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  م.م والء جبار سفيح

امللخص 

هذا بحث يتناول أبنية املصادر الثالثية املجردة يف أدعية النبي )صّىل اهللا عليه 
وآله( يف الصحيفة النبوية، وقد بنيَّ البحث أّن املصدر األصيل له الكثرة من حيث 
يف  والسيا  النص  يف  اللفظة  هبا  توحي  التي  الداللة  عىل  اعتمدت  وقد  الورود، 
منها  املصادر  عليها يف  التي عثرت  اجلديدة  الدالالت  بعض  و  املجردة،  املصادر 
"  منها داللة احلركة واالضطراب، و  داللة الصوت، و داللة  َفْعلة   " يف صيغة 
"، و داللة االنتهاء،  ُفْعلة   " "، وداللة التمكن يف صيغة  ُفْعل   " املسافة يف صيغة 
و داللة احلركة و النشاط، و داللة احلينونة يف صيغة " َفَعلة "، و داللة الزيادة و 
النقصان، و داللة العيوب، و داللة صفة معينة يف صيغة " َفِعل"، و داللة املعصية 
و القيام بفعل منكر، و داللة احلينونة  يف صيغة فعيلة، و داللة االستمرار يف صيغة 
َفَعال، و داللة السر، و داللة الضوء، و داللة احتواء يشء معني و تغطيته يف صيغة 
صيغة  يف  الروحي  الضياء  داللة  و  "فَِعالة"،  صيغة  يف  التتابع  داللة  و  فَِعال"،   "

"ُفُعول".
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Abstract  

     The present research deals with the structure of the three abstract 
sources in the Alsaheifa Alnabaweia and shows that the original 
source has been reviewed and based on the significance suggested 
by the word in the text، especially in the abstract sources. Moreover 
some of the new indications found in the sources، The pattern of 
"fala" indicates movement، disorder، sign of sound; " fala " does 
the distance، " faala" does capability،"falahw" does termination، 
movement، activity، "faala" does gain and loss، defects and features، 
"faal" does sin، evil، time and continuity،" faal" does proceeding، 
light and contentment، "faala" does resuming and "fall" does the 
spiritual light.
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املقدمة 

احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ممد الصادق 
املصادر  ألبنية  رصفية  دراسة  فهذه  وبعد:  الطاهرين،  الطيبني  آله  وعىل  األمني، 
الثالثية املجردة يف أدعية النبي ممد )صىل اهللا عليه وآله( يف كتاب الصحيفة النبوية.

وقد بدأُت الدراسة بحديث عن املصدر لغة واصطالحاً ثّم رشعت يف تلك األبنية 
عىل  اقترصُت  وقد  وآله(،  عليه  اهللا  )صّىل  املصطفى  أدعية  يف  الرصفية  ودالالهتا 

األبنية املجردة دون املزيدة خشية اإلطالة، واهللا ويل التوفيق.
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: املكان الذي تصدر منه اإلبل « وُسّمي مصدراً لصدور األفعال عنه»(1(؛  املصدر لغةً
أي ))أصل الكلمة التي تصدر عنه األفعال، وتفسره أّن املصادر كانت أول الكالم، 
كقولك: الذهاب والسمع واحلفظ، وإنا صدرت األفعال عنها فيقال: ذهب ذهاباً، 

وسمع سمعاً وساعاً(( (2(.

املصدر اصطالحا: هو ))االسم الدال باألصالة عىل معنى قائم بفاعل أو صادر عنه 
حقيقة، أو جمازاً، أو وقع عىل مفعول وقد يسمى فعالً وحدثاً وحدثاناً(( (3(. وهذه 
التسميات للمصدر بّينها سيبويه ت )180(  هـ حينا عّرب بأنه «احلدث « و» اسم 
احلدثان»، والفعل، والزخمرشي  ت )538(   هـ سّاه اسم املعنى )4(، و ))املصادر 
كسائر األساء إال أهنا تدل عىل أفعاهلا(( (5(. فعند الوصف باملصدر يصر املوصوف  
))  كأنه يف احلقيقة خملوق من ذلك الفعل لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه،  ويدل  عىل  
أن  هذا  معنى  هلم   ومتصور  يف نفوسهم ورضورهتا (((٦( . و املصدر  ال  يدل  عىل  

الزمان، وإنا  الزمان  من  مالزماته (7(.

 : إذ  قالوا  القدماء  إليه   للمحدثني تعريفات و أشارات معينة ال ختتلف عّا أشار 
ل  بأنه دال عىل حدث جمرد من الزمان واملكان أو الشخص نحو : ُجُلوس، وتفضُّ
وإنسانية(8(. و ذهب بعضهم إىل أنه )) لفظ واسع الداللة كثر تداوله يف الكالم ؛ 

فيه من االسم والفعل خصائص ومعاين عّدة (((9(.

مصادر الفعل الثالثي املجرد:

  أ . مصادر الثالثي املجرد: وهو مصدر حقيقي دال عىل معنى جمرد، وليس مبدوءاً 
بميم زائدة، وال خمتوماً بياء مشددة بعدها تاء مربوطة، ويأيت لثالثة أشياء، للتأكيد، 
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وبيان النوع، وبيان العدد )10(. 

     وللثالثي املجرد مصادر ليست قياسية، وإنا أبنيته موقوفة عىل الساع؛ أي ال 
تكمها قاعدة عامة، وإنا األغلب فيها ساعي (11(. ومصادر الفعل الثالثي تسعٌة 
وأربعون وزناً، املقيس منها عرشة أوزان  وهي )) َمْفَعل، وَفْعل، وُفُعول، وُفَعال، 
َاع  وَفَعل، وَفَعالة، وُفُعولة، وفعيل، وفَِعال، فَِعالة ((، والباقيات مقصورات عىل السَّ

.)12)

 و مل يرد من هذه املصادر سو ثالثة و ثالثني مصدراً، ونبدأ  بـ : 

« َفْعل»: وهو قيايس، ويعدُّ أصل األوزان؛ لذا جعل اخلليل وسيبويه كل من خالف 
هذا الوزن فرعاً عليه ألهنا ال تطرد اطراده، ولكون «َفْعل» ال يمتنع منها جيعا فهو 
األصل (13(. و أتى بعدمها املربد)28٦(   هـ أيضاً إذ أّكد ما ذهب إليه(14(، كلٌّ من 
اخلليل و سيبويه. ويأيت  من الالزم واملتعدي معاً، وإن كان النحاة يميلون إىل الفعل 
وآله(  عليه  اهللا  )صىل  الرسول  أدعية  يف  وروده  حيث  من  أما    .)15( أكثر  املتعدي 
فُيعدُّ أكثر املصادر وجوداً بمقارنته مع بقية املصادر من الفعل الثالثي فقد ورد ستاً 

وسبعني مرة، وقد خرج إىل معانٍ منها:

الداللة عىل معاجلة فعل حركي(1٦(: يف  مثل : بأس، وبطش، وهول، وفقر، وحرش، 
كا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله « : ))يا ظاهَر البطش الشديِد الذي ال ُيطاُق انتقاُمُه((

(17(. والبطش : أخذ اليشء بقهر وغلبة وقوة (18(.

الداللة عىل فعل باطني وصفة نفسية(19(: والكلات التي محلت هذه الداللة كثرة 
حوب،  و  وجد،،وخوف،  و  ومقت،  ومكر،  وهم،  وكيد،  وغدر،  ذنب،  منها:  
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وميل، وصفح، وغيظ، وعون، وجمد، وشوق، ومحد، وفضل، وقدر، و طبع .ومنه 
... و  العاهاِت  و  اآلفاِت  ))َو إن ترصف عني جيع   :  ) قوله )صىل اهللا عليه واله 

اجلهِل و املقِت و الغضِب(((20(. واملقت: يدل عىل الشناءة والُقبح (21(.

الداللة عىل الصوت والضوء: صوت، وبرق، و وهج، و رعد، كا يف قوله» صىل 
ِق(((22(. ْعِد، بِلْمِع الَربْ َواِح، هِبَِديِر الرَّ رَياِح بُِمْستقِر األرَّ اهللا عليه وآله «: ))هِبُُبوِب الِّ

فالرعد يدل عىل احلركة و االضطراب، وكل يشء ارتعد اضطرب . و اللمع: يدل 
عىل ))إضاءة اليشء برسعة(((23(.

، وذرع، وجور، و درك، كا يف قوله «  (24(: شقَّ الداللة عىل احلركة واالضطراب 
صىل اهللا عليه وآله «: ))وأَباِدُر إىَل ُكلِّ َما َيرَضاُه، َواْسَتسِلُم ملَِا َقَضاُه َرْغَبَة يِف َطاَعتِه 
َعَىل  َله  َوأقرَُّ  َجْوُرُه،  َخيَاُف  َواَل  َمكُرُه،  ُيؤَمُن  اَل  اّلِذي  اهللاُ  ُعُقوَبتِِه، ألنُه  ِمْن  َوَخْوَفاً 

َنفِي بِالُعُبوِدية(( )25(. واجلور: امليل عن الطريق. أي طريق احلق والعدل الرباين.

الداللة عىل فعل فيه جهد )2٦(: يف مثل: صرب، ونحر، ونرش، وثأر، وكنز، وغوث و 
منه قوله « صىل اهللا عليه وآله «: ))اِهلْي ُكَلَا أْنعمَت َعيلَّ نِعمةً َقلَّ َلك ِعنْدَها ُشُكِري، 
ي حبستها(( )27(. والصرب هو ))احلبس، يقال  َوُكَلَا اْبَتليتنِي بَِبليةٍ َقلَّ َلك ِعنَْدَها َصْربِ

ت نفي عىل ذلك األمر(( )28(. صربَّ

(29(: نحو، لفظة )طوعاً( دلت عىل هذه الداللة، كا يف قوله:  الداللة عىل االنقياد 
))َيا ِمن اْنَقاَدْت َلُه األموُر بِأزمتََّها َطْوَعاً ألْمِرِه(((30(. والطوع: نقيض اإلكراه. 

الداللة عىل الرتك: نحو: «عفو» دلت عىل هذه الداللة، كا يف قوله « صىل اهللا عليه 
وآله « ))الّلُهمَّ [إين أْسَتأنُِف الَعْمَل، َوأرُجو الَعْفَو َوَهذِه أولُّ َليلةٍ ِمن َليايل الثلثني] 
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النص  (31(. يف  ُتْطَفئ((  اَل  التِّْي  َناِرَك  ِمن  بَِك  َوأْسَتِجُر  احلُْسنَى،  بِأْسَاِئَك  أدُعوَك 
مصدر «َعْفو « من عفا يعفو، والعفو؛ أي عفو اهللا عن خلقه، و ذلك تركه إياهم فال 

يعاقبهم، فضالً منه. جع عفاء وأعفاء الصفح عن العقوبة الفضل )32(. 

«َفْعلة»

   عدَّ العلاء كا أوضحت صيغة «َفْعل» صيغة أصلية، أي تتفرع منها جيع الصيغ 
يف  الفيصل  هو  السياق  لكن  املرة  اسم  تقارب  الصيغة  وهذه   ،األخر املصدرية 

تديد نوعية املصدر (33(. وقد ورد عرشين مرة . وخرج ملعان منها:

الداللة عىل املدة الزمنية: كا يف: حلظة، وطرفة، وملحة، ومن ذلك قوله « صىل اهللا 
، َوأْصُلْح يِل َشأيِن  عليه وآله «: ))الّلُهمَّ رمحَتَك أرُجو، َفاَل َتِكلنِي إىَل َنْفِي َطْرَفة َعنْيٍ
ُه، اَل الَه إالَّ أْنَت(((34(.يف النص مصدر»طرفة» يدّل عىل املدة، والطرفة : ))املرة  ُكلَّ

من طرَف ؛ ويقال «طرفُة عني « أي ملح يف البرص نقطة محراء يف العني (((35(.

َخة، كا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله «: ))َفأْسأُلَك الّلُهمَّ  الداللة عىل الصوت: رَصْ
َملهوٌف  أَو  خَتُه،  رَصْ أغثت  َصاِرخٍ  أو  آمَله،  هِبَا  َبّلغَتُه  َراجٍ  هِبَا  َدَعاَك  َدْعوةٍ  بُِكلِّ 
خ، كا أنه يدل عىل املرة، ألن  خ َيرْصُ ْجَت َعنُه(( )3٦(. والرصخة من رَصُ َمكُروٌب فرَّ

اٌخ . خ هو رُصَ مصدر رَصُ

الداللة عىل احلركة و االضطراب : نحو، رجفة، و الغفلة،وعثرة، وحرسة، كا يف 
ِة بك و الَغْفلِة عن  قوله « صىل اهللا عليه وآله «: )) و أنت العاملُ بِنَا َو نحُن أهُل الِغرَّ
شأنَك (((37(.والغفلة : ))عدم االنتباه؛ ويقال « عىل حني غفلة» أي فجأة (((38(. 
َا اإلنساُن بَِا أعاَذ اهللاَ َعزَّ َوجلَّ بِه  وكا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله « : )) أعيذك أهيُّ
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اِلزَل(((39( . يف النص مصدر « رجفة» من الفعل  ْجَفِة َوالزَّ َعْرَشِه َو َمالِئكَتِه َيوَم الرَّ
رجف يرجف، ويدل عىل احلركة، واالضطراب يف اليشء.

الداللة عىل جمرد احلدث(40( :  نحو : رمحة،دعوة، كا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله 
«:)) ال إله إال أنت، كاشُف اهلَمِّ ُجميُب َدْعوِة املضطرين (((41(. والدعوة : االدِّعاء 

طلب احلضور اإلهلام الربَّاين (42(. 

الداللة عىل صفة سلوكية حسنة :  نحو، الرأفة، و الصفوة، كا يف قوله « صىل اهللا 
محِة (((43( . يف النص مصدر « رأفة»  عليه و آله» : )) ...َواْنظْر إلينَا بِعنِي الَرأفِة َوالرَّ

من الفعل رأف يرأف، و نعني هبا أشد الرمحة )44(. 

«ُفْعل»

     ترتبط عادة  بالباب اخلامس « َفُعل  َيْفُعل»، و يكون قياسياً معه، نحو : القبح، 
(45(. و قد نحا الريض ) ٦8٦(هـ    واحلسن و هذه ما يراه ابن عصفور) ٦٦9(هـ   
هذه املنحى مشراً أن َفُعل مصادره ثالثة يف الغالب هي : َفَعال نحو جال، و َفَعالة 
نحو : كرامة، و ُفْعل نحو : ُحْسن )4٦(.وقد ورد ثالثاً وعرشين مرة، وخرج ملعانٍ 

منها:

الداللة عىل احلسن والقبح(47(: ُيرْس، و ُرْشد، و ُكْفر، وُعرْس، كا يف قوله « صىل اهللا 
عليه وآله « يف صالته عىل الطفل  : )) الّلُهمَّ اْجعْلُه ألبويِه َسَلفاً، َواْجعلُه َهلَُا َفَرطاً، 
َواجعْلُه َهلَُا ُنْوَراً َوُرْشداً،وأعِقْب والديه اجلنة(((48(. يف النص مصدران النور ويدل 
(49(، والرشد: يدل عىل استقامة اليشء،  عىل اإلضاءة واالضطراب، وقلة  الثبات 

وهو ضد الغي )50(.
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، وُعذر، وُلطف، و ُشكر، وُجرم،  الداللة عىل قيم سلوكية أو نفسية (51(: نحو : ُحبَّ
وُطهر، وُجهد، وُذخر، وُركن، و ُصنع، وُجود، ومنه قوله « صىل اهللا عليه وآله «: 
)) أعوُذ  بِوجِهَك الَكِريُم  َوبِاسِمَك الَكريُم [العظيم]  ِمْن  الُكْفِر  َوالُظْلِم (((52(. 
ا الظلُم  فهو وضع اليشء يف غر  يف النص مصدران الكفر هو السرت والتغطية ، أمَّ

موضعه تعدياً  .

الداللة عىل ثقل الوطأة(53(: نحو : الُرض، واحلُزن، ومنه قوله « صىل اهللا عليه وآله 
َج َما يَب ِمن الّضيِق َو احلُْزَن بِاجلَْمِع َبينِي َوَبنْيَ أحبَّتِي ((((54 . يف النص  «: ))َوَيا ُمفرِّ
الالزم  للفعل  مصدراً  يكون  َحَزن  حني  يف  أحزن،  املتعدي  للفعل  ُحْزن  مصدر 

حزن(55(. و احلزن خالف الفرح .

الداللة عىل الغلظة والشدة(5٦(: نحو : ظلم و شج، ومنه قوله» صىل اهللا عليه وآله «: 
))َوَقد ِكْدُت أن اقنَط ِمْن رمحتَِك اِهلي ... َولكَن رمحَتَك رّب التِي َتنهُضنِي َوُتقِوينِي، 
َوَلواَل ِهي َملْ ارفْع َرأيِس، َوَملْ ُأِقْم ُصْلبِي ِمن ثِْقِل ُذُنويِب..(((57(. والصلب: يدل عىل 

شّدة وقّوة )58(. 

الداللة عىل املسافة : نحو، ُقْرب، وُبْعد، كا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله « : )) بُِقرِب 
ُهوِر (((59( . يف النص مصدران «  ُهوِر، بَِساعاِت الدُّ امَلِرشِق،َ بُبْعِد امَلغرِب، بِأْهِلِة الشُّ

قرب، و بعد»، من الفعلني َبُعد و َقُرب الالزمني .

«ُفْعلة»

، وربا جاء من «َفِعل َيْفُعل» نحو َآِدم     ويأيت من « َفِعل َيْفَعل « نحو َشبه َيْشبه ُشْبهةً
(٦0(. وقد ورد يف أدعيته ) صىل اهللا عليه واله (، عرشين مرة، وقد جاء  يا أُدم  ُأدمةً
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ملعانٍ منها :

ة،و هُتمة،وُحرمة، وُحّلة،و  الداللة عىل العيوب  وما يعاكسها(٦1(: نحو : ُشبهة، وُمرَّ
ُلطفة، و ُخّلة، و ُطْهرة، و منه  قوله « صىل اهللا عليه وآله «: )) ... َوَطّهْر َقلبِي ِمن 
با  أي   » هتمة   » مصدر  النص  يف   .)٦2))) امُلؤمننْيَ  بِِعَباِدِه  َرؤوفاً  َيا  الُتَهمِة،  َعاِئباِت 

ُألِصق يب من غر ذنب .

ة، ومن ذلك قوله « صىل اهللا عليه  ة، و ُقرَّ الداللة عىل التمكن: نحو : ُقْدرة، وُحجَّ
ِة الَقاطِعِة ...(((٦3(. يف النص مصدران  وآله «: ))...َيا َذا الُقدَرِة الَكاِملِة، َيا َذا احلُجَّ

ة  ونعني هبا : الربهان، و الُقدرة: القوة عىل اليشء الطاقة املقدرة(٦4(. مها احلُجَّ

 :   » وآله  عليه  اهللا  صىل  قوله»  ذلك  ومن  ُظلمة،  اللون(٦5(:ُبقعة،و  عىل  الداللة 
))بِسِم اهللاِ َوبِاهللاِ، أخْذُت األولنَي، َوأخْذُت اآلخِرْيَن، و أخذُت القائمني، َوأخْذُت 
والظلمة   .)٦٦)))... َهلَباً  َعليهم  َاَء  السَّ َوُتْرِسُل  ُظْلَمٌة،  أْبَصاَرهم  َتغَشى  الَقاِعدْيَن، 

:ذهاب الضوء.

الداللة عىل املرة وما يعاكسها : و نحو، ُعْمرة، و زمرة، كا يف قوله « صىل اهللا عليه 
وآله «: ))الّلُهمَّ اَحينِي ِمْسِكينَاً، َوامّتنِي ِمْسِكينَاً، َواْحِرشيِن يِف ُزْمرِة امَلَساِكنَي (((٦7(. 

والزمرة :  مفرد للجمع زمر، جاعة من الناس.

 :   » وآله  عليه  اهللا  صىل  قوله»  منه  و  وُمهلة،  :ُبكرة،   )٦8( الزمنية  املدة  عىل  الداللة 
الغداة  َوأِصياَل... (((٦9(.والبكرة :هي  ُبْكَرةً  َكثراً ...وُسْبَحاَن اهللاِ  )) ...احلَْمُد هللاِ 

خاصة.

« فِْعلة»
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  م.م والء جبار سفيح

   فهي صيغة مصدرية أصلها «فِْعل»، مضافة إليها تاء التأنيث أما من حيث ورودها 
فقد وردت أربع عرشة مرة، وخرجت ملعانٍ منها:

الداللة عىل الثقل والشدة :  مثل : ِعصمة،و ِشدة،و نِقمة،و ِغلبة،ومن ذلك قوله» 
محِة الَواِسعِة، َوَتالفنِي  بِامَلْغفِرة َوالِعْصَمِة  صىل اهللا عليه وآله «: ))...َفاْرمحنِي َيا َذا الرَّ
ٌع ...(((70(. والعصمة :  ))أن يعصم  اهللاُ تعاىل عبدُه من  ِمن الُذُنوِب، إين إلْيَك ُمَترضِّ

سوءٍ يقع فيه (( )71(.

الداللة عىل صفة سلوكية:  نحو : ِحكمة،و فِطرة،و نِّية، ومن ذلك قوله « صىل اهللا 
 : َوَكِلَمِة اإلْخاَلِص (((72(. والفطرة  فِْطرِة اإلْساَلِم،  َعَىل  أْصبحنَا  عليه وآله «: )) 

اخللقة .

الداللة عىل صفة مذمومة أو ممودة :  نحو : ِغلظة، ونِعمة،وِحيلة،وِعّزة، و منة، 
ومن ذلك قوله « صىل اهللا عليه وآله «: ))اِهلي ُكَلَا أْنعْمَت َعيلَّ نِْعمةً َقلَّ َلك ِعندَها 
ي(((73(. والنعمة :  « ما ُينعم اهللا  ُشْكِري، َوُكَلَا ابَتليَتنِي بَِبليَّةٍ َقلَّ َلك ِعنْدَها َصْربِ
تعاىل عىل عبده من مالٍ وعيش، يقال: هللا تعاىل عليه نعمة، والنعمة املنة . وكذلك 
النعاء « (74(. وقوله أيضاً « صىل اهللا عليه وآله «: ))الّلُهمَّ َحبِبنِي إىَل َجيِع َخْلِقَك 
 : ُيَعارُضويِن(((75(.الغلظة  َواَل  ِغْلَظةً  َخْلِقَك  ِمْن  احدٍ  َقْلِب  يِف  يِل  َيكوَن  اَل  َحتَّى 

))الشدة العداوة الفظاظة(((7٦(.

الداللة عىل ملة معينة : نحو : ِشيعة،ِمّلة، ومنه قوله» صىل اهللا عليه وآله «:))الّلُهمَّ 
َوُكْن لِولِيَك يِف أرضَك َوُحجتَِك َعَىل ِعباِدكَ ... َواْجعلنَا ِمن ِشيعتِِه وأولياِئه َوأعوانِِه 
َوأنصاِرِه َوُمبيِه َوأتباِعِه(((77(. والشيعة :الفرقة وتستعمل يف املذكر واملؤنث واجلمع 
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أيب طالب)ع(  بن  اإلمام عيل  نارصوا  املسلمني  من  والشيعة جاعة  واملثنى  واملفرد 
وهم أنصاره و أتباعه (78(. 

«َفَعل» :

   مصدر الفعل الالزم « َفِعل»(79(. أما من حيث وروده فقد جاء أربعاً و عرشين 
مرة، وخرج ملعان منها: 

الداللة عىل داء ظاهري أو باطني(80( : َوَجع،و َعَا، َأَمل و كا قوله « صىل اهللا عليه 
وآله «:)) َفاْنِزْل ِشَفاءً ِمن ِشفاِئَك َوَرمحةً ِمن َرمحتَِك َعَىل َهذا الَوَجع (((81(.والوجع 

: )) اسم جيمع املرض كله، وهو ييجع وياجع...(((82(.

الداللة عىل صفات سلوكية ممودة، أو مذمومة (83( : مثل :دنس،وهو،  و تلف،و 
َرَنا  ))َوَطهِّ  :» وآله  عليه  اهللا  صىل   » قوله  يف  كا  وطمع،  رشف،  و  حسد،  و  قسم، 
اللطخ  هو   : والدنس   .)84))) بِامَلاِء  الَدنُس  الثَّْوُب  ُر  ُيطهَّ َكَا  َواخلََطاَيا  الُذُنوِب  ِمن 

بقبيح(85(.

الداللة عىل صفة نفسية (8٦( : َجَزع،َوَلع، ومنه قوله» صىل اهللا عليه وآله «  :))اْقلِّْب 
امُلنة عن  بُِكَرِب امَلوِت َطْريِف َجَزعاً (((87(. واجلزع : ))نقيض الصرب، وهو انقطاع 

محل ما نزل(((88(.

الداللة عىل اهليجان واحلركة و اخلفة و الطيش )89( : َنَصب، و َحَرج، وَعَطب، َتَرح، 
ُقُبوَرُهم  ))اْدِخْل   : لوالديه  يدعو   » وآله  عليه  اهللا  صىل   » قوله  ذلك  ومن  وَمَرح، 
َور ..اَل َيمسُها فِيَها َنَصٌب َواَل َيمسُها فِيَها ُلُغوُب،  ُ الِضَياَء َوالنُّوَر، َوالَفرَحَة والرسُّ
َوآجرمها ِمْن الَعَذاِب ...(((90(. والنصب : يدل « عىل إقامة يشء وأهدافٍ يف استواء 
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  م.م والء جبار سفيح

« )91( .واألهداف : االنتصاب .

الداللة عىل الظهور واالنفراج (92( :  نحو : أثر، وبرص،وفرج، ومنه قوله « صىل اهللا 
، َوَيا ِمْن اَل َخيَفى َعليه  عليه وآله « : ))يا من ال ُحييُط به الِفكَر، يا من ال ُيدركُه َبرَصٌ
أثٌر ...(((93(.والبرص : أي طرفُة العني، وبرص هنا واحد األبصار، قال تعاىل : ﴿اَل 

ُتْدِرْكُه األْبَصاُر﴾(94( .

الداللة عىل ما يتعلق باجلوف (95(: نحو، يبس، و عطش، كا يف قوله « صىل اهللا عليه 
، َواَل جَتعْل  وآله « : )) َو أِعنَا َعَىل الِصَياِم َو الِقياِم، َوِحْفِظ اللساِن،  َو َغِض الَبرَصِ
َيْعَطش   َعطِش  « من  « عطش  النص مصدر  ((((9٦ . يف  َوالَعَطَش  اجلََوَع  ِمنُّه  َحظنَا 

َعَطشاً.

«َفَعلة «: أصله « َفَعل «، لكنه مزيد بالتاء(97(، وتشرتك مع صيغة أخر هي : ُفْعلة 
نحو : ُقْطَعة و َقَطَعة، و ُجْذَمة وَجَذمة )98(، فقد ورد ست مرات . وخرج ملعانٍ منها:

))الّلُهمَّ   :» وآله  عليه  اهللا  صىل   » قوله  منه  و  وفاة،   : نحو  االنتهاء:  عىل  الداللة   
ُتلِحُقنِي  َطيِّبةً  َوفاةً  َوَتوفنِي   ... النَّاِر  أْصَحاِب  من  َواَل  اِر،  األْرشَ ِمن  جَتعلنِي  ال 

بِاألبَراِر...(((99(. والوفاة  جعها: وفيات، املوت .

بِحقِّ  ))أْسألَك   : قوله  مثاهلا صالة، وغلبة، كا يف   : والنشاط  احلركة  الداللة عىل 
َتزكيِة ُكلِّ َصاَلةٍ َزكيُتَها، َوبِحقِّ َمن زكيَتها َله ...(((100(. والصالة : من الفعل صىل 

يصيل، ونعني هبا الدعاء(101(.
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أن  السائلني عليك  بحق  ))...و   : قوله  كا يف  نحو، غداة،   : احلينونة  الداللة عىل 
تقبلني، يف هذه الغداة – أو يف هذه العشّية ... (((102( . يف النص مصدر « غداة» من 

غدا يغدو.

«فعيل»

  يصاغ من الفعل الثالثي الالزم، و املتعدي شذوذاً (103(، وقد جاء عرش مرات، وقد 
جاء ملعان منها:

َيا   ... (( :   » الداللة عىل الرتهيب: نحو، وعيد، كا يف قوله» صىل اهللا عليه وآله 
َيا َمْن ُهو الويِلُّ احلَميد...(((104(. يف النص مصدر « وعيد» و  َذا الَوْعِد َو الَوعيِد، 
الفرق بينه وبني وعد، هو أن وعيد يستعمل يف الرش خاصة، يف حني وعد للخر و 

الرش معاً، ويميز بالقرينة )105(.

الداللة عىل الصوت (10٦(: مثل : هدير، و أنني، ودوّي، وضجيج، و كا يف قوله « 
صىل اهللا عليه وآله «: )) الّلُهمَّ إين أعوُذ بَِك ِمن ِعْلمٍ اَل َينَفُع َوَقْلبٍ اَل َخيَْشُع...َوِمن 
، و هنا  الفعل ضّج يضجُّ : مصدر  . والضجيج  الَضِجيج (((107(  بِْئَس  فإنُه  اجلَْوِع 

اجلوع املصحاب للصوت، لشدته . و الضجيج اجللبة و الصياح.  

«َفَعال»

   وهو من املصادر الساعية للفعل الثالثي املجرد من املتعدي والالزم، وقد وردت 
ساعية يف كثر من األبواب، ما عدا « َفِعل يفِعل « فهو قليل )108(، كا نّص الفارايب 
(109(. وقد جاء مخسني مرة  ضمن السياقات اللغوية.  ت ) 339(هـ ، قياسية شذوذاً

وخرج ملعانٍ منها :



٩٩

  م.م والء جبار سفيح

الداللة عىل احلينونة: نحو : هنار،و زمان، كا يف قوله» صىل اهللا عليه وآله «  : ))... َيا 
َمن َجَعَل الليَل لَِباساً، َيا َمن َجَعَل النَّهاَر َمَعاَشاً، َيا َمن َجَعل النَّوَم ُسَباتاً...(((110(. 
والنهار : انفتاح الظلمة عن الضياء ما بني طلوع الشمس إىل الغروب . ويقولون:إن 

النهار جيمع عىل ُهنُر(111(.

و  أمان،وجال،   ثواب،و  صالح،وفالح،و   : نحو  والقبح(112(:  احلسن  الداللة 
عذاب، كا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله «: ))...َفُهم ِمن َخمَافتَِك َوِشّدِة ُسلطانَِك 
ينتظُروَن َقَضاَءَك َوَخياُفوَن َعذاَبك، َوَيرُجوَن َرمحَتَك (((113(.والعذاب : يقال منه : 
َيا  ب )114(. و كا يف قوله : ))  عّذب تعذيباً . وناٌس يقولون : أصل العذاب الرضَّ
َا َصالَحا َوآخُرَها  َدائَم الَبَقاِء ادْم َما أَنا فِيِه ِمن نِعمتَِك َوَعافيتَِك،َواجعْل ُأموِري أوهلُّ
امِحنَي (((115( . يف النص مصدر، و الفالح من َفَلح َيفَلح  َفالَحا، بِرمحتَِك َيا أرحَم الرَّ

و نعني هبا : البقاء والفوز(11٦(.

صفة نفسية أو سلوكية(117(: نحو : سخاء،و جزاء،و وفاء،و رجاء،و جالل،و بالء 
،و كال،و نوال،و ساح،و ساع،والّضفار، و منه قوله « صىل اهللا عليه وآله «: ))َيا 
ُة َواجلََاُل يَا َمن لُه الُقدرة ُوالَكَاُل، َيا َمن َلُه امُللَك َواجلَاَلُل ...(((118(. و  َمْن َلُه الِعزَّ
كا يف قوله» صىل اهللا عليه وآله « : ))َيا َذا احلَْمِد َوالَثنَاِء، َيا َذا الَفْخِر َوالَبَهاِء، َيا َذا 
َضاِء، َيا َذا امَلنِّ َوالَعَطاِء ... َيا َذا  نَاِء َيا َذا الَعْهِد َوالَوَفاِء، َيا َذا الَعْفِو َوالرِّ امَلْجِد َوالسَّ

َخاء... (((119(. والسخاء : اجلود. اجلُْوِد َوالسَّ

(120( : نحو : الثبات، و ضان، وقرار،   و بقاء،   الداللة عىل االستقرار و الثبات 
وأساس، و منه قوله « صىل اهللا عليه وآله «: ))َواَل جَتعْل النَّاَر َمأَواي،َواجعْل اجلَنَة 
القرار»  الرأي ...ويقال «أهل  َوَقراِري...(((121(. والقرار: ))ما استقر عليه  َمنِْزيْل 
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أي أهل املدن . ويقال «دار القرار» أي اآلخرة(( )122(. 

اهللا عليه وآله  قوله « صىل  املنع وضده: نحو: حالل،وحرام، وكا يف  الداللة عىل 
«: )) الّلُهمَّ اكفنِي بِحاللَِك َعن َحَراِمَك، َوأغننِي بِفْضِلَك عّمْن ِسَواك ((((123.  يف 

النص مصدر احلرام وهو ضد احلالل.

منه  يعاكسها: واألمثلة هي وباء، دواء، و وقاء، و  املرض والداء وما  الداللة عىل 
قوله» صىل اهللا عليه وآله «:))َواْدفْع َعنَا الَغاَلَء َوالَوَباَء َوالَباَلَء َواألوَجاَع َواألْسَقاَم 
َواألْمراَض(((124(.والوباء: كل مرض ينتقل بالعدو وينترش بني الناس .و كا يف 
قوله « صىل اهللا عليه وآله «: ))َفانفعنِي بِطِبِك، ِوَداويِن ِبَدَواِئَك َيا َرِحْيم (((125(. يف 

النص مصدر « دواء «، و نعني به ما تعالج به األمراض.

الداللة عىل االنتهاء (12٦(: واألمثلة عىل ذلك فناء، و الكفاف، و خالء، وزوال، و 
منه قوله « صىل اهللا عليه وآله «:))اَل الَه إال أْنَت الَكبُِر األكُرب لِلَفنَاِء َخلقتنَا، َوأنَت 

الَكاِئُن لِلَبَقاِء(((127(. والفناء: اهلالك والزوال . 

الداللة عىل اللني وما يشبهه(128( :مثاهلا رخاء، و كا يف قوله» صىل اهللا عليه وآله «  : 
ةٍ َوَرَخاء...(( ، اَل الَه إالَّ اهللاُ املًسؤوُل َمَع ُكلِّ ِشدَّ ))اَل الَه إالَّ اهللاُ امَلذُكْوُر بُِكلِّ لِسانٍ
(129(. والرخاء :  سعة العيش ولينه . وهي يف دعاء الرسول ذات عامة بدليل تنكرها.

الداللة عىل االستمرار: مثاهلا دوام،  كا يف قوله : )) َيا َعايِل الَقريُب يِف ُعُلِوِه َوارتَِفاعِه 
َوَدَواِمِه ...(((130(. والدوام : أي االستمرارية يف اليشء.

 الداللة عىل اهلالك : نحو بوار، كا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله «  : )) الّلَهمَّ إين 
لِة َوالَقْسَوة  ِم َوالَغْفَلِة َوالزَّ جاِل َوَبَواِر إأل يِّ أعوُذ بَِك ِمن اهلمِّ َواحلُْزِن ... َوَغَلبِة الرِّ
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َوالَعْيلِة َوامَلْسَكنة (((131(، يف النص بوار عىل وزن « فعال»، و األّيم التي ال زوج هلا، 
وهو أن تبقى يف بيتها ال ُختطب  )132(.

«َفَعالة»

َيْفِعل» )133(. أما من حيث  َفِعل  املتعدي «  الثالثي     من املصادر الساعية، للفعل 
ورودها فقد وردت سبع مرات. وخرجت ملعانٍ منها: 

الداللة عىل احلسن والقبح (134(: نحو: َشاتة، وَحالوة، وَضاللة، وَمرارة، وَبراءة، 
و أمانة، َطهارة، و منه قوله» صىل اهللا عليه وآله «: ))َولو َكاَن يِل ِعْلٌم َينفُعنِي َملْ َتقرَّ 
نَيا َعينِي، َولَصاَرْت َحاَلوهُتَا َمَراَرة ِعنِْدي، َولَِفرْرُت َهاِرَباً ِمن ُذُنويب(( )135(.  يِف الدُّ
واحلالوة هنا نعني هبا الدنيا وزينتها، وكل ما مننَْت به عليه، فهذه العلم ال ينفعني 

مقابل الذنوب الكثرة التي عندي.

الداللة عىل الرفعة ونقيضها (13٦(: نحو: شفاعة، و منه قوله» صىل اهللا عليه وآله «: 
))َواَل َترْمنِي يف الِقَيامِة ُرؤيَتُه َواحينِي َعَىل ُسنَتِِه، َواقبضنِي َعَىل ِمّلتِِه، َواحْرشيِن يِف 
ُزمرتِِه، َوادخْلنِي يِف َشَفاعتِِه  َواْسقنِي بَِكأِسه األوَىف(((137(.والشفاعة : الوساطة أي 

يتوسط  لنا عند اهللا تعاىل بالشفاعة يوم الورود. 

«فَِعالة»

تبعاً  وذلك  العلاء   لد والساعية  القياسية  بني  املتأرجحة  املصادر  من  وهي     
ملعناها الذي ترد فيه، فإذا كانت للصناعة والوالية فهي من قبيل الساع، وغر ذلك 

للقياس(138(. وقد وردت سبع عرشة مرة .ومن معانيها  :
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الداللة عىل القيام بعمل ما(139(: نحو : ِحيازة،و ِكفاية، و ِحراسة، و ِحياطة و ِرعاية، 
و منه قوله « صىل اهللا عليه وآله « :)) الّلُهمَّ َصلِّ َعَىل ُممدٍ َوالِه  َواْجعْلنِي َو أْهيِل 
َوِمْن أعنى بِه َو أحزُن َلُه يِف َوداِئعَك َوأَمانِك ...َو ِحَياَطتَك  َو ِرَعايتَِك  و محايتك َو 

ُمراَعاتَِك... (((140(. الرعاية : أي احلاية و العناية.

الداللة عىل صفة مذمومة : نحو:ِعصابة،وِخيانة،وِجناية، كا يف قوله» صىل اهللا عليه 
الِكْذب،  ِمن  َولَِسايِن  َياِء،  الرِّ ِمن  َوَعَميِل  النَِّفاِق،  ِمن  َقلبِي  َطّهْر  ))الّلَهمَّ   :   » وآله 
ُدْور ((((141. واخليانة:  َوعينِي ِمن اخِلَيانِِة، َفإنََّك َتعلُم َخاِئنةٍ األعنُيِ  َوَما َختِفي الصُّ

نفض العهد.

و  وِحيازة،  وِجالدة،  وِصيانة،  جِتارة،  مثل:   :)142) احلرفة  أو  الصناعة  عىل  الداللة 
ِكفاية، و ِحراسة، و ِحياطة، كا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله «: ))ُسْق يل يف جِتاَريت 
نِْع فيا ابتليتني به(((143(. والتجارة: الرشاء والبيع  هذه ِرْزَقاً ترُزُقنِي فيه ُحْسَن الصُّ

لغرض الربح وهي ما حيرتفه التاجر.

الداللة عىل احلينونة واملكان: مثاهلا ِقيامة، وِعارة، ومنه  قوله» صىل اهللا عليه وآله 
«: ))ُسْبَحاَن اهللاِ بِعدِد َما َخَلَق، ُسْبَحاَن اهللاِ بِعدِد َما ُهَو َخالٌِق إىَل َيوِم الِقياَمة(( )144(. 
القيامة،: يوم البعث . و أيضا قوله « صىل اهللا  والقيامة : االنبعاث من املوت يوم 
عليه وآله « : )) الّلُهمَّ َهذا َشْهُر َرمضاَن الِذي أْنزلَت فِيه الُقراَن، ُهدً لِلناِس... 
الِقياِم((((145 . يف النص مصدر «  َو  ياِم  َو الصِّ عاِء  الدُّ َو  امَلَساِجِد  بِِعَاَرِة  فِيه  َوأمرَتنَا 

عارة « من عمر يعمر، و نعني هبا إقامة رصح معني، و الرصح هنا املسجد.

الداللة عىل التتابع: تالوة، وقراءة، ومنه قوله» صىل اهللا عليه وآله «: ))بُِسوَرِة يس 
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خاِن، بِِصَيام َشْهِر َرمضان(( (14٦(.  ... بِتاَِلوِة الُقراِن، بِْسورِة آل ِعمراِن، بِفضيلِة الدُّ
ال  فالتالوة  والتالوة،  القراءة  بني  والفرق   .)147( آية  بعد  آية  يتبع  أنه  أي  والتالوة: 
تكون يف الكلمة الواحدة، والقراءة تكون فيها، وتقول: قرأ فالن اسمه، وال تقول: 

تال فالن اسمه (148(.

«ُفُعول» 

يكون  أاّل  برشط  يْفُعل»،  و»فُعل  يْفَعل»  «َفَعل  الالزم  الثالثي  الفعل  من  يصاغ     
الفعل داالً عىل املرض أو الصوت أو امتناع أو سر أو اضطراب أو حرفة. وكذلك 
(149(. وقد ورد ثالثني مرة. وخرج ملعانٍ  يرد من «َفِعل» الدال عىل احلركة احلسية 

منها:

السكينة واهلدوء: نحو: خشوع، وسجود، وثبوت، وخلود، وقوف،  الداللة عىل 
وقعود، وقنوع، وجود، و حلول، كا يف قوله» صىل اهللا عليه وآله « : ))َيا َمن َداَن َلُه 
َجيِع َخلقِه بِالُسُجوِد(((150(.والسجود : نعني به الطاعة، والسكون . وهنا خضوع 
تام لقدرته « جّل وعال»، وأيضاً يف قوله: ))َيا َمن اَل ُيوصُف بِقيامٍ َواَل ُقُعود َيا َمن 
اَل جَتري َعليِه َحَرَكٌة َواَل ُجُود(((151(. يف النص، قعود، وجود، يدالن  عىل السكون 

واالستقرار واهلدوء، فها مشتقان من قعد، وجد .

الداللة عىل احلركة واالضطراب(152( : نحو : دخول، وخروج، ولغوب، ونشور، 
 :   » وآله  عليه  اهللا  صىل  قوله»  يف  كا  وفجور،  غرور،  هبوب،  رجوم،و  ونزول،و 
))أْعذيِن ِمن اخلرُْساِن بُِدُخوِل النَّاِر َوِحرَماِن اجلَنِة، بِحقِّ اَل الَه إال أْنَت، َيا َذا الَفضِل 

الَعظِيِم (((153(. والدخول: يكون يف املكان والوقت وغر ذلك.
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 » قوله  منه  و  وطموح،  العلو،  مثل:   :)154) الوجودية  والدرجة  املرتبة  عىل  الداللة 
صىل اهللا عليه وآله «: ))اِهلي ُطُموُح اآلماِل َقد َخابْت إاّل َلديَك، َوَمعاِكُف اِهلَمِم َقد 
تقّطعْت إالّ َعليَك، َومذاهب الُعُقوِل َقد َسمْت إال إلْيك(( )155(. والطموح: التوق 

للحصول عىل يشء معني. مشتق من طمح.

الداللة عىل الضياء الروحي :  مثل : رشوق، وضوء، و كا يف قوله : ))الّلُهمَّ إّن 
طلوع   : والرشوق   .)15٦))) وَقها  ُرشُ َعليه  َفارُدَد  َنبيِك،  َعَىل  بِنفسِه  َق  َتصدَّ َعْبَدك 
الشمس،  وهو يف دعائه «صىل اهللا عليه واله»  جماز، فالرشوق هنا رشوق النفس أي 

إياهنا و هدايتها إىل الطريق القويم.

«ُفُعولة»

   ويصاغ من الفعل الثالثي الالزم «َفُعل» (157(. وقد ورد يف أدعيته )صىل اهللا عليه 
واله وسلم ( مخس مرات .وخرج ملعان منها:

الداللة عىل احلسن والقبح )158(:  مثاهلا ُنُبوة، ُعُقوبة، و من ذلك قوله « صىل اهللا عليه 
وآله «: ))احلَْمُد هللاِ الِذي أكمَل َخلِقي ... َوَهدايِن لإلسالِم،َومنَّ َعيّل بِالنُُبّوِة(((159(. 
والنبوة : ))هو االرتفاع، كأنه مفضل عىل سائر الناس برفع منزلته، ويقولون النَّبّي : 
الطريق(((1٦0(. وقوله» صىل اهللا عليه وآله «  : )) أْسأُلَك يا اهللاُ أماناً ِمن ُعُقوبتَِك يِف 
اء(( دنَيا َواآلِخرِة، َوأْسأُلَك ُنْوراً َوَنرْصَا َوِرفعةً ِعنِد َخلِقَك ِمن َبنِي آدَم َوبناِت َحوَّ الُّ

. (1٦1(. والعقوبة : اجلزاء جراء ما عملت به من معاصٍ

الداللة عىل السهولة و نقيضها: صعوبة، كا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله «:))الّلُهمَّ 
النص  يف  أمِري(((1٦2(.  ُحُزونَة  يِل  ْل  َوسهِّ  ، ُصُعوبةٍ َوُكل  أمِري،  ُصُعوبَة  يِل  َذلْل  
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مصدران «صعوبة» ضد السهولة، واحلزونة: تعني اخلشونة. لكن سهولة مل ترد يف 
أدعيته « صىل اهللا عليه وآله «.

«ُفَعال» 

   والُفَعال يف أكثر األمور يدل عىل أمر مكروه أو منكر، أو مرض وداء، وقد ورد 
سبع مرات )1٦3(. وخرج ملعان منها:

الداللة عىل الصوت )1٦4(: نحو: رصاخ، ودعاء، و بكاء و منه قوله « صىل اهللا عليه 
األْنَفاِس،  َوُمِْيص  الَعَطاِء،  ُوُجمِزل  عاِء،  الدُّ ُجميُب  اُر،  الغفَّ الَعزيُز  ُهو  ))أال   :» وآله 
 .)1٦5) )) َوَربَّ اجِلنَِّة َوالنَّاِس، اَل يشِكُل َعليِه يَشء، َواَل ُيْضِجُرُه رُصاُخ امُلسَترِصخنْيَ
يف الدعاء مصدران مها « الدعاء، والرصاخ « يدالن عىل طلب االستغاثة والعون  

من اهللا « جّل وعال «.

الداللة عىل الداء أو املرض(1٦٦( : نحو : ُسقام، وُجذام، ومنه قوله « صىل اهللا عليه 
َمِم َوالَبْكِم َواجلُنُون َواجلَُذاِم َويسء األْسَقام (((1٦7(.  وآله «: ))َوأعوُذ بَِك ِمن الصَّ

واجلذام : ))داء يسبب تساقط اللحم وتآكل أعضاء اجلسم(((1٦8(.

الداللة عىل الضياء : مثاهلا : ُشعاع، كا يف قوله « صىل اهللا عليه وآله «: )) الّلُهمَّ إين 
أْسأُلَك َيا ِمن احتجَب بُِشَعاِع ُنوِرِه َعن َنواظَِر َخلِقه (((1٦9(. والشعاع : الضوء .

اخلامتة 

اعتمدت  وقد  الورود،  حيث  من  الكثرة  له  األصيل  املصدر  أّن  البحث  من  تبني 
بعض  و  املجردة.  املصادر  يف  السيا  النص  يف  اللفظة  هبا  توحي  التي  الداللة  عىل 
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َفْعلة «  منها هي   الدالالت اجلديدة التي عثرت عليها يف املصادر منها يف صيغة « 
داللة احلركة و االضطراب، و  داللة الصوت، و داللة صيغة» ُفْعل « عىل املسافة، و 
داللة التمكن يف صيغة « ُفْعلة «، و داللة االنتهاء، و داللة احلركة و النشاط، و داللة 
احلينونة يف صيغة « َفَعلة « ، و داللة الزيادة و النقصان، و داللة العيوب، و داللة 
صفة معينة يف صيغة « َفِعل «، و داللة املعصية و القيام بفعل منكر، وداللة احلينونة  
يف صيغة فعيلة، و داللة االستمرار يف صيغة َفَعال، وداللة السر، و داللة الضوء، و 
داللة احتواء يشء معني و تغطيته يف صيغة « فَِعال «، و داللة التتابع يف صيغة « فَِعالة 

«، و داللة الضياء الروحي يف صيغة « ُفُعول « .
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املصادر واملراجع :

القران الكريم

الدكتورة  اجلاهيل،  الشعر  يف  املصدر  أبنية 
وسيمة عبد املحسن املنصور، جامعة الكويت 

– قسم اللغة العربية، ط1، 1984م .

ممد  بن  سهل  بكر  أليب  النحو،  يف  األصول 
عبد   : تقيق  ه(،   31٦( البغدادي  الرساج  بن 
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