الُمتَكبُِّر عن كل سوء، المتعظُم. بربوبيته فال شيء ِمثْلُه

والكبرياُء في صفات اهللا مدح، وفي صفات . وأصُل الكبرِ والكبرياء االمتناع وقلة االنقياد. والذَّم

والمتَكبُِّر . معناه الكبير ألنه أجلُّ من أن يتكلف كبراً: وقيل. العالي: والُمِتكبُِّر. المخلوقين ذم

                                           
  .46: آيةالمؤمنون، سورة ) 1(

  .126: ، ص12م القرآن، جالقرطبي، الجامع ألحكا) 2(

  .191:، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

  .154 – 153:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .56:الرازي، مختار الصحاح، ص) 5(

 .362-361:، ص5كتاب العين، ج: الخليل بن أحمد) 6(

  .534:الزمخشري، أساس البالغة، ص) 7(

  .578 – 577: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(

  .23: آيةالحشر، سورة ) 9(
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ثم . مخلوق إذا وصف بِتَفَعَّل إذا نسب إلى ما لم يكن منهوليس كما يوصف به ال. بمعنى الكبير

  .)1(نَزَّه نفَْسُه

θä9$#): (قوله تعالى هماوتكرر وروده صفة مفردة للعاقل في موضعين اثنين ) .ZÎ6x#: (واآلخر s% 

$pκ š‰r'̄≈tƒ â“ƒÍ“ yèø9$# ¨β Î) ÿ… ã& s! $ \/r& $V‚ø‹x© #Z Î6x.()2( ،)#ZÎ6x. :(ِولم يرد ِكَبَر السِّنِّ، ألّن أي كبير القَْدر ،

المراد بها كبر السن والمعنى أن لبنيامين هذا ) .ZÎ6x#(وقيل في  .)3(ذلك معروف من حال الشيخ

وأما قوله . )4(أباً شيخاً كبيراً ال يستطيع فراقه، وال يصبر عنه، وال يقدر على الوصول إليه

tGs9$$: (- عليه السالم  –تعالى على لسان ابنتي شعيب  s% Ÿω ’Å+ ó¡ nΣ 4©®L ym u‘ Ï‰óÁãƒ â™!$tãÌh9$# ( 

$tΡθç/r&uρ Ó‡ø‹x© ×Î7 Ÿ2()5( ،)×Î7 Ÿ2 :( أي ال يستطيع لضعفه أن يباشر أمَر غَنَِمِه، وأنهما

لضعفهما وِقلِة طاقتهما ال تقدران على مزاحمة األقوياء، وأّن عادتهما التأني حتى ًيصدر الناُس 

  .)6(رِدانِعن الماء ويخلى، وحينئذ تَ

الميم والالم والكاف أصٌل صحيٌح يدلُّ على قُوٍة في الشيِء وصحٍَّة، ومنه َملََك  ):ملك(

: ما ُمِلَك من مالٍ، والمملوك: فالِملُْك. اإلنسان الشيء َيْمِلكُُه َملْكاً، ألن َيَدُه فيه قويَّةٌ صحيحةٌ

والَمِلُك والَمليُك هللا . )8(مالُك والُملُوُكوالَمِلُك مقصوٌر من مالك أو مليٍك والجمع األ. )7(العبد

وَمِلٌك أعمُّ من مالٍك، فلكل . )9(ما ملكت اليد من مال وخََول: والَملُْك لغير اهللا، والُملُْك. وغيره

                                           
  .47:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 1(

 .78: آيةيوسف، سورة ) 2(

 .240:، ص9القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 3(

، ، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1األشقر، محمد بن سليمان بن عبد اهللا، زبدة التفسير من فتح القدير، ط) 4(

 .315: م، ص1985 -هـ 1406

 .23: آيةالقصص، سورة ) 5(

 .269:، ص13القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

  .352- 351: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .633:الرازي، مختار الصحاح، ص) 8(

  .362:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 9(
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هو اهللا تعالى وتقَدَّس، َمِلُك الُملُوك له الُملُْك وهو : والَمِلُك. )1(َمِلٍك مالٌك وليس كلُّ مالك َمِلكاً

  .)2(يوم الدين وهو مليُك الخَلِْق أي ربُّهم ومالكهم مالُك

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان، أحدهما 

)à7Î= yϑ ø9$# (وورد في قوله تعالى) :uθèδ  ª!$# ”Ï% ©! $# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7 Î=yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰à) ø9$# 

ãΝ≈n= ¡¡9$#()3( ،)à7 Î=yϑ ø9$# :(ٍأي الُمنَزَُّه عن كل نقصٍ، والظاهُر عن كلِّ عيب)(واآلخر  .)4%Z.θè= ôϑ ¨Β (

<z: (وورد في قوله تعالى uŸÑ ª!$# ¸ξsVtΒ # Y‰ö6tã %Z.θè=ôϑ ¨Β ω â‘Ï‰ø) tƒ 4’n? tã &™ó©x«()5( ،)%Z.θè=ôϑ ¨Β :(

كالعبد الذليل  أي كافراً، فإنه من حيث أنه بقي محروماً عن عبودية اهللا تعالى وعن طاعته صار

  .)6(الفقير العاجز

أول العدد والجمع : فالواحُد. )7(الواو والحاء والدال أصٌل واحٌد يدلُّ على االنفراد ):وحد(

أي ُمتَقَدٌِّم في : ورجٌل واحٌد. وليس للواحد تثنية وال لالثنين واحد من جنسه. )8(ُوْحدان، وُأْحدان

والواحد بني على انقطاع النظير . فهو وحده لذلك بْأس أو علم أو غير ذلك كأنّه ال مثل له

. وَعَوزِ الِمثل، والوحيد بني على الَوْحَدِة واالنفراد عن األصحاب من طريق بينونته عنهم

والواحد من صفات اهللا تعالى، ومعناه ّأنه ال ثاني له، ويجوز أن ينعت الشَّيُء بأنه واحد، فأما 

ذو الوحدانية : والواحد. لوص هذا االسم الشريف له َجلَّ ثناؤهأحد فال ينعت به غير اهللا تعالى لخ

  .)9(وهو اهللا تعالى، واألحد من صفات اهللا تعالى

: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان أحدهما

)Ó‰Ïn≡uρ (وتكرر وروده صفة للعاقل في خمسة عشر موضعاً منها قوله تعالى: )$ tΒuρ ô⎯ ÏΒ >μ≈s9 Î) 

                                           
  .187:، ص2ابن سيده، المخصص، ج) 1(

  .362:، ص8نظور، لسان العرب، جابن م) 2(

  .23: آيةالحشر، سورة ) 3(

 .45:، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 4(

 .75: آيةالنحل، سورة ) 5(

 83:، ص20الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 6(

  .91:، ص6ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .711:الرازي، مختار الصحاح، ص) 8(

  .237-236:، ص9سان العرب، جابن منظور، ل) 9(
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HωÎ) ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ()1( ،)Ó‰Ïn≡uρ :( أي ما في الوجود من هذه الحقيقة إال فرد واحد، وذلك رّداً على

Zο: (واآلخر .)2(النصارى في قولهم إنَّ اهللا ثالث ثالثة y‰Ïn≡uρ ( وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل

tβ%x. â¨$̈Ζ9$# Zπ: (في أربعة عشر موضعاً منها قوله تعالى ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ y] yèt7 sù ª!$# z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# 

š⎥⎪ ÌÏe± u; ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹ΨãΒuρ()3( أي كان الناس على دين واحد وهو اإليمان والحقُّ، واستدلوا على ،

[y: (صحة هذا التفسير بقوله تعالى في اآلية نفسها yèt7 sù ª!$# z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ ÌÏe± u; ãΒ t⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒuρ 

tΑt“Ρ r&uρ ãΝ ßγ yètΒ |=≈tGÅ3 ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝ ä3ósuŠ Ï9 t⎦÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θà n=tF ÷z $# ÏμŠ Ïù()4( فاألنبياء ،– 

  .)5(ُبِعثُوا بعد اختالف الناس –عليهم السالم 

                                           
  .73: آيةالمائدة، سورة ) 1(

 .60:، ص12الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 2(

  .213: آيةالبقرة، سورة ) 3(

 .213: آيةالبقرة، سورة ) 4(

  .11:، ص6الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 5(
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  :الصفات المحايدة -4

ويقصد بها الصفات التي ال تفيد سلباً وال إيجاباً، ويمكن أن يوصف بها األخيار واألشرار، فهي 

  :وقد جاءت هذه الصفات على النحو التالي. فات عامة ال تختص بموصوف معينص
  

: الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه وهو خالف التّقدم، واآلِخُر ):أخر(

: " تالٍ لألّول ويأتي اآلخَُر بمعنى غيـر، كقولـك  : واآلخَُر. نقيض القُُدمِ: نقيض المتقدِّم، واُألخُُر

  . )2(ومؤنثه أخرى وتجمع على ُأخْريات وُأخَر. )1(على آخرون)آخر(وقد جمع  " ُررجٌل آخَ

: وقد رد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم خمسـة مشـتقات أحـدها   

)tyz#u™ (منها قوله تعـالى . وتكرر ورده في ثمانية مواضع) :yŸωuρ ö≅yèøgrB yìtΒ «!$# $·γ≈s9Î) tyz#u™ 

4’s+ ù= çF sù ’Îû tΛ©⎝ yγ y_ $ YΒθè= tΒ # ·‘θãmô‰̈Β ((3) ،)yz# u™ :(   بمعنى غير وفي اآلية نهي عن عبـادة غيـر

اهللا، والتنبيه على أن أول كل عمل وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد وآخره يجـب  

فـي   وورد صفة مفردة للعاقل مرة واحدة وذلـك ): ءاخَرون: (والثاني. )4(أن يكون ذكر التوحيد

β÷: (قوله تعالى Î) !#x‹≈yδ HωÎ) î7 øùÎ) çμ1utI øù$# … çμ tΡ%tæ r&uρ Ïμ ø‹n= tã îΠöθs% šχρ ãyz#u™()5( ،)χρ ãyz#u™ :(

⎪⎥: (والثالث. أي غير األولين Ìyz#u™ (   وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل في القـرآن الكـريم

ــالى   ــه تع ــا قول ــرات منه ــع م $!šâ: (أرب yϑ x. Ν à2r't±Ρ r& ⎯ ÏiΒ Ïπ −ƒÍh‘ èŒ BΘöθs% š⎥⎪ Ìyz#u™()6( ،

)⎥⎪Ìyz#u™ :(والرابع. أي قوم غير القوم األولين) :وورد صفة مفـردة للعاقـل فـي    ) ُأخرى

ÏNù'tGø9uρ îπ): (القرآن الكريم في موضـع واحـد هـو قولـه تعـالى      x Í←!$ sÛ 2”t÷z é& óΟ s9 (#θ= |Áãƒ 

(#θ= |Áã‹ù= sù y7 yètΒ()1( ،)”t÷z é& :(طائفـة  : ئفة األولى التي صلت، وقيلأي طائفة ثانية غير الطا
                                           

 .70: ، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .94: ، ص1لعرب، جابن منظور، لسان ا) 2(

 .39: سورة اإلسراء، آية) 3(

 .214: ، ص2الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 4(

 .4: سورة الفرقان، آية) 5(

 .133: سورة األنعام، آية) 6(

 .102: سورة النساء، آية) 1(
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ο: (والخامس. )1(ثانية والطائفة األولى تكون ما زالت في صالتها tÅz Fψ : وورد في قوله تعالى) #$

)$ tΒ $ uΖ÷èÏÿxœ # x‹≈pκÍ5 ’Îû Ï' ©# Ïϑ ø9$# Íο tÅz Fψ $# ÷β Î) !#x‹≈yδ ωÎ) î,≈n=ÏG÷z $#()2( ،)ο tÅz Fψ$# (  في هذه اآلية تعنـي

  .)3(الثانية
  

أربعة أبواب وهي األصل والمرجع والجماعة  لهمزة والميم أصل واحد، يتفرع منها ):أم(

  .)4(والّدين

وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان، أحدهما 

ãΝ: (وورد في قوله تعالى) ُأَممَّا( ßγ≈oΨ÷è©Ü s%uρ ó©tL oΨøO$# nο u ô³ tã $ »Û$ t7 ó™r& $ Vϑ tΒ é& 4()5( ،)$Vϑ tΒé& :( أي

وقد . منها كانت تَُؤُم خالف ما تؤمه األخرى وال تكاد تأتلف ةجماعة كثيفة العدد، وكل واحد

فرق اهللا عز وجل بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة ألنهم كانوا من اثني عشر رجالً من أوالد 

) يُأمِّ(والمشتق اآلخر . )6(يعقوب، فميزهم وفعل بهم ذلك لئال يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج

  .من هذا البحث) 111: ص( ه في الصفات المفردة الخاصة بالّرسللووقد تم تنا

الهمزة والنون والسين أصٌل واحد، وهو ظهور الشيء، وكل شيء خالف طريقة  ):أنس(

الناُس، : لجمع، واإلنسان مفرٌد وا)8(الَبشَُر، الواحد إنسيُّ والجمُع َأناِسيُّ: واإلنسان. )7(التَوحُّش

واإلنسان لفظ واحد يقع على . )9(وَأناسي وأناسين، وقد سميَّ بهذا االسم ألنه ُعهِد إليه فنسى

الواحد والجمع والمذكر والمؤنث بصيغة واحدة، فمما يدل على وقوعه على الواحد قولهم في 

يدل على وقوعه على ذلك في التثنية، ومما  اتثنيته إنسانان، فلوال داللته على المفرد لم يقولو

                                           
 .25: ص ،11الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 1(

 .7: سورة ص، آية) 2(

 .95: ، ص1العرب، ج ابن منظور، لسان) 3(

 .21: ، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .160: سور األعراف، آية) 5(

 .33-32: ، ص15الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 6(

 .145: ، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 7(

 .205: ، ص2الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج) 8(

 .240 :، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج )9(
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β¨: (الجميع َمعنياً به النوع قوله تعالى Î) z⎯≈|¡ΣM} $# t,Î= äz %·æθè= yδ()1( ثم قوله تعالى في السورة ،

,⎦ωÎ) t: (ذاتها Íj#|Áßϑ ø9$#()2( ففي استثناء الجماعة من هذا االسم داللة بينة على أن المراد العموم ،

  .)3(والكثرة

) اإلنسان(ة مفردة للعاقل  في القرآن الكريم مشتق واحد هو وقد ورد من هذا األصل اللغوي صف

$: (وتكرر وروده في موضعين اثنين منها قوله تعالى pκš‰r'̄≈tƒ ß⎯≈|¡Ρ M} $# $tΒ x8¡ xî y7 În/tÎ/ 

ÉΟƒÌx6ø9$#()4(اإلنسان هنا هو : ، المقصود باإلنسان في هذه اآلية الكريمة، ُمنكروا البعث وقيل

وورد في . )5(محيِّد بن كَلَْدةَ الُجشَُأبي بن خلف، وقيل نزلت في اَأل: قيلالوليد بن المغيرة و

$: (الموضع األخر في قوله تعالى yγ •ƒr'̄≈tƒ ß⎯≈|¡Ρ M} $# y7 ¨ΡÎ) îy ÏŠ%x. 4’n< Î) y7În/u‘ %[n ô‰ x. ÏμŠÉ)≈n= ßϑ sù ()6( ،

  .)7(فارالمراد باإلنسان في هذه اآلية الجنس، أي يا بن آدم، وقيل المراد بها جميع الك
  

يء، مبتدأ الشَّ: فاألول .ابتداء اَألمر وانتهاؤُه: الهمزة والواو والالم أصالن ):أول( 

  .)9(ِضدُّ اآلِخر: ، واألول)8(يوم األحد عند العرب: واألول. األولى، والجمع ُأولَيات: والمؤنثةُ

: أحدها: تقاتوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم أربعة مش

$: (وورد في قوله تعالى: األول uΖ Í‹yèsù r& È,ù= y⇐ø9$$ Î/ ÉΑ̈ρ F{$# 4 ö≅t/ ö/ãφ ’Îû <§ ö6s9 ô⎯ ÏiΒ 9,ù= yz 

7‰ƒÏ‰ỳ()1( ،)Α̈ρ F{$# :(َأنَّا لم نعجز كما علموا عن الخلق، حتى نعجز : خالف الثاني والمعنى

                                           
 .19: سورة المعارج، آية) 1(

 .22: سورة المعارج، آية) 2(

 .63: ، ص1ابن سيده، المخصص، ج) 3(

 .6: سورة االنفطار، آية) 4(

 .245: ، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 5(

 .6: سورة االنشقاق، آية) 6(

 .238: ، ص19القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(

 .159-158 :، ص1اييس اللغة، جابن فارس، مق)8(

 .342: ، ص3الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج) 9(

 .15: سورة ق، آية) 1(
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tβθä9̈ρ( :والثاني. )1(عن الثاني F{$# (اقل في القرآن الكريم في ثالثة مواضع وورد صفة مفردة للع

(šχθà: (منها قوله تعالى Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈yγ ßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡ F{$#uρ()2( ،)βθä9̈ρ F{$# :( هم

هم السابقون : هم من بايعوا بيعة الرضوان، وقيل: الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدراً، وقيل

وورد صفة مفردة للعاقل في ستة مواضع منها ) اَألوَّليَن: (ثالثوال. )3(في الهجرة وفي النصرة

$tΑ: (قوله تعالى s% ö/ä3š/u‘ > u‘ uρ ãΝ ä3Í←!$ t/# u™ t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$#()4( ،)⎦⎫ Ï9̈ρ F{$# :( الذين قبلكم من اآلباء

n<ρ’4: (والرابع. )5(واألجداد والقرون السالفة في اآلباد W{$# ( وتكرر وروده صفة مفردة  للعاقل في

…ÿ: (لقرآن الكريم في ثالثة مواضع منها قوله تعالىا çμ ¯Ρr& uρ y7 n=÷δ r& #·Š%tæ 4’n<ρ W{$#()6( ،)4’n<ρ W{$# :(

عليه  - ألنها أول أمٍة ُأهلكت بعد نوح: قيل سماها األولى ألنهم كانوا من قبل ثمود، وقيل

ُأهلكت هما عادان األولى ُأهلكت بالريح الصرصر، ثم كانت األخرى، ف: ، وقيل- السالم

بن عوص بن سام بن نوح، وعاد الثانية من ولد عاد األولى هو عاد بن إرم : وقيلبالصيحة، 

›x‹≈yδ ÖƒÉ#: (وقوله تعالى. )7(عاد األولى tΡ z⎯ÏiΒ Í‘ ä‹ ‘Ζ9$# #’n<ρ W{$# ()8( ،)Í‘ ä‹‘Ζ9$# #’n<ρ W{$# :( األنبياء - 

وقيل المراد . لحقِّ الذي ينذر بهأنذروا با  - صلى اهللا عليه وسلم  -  قبل محمد - عليهم السالم 

أخبار األمم الماضية الذين هلكوا بسبب تكذيبهم للرسل وفي ذلك تخويف لهذه : بالنُذر األولى

  .)9(األمة من أن ينزل بها ما نزل بأولئك

                                           
 .385: ، ص4الزمخشري، الكشاف، ج) 1(

 .100: سورة التوبة، آية) 2(

 .169-168: ، ص1الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 3(

 .26: سورة الشعراء، آية) 4(

 .277: ، ص1البداية والنهاية، مكتبة اإليمان، المنصورة، ج ،اء إسماعيل بن كثيرابن كثير، أبو الفد) 5(

 .50: سورة النجم، آية) 6(

 .121: ، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 7(

 .56: سورة النجم، آية) 8(

 .121: ، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 9(
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الباء والنون والواو كلمة واحدة، وهو الشيء َيتولد عن الشيء، كابن اإلنسان  ):بنو(

الولد والجمع أبناء وبنون، واألنثى ابنةٌ : واالبن. )1(و والنسبة إليه َبنَويُّوغيره، وأصل بنائه بن

  .)2(وبنتٌ والجمع بنات

) ابن(فة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو غوي صوقد ورد من هذا األصل الل

øŒÎ) ÏM: (وتكرر وروده في ثمانية عشر موضعاً منها قوله تعالى s9$ s% èπ s3Í×̄≈n= yϑ ø9$# ãΝ tƒöyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# 

Ï8çÅe³ u; ãƒ 7π yϑÎ= s3 Î/ çμ÷Ζ ÏiΒ çμ ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# ©|¤Š Ïã ß⎦ø⌠$# zΝ tƒö tΒ()3( ،)⎦ø⌠$#(:  صفة للمولود الذكر

  .)4(واسمه عيسى، وأما المسيُح فهو لقب
  

ن من األيام، والثَّلُوثُ م: والثالثاء. ة، وهي العدددالثاء والالم والثاء كلمة واح ):ثلث(

إذا : ُل مثلوثالمزادة تكون من ثالثة ُجلوٍد، وَحْب: والمثلوثة. اإلبل، التي تمأل ثالثة آنية إذا حلبت

الّساعي بأخيه عند السلطان ألنه ُيهِلك : يوم الثالثاء والُمثَلَّثُ: وذو ثُالث. )5(ىكان على ثالث قُو

  .)7(صار لهما ثالثاً: ِلثُْهما ثَلْثاًويقال ثَلَثَ االثنين َيثْ. )6(نفسه وأخاُه والسلطان: ثالثةً

 )ثالثة(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

.Λä⎢Ψä÷: (على العدد وذلك في قوله تعالى ةللدالل uρ %[`≡uρ ø—r& Zπ sW≈n=rO()8( ،)π sW≈n= rO :( أي أصنافاً ثالثة كل

  .)9(يشاكل الزوج الزوجةصنف يشاكل كل ما هو منه، كما 

الثاء والنون والياء أصٌل واحٌد، وهو تكرير الشيء مرتين، أو جعله شيئين  ):ثنى(

األمر : والثِّنى. واالثنان في العدد معروفان. متواليين، أو متابيين، وذلك قولك ثَنَْيتُ الشيء ثنياً

                                           
 .303: ، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

 .519: ، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .45: سورة آل عمران، آية) 3(

 .50: ، ص8الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 4(

 .385: ، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 5(

 .169: ، ص1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج) 6(

 .691-690: ، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .7: الواقعة، آيةسورة ) 8(

 .198:، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 9(
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ع ألن األول عندهم األحد، ضعف الواحد، واالثنان من أيام األسبو: واالثنان. )1(يعاد مرتين

لها مثان : فاتحة الكتاب، قيل: والجمع أثناء، والمثاني من القرآن، ما ثُنَِّي مرة بعد مرة، وقيل

  .)2(ألنها يثنى بها كل ركعة من ركعات الصالة وتعاد في كل ركعة

) نَْينِاثْ(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو 

$tΑ: (وذلك في قوله تعالى s% uρ ª!$# Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚−Gs? È⎦÷⎫ yγ≈s9Î) È⎦÷⎫uΖ øO$# ( $ yϑ̄Ρ Î) uθèδ ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( }‘≈−ƒÎ*sù 

Èβθç6yδö‘ $$ sù()3( فقد جاء لفظ اثنين لداللة التوكيد وذلك أنه قد غني بقوله ،)⎦÷⎫yγ≈s9Î) ( عن)اثنين (

إن السبب في إتباع اإللهين بالعدد اثنين رغم أن : وقيل. )4(شديدوإنما فائدة العدد هنا التوكيد والت

إلهين تدل على أنهما اثنين أن الشيء إذا كان ُمِستنكَراً ُمْستَقَْبحاً، فمن أراد المبالغة في التنفير 

عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تلك العبارات سبباً لوقوف العقل على ما فيه من 

  .)5(ود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من القبحوالمقص. القبح
  

: والَجنُْب. )6(الُبعد: الناحية واآلخر: الجيم والنون والباء أصالن متقاربان أحدهما ):جنب(

ذو جنابة من قومٍ آخرين ال : وجاٌر ُجنٌُب. غريٌب والجمع أْجناٌب: ورجٌل جانٌب وُجنٌُب. القُرُب

. الُمباعد: هو الذي جاورك، ونََسُبُه من قوم آخرين، والمجانب: والجاُر الُجنُب. ابة لهمقر

الذي يجب عليه الغسل بالجماعِ وخروجِ الَمنىِّ، وقيل هو الذي نُهي أن يقرب مواضع : والُجنُُب

جارك من غير : والجاُر الُجنُُب. الالزقُ بك إلى جنْبِك: والجاُر الُجنُْب. )7(الصالة ما لم يتطهَّر

  .)8(قَْوِمَك

                                           
 .391: ص ،1اللغة، ج سابن فارس، مقايي) 1(

 .711-710: ص ،1ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .51: سورة النحل، آية) 3(

 709: ، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .48-47: ، ص20الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 5(

 .484: ، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

 .217-216: ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(

 .50: ، ص1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج) 8(
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) الُجنُُب(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتق واحد هو

$‘Í: (وذلك في قوله تعالى pgø: $#uρ “ ÏŒ 4’n1 öà) ø9$# Í‘$ pgø: $#uρ É=ãΨàfø9$# É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζ yfø9$$ Î/()1( ،

)Í‘$ pgø: $#uρ É=ãΨàfø9$# :(جواره، وقيل هو الجار األجنبي، و هو الذي َبُعَد )نعت على وزن ): الُجنُُب

الالَّزق بك إلى جانبك، : وقيل الجار الُجنب. )2(فُُعل، وأصله في الجنابة ِضدَّ القرابة، وهو البعيد

)É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζ yfø9$$Î/ :(وقيل. صاِحُبَك في السفر :‘$ pgø: $#uρ) “ ÏŒ 4’n1 öà) ø9$# ( ،هو القريب النسب

البعيد المسكن : القريب المسكن منك، والجنب: القربى ووقيل ذ .لجار الُجنُبِ هو األجنبيوا

  .)3(عنك
  

: وتثنيته. اسم ناقص وتفسيره صاحب ذلك، كقولك فالن ذو مالٍ أي صاحُب مالٍ ):ذو(

ذَوون، وقد صيغت ذو ليتوصل : ذواتا، والجمع: ذات، والتثنية: ذوان، وجمعه ذَُوون، وتأنيث ذو

بمعنى الذي، تُصاغُ ليتوصل بها إلى ) ذو(وتكون . ها إلى الوصف باألجناس، وأصلها ذَواًب

وصف المعارف بالجمل فتكون ناقصة ال يظهر فيها إعراب كما ال يظهر في الذي وال يثنى وال 

يضاف  )ذو(أبلغ من الوصف بصاحب، واإلضافة بها أشرف، فإن ) ذو(والوصف بِـ . )4(يجمع

#: (من ذلك قوله تعالى ،ب يضاف إلى المتبوعللتابع، وصاح sŒuρ Èβθ‘Ζ9$# ŒÎ) |=yδ©Œ()5( فأضافه ،

÷: (إلى النون وهو الحوت، وقال تعالى في سورة القلم É9 ô¹$$ sù È/õ3 çt Î: y7 În/u‘ Ÿωuρ ⎯ä3 s? É=Ïm$ |Áx. 

ÏNθçtø: $# øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ uθèδuρ ×ΠθÝà õ3 tΒ()6(كبير، في ُحْسنِ  ، فالمعنى واحد، ولكن بين اللفظين تفاوت

، وحين ذكره في معرض )ذا(اإلشارة إلى الحالين، فإنه لما ذكره في معرض الثناء عليه أتى بِـ 

  .)7(النَّهي على إتباعه أتى به وبصاحب

                                           
 .36: سورة النساء، آية) 1(

 .96: ، ص1الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 2(

 .54: ، ص2السيوطي، معترك األقران، ج) 3(

 .476-475: ، ص2لسان العرب، ج ابن منظور،) 4(

 87: سورة األنبياء، آية) 5(

 .48: سورة القلم، آية) 6(

 .111-110: ، ص2، جالسيوطي، معترك األقران) 7(
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) ذو(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم خمسة مشتقات األول 

ôM: (تعالى وتكرر في ثالثة مواضع منها قوله t/¤‹ x. öΝ ßγ n=ö6s% ãΠöθ s% 8yθçΡ ×Š%tæuρ ãβ öθtãöÏù uρ ρ èŒ 

ÏŠ$ s? ÷ρ F{$#()1( ،)ρèŒ ÏŠ$ s? ÷ρ F{$# :(كثير البنيان، : ذو البناء المحكم، وقيل: وصف لفرعون، وقيل معناه

 (sŒÎ#: (وورد في قوله تعالى) ذََوا(والثاني . )2(والبنيان يسمى أوتاداً، وقيل معناه ذو القوة والبطش

u |Øym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθyϑ ø9$# t⎦⎫ Ïm Ïπ §‹Ï¹uθø9$# Èβ$ uΖøO $# # uρ sŒ 5Αô‰ tã()3( ،)# uρ sŒ 5Αô‰ tã :( أي مسلمان

من أقاربكم ، ألن األقارب أعلم بأحوال الميت، وهم : صالحان للشهادة في الحضر والّسفر، وقيل

وروده صفة مفردة للعاقل  وتكرر) ِذي(والثالث . )4(أشفقُ بورثته وأرحم وأرأف بهم من سواهم

x8t≈t6s? ãΛôœ: (في القرآن الكريم في ثالثة مواضع منها قوله تعالى $# y7 În/u‘ “ ÏŒ È≅≈n= pgø: $# 

ÇΠ# tø.M} $# uρ((5) ،)“ ÏŒ È≅≈n= pgø: أي جليل في ذاته، كريم في أفعاله، والمراد به وجه اِهللا الذي يلقى ): #$

. (6)حسن الجزاء، وجميل اللقاِء، وحسن العطاءالمؤمنون عندما ينظرون إليه، فيستبشرون ب

$: (وتكرر وروده صفة مفردة للعاقل في موضعين اثنين وذلك في قوله تعالى) ذا(والرابع  VϑŠ ÏKtƒ 

#sŒ >π t/tø) tΒ   ÷ρ r& $ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ # sŒ 7π t/uøItΒ  ((7) ،)#sŒ >π t/tø) tΒ :(أي قرابة، و)#sŒ 7π t/uøItΒ :( أي ال شيء

. وقيل هو القريب البعيد. راب من الفقر، ليس له مأوى إالّ الترابقد لََصقَ بالتُّله، حتى كأنه 

tΠ: (وورد في قوله تعالى) ذات(الخامس . )8(هو ذو العيال المديون: وقيل u‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïèø9$#((9) ،

)ÏN# sŒ ÏŠ$yϑ Ïèø9$# :( األجسام صفة للقبيلة، والمعنى أنهم كانوا بدويين أهل عمد، أو كانوا طوال

                                           
 .12: سورة ص، آية) 1(

 .155: ، ص15القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 2(

 .106: سورة المائدة، آية) 3(

 .115: ، ص12جالفخر الرازي، التفسير الكبير، ) 4(

 .78: سورة الرحمن، آية) 5(

 .193: ، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 6(

 .16- 15: سورة البلد، آية) 7(

 .70: ، ص20القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج) 8(

 .7: سورة الفجر، آية) 9(
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ذات البناء : رجل ُمَعمَّد وعمدان، إذا كان طويالً، وقيل: على تشبيه ورودهم باألعمدة ومنه قولهم

ÏN#sŒ ÏŠ$yϑÏèø9: (، وقيل)1(الّرفيع  .)2(أي ذات القوة والشِّدة مأخوذ من قُوَّةَ األعمدة): #$
  

ح ومنفعة الغين والياء والراء أصالن صحيحان، يدل أحدهما على صالح وإصال ):غير(

وغير . )3(هذا الشيء خالف ذاك، أي سواه وخالفه: ومنه قولهم. واآلخُر على اختالف شيئين

وتجمع غير على ) ليس(و ) سوى(و ) ال(حرف من حروف المعاني، تكون نعتاً وتكون بمعنى 

  .)4(أغيار

في  وتكرر وروده) غير(وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتق واحد هو 

إلى  اًاثنين وعشرين موضعاً جاء في بعضها مضافاً إلى اسم ظاهر وفي بعضها اآلخر مضاف

Íρ: ( فمما جاء مضافاً إلى اسم ظاهر قوله تعالى. بعض الضمائر المتصلة r& š⎥⎫ÏèÎ7≈−F9$# Îö xî 

’Í< 'ρ é& Ïπ t/ö‘ M}$# z⎯ÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh9$# ()5( وقُرئ ،)öxîَ (لحال، والجر على بالنصب على االستثناء أو ا

وقد وضع الواحد موضع الجمع ألنه يفيد الجنس، ويبين ما بعده أن المراد به . الوصفية

β: (ومما جاء  مضاف إلى ضمير متصل قوله تعالى. )6(الجمع Î* sù $yγ s) ¯= sÛ Ÿξsù ‘≅Ït rB … ã&s! .⎯ ÏΒ 

ß‰ ÷èt/ 4©®L ym yxÅ3Ψ s? %¹` ÷ρ y— … çν uöxî()7( ،)… çν uöxî :(وأن يكون ذلك النكاح غير أي رجالً آخر ،

الزوجية أي أن تنكح زوجاً آخر غير الزوج األول المطلق، فإن طلقها الزوج الثاني جاز لها 

>n’4: (ومنه أيضاُ قوله تعالى. )8(العودة إلى األول Î)uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ%s{ r& $ [sÎ=≈|¹ 4 tΑ$ s% ÉΘöθs)≈ tƒ 

                                           
 .751: ، ص4الزمخشري، الكشّاف، ج) 1(

 .46: ، ص20جالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ) 2(

 .404-403: ، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

 .707: ، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .31: سورة النور، آية) 5(

 .237: ، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 6(

 .230: سورة البقرة، آية) 7(

 .105: ، ص6الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 8(
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(#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# $tΒ /ä3 s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈s9Î) … çν ç öxî()1( ،)… çν ç öxî :( أي سواه فهو وحده الذي يستحق العبادة

  .)2( فهو الخالق الرازق

القاف والالم أصالن صحيحان، يدل أحدهما على نزارة الشيء واألخر على خالف  ):قلّ (

والقليُل  .)3(ِخالفُ الكَثْرِة: والِقلَّةُ. قلَّ الشيء ِقلَّةً فهو قليٌل: فمن األول. االستقرار وهو االنزعاُج

يكون ذلك : وقوٌم قليلون وأقِِالُء وقُلٌُل. أي قصيرة دقيقةُ الجثِة: القصيُر، وامرأة قليلةٌ: من الرِجال

  .)4(في ِقلَِّة العدِد وِدقَِّة الجثِة

: وقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم مشتقان اثنان، أحدهما

)A' s#Š Î=s% (ه تعالىوذلك في قول) :Ν Ÿ2 ⎯ÏiΒ 7π t⁄Ïù A' s#Š Î=s% ôM t7 n=xî Zπ t⁄Ïù Oο uÏWŸ2 Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 ª!$#uρ 

yìtΒ t⎦⎪Î É9≈¢Á9$#()5( . ،المعنى أنه ال ِعبرة بكثرة العدد إنما الِعبرةُ بالتأييد اإللهي، والنَّصر السَّماوي

فال منفعةَ في كثرة العدد  فإذا جاءت الدولة فال مضرَّة في القلِة والذِّلة، وإذا جاءت المحنةُ

=tβθè=‹Î(واآلخر . )6(والُعدَِّة s% (وورد في قوله تعالى على لسان فرعون) :¨βÎ) Ï™Iωàσ ¯≈yδ ×π tΒ ÏŒ÷ Å³ s9 

tβθè=‹Î= s%()7( ،)ُثم جعلهم قليالً بالوصف، . الطائفةُ القليلةُ، ذكرهم باالسم الدال على القلة): الشِّرذمة

ويجوز أن يريد . منهم قليالً، واختار جمع السَّالمة، الذي هو للقلِةثم جمع القليل فجعل كل حزب 

أنهم لقلتهم ال يبالي بهم وال يتوقع غلبتهم : والمعنى. الذلة والقماءِة، وال يريد قلَّة العدد: بالقلِة

  .)8(وعلوهم
  

                                           
 .61: سورة هود، آية) 1(

 .157-156: ، ص1ن كثير، البداية والنهاية، جاب) 2(

 .4- 3: ، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 3(

  .479 – 478: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .249: آيةالبقرة، سورة ) 5(

 .185:، ص6الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 6(

  .54: آيةالشعراء، سورة ) 7(

 .320:، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 8(
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.  )1(من ذلك الشيُء الكثير. الكاف والثاء والراء أصٌل صحيٌح يدلُّ خالف الِقلِة ):آثر(

كَثَُر الشيُء : نماُء العدد، يقال: والكثرة. )2(ثَُر َيكْثُُر كَثَْرةً فهو كثيٌر، وقوم كثيٌر، وهم كثيرونوكَ

: والكوثُر. )4(رجاٌل كثيٌر ونساء كثيٌر، ورجال كثيرةٌ ونساء كثيرةٌ: ويقال. )3(كَثَْرةً فهو كثيٌر

ومنه قول . )6(الكثيرِ: والكاِثُر. )5(والعطاء السيُِّد الكثيُر الخير: الكثيُر من كل شيٍ، والكوثُر

   :األعشى ميمون بن قيس

  )السريع(                                         

 َولَســـتُ بـــاألكْثَرِ مـــنهُم حصـــًى
 

ــزَّ  ــا الِعـــ ــاِثروإنمـــ  )7(ةُ للكـــ

  .أي للكثير: للكاثرِ

وتكرر ) .ZÏWx#: (هماوقد ورد من هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل مشتقان اثنان، أحد

=t,n:  (وروده في أربعة مواضع منها قوله تعالى yz uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— £] t/uρ $ uΚ åκ ÷]ÏΒ Zω%y Í̀‘ #ZÏWx. 

[™ !$|¡ ÎΣuρ 4()8( . ،خصَّ اهللا سبحانه وتعالى وصف الكثرة بالرِّجال دون النساِء ألن شهرة الرِّجال أتّم

لى أّن الالئق بحال الرجال االشتهار والخروج والبروز، فكانت كثرتهم أظهر، وهذا كالتنبيه ع

Oο(واآلخر . )9(والالئق بحال النِّساء االحتفاء والخمول uÏWŸ2 (وورد في قوله تعالى) :Ν Ÿ2 

⎯ÏiΒ 7π t⁄Ïù A's#ŠÎ= s% ôM t7 n= xî Zπ t⁄Ïù Oο uÏWŸ2 Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 ª!$#uρ yì tΒ t⎦⎪Î É9≈¢Á9$#()10() .ُالفئة الكثيرة :(

  .)11(قة الكثيرة عظيمة العددالفر

                                           
  .160:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 1(

  .563:الرازي، مختار الصحاح، ص) 2(

  .348:، ص5كتاب العين، ج: الخليل بن أحمد) 3(

  .603-602: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

 .603: ، ص7ور، لسان العرب، جابن منظ)5(

  .161:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 6(

 .189:ص ديوان األعشى،) 7(

  .1: آية، سورة النساء) 8(

  .162:، ص9الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 9(

  .149: آيةالبقرة، سورة ) 10(

 .332 – 331:، ص1الزَّّجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 11(
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: والِمثُْل. )1(الميم والثاء والالم أصٌل صحيٌح يدلُّ على مناظرة الشَّيِء للشيِء ):مثل(

الشَّبُه والشِّْبُه، وال تكون الُمماثلة إال في المتفقينِ، بخالف المساواة فإنَّها تكون بين المختلفين في 

 :ومنه قوله تعالى. )2(ِصفتُُه: وَمثَُل الشَّيِء. والجمع أمثاٌلوالتََمثُُل كالِمثْلِ، . الجنس والمتفقين

)y7 Ï9≡sŒ öΝ ßγè= sVtΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ−G9$# 4 ö/àSè=sVtΒuρ ’Îû È≅Š ÅgΥM} $#()3( ،)öΝ ßγè= sVtΒ :(واألْمثَُل. أي صفتهم :

  .)5(الُمَمثل: واألْمثَُل. )4(خيارهم: واألعلى واألفضل، وأماِثُل الناسِ األشرف

: أحدها: ن هذا األصل اللغوي صفة مفردة للعاقل في القرآن الكريم ثالثة مشتقاتوقد ورد م

β¨: (وتكرر وروده مرتين منها قوله تعالى) َأٍمثَالُكُم( Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθããô‰s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$t6Ïã 

öΝ à6ä9$ sWøΒ r&()6( ،)Ν à6ä9$sWøΒ r& (رين وصف اهللا األصنام بأنها ِعباٌد مثلهم، أي مثل الكاف

المشركين، ذلك ألن الكافرين المشركين لما اّدعوا أنها تضر وتنفع، وجب أن يعتقدوا فيها كونها 

 :في نفس اآلية: عاقلة فاهمة، فال َجَرَم وردت هذه األلفاظ على وفق معتقداتهم، ولذلك قال تعالى

)öΝ èδθãã÷Š$$sù (#θç6‹ÉftGó¡ uŠ ù=sù óΟ à6s9 β Î) óΟ çFΖä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈|¹()7(يقل فادعوهم فلَْيْستَجِْبَن لكم،  ، ولم

فإن ثبت أن هذه األصنام عاقلة، فهم عباد أمثالكم وال فضل لهم عليكم، والم : وتقدير الكالم

¡θç6‹ÉftGó#(األمر في قوله  uŠ ù=sù (على معنى التعجيز)وتكرر وروده في سبعة ) مِّثْلُكُم: (خرواآل. )8

ôMs9$: (مواضع منها قوله تعالى s% öΝ ßγ s9 öΝ ßγ è= ß™â‘ β Î) ß⎯øtªΥ ωÎ) Öt± o0 öΝ à6è= ÷VÏiΒ()9( . ٌّهذه اآلية رد

βÎ) óΟ÷(: على الذين قالوا –عليهم السالم  - من األنبياء  çFΡ r& ωÎ) ×|³ o0 $uΖ è= ÷WÏiΒ( حيث سلم األنبياء ،

                                           
  .297 – 296:،  ص5ابن فارس، مقاييس اللغة،ج) 1(

  .199:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

 .29: آية، الفتحسورة ) 3(

 .203: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(

  .94: ، ص4الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج) 5(

  .194: سورة األعراف، آية) 6(

 .194: سورة األعراف، آية) 7(

 .92-91: ، ص15الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 8(

 .11: سورة إبراهيم، آية) 9(
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بأنهم بشر، لكنهم بينوا أن التماثل في البشرية واإلنسانية ال يمنع اختصاص بعض البشر، 

$: (والثالث. )1(لنَّبوة ألن هذا المنصب َيُمنُّ اهللا به على من يشاء من عبادهبمنصب ا oΨn= ÷VÏiΒ ( وتكرر

$t: (وروده في ستة مواضع منها قوله تعالى tΒ š1ttΡ ωÎ) # \t± o0 $ oΨn= ÷VÏiΒ()2(بعث اهللا رسوالً : ، أي

ومنه قوله . )3(رسالته للبشر من البشر ولو بعث َملَكاً لكانت الشبهة أقوى في الطعن عليه في

þθä9$#): (تعالى s) sù ß⎯ÏΒ ÷σ çΡ r& È⎦ø⎪ u|³ t6Ï9 $uΖ Î= ÷WÏΒ $ yϑ ßγ ãΒ öθs% uρ $ uΖs9 tβρ ß‰Î7≈ tã()4( ًالبشر يكون واحداً وجمعا ،

  .)5(االثنان والجمع والمذكر والمؤنث: يوصف بها" مثل"و

                                           
 .96: ، ص19كبير، جالفخر الرازي، التفسير ال) 1(

 .27: سورة هود، آية) 2(

 .212: ن ص17الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج) 3(

 .47: آيةسورة  المؤمنون، ) 4(

 .191: ، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 5(
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  الخاتمـة

فقد كانـت أهـم   : األمين، وبعدالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خير خلقه محمد 

  :النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث هي

أكثر أنواع النعوت المفردة للعاقل وروداً في القرآن الكريم هو النعت المشـتق، بمختلـف   : أوالً

االسـم  والمبالغـة، اسـم التفضـيل،    صيغ أنواعه، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، 

عدد النعوت المشتقة أربعمائة وسبعة وثالثين نعتاً مـن مجمـوع النعـوت    حيث بلغ المنسوب، 

المفردة الواردة في القرآن الكريم والبالغ عددها خمسمائة وثالثة وعشرين نعتاً، وكـان األكثـر   

وروداً من بين النعوت المشتقة اسم الفاعل، حيث مثّل أكثر من نصف هذه النعوت، إذ بلغ عـدد  

وثالثين نعتاً، في حين كان أقل النعـوت المشـتقة    نجاءت اسم فاعل مائتي النعوت المفردة التي

  . وروداً االسم المنسوب، إذ لم يتجاوز أربعة نعوت

النعوت من حيث العدد وروداً النعت بصيغة المفرد، إذ ورد النعت مفرداً فـي  أكثر أنواع : ثانياً

النعت مثنى أقل هذه النعـوت إذ ورد   القرآن الكريم ثالثمائة وواحد وثالثين مرة، في حين كان

  .أربع مرات فقط

جاءت الصفات المفردة للعاقل مجموعة جمع السالمة في الغالب، فبلغ عدد هذه الصـفات  : ثالثاً

مائة وثالث وأربعين صفة، وهو األصل عند معظم النحاة، إذ القياس جمـع الصـفات المفـردة    

لمؤنثة للعاقل باأللف والتاء، ألن هـذه الصـفات   للمذكر العاقل بالواو والنون، وجمع الصفات ا

  .في جريها صفة على ما قبلها كما تكون األفعال كذلك جارية مجرى األفعال

فبلـغ   -غير مضافة -ورودها مفردةفي القرآن الكريم غلب على الصفات المفردة للعاقل : رابعاً

، في حين لم يتجاوز عدد أربعمائة وست وأربعين صفة –غير المضافة  –عدد الصفات المفردة 

  .الصفات المضافة سبع وسبعين صفة

إذ بلغ عدد الصفات  ورودها نكرة، في القرآن الكريم غلب على الصفات المفردة للعاقل: خامساً

التي جاءت نكرة ثالثمائة وتسع وثالثين صفة، في حين بلغ عدد الصفات التي جـاءت معرفـة   
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كان حقها أن تستغني بنفسها وال تحتاج إلى الوصـف إال  ألن المعرفة مائة وأربع وثمانين صفة، 

  .إذا عرض لها ضرب من التنكير، في حين تحتاج النكرات إلى الوصف لتقارب المعارف

إذ بلغ عدد  ،ورودها بصيغة المذكرللعاقل في القرآن الكريم  غلب على الصفات المفردة: سادساً

  .حين بلغ عدد الصفات المؤنثة ستين صفةالصفات المذكرة أربعمائة وثالث وستين صفة، في 

طابقت الصفات المفردة للعاقل في القرآن الكريم موصوفها من حيث التعريف والتنكيـر  : سابعاً

فلم توصف معرفة بنكرة أو نكرة بمعرفة، وهو مذهب جمهور البصريين ومعهم سيبويه فهـم ال  

  .يجيزون وصف النكرة بالمعرفة وال المعرفة بالنكرة

جاءت جل النعوت المفردة للعاقل في القرآن الكريم نعوتاً حقيقية ولم تتقدم على منعوتها، : ثامناً

$ ‘oΨ−/u$!: (في حين ورد النعت السببي في القرآن الكريم مرة واحدة، وذلك في قوله تعالى oΨô_Ì÷z r& 

ô⎯ÏΒ Íν É‹≈yδ Ïπ tƒös) ø9$# ÉΟÏ9$©à9$# $ yγ è=÷δr&.( )لك وفق من يرى أّن وذ، )75: سورة النساء، آية

  ).أهلها(نعتاً للمنعوت ) الظالمِ(

في القرآن الكريم، ذلك أن حذف النعت ال يكون إال بعـد  للعاقل  قل حذف النعت المفرد: تاسـعاً 

عليه قرينة من  أو العموم، وال يحذف إال إذا دلت العلم به ألنه يأتي في األصل إلزالة االشتراك

ف المنعوت أكثر وضوحاً، علماً بأن األصل في المنعـوت أالّ  اللفظ أو الحال، في حين كان حذ

  .يحذف إال إذا كان النعت صالحاً لمباشرة العامل أو كان النعت مما يختص به المنعوت

كانت أكثر الصفات المفردة للعاقل وروداً في القرآن الكريم الصفات الخاصة بالمشركين : عاشراً

وخمسين صفة، تلتها الصفات المشتركة وبلغ عددها مائـة  واألشرار إذ بلغ عددها مائة وواحدة 

وثمان عشرة صفة، ثم الصفات المحايدة وبلغ عددها مائة وسـت صـفات، ووردت الصـفات    

سبع عشرة مرة، والصفات الخاصة بالمالئكة سبع عشرة مرة، فـي  ) رب(و ) إله(الخاصة بـ 

ل الصـفات المفـردة للعاقـل    وكان أقحين بلغ عدد الصفات الخاصة بالرسل ست عشرة صفة، 

  .وروداً في القرآن الكريم صفات الشيطان، فقد بلغ عددها ثماني صفات
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  فهرس األحادبث

  

 الصفحة الحديث  الرقم
  117  ) وأنا آِخذٌ بُِحَجزِكُْم وأنتُم تَقَْحموَن فيها(...  1

   180  ) إنَّ أْبغََض الرِّجالِ إلى اِهللا األلَدُّ الخَِصُم(  2

  147  ) اَألعمالِ أوَسطُهاخَيُر (  3

  106  )شُّحاً ُمطاعاً َوهوًى متَّبعاً(  4

الشَّْيطاُن واِضٌع خَطَْمُه في قلبِ ابن آدم فإذا ذكر خَنََس وإذا نَِسَي التقَم (  5

  )قلَبُه

149  

  159  ) كَفَى بِنَفِْسَك اليوَم َعلَْيَك شَهيداً، وبالكرامِ الكاِتبيَن شُهوداً(...   6
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  شعارفهرس األ

  

  الصفحة البيت

    الباء                                   

  َونُْسَحُر بِالطعامِ وبِالشّرابِ       أرانا ُموِضعيَن ِلأْمرِ غَْيبٍ        
  

164  

  183  َولَْيلٍ ُأقاسيٍه َبطيء الكواكبِ      ِكليني ِلَهمٍّ، يا ُأَمْيَمةُ ناِصٌب        

  77  ُمْردانٍ وشيبِ: بَِجْمعٍ                      كَُأْسِد الغابِفَوافَْيناُهُم ِمنّا 

    التاء                                   

  143  َربُّ البِالِد والِعباِد القُنَِّت            

    الثاء                                   

  118  مِ الظِّباِْء تَرِفُّ الكباثاتُثارُِب بيضاً ِإذا اْستلَْعَبتْ                كُأد

    الدال                                   

  176  اَّما الفَقيُر الذي كانت َحلُوَبتثُه            َوفْقَ الِعيالِ فلم ُيتَْرك لُه َسَبُد 

  169  ِدظُنّوا بَِألْفَي ُمَدّججٍ            ُسراتُُهم بالفارِسيِّ الُمَسرَّ: فَقُلْتُ لَُهْم 

  189  والُمؤِمنِ العاِئداِت الطَّْيرِ َيْمَسُحها         ُركْباُن َمكَّةَ بْيَن الِغيلِ والسَّْعِد

  98  ِإلَْيَك، َأَبْيتَ الّلْعَن، كاَن كاللُها            إلى الماجِِد الفََْرعِ الَجواِد الُمَحمَِّد

  92  تَخَلََّل َحرَّ  الرَّْملِ َدعٌص لَُه نَدي      َوتَْبِسُم َعن َألَمى كََأنَّ ُمنَوَّراً        

  194  فَال تَْحَسَبنّي كاِفراً لك ِنْعَمةً              َعلَيَّ شَهيٌد شاِهُد اِهللا، فاشَْهِد

  85  َوبٍالطويلِ الُعْمرِ عمراً جيداً

    الراء                                   

  76  جاِنَبْي قساً      فَأْحبِْب بِها ِمن خابِِط اللَّْيلِ زاِئرِ َسَرتْ تَخْبِطُ الظّلْماَء ِمْن

  142  َوَأنِْت التي َحّبْبِت كُلَّ قَصيَرٍة            إلَيَّ، وما تَدري بذاَك القَصاِئُر

  190  َوَرَأتْ بأنَّ الشَّْيَب َجا             م      نََبُه الَبشَاشَةُ والَبشَاَرةُ 

  142  راِت الِحَجالِ، َولم ُأرِْد       ِقصار الخُطَى، شَرُّ النَّساِء الَبحاِتُر َعنَْيتُ قَصي

/78/119  ِمَن القاِصراِت الطَّْرِف لَْو َدبَّ ُمْحوٌِل   ِمَن الذّرِ فوقَ اإلتْبِ ِمنْها َألثَرا 
143  

  211  رِ َولَْستُ بِاَألكْثَرِ ِمنُْهُم حصًى             َوِإنّما اِلعزَّةُ للكاِث

  83  النَّازِليَن بِكُلَّ ُمْعتََرٍك                   والطَّيَّبوَن َمعاقَد اُألُزرِ

  83  ال َيْبَعَدْن قَومي الذيَن ُهُم               ُسمُّ الُعداِة وآفَةُ الُجُزرِ
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  137  ُروفي الخُروجِ َعروٌب غَيُر فاِحشٍَة      َريَّا الرَّواِدِف يََْعشَى ُدونَها الَبَص

  154  يا رسول التِمليك، ِإنَّ لساني           راتقٌ ما فَتَقْتُ، إذْ أنا ُبوُر

  181  إذا لَِقيتَُك تُْبدي ِلي ُمكاشَرِةً             َوِإْن َأِغْب فَأنتَ الهاِمُز اللَُّمَزةُ

  163  ألكارُعَزنيٌم تداعاُه الرَّجاُل زيادةً              كما زِيَد في َعْرضِ األريمِ ا

  165  َأْعطُوا ُهنَْيَدةَ َيْحُدوها ثمانيةٌ            ما في عطائهم َمنٌّ وال َسَرفُ

  3  ِإنَّي كفاني من َأْمرٍ َهَمْمتُ بِِه          جاٌر كجارِ الُحذاِفيَّ الذي اتَّصفا

  121  وفافَلَْستُ ِلَحاِصنٍ ِإْن لم تََرْوها            بساَحِة دارِكُم ِمنَّا ُألُ

  85  يا قَرُّ ِإنَّ َأباَك َحيُّ خُويلٍد              قَد كُنتُ خائفةٌ على األحماِق

  124  َوَهْل َيِعَمْن ِإال سعيٌد ُمخَلٌَّد              قَليُل الُهمومِ ما َيبيتُ بأْوجالِ

  83  سَّعاليويْأوي ِإلى ِنْسَوٍة ُعطَّلٍ                 َوشُْعثاً َمَراضيَع ِمثَْل ال

  91  َربَّاُء شَمَّاَء ال َيْأوي ِلقُلَِّتها              ِإالَّ السَّحاُب وِإالّ اَْألوُب والسََّبُل 

  37  ُمَهفَْهةٌ َبْيضاُء غَْيُر ُمفَاَضٍة             تَراِئُها َمْصقُولةٌ كالسََّجنَْجلِ

  121  ُح غَْرثَى ِمن لُحومِ الغَواِفلَِحَصاٌن َرزاٌن ما تَُزنُّ بِريَبٍة            َوتُصبِ

  53  وإذا ُأقْرِضتَ قَْرضاَ فاْجزِِه             ِإنَّما َيْجزِي الفتى غْيُر الَجَمْل

  114  كَأنَّ ثَبِيراً في َعرانين َوْبلِه              كَبيُر ُأناسٍ في بِجاٍد ُمَزمَّلِ

  92  فَاَلْهْيتُها َعْن ِذي تَماِئمِ ُمْحوِلِ     فَِمثِْلِك ُحْبلى قَْد طََرقْتُ َوُمْرِضعٍ    

  76  ظَلَلْنا بُِمْستَنَّ الَحرورِ كََأنَّنَا               لَدى فََرسٍ ُمْستَقْبِلِ الرَّيحِ صاِئمِ

  147  ُهُم َوَسطٌ َيْرضى اَألناُم بُِحكِْمهم          ِإذا نََزلَتْ ِإحدى الَّليالي العظاِئُم

  165  َسْرفَ الفُؤاِد َيَرى             َعسالً بماِء َسحاَبٍة شَتِْمي ِإنَّ امرًأ، 

  116  َوَمكْْن الضَّبابٍ طَعاُم العريبِ            وال تَشتَهِيِه نُفُوُس الَعَجْم 

  116  وَما في الُبُيوضِ كَبيضِ الدَّجاجِ          َوَبيُض الَجَراِد شفاُء القََرْم

   173  واَألمسِ قَْبلَُه          ولكنَّني َعن ِعلمِ ما في غٍد َعمي َوَأعلم ما في اليومِ 

  112  الّرحيمِ   فِِتَرى ِللمسلميَن َعلَْيَك َحقّاً                  كَِفْعلِ الوالِد الرَُّؤ

    النون                                    

  56  لََعْمُر َأبيَك ِإالّ  الفَْرقَدانَِوكُلُّ َأخٍ ُمفارِقُُه َأخوُه                     

  35  َوِإْن ُأْمسِ َمكروباً فَيا ُربَّ قَْينٍَة            ُمنَعََّمٍة َأْعَملْتُها بِِكرانِ

  188  َوكُنْتَ أمينَُه لو لْم تَخُنُْه                   ولكْن ال َأمانةَ لليمانِ

  150  َأنّي لدى البابِ كالَمشدوِد في قََرنِ           َبلّغْ خَليفَتَنا إْن كُنْتَ الِقَيُه      

  88  وكُنْتُ امرءاً، زمناً بالعراق              َعفيفَ الُمناخِ، طويَل التَّغَنِّ
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  88  بِشُّبانٍ َيَرْوَن القَتَْل َمْجداً                  َوشيبٍ في الُحروبِ ُمَجرَّبينا

  87  َأْرَسلَتْ         َرسوالً إلى ُأخرى َجرِّياً ُيعينُهاَأَمَرتْ ِمَن الكَتّانِ خَْيطاً َو

  151  فَآُبوا بِالنِّهابِ وبِالسَّبايا                   َوإْبنَا بِالُملوِك ُمَصفَّدينا

  46  ِإذا ما الغانياتُ َبَرْزَن َيْوماً               َوَزجَّْجَن الَحواجَِب والُعيونا      

   92  لشَّحيَح إذا ُأِمرَّتْ            َعلَْيِه ِلماِلِه فيها ُمهيناتَرى اللِّّحَز ا

    الهاء                                 

  68  إنَّما َيْعرِفُ ذا الفَْضلِ           م        ِمَن النّاسِ ذَُووُه 

  129  فُضوُل َأزِمَِّتها َأْسَجَدتْ                  ُسجوُد النّصارى ألحبارِها

    الياء                                 

  86  َولَْستُ ُمِقرَّاً للرِّجالِ ظُالَمةً             َأَبى ذَاَك َعّمي األكَْرمانِ َوخاليا
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  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم -1

ـ مسند أحمدأحمد بن حنبل،  -2 ـ 1413ة األولـى،  ، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبع  -ـه

 .م1997

، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، شرح التصريح على التوضيحخالد عبد اهللا،  األزهري، -3

 .الطبعة الثانية

 .ت.بيروت، دار الكتب العلمية، د التبصرة،األزهري، زكريا بن محمد األنصاري،  -4

محمـد  : تحقيـق  ،تهذيب اللغةهـ، 370 -هـ282األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،  -5

 .علي النجار، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة

، شـرح كافيـة ابـن الحاجـب    هـ، 686: ي، رضي الدين محمد بن الحسن، تذباااألستر -6

 .م1998 -هـ1419بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

ز التوثيـق  أحمد حسن حامد، مرك: ، تحقيقاالفتتاح في شرح المصباحاألسود، ابن عالء،  -7

 .م1990والمحفوظات والنشر، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، الطبعة األولى، 

، الطبعـة األولـى،   زبدة التفسير من فـتح القـدير  األشقر، محمد بن سليمان بن عبد اهللا،  -8

 .م1985 -هـ 1406الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

، مصر، منهج المسالك إلى ألفية ابن مالكد، األشموني، نور الدين أبي الحسن علي بن محم -9

 .مطبعة محمد علي صبيح

 .فوزي عطوة، بيروت، الشركة اللبنانية للكتاب: ، تحقيقديوان األعشىاألعشى،  - 10

 .م1958 -هـ 1377، بيروت، دار صادر، ديوان امرئ القيسامرئ القيس،  - 11

 :هـ577 -هـ513األنباري، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد،  - 12

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ومعه كتاب االنتصاف  - 

  .، تأليف محمد محيى الدين عبد الحميد، بيروت، دار الفكرمن اإلنصاف

محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتـب،   : تحقيق الطبعة األولى، ،أسرار العربية - 

 .م1997 -هـ1418
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: تحقيـق  الطبعة الثانية، ،خزانة األدبهـ، 1093 -هـ1030القادر عمر،  البغدادي، عبد -13

  .م1984 -هـ1404عبد السالم محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

، الطبعة األولى، بيـروت، دار الكتـب   شعب اإليمانالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،  -14

  .م1990العلمية، 

علـي  : ، تحقيقشرح المفّضلياتهـ،  502 – 421علين،  التبريزي، أبو زكريا يحيى بن -15

  .محمد البيجاوي، القاهرة، دار النهضة

صدقي محمد جميل : ، تحقيقسنن الترمذيهـ، 279: الترمذي، أبو عيسى بن َسْوَرةَ، ت -16

  .م1994 -هـ1414العطار، بيروت، دار الفكر، 

حمدو : تحقيق الطبعة األولى، ،لعربيةفقه اللغة وسر ا: عبد الملك -الثعالبي، أبو منصور -17

  .م2004 -هـ1425طّماس، بيروت، دار المعرفة، 

  : هـ255الجاحظ،  أبو عثمان عمرو بن بحر،  -18

عبد السالم هـارون، بيـروت، دار الجليـل،    : تحقيق الطبعة الثالثة، ،البيان والتبيين -

1982.  

  .فوزي عطوي،  بيروت، دار صعب: ، تحقيقالحيوان -

: تحقيـق  الطبعة األولى، ،الحماسة المغربيةالجراوي، أبو العباس، أحمد بن عبد السالم،  -19

  .م1991 -هـ1411محمد رضوان الداية، بيروت، دار الفكر المعاصر، 

كـاظم بحـر المرجـان،    : ، تحقيـق المقتصد في شرح اإليضاحالجرجاني، عبد القاهر،  -20

  .1982الجمهورية العراقية، دار الرشيد، 

  .نعمان محمد أمين طه، مصر، دار المعارف: ، تحقيقديوان جريرجرير بن عطية،  – 21

محمـود محمـد شـاكر،    : ، تحقيـق طبقات فحـول الشـعراء  الجمحي، محمد بن سالم،  -22

  .1975القاهرة،مطبعة المني، 

  :هـ392: ابن جني، أبو الفتح عثمان، ت -23

ـ : تحقيق: الخصائص - ن والطبعـة األخـرى   1969دى، محمد النجار، بيروت، دار اله

ـ 1421عبد الحميد الهنداوي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة األولـى،  : بتحقيق  -هـ

  .م2001
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حامد المؤمن، بيروت، مكتبة النهضة العربية، : تحقيق ، الطبعة الثانية،اللمع في العربية -

  .م1985 -هـ1405

 الطبعة األولى، أمالي القرآن الكريم، ،األمالي النحوية هـ،570 -هـ464حاجب،  الابن  -24

  .م1985 -هـ1405عادي حسن حمودة، بيروت، عالم الكتب، : تحقيق

: تحقيق الطبعة األولى، ،شرح ُملحة اإلعرابهـ، 516: الحريري، أبو القاسم بن علي، ت -25

  .م1991 -هـ1412فائز فارس، األردن، دار األمل للطباعة والنشر، 

  : حسان بن ثابت -26

  .محمد طاهر درويش، مصر، دار المعارف: ، تحقيقديوان حسان -

  .، بيروت، دار صادرديوان حسان -

  .مصر، دار المعارف الطبعة الرابعة، ،النحو الوافيحسن، عباس،  -27

عبد العزيز الميمني، القاهرة، الدار القوميـة  : ، تحقيقديوان حميد بن ثورحميد بن ثور،  -28

  .للطباعة والنشر

ارتشاف الضرب من لسان هـ، 745: أبو حيان األندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت -29

  .م1987، تحقيق، مصطفى النحاس، مصر، مطبعة المدني، العرب

، إعراب ثالثين سورة من القـرآن الكـريم  هـ، 370: ، الحسين بن أحمد، تابن خالويه -30

  .القاهرة، مكتبة المتنبي

  .م1995واضح الصمد، بيروت، دار صادر، : ، تحقيقان الخرنقديوالخرنق بنت هفان،  -31

علـي حيـدر،   : ، تحقيـق 2ابن الخشاب، عبد اهللا بن أحمد، المرتجل في شرح الجمل، ط -32

  .1972دمشق، دار الحكمة، 

 ،شرح القصـائد العشـر  ، 502 -هـ421بو زكريا يحيى بن علي، أالخطيب التبريزي،  -33

د محيى الـدين عبـد الحميـد، القـاهرة، مطبعـة السـعادة،       محم: تحقيق الطبعة الثانية،

  .م1964 -هـ1384

  .، شعراء المعلقات، اإلسكندرية، المكتبة العربية للطباعةديوان العربخلف، عبد اهللا،  -34

، دار الحـديث،  سـنن أبـي داود  هــ،  275 -هت202بو داود، سليمان بن األشعث، أ -35

  .م1988 -هـ1408
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دمشق، بيـروت،   الطبعة الخامسة، ،إعراب القرآن الكريم وبيانهدين، الدرويش، محيى ال -36

  .م1996 -هـ1417اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ودار ابن كثير، 

عبد القدوس أبو صـالح، دمشـق،   :تحقيق ،ديوان ذي الّرمة ذي الّرمة، غيالن بن عقبة، -37

1394-1974.  

  :بن أبي جعفرابن أبي الربيع، أبو الحسين عبد اهللا  -38

عّياد الثبيتـي، بيـروت، دار   : تحقيق الطبعة األولى، ،البسيط في شرح جمل الزجاجي -

  .1986 الغرب اإلسالمي،

علي بن سلطان الحكمـي،  : تحقيق الطبعة األولى، ،الملخص في ضبط قوانين العربية -

  .م1405-1985

الرياض، مكتبة المعارف،  ولى،الطبعة األ ،التطبيق الصرفي، عبده علي إبراهيم، الراجحي -39

  .هـ1420

القـاهرة،   الطبعـة السـابعة،   ،مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي -40

  .م1935المطبعة األميرية، 

  .م1995 -هـ 1415، بيروت، دار المكتبة العلمية، 1الراعي النميري، ديوان الراعي، ط -41

علي : تحقيق الطبعة األولى، ،عروس من جواهر القاموستاج ال، محمد مرتضى، الزبيدي -42

  .م1994 -هـ1414شيرين بيروت، دار الفكر، 

عبد الجليـل  : تحقيق الطبعة األولى، ،معاني القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السَّري،  -43

  .م1994 -هـ1414عبد شلبي، القاهرة، دار الحديث، الطبعة األولى، 

  :هـ538 -هـ467قاسم محمود بن عمر، الزمخشري، أبو ال -44

عبد الرازق المهدي، بيـروت، دار إحيـاء التـراث    : تحقيق الطبعة األولى، ،الكشاف -

  .م1997 -هـ1417العربي، 

فخر صالح  قدارة، عمان، دار عمار، : تحقيق الطبعة األولى، ،المفضل في علم العربية -

  .م2004 -هـ1425

  .م1992 -هـ1412بيروت، دار صادر،  الطبعة األولى، ،أساس البالغة -
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حسني عبد الجليل يوسف، القاهرة، مكتبـة اآلداب،  : ، تحقيقشرح األنموذج في النحو -      

  .م1990

فخر الدين قباوة، بيـروت، دار اآلفـاق   : ، تحقيق1، طديوان زهيرزهير بن أبي سلمى،  -45

  .م1982 -هـ 1402الجديدة، 

، بيـروت، دار القلـم،   شرح المعلقـات السـبع  حسين بن أحمد، الزوزني، أبو عبد اهللا ال -46

  .والطبعة األخرى، تحقيق، يوسف علي بدوي، دمشق، دار ابن كثير

يوسـف حسـين بكـار، دار المسـيرة،     : ، تحقيق1زياد األعجم، ديوان زياد األعجم، ط -47

  .م1983 -هـ 1403

  .م1968دار الصادق،  ، بيروت،النحو العربي نقد وبناءالسامرائي، إبراهيم،  -48

  :هـ316: ج، أبو بكر محمد بن سهل، تاابن السر -49

عبد الحسين الفتلـي، بيـروت، مؤسسـة    : تحقيق الطبعة الرابعة، ،األصول في النحو -

  .م1999 -هـ1420الرسالة، 

مصطفى الشويمي وبن سالم دامرجي، بيـروت، مؤسسـة   : ، تحقيقالموجز في النحو -

  .بدران

، بيـروت، دار  مفتاح العلوم: هـ626: بو يعقوب بن يوسف بن أبي بكر، تالسكاكي، أ -50

  .الكتب العلمية

: ، تحقيـق إصالح المنطقهـ، 244 -هـ186كيت، أبو يوسف يعقوب بن اسحق، ابن السِّ -51

م، 1949 -هـ1368احمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون، مصر، دار المعارف، 

  ).سلسلة ذخائر العرب(

 الطبعة األولى، ،شفاء العليل في إيضاح التسهيللسيلي، أبو عبد اهللا محمد بن عيسى، الس -52

  .م1986الشريف عبد اهللا البركاتي، مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية، : تحقيق

بيروت، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات    الطبعة األولى، ،معجم الباقالنيسميرة فرحات،  -53

  .م1991والنشر، 

: ، تحقيـق نتائج الفكرهـ، 581 -هـ508أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا،  يلي،السُّه -54

  .محمد إبراهيم البنا، مصر، دار االعتصام
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عبـد السـالم   : تحقيق الطبعة الثالثة، ،الكتاب سيبوبه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، -55

  .م1983 -هـ1430هارون، بيروت، عالم الكتب، 

: تحقيقالطبعة األولى، ، المخصص: هـ458: الحسن علي بن إسماعيل، ت ، أبوهابن سيد -56

  .م2005 -هـ1426عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  :هـ911 -هـ849السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن عثمان،  -57

، دار الفكـر  علي محمد البّجاوي، بيـروت : ، تحقيقمعترك األقران في إعجاز القرآن -

  .العربي

  .م1984 -هـ1405بيروت، دار الكتب العلمية،  ،الطبعة األولى ،األشباه والنظائر -

، تصحيح، محمد بدر الدين النعساني، بيـروت، دار  همع الهوامع شرح جمع الجوامع -

  .المعرفة

  .بيروت، المكتبة الثقافية ،اإلتقان في علوم القرآن -

  .ظاهر سليمان حمودة، اإلسكندرية، الدار الجامعية: ، تحقيقالمطالع السعيدة -

مـا اتفـق لفظـه    : هـ542: ابن الشجري، هبة اهللا علي بن محمد بن علي الحسيني، ت -58

احمد حسن بسج، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،    : تحقيق الطبعة األولى، اختلف معناه،

  .م1996 -هـ1417

الطبعـة   ،ر اللوامع على همـع الهوامـع  الدرهـ، 1331: حمد بن أمين، تالشنقيطي، أ -59

  .م1999 -هـ1419بيروت، دار الكتب العلمية،  ،األولى

عمان، مكتبة دنـديس،   ،الطبعة األولى ،بالغة القرآن الكريمالشيخلي، بهجت عبد الواحد،  -60

  .م2001 -هـ1422

  .ونيالقاهرة، دار الصاب الطبعة التاسعة، ،صفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي،  -61

 ،الكنّاش في فتي النحـو والصـرف  هـ، 732: ، عماد الدين أبي الفداء، تصاحب حماه -62

 -هـ1420رياض بن حسن الخّوام، بيروت، المكتبة العصرية ، : تحقيق الطبعة األولى، 

  .م2000

، مصر، دار إحياء الكتب العربية، حاشية الصبان.هـ،1206: الّصبان، محمد بن علي، ت -63

  .م1994
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فتحي أحمدن : تحقيق الطبعة األولى، ،التبصرة والتذكرةالصيمري، أبو عبد اهللا بن علي،  -64

  .م1982ومصطفى علي الدين، دمشق، دار الفكر، 

  : طرقة بن العبد -65

درية الخطيب و لطفى الصقال، بيروت، : ، تحقيقشرح األعلم الشنتمري، ديوان طرفة -

  .م2000المؤسسة العربي، 

  .م1991 -هـ 1411، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، طديوان طرفة -

، المعلقات السبع، كلية اآلداب، جامعـة  النعت في الشعر الجاهليعثمان محمد أبو صيني،  -66

  ).رسالة ماجستير(، 2003اليرموك، 

 ،هدي الساري مقدمة فتح البـاري هـ، 852 -773العسقالني، أحمد بن علي بن حجر،  -67

، عبد العزيز عبد اهللا بـن بـاز، بيـروت، دار الكتـب العلميـة     : حقيقت الطبعة األولى،

  .م1989 -هـ1410

  :هـ395: العسكري، أبو هالل، ت -68
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Abstract 
This Research deals with the singular human adjectives in the Holy Quran, 

as a semantic-grammatical study. The researcher divided his research into 

an introduction, three chapters and a conclusion. 

In the First Chapter, the researcher counted and tabulated the 

singular human adjectives. He excluded the adjectives related to Allah, the 

Great and Almighty, as his adjectives are undoubtedly incomparable to any 

other's, provided that they are numerous enough to be dealt with separately. 

Likewise, the researcher has excluded the recurrent human relative 

pronouns as they can be searched separately, as well. 

 

In the Second Chapter, the researcher discussed such adjectives in 

terms of their singularity, duality, plurality, genitive case, definiteness and 

indefiniteness, masculinity and femininity, in addition to their rules of 

attribution, predication ellipsis, affirmation  and the aspects of using the 

adjective. 

As for the Third Chapter, the researcher dealt with these adjectives 

and categorized them into positive, passive, common and neutral 

adjectives. The positive adjectives were related to God, angels, apostles and 

the believers. The passive ones implied those of the Satan and unbelievers, 

and evil. Neutral adjective, on the other hand, imply adjectives which are 

neither positive nor passive, such as قليل (few), كثير, (many), etc 




