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امللخص
هﺬا بحث يتناول أبنية املصادر الثالثية املجردة يف أدعية النبي ّ
(صﲆ اﷲ عليه

وآله) يف الصحيفة النبوية ،وقد َّبني البحث ّ
أن املصدر األصيل له الكثرة من حيث
الورود ،وقد اعتمدت عﲆ الداللة التي توحي هبا اللفظة يف النص والسيا يف
املصادر املجردة ،و بعﺾ الدالالت اجلديدة التي عثرت عليها يف املصادر منها

يف صيغة " َف ْعلة " منها داللة احلركة واالﺿطراب ،و داللة الصوت ،و داللة

املسافة يف صيغة " ُف ْعل " ،وداللة التمكن يف صيغة " ُف ْعلة " ،و داللة االنتهاء،

و داللة احلركة و النشاط ،و داللة احلينونة يف صيغة " َف َعلة " ،و داللة الزيادة و
النقصان ،و داللة العيوب ،و داللة صفة معينة يف صيغة " َف ِعل" ،و داللة املعصية
و القيام بفعل منكر ،و داللة احلينونة يف صيغة فعيلة ،و داللة االستمرار يف صيغة

َف َعال ،و داللة السر ،و داللة الضوء ،و داللة احتواء يشء معني و تغطيته يف صيغة
" فِ َعال" ،و داللة التتابع يف صيغة "فِ َعالة" ،و داللة الضياء الروحي يف صيغة
" ُف ُعول".
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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
رب العاملني ،والصالة والسالم عﲆ املبعوث رمحة للعاملني ممد الصادق
احلمد ﷲ ِّ
األمني ،وعﲆ آله الطيبني الطاهرين ،وبعد :فهﺬه دراسة رصفية ألبنية املصادر

الثالثية املجردة يف أدعية النبي ممد (صﲆ اﷲ عليه وآله) يف كتاب الصحيفة النبوية.
ثم ﴍعﺖ يف تلﻚ األبنية
وقد
ُ
بدأت الدراسة بحديث عن املصدر لغة واصطالح ﹰا ّ

ّ
اقترصت عﲆ
(صﲆ اﷲ عليه وآله) ،وقد
ودالالهتا الرصفية يف أدعية املصطفى
ُ
األبنية املجردة دون املزيدة خشية اإلطالة ،واﷲ ويل التوفيق.
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وس ّمي مصدر ﹰا لصدور األفعال عنه«))1؛
املصدر لغ ﹰة :املكان الﺬي تصدر منه اإلبل » ُ

أي ((أصل الكلمة التي تصدر عنه األفعال ،وتفسره ّ
أن املصادر كانﺖ أول الكالم،

كقولﻚ :الﺬهاب والسمع واحلفﻆ ،وإنا صدرت األفعال عنها فيقال :ذهب ذهاب ﹰا،
وسمع سمع ﹰا وساع ﹰا)) ).)2

املصدر اصطالحا :هو ((االسم الدال باألصالة عﲆ معنى قائم بفاعل أو صادر عنه

حقيقة ،أو ﳎاز ﹰا ،أو وقع عﲆ مفعول وقد يسمى فع ﹰ
ال وحدث ﹰا وحدثان ﹰا)) ) .)3وهﺬه

عﱪ بأنه »احلدث » و« اسم
التسميات للمصدر ب ّينها سيبويه ت ( )180هـ حينا ّ

ساه اسم املعنى ( ،)4و ((املصادر
احلدثان« ،والفعل ،والزﳐﴩي ت ( )538هـ ّ

كسائر األساء إال أﳖا تدل عﲆ أفعاﳍا)) ) .)5فعند الوصف باملصدر يصر املوصوف

(( كأنه يف احلقيقة ﳐلوق من ذلﻚ الفعل لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه ،ويدل عﲆ

أن هﺬا معنى ﳍم ومتصور يف نفوسهم وﴐورهتا ))) . )٦و املصدر ال يدل عﲆ

الزمان ،وإنا الزمان من مالزماته ).)7

عا أشار إليه القدماء إذ قالوا :
للمحدثني تعريفات و أشارات معينة ال ﲣتلف ّ

وتفضل
بأنه دال عﲆ حدث ﳎرد من الزمان واملكان أو الشخص نحو ُ :ج ُلوس،
ُّ

وإنسانية) .)8و ذهب بعضهم إىل أنه (( لفﻆ واسع الداللة كثر تداوله يف الكالم ؛

فيه من االسم والفعل خصائص ومعاين عدّ ة ))).)9
مصادر الفعل الثالثي املجرد:

أ  .مصادر الثالثي املجرد :وهو مصدر حقيقي دال عﲆ معنى ﳎرد ،وليس مبدوء ﹰا

بميم زائدة ،وال ﳐتوم ﹰا بياء مشددة بعدها تاء مربوطة ،ويأيت لثالثة أشياء ،للتأكيد،
٨٨
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وبيان النوع ،وبيان العدد (.)10
وللثالثي املجرد مصادر ليسﺖ قياسية ،وإنا أبنيته موقوفة عﲆ الساع؛ أي ال

تكمها قاعدة عامة ،وإنا األغلب فيها ساعي ) .)11ومصادر الفعل الثالثي تسع ٌة

وأربعون وزن ﹰا ،املقيس منها عﴩة أوزان وهي (( َم ْف َعل ،و َف ْعل ،و ُف ُعول ،و ُف َعال،
ِ
ِ
الس َاع
و َف َعل ،و َف َعالة ،و ُف ُعولة ،وفعيل ،وف َعال ،ف َعالة )) ،والباقيات مقصورات عﲆ َّ
).)12

و ﱂ يرد من هﺬه املصادر سو ثالثة و ثالثني مصدر ﹰا ،ونبدأ بـ :
» َف ْعل« :وهو قيايس ،ويعدُّ أصل األوزان؛ لﺬا جعل اخلليل وسيبويه كل من خالف

هﺬا الوزن فرع ﹰا عليه ألﳖا ال تطرد اطراده ،ولكون » َف ْعل« ال يمتنع منها جيعا فهو
األصل ) .)13و أتى بعدﳘا املﱪد( )28٦هـ أيض ﹰا إذ أكّد ما ذهب إليه) ،)14ﱞ
كل من

اخلليل و سيبويه .ويأيت من الالزم واملتعدي مع ﹰا ،وإن كان النحاة يميلون إىل الفعل
املتعدي أكثر ( .)15أما من حيث وروده يف أدعية الرسول (صﲆ اﷲ عليه وآله)

ف ُيعدُّ أكثر املصادر وجود ﹰا بمقارنته مع بقية املصادر من الفعل الثالثي فقد ورد ست ﹰا
ﹴ
معان منها:
وسبعني مرة ،وقد خرج إىل

الداللة عﲆ معاجلة فعل حركي) :)1٦يف مثل  :بأس ،وبطﺶ ،وهول ،وفقر ،وحﴩ،
ِ
الشديد الﺬي ال ُي ُ
طاق انتقا ُم ُه))
ظاهر البطﺶ
كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله » (( :يا
َ
) .)17والبطﺶ  :أخﺬ الﴚء بقهر وغلبة وقوة ).)18

الداللة عﲆ فعل باطني وصفة نفسية) :)19والكلات التي محلﺖ هﺬه الداللة كثرة

منها :ذنب ،وغدر ،وكيد ،وهم ،ومكر ،ومقﺖ ،و وجد،،وخوف ،و حوب،
٨٩

وميل ،وصفح ،وغيﻆ ،وعون ،وﳎد ،وشوق ،ومحد ،وفضل ،وقدر ،و طبع .ومنه
ِ
ِ
العاهات  ...و
اآلفات و
((و إن ترصف عني جيع
قوله (صﲆ اﷲ عليه واله ) َ :
اجلهل و ِ
ِ
ِ
الغضب))) .)20واملقﺖ :يدل عﲆ الشناءة وال ُقبح ).)21
املقﺖ و
الداللة عﲆ الصوت والضوء :صوت ،وبرق ،و وهﺞ ،و رعد ،كا يف قوله« صﲆ
ِ
تقر األرو ِ ِ
((هب ُب ِ
وب ا ِّلر َي ِ
الﱪ ِق))).)22
اح بِ ُم ْس ِ َّ َ
لم ِع َ ْ
الر ْعد ،بِ ْ
احَ ِ ،هبد ِير َّ
اﷲ عليه وآله »ُ ِ :

فالرعد يدل عﲆ احلركة و االﺿطراب ،وكل يشء ارتعد اﺿطرب  .و اللمع :يدل

عﲆ ((إﺿاءة الﴚء برسعة))).)23

شق ،وذرع ،وجور ،و درك ،كا يف قوله »
الداللة عﲆ احلركة واالﺿطراب )َّ :)24
ِ
رﺿاه ،واست ِ
َسل ُم َملِا َق َضا ُه َر ْغ َب َة ِيف َطا َعتِه
صﲆ اﷲ عليه وآله »(( :وأ َباد ُر َإىل ك ُِّل َما َي َ ُ َ ْ
ِ
ِِ
ِ
أقر َله َع َﲆ
كر ُهَ ،و َال َﳜ ُ
َو َخ ْو َف ﹰا م ْن ُع ُقو َبته ،ألن ُه اﷲُ ا ّلﺬي َال ُيﺆ َم ُن َم ُ
َاف َج ْو ُر ُهَ ،و َُّ
َفي بِالعب ِ
ن ِ
ودية)) ( .)25واجلور :امليل عن الطريق .أي طريق احلق والعدل الرباين.
ُُ
الداللة عﲆ فعل فيه جهد ( :)2٦يف مثل :صﱪ ،ونحر ،ونﴩ ،وثأر ،وكنز ،وغوث و
ِ
ِ
منه قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »ِ :
ْدها ُشك ُِري،
((اﳍ ْي ُك َل َا أن َ
ْعمﺖ َع َّيل نعم ﹰة َق َّل َلﻚ عن َ
و ُك َلا ابتَليتنِي بِب ﹴ
لية َق َّل َلﻚ ِعنْدَ َها َص ْ ِﱪي حبستها)) ( .)27والصﱪ هو ((احلبس ،يقال
َ
َ َ ْ
صﱪت نفي عﲆ ذلﻚ األمر)) (.)28
َّ

الداللة عﲆ االنقياد ) :)29نحو ،لفظة (طوع ﹰا) دلﺖ عﲆ هﺬه الداللة ،كا يف قوله:
األمور بِأزمت ََّها َط ْو َع ﹰا أل ْم ِر ِه))) .)30والطوع :نقيﺾ اإلكراه.
(( َيا ِمن ا ْن َقا َد ْت َل ُه
ُ
الداللة عﲆ الرتك :نحو» :عفو« دلﺖ عﲆ هﺬه الداللة ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه
أول َل ﹴ
ف العم َل ،وأرجو الع ْفو وه ِ
ِ
ﺬه ُّ
يلة ِمن َليايل الثلثني[
َ َ َ َ
أستَأن ُ َ ْ َ ُ
وآله » ((ال ّل ُه َّم ]إين ْ
٩٠
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وك بِأسا ِئ َﻚ احلسنَىَ ،و ِ
َجر بِ َﻚ ِمن ن ِ
َار َك الت ِّْي َال ُت ْط َفﺊ)) ) .)31يف النص
ْ
ُْ
أد ُع َ ْ َ
أست ُ
مصدر » َع ْفو » من عفا يعفو ،والعفو؛ أي عفو اﷲ عن خلقه ،و ذلﻚ تركه إياهم فال

يعاقبهم ،فض ﹰ
ال منه .جع عفاء وأعفاء الصفح عن العقوبة الفضل (.)32
» َف ْعلة«

عدَّ العلاء كا أوﺿحﺖ صيغة » َف ْعل« صيغة أصلية ،أي تتفرع منها جيع الصيﻎ

املصدرية األخر ،وهﺬه الصيغة تقارب اسم املرة لكن السياق هو الفيصل يف
تديد نوعية املصدر ) .)33وقد ورد عﴩين مرة  .وخرج ملعان منها:

الداللة عﲆ املدة الزمنية :كا يف :حلظة ،وطرفة ،وملحة ،ومن ذلﻚ قوله » صﲆ اﷲ
عليه وآله »(( :ال ّلهم رمحت ََﻚ أرجوَ ،ف َال ت ِ
َكلنِي َإىل َن ْف ِي َط ْر َفة َع ْ ﹴ
أص ُل ْح ِيل َش ِأين
نيَ ،و ْ
ُ
ُ َّ
ْﺖ))).)34يف النص مصدر«طرفة« ّ
يدل عﲆ املدة ،والطرفة (( :املرة
ُك َّل ُهَ ،ال ال َه إالَّ أن َ

طرف ؛ ويقال »طرف ُة عني » أي ملح يف البرص نقطة محراء يف العني ))).)35
من
َ

أسأ ُل َﻚ ال ّل ُه َّم
رص َخة ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »َ (( :ف ْ
الداللة عﲆ الصوتْ َ :
بِك ُِّل د ْع ﹴ
ِ
وة َد َع َ
اك ِ َهبا َر ﹴ
لهوف
رصخ َت ُهَ ،أو َم
ٌ
َ
اج َب ّلغ َت ُه ِ َهبا آم َله ،أو َصارخﹴ أغثﺖ َ ْ
()3٦
رصخ ،كا أنه يدل عﲆ املرة ،ألن
كر ٌ
َم ُ
رصخ َي ْ ُ
وب َّفر ْج َﺖ َعن ُه))  .والرصخة من َ ُ

رص ٌ
اخ .
رصخ هو ُ َ
مصدر َ ُ

الداللة عﲆ احلركة و االﺿطراب  :نحو ،رجفة ،و الغفلة،وعثرة ،وحرسة ،كا يف
الغر ِة بﻚ و ال َغ ْف ِ
قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله » (( :و أنﺖ العاﱂ بِنَا و نحن ُ ِ
لة عن
ُ
ُ َ
أهل َّ
َ
شأنﻚ ))).)37والغفلة (( :عدم االنتباه؛ ويقال » عﲆ حني غفلة« أي فجأة ))).)38

اإلنسان بِ َا أعا َذ اﷲَ َع َّز َو َّ
ُ
جل بِه
أهيا
وكا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »  (( :أعيﺬك ُّ َ
٩١

ِ ِ
ِ
الز ِال َ
زل))) . )39يف النص مصدر » رجفة« من الفعل
الر ْج َف ِة َو َّ
َع ْر َشه َو َمالئكتَه َيو َم َّ
رجف يرجف ،ويدل عﲆ احلركة ،واالﺿطراب يف الﴚء.

الداللة عﲆ ﳎرد احلدث) : )40نحو  :رمحة،دعوة ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله
كاشف اﳍم ُﳎيب د ْع ِ
وة املضطرين ))) .)41والدعوة  :اال ِّدعاء
» ((:ال إله إال أنﺖ،
ُ َ
ُ َ ِّ
طلب احلضور اإلﳍام الر َّباين ).)42
الداللة عﲆ صفة سلوكية حسنة  :نحو ،الرأفة ،و الصفوة ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ
أفة والر ِ
ِ
ْظر إلينَا بِ ِ
محة ))) . )43يف النص مصدر » رأفة«
عليه و آله« َ (( :
الر َ َّ
عني َ
...وان ْ

من الفعل رأف يرأف ،و نعني هبا أشد الرمحة (.)44
» ُف ْعل«

ترتبط عادة بالباب اخلامس » َف ُعل َي ْف ُعل« ،و يكون قياسي ﹰا معه ،نحو  :القبح،

واحلسن و هﺬه ما يراه ابن عصفور( )٦٦9هـ ) .)45و قد نحا الرﴈ ( )٦8٦هـ

هﺬه املنحى مشر ﹰا أن َف ُعل مصادره ثالثة يف الغالب هي َ :ف َعال نحو جال ،و َف َعالة
ﹴ
ملعان
نحو  :كرامة ،و ُف ْعل نحو ُ :ح ْسن (.)4٦وقد ورد ثالث ﹰا وعﴩين مرة ،وخرج
منها:

الداللة عﲆ احلسن والقبح)ُ :)47ي ْرس ،و ُر ْشد ،و ُك ْفر ،و ُع ْرس ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ
ِ
اجعل ُه َﳍ ُ َا َف َرط ﹰا،
اجع ْل ُه ألبويه َس َلف ﹰاَ ،و ْ
عليه وآله » يف صالته عﲆ الطفل  (( :ال ّل ُه َّم ْ
ِ
ب والديه اجلنة))) .)48يف النص مصدران النور ويدل
َواجع ْل ُه َﳍ ُ َا ن ُْو َر ﹰا َو ُر ْشد ﹰا،وأعق ْ
عﲆ اإلﺿاءة واالﺿطراب ،وقلة الثبات ) ،)49والرشد :يدل عﲆ استقامة الﴚء،
وهو ﺿد الغي (.)50
٩٢
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وجرم،
ب ،و ُعﺬر ،و ُلطف ،و ُشكرُ ،
الداللة عﲆ قيم سلوكية أو نفسية ) :)51نحو ُ :ح َّ

وجود ،ومنه قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »:
وركن ،و ُصنعُ ،
و ُطهرُ ،
وجهد ،و ُذخرُ ،
ِ
(( أعو ُذ بِ ِ
َريم ]العظيم[ ِم ْن ال ُك ْف ِر َوال ُظ ْل ِم ))).)52
يم َوبِاسم َﻚ الك ُ
وجه َﻚ الك َِر ُ

الظلم فهو وﺿع الﴚء يف غر
يف النص مصدران الكفر هو السرت والتغطية  ،أ َّما
ُ
موﺿعه تعدي ﹰا .
الﴬ ،واحلُزن ،ومنه قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله
الداللة عﲆ ثقل الوطأة) :)53نحو ُ :
ني أح َّبتِي )))) . 54يف النص
الض ِيق َو احلُ ْز َن بِاجلَ ْم ِع َبينِي َو َب ْ َ
فر َج َما َيب ِمن ّ
»َ :
((و َيا ُم ِّ
مصدر ُح ْزن للفعل املتعدي أحزن ،يف حني َح َزن يكون مصدر ﹰا للفعل الالزم

حزن) .)55و احلزن خالف الفرح .

الداللة عﲆ الغلظة والشدة) :)5٦نحو  :ظلم و شﺞ ،ومنه قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله »:
ِ ِ
((و َقد ِكدْ ُت أن َ ِ
َنهضنِي َوت ِ
ُقوينِي،
رب التِي ت ُ
اقنط م ْن رمحت َﻚ اﳍي َ ...ولك َن رمحت ََﻚ ّ
َ
وال ِهي َﱂ ارفع ر ِ
أيسَ ،و َﱂ ُأ ِق ْم ُص ْلبِي ِمن ثِ ْق ِل ُذن ِ
َو َل َ
ُويب .)57)))..والصلب :يدل عﲆ
ْ ْ َ
ْ
وقوة (.)58
شدّ ة ّ
الداللة عﲆ املسافة  :نحوُ ،ق ْرب ،و ُب ْعد ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »  (( :بِ ُق ِ
رب
ور ،بِس ِ
اعات الدُّ ُه ِ
ا َمل ِ
ﴩ ِقَ ،ب ُب ْع ِد ا َمل ِ
أه ِل ِة ُّ
ور ))) . )59يف النص مصدران »
غرب ،بِ ْ
الش ُه ِ َ

قرب ،و بعد« ،من الفعلني َب ُعد و َق ُرب الالزمني .
» ُف ْعلة«

ويأيت من » َف ِعل َي ْف َعل » نحو َشبه َي ْشبه ُش ْبه ﹰة ،وربا جاء من » َف ِعل َي ْف ُعل« نحو َآ ِدم

يا أ ُدم ُأدم ﹰة) .)٦0وقد ورد يف أدعيته ( صﲆ اﷲ عليه واله ) ،عﴩين مرة ،وقد جاء
٩٣

ﹴ
ملعان منها :
وح ّلة،و
الداللة عﲆ العيوب وما يعاكسها) :)٦1نحو ُ :شبهة ،و ُم َّرة،و ُهت
مة،وحرمةُ ،
ُ
ُلطفة ،و ُخ ّلة ،و ُط ْهرة ،و منه قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »َ ... (( :و َط ّه ْر َقلبِي ِمن
مة ،يا رؤوف ﹰا بِ ِعب ِ
ِ
ِ ِ
ﺆمنني ))) .)٦2يف النص مصدر » هتمة » أي با
اد ِه ا ُمل ْ َ
َ
َعائبات الت َُه َ َ
ُأ ِ
لصق يب من غر ذنب .
وح َّجة ،و ُق َّرة ،ومن ذلﻚ قوله » صﲆ اﷲ عليه
الداللة عﲆ التمكن :نحو ُ :قدْ رةُ ،
لة ،يا َذا احلج ِة ال َقاطِ ِ
ِ ِ
وآله »...(( :يا َذا ال ُق ِ
عة  .)٦3)))...يف النص مصدران
ُ َّ
درة الكَام َ
َ
َ
حل َّجة ونعني هبا  :الﱪهان ،و ال ُقدرة :القوة عﲆ الﴚء الطاقة املقدرة).)٦4
ﳘا ا ُ

الداللة عﲆ اللون)ُ :)٦5بقعة،و ُظلمة ،ومن ذلﻚ قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » :
ِ
أخﺬت القائمنيَ ،و ْ
األولنيَ ،و ْ
((بِس ِم اﷲِ َوبِاﷲِْ ،
أخﺬ ُت
اآلخر ْي َن ،و
أخﺬ ُت
أخﺬ ُت
ُ
َ
ِ
ال َق ِ
اعد ْي َن ،ت َ
الس َا َء َعليهم َﳍَب ﹰا  .)٦٦)))...والظلمة
َغشى أ ْب َص َارهم ُظ ْل َم ٌةَ ،وت ُْرس ُل َّ

:ذهاب الضوء.

الداللة عﲆ املرة وما يعاكسها  :و نحوُ ،ع ْمرة ،و زمرة ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه
رة ا َملس ِ
وآله »(( :ال ّلهم احينِي ِمس ِكينَ ﹰا ،وامتّنِي ِمس ِكينَ ﹰا ،واح ِﴩ ِين ِيف ُزم ِ
ني ))).)٦7
اك َ
َ ْ
َ
ُ َّ َ
َ
ْ
ْ
ْ
والزمرة  :مفرد للجمع زمر ،جاعة من الناس.

الداللة عﲆ املدة الزمنية (ُ : )٦8بكرة ،و ُمهلة ،و منه قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » :
ان اﷲِ بكْر ﹰة و ِ
...وس ْب َح َ
أص َيال.)٦9))) ...والبكرة :هي الغداة
(( ...احلَ ْمدُ ﷲِ كَثر ﹰا
ُ َ َ
ُ
خاصة.
» فِ ْعلة«
٩٤
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فهي صيغة مصدرية أصلها »فِ ْعل« ،مضافة إليها تاء التأنيث أما من حيث ورودها
فقد وردت أربع عﴩة مرة ،وخرجﺖ ﹴ
ملعان منها:
الداللة عﲆ الثقل والشدة  :مثل ِ :عصمة،و ِشدة،و نِقمة،و ِغلبة،ومن ذلﻚ قوله«
فرة و ِ
ِ
محة ِ ِ
صﲆ اﷲ عليه وآله »َ ...(( :فارمحنِي يا َذا الر ِ
الع ْص َم ِة
الواسعةَ ،وتَالفني بِا َمل ْغ ِ َ
َ
َ
َّ
ْ
الﺬن ِ
ِمن ُ
َﴬ ٌع  .)70)))...والعصمة (( :أن يعصم اﷲُ تعاىل عبد ُه من
ُوب ،إين إل ْي َﻚ ُمت ِّ
ﹴ
سوء يقع فيه )) (.)71
الداللة عﲆ صفة سلوكية :نحو ِ :حكمة،و فِطرة،و نِ ّية ،ومن ذلﻚ قوله » صﲆ اﷲ
ِ ِ
اإلخ َال ِ
اإلس َال ِمَ ،وك َِل َم ِة ْ
ص ))) .)72والفطرة :
عليه وآله »ْ (( :
أصبحنَا َع َﲆ ف ْطرة ْ
اخللقة .

ِ
ِ
الداللة عﲆ صفة مﺬمومة أو ممودة  :نحو ِ :غلظة ،ونِ
يلة،وع ّزة ،و منة،
عمة،وح
ِ
ِ
ِ
ندها
ْعم َﺖ َع َّيل ن ْعم ﹰة َق َّل َلﻚ ع َ
ومن ذلﻚ قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »(( :اﳍي ُك َل َا أن ْ
ِ
ﹴ
ِ
ْدها َص ْ ِﱪي))) .)73والنعمة  » :ما ُينعم اﷲ
ُشك ِْريَ ،و ُك َل َا ابتَليتَني بِ َبل َّية َق َّل َلﻚ عن َ
تعاىل عﲆ عبده من ﹴ
مال وعيﺶ ،يقال :ﷲ تعاىل عليه نعمة ،والنعمة املنة  .وكﺬلﻚ
النعاء » ) .)74وقوله أيض ﹰا » صﲆ اﷲ عليه وآله »(( :ال ّل ُه َّم َحبِبنِي َإىل َجي ِع َخ ْل ِق َﻚ
ب ﹴ
ارﺿ ِ
كون ِيل ِيف َق ْل ِ
َحتَّى َال َي َ
وين))).)75الغلظة :
احد ِم ْن َخ ْل ِق َﻚ ِغ ْل َظ ﹰة َو َال ُي َع ُ

((الشدة العداوة الفظاظة))).)7٦

الداللة عﲆ ملة معينة  :نحو ِ :ش ِ
يعة،م ّلة ،ومنه قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله »((:ال ّل ُه َّم
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َو ُك ْن لِولِ َ
وأوليائه َوأعوانِ ِه
اجعلنَا ِمن ِشيعتِ ِه
يﻚ ِيف
أرﺿﻚ َو ُحجت َﻚ َع َﲆ عبادك ََ ...و ْ
بيه و ِ
ِ
ِِ
أتباع ِه))) .)77والشيعة :الفرقة وتستعمل يف املﺬكر واملﺆنث واجلمع
َو
أنصاره َو ُم َ
٩٥

واملفرد واملثنى والشيعة جاعة من املسلمني نارصوا اإلمام عيل بن أيب طالب(ع)

وهم أنصاره و أتباعه ).)78
» َف َعل« :

مصدر الفعل الالزم » َف ِعل«) .)79أما من حيث وروده فقد جاء أربع ﹰا و عﴩين

مرة ،وخرج ملعان منها:

الداللة عﲆ داء ظاهري أو باطني)َ : )80و َجع،و َع َاَ ،أ َﱂ و كا قوله » صﲆ اﷲ عليه
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الو َجع ))).)81والوجع
وآله »َ ((:فان ِْز ْل ش َفا ﹰء من شفائ َﻚ َو َرمح ﹰة من َرمحت َﻚ َع َﲆ َهﺬا َ

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

الداللة عﲆ صفات سلوكية ممودة ،أو مﺬمومة ) : )83مثل :دنس،وهو ،و تلف،و

((و َط ِّه َرنَا
قسم ،و حسد ،و ﴍف ،وطمع ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »َ :
ُوب واخل َطايا كَا يطهر ال َّثوب الدَ نس بِا َمل ِ
ِمن ُ
اء ))) .)84والدنس  :هو اللطﺦ
ُ
الﺬن ِ َ َ َ َ ُ َّ ُ ْ ُ
بقبيح).)85

ب
ع،و َلع ،ومنه قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » ((:ا ْق ِّل ْ
الداللة عﲆ صفة نفسية )َ : )8٦ج َز َ
ب ا َمل ِ
بِك َُر ِ
وت َط ْر ِيف َج َزع ﹰا ))) .)87واجلزع (( :نقيﺾ الصﱪ ،وهو انقطاع ا ُملنة عن

محل ما نزل))).)88

الداللة عﲆ اﳍيجان واحلركة و اخلفة و الطيﺶ ( : )89ن ََصب ،و َح َرج ،و َع َطب ،ت ََرح،
ِ
ور ُهم
و َم َرح ،ومن ذلﻚ قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله » يدعو لوالديه (( :ا ْدخ ْل ُق ُب َ
ِ
ِ
ِ
والرس َور َ
وب،
مسها ف َيها ُل ُغ ُ
ب َو َال َي ُ
مسها ف َيها ن ََص ٌ
..ال َي ُ
ُّورَ ،وال َف َ
الض َيا َء َوالن َ
رح َة ُّ ُ
ﹴ
َوآجرﳘا ِم ْن ال َع َﺬ ِ
وأهداف يف استواء
اب  .)90)))...والنصب  :يدل » عﲆ إقامة يشء
٩٦
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» (. )91واألهداف  :االنتصاب .

الداللة عﲆ الظهور واالنفراج ) : )92نحو  :أثر ،وبرص،وفرج ،ومنه قوله » صﲆ اﷲ
ِ
عليه وآله » (( :يا من ال ُﳛ ُ
رصَ ،و َيا ِم ْن َال َﳜ َفى َعليه
يط به الف َ
كر ،يا من ال ُيدرك ُه َب َ ٌ
أثر .)93)))...والبرص  :أي طرف ُة العني ،وبرص هنا واحد األبصار ،قال تعاىل َ :
﴿ال
ٌ

تُدْ ِر ْك ُه األ ْب َص ُار﴾). )94

الداللة عﲆ ما يتعلق باجلوف ) :)95نحو ،يبس ،و عطﺶ ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه
القيا ِم ،و ِح ْف ِ
الصيا ِم و ِ
وآله »  (( :و ِ
ِ
أعنَا َع َﲆ ِ
ﺾ ال َب َ ِ
اللسانَ ،و َغ ِ
رصَ ،و َال َجت ْ
ﻆ
عل
َ
َ َ
َ
َحظنَا ِمنّ ُه اجلَ َو َع َوال َع َط َﺶ )))) . 9٦يف النص مصدر » عطﺶ » من َعطِﺶ َي ْع َطﺶ
َع َطش ﹰا.

» َف َعلة » :أصله » َف َعل » ،لكنه مزيد بالتاء) ،)97وتشرتك مع صيغة أخر هي ُ :ف ْعلة
نحو ُ :ق ْطعة و َق َطعة ،و ج ْﺬمة وج َﺬمة ( ،)98فقد ورد سﺖ مرات  .وخرج ﹴ
ملعان منها:
ُ َ َ
َ
َ
الداللة عﲆ االنتهاء :نحو  :وفاة ،و منه قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »(( :ال ّل ُه َّم
اب الن َِّار  ...وتَوفنِي وفا ﹰة َطيب ﹰة ت ِ
ِ ِ
أص َح ِ
ُلح ُقنِي
ِّ
َ
َ
األﴍ ِارَ ،و َال من ْ
ال َجتعلني من ْ َ
األبر ِار .)99)))...والوفاة جعها :وفيات ،املوت .
بِ َ

((أس َ
حق
ألﻚ بِ ِّ
الداللة عﲆ احلركة والنشاط  :مثاﳍا صالة ،وغلبة ،كا يف قوله ْ :
ت ِ
حق َمن زكيتَها َله  .)100)))...والصالة  :من الفعل صﲆ
َزكية ك ُِّل َص َال ﹴة َزكيت َُهاَ ،وبِ ِّ
يصيل ،ونعني هبا الدعاء).)101

٩٧

الداللة عﲆ احلينونة  :نحو ،غداة ،كا يف قوله ...(( :و بحق السائلني عليﻚ أن

تقبلني ،يف هﺬه الغداة – أو يف هﺬه العش ّية  . )102))) ...يف النص مصدر » غداة« من
غدا يغدو.

»فعيل«
يصاغ من الفعل الثالثي الالزم ،و املتعدي شﺬوذ ﹰا ) ،)103وقد جاء عﴩ مرات ،وقد

جاء ملعان منها:

الداللة عﲆ الرتهيب :نحو ،وعيد ،كا يف قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » َ ... (( :يا
ِ
ِ
الويل احلَميد .)104)))...يف النص مصدر » وعيد« و
الو ْعد َو َ
َذا َ
الوعيدَ ،يا َم ْن ُهو ِ ُّ

الفرق بينه وبني وعد ،هو أن وعيد يستعمل يف الﴩ خاصة ،يف حني وعد للخر و
الﴩ مع ﹰا ،ويميز بالقرينة (.)105

ودوي ،وﺿجيﺞ ،و كا يف قوله »
الداللة عﲆ الصوت ) :)10٦مثل  :هدير ،و أنني،
ّ
صﲆ اﷲ عليه وآله » (( :ال ّل ُه َّم إين أعو ُذ بِ َﻚ ِمن ِع ْل ﹴم َال َين َف ُع َو َق ْل ﹴ
...و ِمن
ب َال َﳜ َْش ُع َ
يضﺞ ،و هنا
ﺿﺞ
جل ْو ِع فﺈن ُه بِ ْﺌ َس َ
ُّ
الض ِجيﺞ ))) . )107والضجيﺞ  :مصدر الفعل ّ
ا َ
اجلوع املصحاب للصوت ،لشدته  .و الضجيﺞ اجللبة و الصياح.

» َف َعال«
وهو من املصادر الساعية للفعل الثالثي املجرد من املتعدي والالزم ،وقد وردت
ِ
ِ
نص الفارايب
ساعية يف كثر من األبواب ،ما عدا » َفعل يفعل » فهو قليل ( ،)108كا ّ
ت ( )339هـ  ،قياسية شﺬوذ ﹰا) .)109وقد جاء ﲬسني مرة ﺿمن السياقات اللغوية.
وخرج ﹴ
ملعان منها :
٩٨
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الداللة عﲆ احلينونة :نحو  :ﳖار،و زمان ،كا يف قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » َ ...(( :يا
من جع َل َ ِ
َّهار َم َع َ
اش ﹰاَ ،يا َمن َج َعل النَّو َم ُس َبات ﹰا.)110)))...
َ َ َ
الليل ل َباس ﹰاَ ،يا َمن َج َع َل الن َ

والنهار  :انفتاح الظلمة عن الضياء ما بني طلوع الشمس إىل الغروب  .ويقولون:إن
النهار ﳚمع عﲆ ُﳖُر).)111

الداللة احلسن والقبح) :)112نحو  :صالح،وفالح،و ثواب،و أمان،وجال ،و
عﺬاب ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »َ ...(( :ف ُهم ِمن َﳐَافتِ َﻚ َو ِشدّ ِة ُسلطانِ َﻚ
رج َ
ون َق َضا َء َك َو َﳜا ُف َ
ينتظر َ
ون َرمحت ََﻚ ))).)113والعﺬاب  :يقال منه :
ون َعﺬا َبﻚَ ،و َي ُ
ُ

ّ
الﴬب ( .)114و كا يف قوله َ (( :يا
عﺬب تعﺬيب ﹰا .
وناس يقولون  :أصل العﺬاب َّ
ٌ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اجعل ُأ ِ
،و ْ
موري ُّ
آخر َها
ائم ال َب َقاء اد ْم َما أنَا فيه من نعمت َﻚ َو َعافيت َﻚ َ
أوﳍَا َص َ
َد َ
الحا َو ُ
َفالحا ،بِرمحتِ َﻚ يا أرحم الر ِ
ني ))) . )115يف النص مصدر ،و الفالح من َف َلح َيف َلح
امح َ
َ
َ
َ َّ

و نعني هبا  :البقاء والفوز).)11٦

صفة نفسية أو سلوكية) :)117نحو  :سخاء،و جزاء،و وفاء،و رجاء،و جالل،و بالء

ساع،والضفار ،و منه قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »َ (( :يا
،و كال،و نوال،و ساح،و
ّ
ِ
جل َا ُل ي َا َمن ل ُه ال ُقدرة ُوالك ََا ُلَ ،يا َمن َل ُه ا ُمل َ
جل َال ُل  .)118)))...و
لﻚ َوا َ
َم ْن َل ُه الع َّز ُة َوا َ
َاء ،يا َذا ال َف ْخ ِر والبه ِ
ِ
كا يف قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » (( :يا َذا ا ِ
اءَ ،يا َذا
َ ََ
حل ْمد َوال َثن َ
َ
َ
اء ،يا َذا ا َملن والع َط ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َ ...يا َذا
ِّ َ َ
الر َﺿ َ
السنَاء َيا َذا ال َع ْهد َو َ
الو َفاءَ ،يا َذا ال َع ْف ِو َو ِّ
ا َمل ْجد َو َّ
ا ِ
الس َخاء .)119))) ...والسخاء  :اجلود.
جل ْود َو َّ
ُ
الداللة عﲆ االستقرار و الثبات ) : )120نحو  :الثبات ،و ﺿان ،وقرار ،و بقاء،

اي،و ْ
((و َال َجت ْ
اجعل اجلَن َة
أو َ
عل الن ََّار َم َ
وأساس ،و منه قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »َ :
َمن ِْز ْيل َو َق ِ
راري .)121)))...والقرار(( :ما استقر عليه الرأي ...ويقال »أهل القرار«
٩٩

أي أهل املدن  .ويقال »دار القرار« أي اآلخرة)) (.)122
الداللة عﲆ املنع وﺿده :نحو :حالل،وحرام ،وكا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله
» (( :ال ّلهم اكفنِي بِحاللِ َﻚ َعن حر ِام َﻚ ،وأغننِي بِ ْ ِ
عم ْن ِس َواك )))) .123يف
َ
فضل َﻚ ّ
ََ
ُ َّ
النص مصدر احلرام وهو ﺿد احلالل.

الداللة عﲆ املرض والداء وما يعاكسها :واألمثلة هي وباء ،دواء ،و وقاء ،و منه

األس َقا َم
الو َبا َء َوال َب َال َء َو
قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله
األوج َ
َ
فع َعنَا ال َغ َال َء َو َ
»((:وا ْد ْ
َ
اع َو ْ
راض))).)124والوباء :كل مرض ينتقل بالعدو وينتﴩ بني الناس .و كا يف
َواأل ْم َ
قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »َ (( :فانفعنِي بِطِ ِ
بﻚِ ،و َد ِ
اوين ِبدَ َو ِائ َﻚ َيا َر ِح ْيم ))) .)125يف
النص مصدر » دواء » ،و نعني به ما تعالﺞ به األمراض.

الداللة عﲆ االنتهاء ) :)12٦واألمثلة عﲆ ذلﻚ فناء ،و الكفاف ،و خالء ،وزوال ،و
ِ
َ
أنﺖ
منه قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله
ﱪ لِل َفنَاء َخلقتنَاَ ،و َ
»((:ال ال َه إال أن َ
ْﺖ الكَبِ ُر األك ُ
َائن لِلب َق ِ
ِ
اء))) .)127والفناء :اﳍالك والزوال .
الك ُ َ
الداللة عﲆ اللني وما يشبهه): )128مثاﳍا رخاء ،و كا يف قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » :
((ال اله إالَّ اﷲُ ا َملﺬكُور بِك ُِّل لِ ﹴ
ُ
سﺆول َم َع ك ُِّل ِشدَّ ﹴة َو َر َخاء))...
سانَ ،ال ال َه إالَّ اﷲُ ا ﹰمل
َ َ
ُْ

) .)129والرخاء  :سعة العيﺶ ولينه  .وهي يف دعاء الرسول ذات عامة بدليل تنكرها.
الداللة عﲆ االستمرار :مثاﳍا دوام ،كا يف قوله  (( :يا َع ِايل ال َقريب ِيف ُع ُل ِو ِه وارتِ َف ِ
اعه
َ
ُ
َ
َو َد َو ِام ِه  .)130)))...والدوام  :أي االستمرارية يف الﴚء.
الداللة عﲆ اﳍالك  :نحو بوار ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »  (( :ال ّل َه َّم إين
أعو ُذ بِ َﻚ ِمن اﳍم َواحل ْز ِن َ ...و َغ َل ِبة الر ِ
الز ِلة َوال َق ْس َوة
جال َو َب َو ِار إأل ِّي ِم َوال َغ ْف َل ِة َو َّ
ِّ
ُ
ِّ
١٠٠
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والعي ِ
لة َوا َمل ْسكَنة ))) ،)131يف النص بوار عﲆ وزن » فعال« ،و األ ّيم التي ال زوج ﳍا،
َ َْ

وهو أن تبقى يف بيتها ال ﲣُطب (.)132
» َف َعالة«

من املصادر الساعية ،للفعل الثالثي املتعدي » َف ِعل َي ْف ِعل« ( .)133أما من حيث
ورودها فقد وردت سبع مرات .وخرجﺖ ﹴ
ملعان منها:

وﺿاللة ،و َمرارة ،و َبراءة،
وحالوةَ ،
الداللة عﲆ احلسن والقبح ) :)134نحوَ :شاتةَ ،
ِ
و أمانةَ ،طهارة ،و منه قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله »(( :ولو ك َ ِ
َقر
َ
َان ِيل ع ْل ٌم َينف ُعني َﱂ ْ ت َّ
ِ
ِ ِ
ِ
رر ُت َه ِ
ار َب ﹰا ِمن ُذنُويب)) (.)135
ِيف الدُّ ن َيا َعينيَ ،و َ
وهتا َم َر َارة عنْديَ ،ول َف ْ
لص َار ْت َح َال ُ َ
واحلالوة هنا نعني هبا الدنيا وزينتها ،وكل ما منن َْﺖ به عليه ،فهﺬه العلم ال ينفعني
مقابل الﺬنوب الكثرة التي عندي.

الداللة عﲆ الرفعة ونقيضها ) :)13٦نحو :شفاعة ،و منه قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله »:
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
احﴩ ِين ِيف
َ
((و َال َتر ْمني يف الق َيامة ُرؤي َت ُه َواحيني َع َﲆ ُسنَتهَ ،واقبضني َع َﲆ م ّلتهَ ،و ْ
ُزمرتِ ِه ،وادخ ْلنِي ِيف َش َفاعتِ ِه واسقنِي بِك ِ
َ
األوﰱ))).)137والشفاعة  :الوساطة أي
َأسه
َ
َ ْ

يتوسط لنا عند اﷲ تعاىل بالشفاعة يوم الورود.
»فِ َعالة«

وهي من املصادر املتأرجحة بني القياسية والساعية لد العلاء وذلﻚ تبع ﹰا

ملعناها الﺬي ترد فيه ،فﺈذا كانﺖ للصناعة والوالية فهي من قبيل الساع ،وغر ذلﻚ

للقياس) .)138وقد وردت سبع عﴩة مرة .ومن معانيها :

١٠١

الداللة عﲆ القيام بعمل ما) :)139نحو ِ :حيازة،و ِكفاية ،و ِحراسة ،و ِحياطة و ِرعاية،
ِ
ﹴ ِ
أه ِيل
اجع ْلني َو ْ
و منه قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »  ((:ال ّل ُه َّم َص ِّل َع َﲆ ُممد َواله َو ْ
ِ
أحزن َله ِيف و ِ
...و ِح َيا َط َ
دائ َ
تﻚ َو ِر َعايتِ َﻚ و محايتﻚ َو
َو ِم ْن أعنى بِه َو
عﻚ َوأ َمانﻚ َ
ُ ُ َ
ُمرا َعاتِ َﻚ .)140))) ...الرعاية  :أي احلاية و العناية.

ِ
ِ
ِ
يانة،وجناية ،كا يف قوله« صﲆ اﷲ عليه
صابة،وخ
نحو:ع
الداللة عﲆ صفة مﺬمومة :
ِ
اء ،ولِس ِاين ِمن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الك ْﺬب،
الر َي َ َ
وآله » (( :ال ّل َه َّم َط ّه ْر َقلبِي من النِّ َفاقَ ،و َع َميل من ِّ

ِ
ِ ِ ِ ِِ
ُِ
الصدُ ْور )))) .141واخليانة:
َعلم َخ ِائ ﹴنة
األعني َو َما َﲣفي ُّ
َوعيني من اخل َيانةَ ،فﺈن ََّﻚ ت ُ

نفﺾ العهد.

وجالدةِ ،
الداللة عﲆ الصناعة أو احلرفة ) :)142مثلِ :جتارةِ ،
وصيانةِ ،
وحيازة ،و
ِ
ِ
ِ
((س ْق يل يف ِجت َاريت
كفاية ،و حراسة ،و حياطة ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »ُ :
هﺬه ِر ْز َق ﹰا ُ ِ
الصنْ ِع فيا ابتليتني به))) .)143والتجارة :الﴩاء والبيع
ترز ُقني فيه ُح ْس َن ُّ
لغرض الربح وهي ما ﳛرتفه التاجر.

الداللة عﲆ احلينونة واملكان :مثاﳍا ِقيامةِ ،
وعارة ،ومنه قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله
عدد ما هو َخالِ ٌق َإىل يو ِم ِ
ان اﷲِ بِ ِ
ان اﷲِ بِ ِ
عدد َما َخ َل َقُ ،س ْب َح َ
((س ْب َح َ
القيا َمة)) (.)144
َ
َ ُ َ
»ُ :

والقيامة  :االنبعاث من املوت يوم القيامة :،يوم البعث  .و أيضا قوله » صﲆ اﷲ
مضان ِ
د لِ ِ
ْزلﺖ فِيه ال ُق َ
َ
لناس...
عليه وآله »  (( :ال ّل ُه َّم َهﺬا َش ْه ُر َر
الﺬي أن َ
رانُ ،ه ﹰ
اج ِد و الدُّ ِ
عاء و الصيا ِم و ِ
ِ ِ ِ
القيا ِم)))) . 145يف النص مصدر »
َ
َ ِّ
َوأمر َتنَا فيه بِع َا َرة ا َمل َس ِ َ
عارة » من عمر يعمر ،و نعني هبا إقامة رصح معني ،و الرصح هنا املسجد.

ور ِة يس
الداللة عﲆ التتابع :تالوة ،وقراءة ،ومنه قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله »(( :بِ ُس َ
١٠٢
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ِ
ران ،بِس ِ
 ...بِتِ َال ِ
فضيلة الدُّ ِ
ورة آل ِع ِ
وة ال ُق ِ
مران ،بِ
خان ،بِ ِص َيام َش ْه ِر َرمضان)) ).)14٦
ْ

والتالوة :أي أنه يتبع آية بعد آية ( .)147والفرق بني القراءة والتالوة ،فالتالوة ال

تكون يف الكلمة الواحدة ،والقراءة تكون فيها ،وتقول :قرأ فالن اسمه ،وال تقول:

تال فالن اسمه ).)148
» ُف ُعول«

يصاغ من الفعل الثالثي الالزم » َف َعل ي ْف َعل« و«ف ُعل ي ْف ُعل« ،بﴩط ّأال يكون

الفعل داالﹰ عﲆ املرض أو الصوت أو امتناع أو سر أو اﺿطراب أو حرفة .وكﺬلﻚ
ﹴ
ملعان
يرد من » َف ِعل« الدال عﲆ احلركة احلسية ) .)149وقد ورد ثالثني مرة .وخرج
منها:

الداللة عﲆ السكينة واﳍدوء :نحو :خشوع ،وسجود ،وثبوت ،وخلود ،وقوف،

وقعود ،وقنوع ،وجود ،و حلول ،كا يف قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » َ (( :يا َمن َد َ
ان َل ُه
لقه بِالسج ِ
َجي ِع َخ ِ
ود))).)150والسجود  :نعني به الطاعة ،والسكون  .وهنا خضوع
ُ ُ
تام لقدرته » ّ
وصف ِبقيا ﹴم َو َال ُق ُعود َيا َمن
جل وعال« ،وأيض ﹰا يف قولهَ (( :يا َمن َال ُي
ُ
َال َجتري َع ِ
جود))) .)151يف النص ،قعود ،وجود ،يدالن عﲆ السكون
ليه َح َر َك ٌة َو َال ُ ُ
واالستقرار واﳍدوء ،فها مشتقان من قعد ،وجد .

الداللة عﲆ احلركة واالﺿطراب) : )152نحو  :دخول ،وخروج ،ولغوب ،ونشور،
ونزول،و رجوم،و هبوب ،غرور ،وفجور ،كا يف قوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » :
ِ
((أ ْع ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْﺖَ ،يا َذا ال َف ِ
ضل
جل ِنة ،بِ ِّ
حق َال ال َه إال أن َ
ﺬين من اخلُ ْرسان بِدُ ُخول الن َِّار َوحر َمان ا َ

ال َعظِي ِم ))) .)153والدخول :يكون يف املكان والوقﺖ وغر ذلﻚ.

١٠٣

الداللة عﲆ املرتبة والدرجة الوجودية ) :)154مثل :العلو ،وطموح ،و منه قوله »
ف ِ
ديﻚ ،وم ِ
ِ
ِ
اﳍ َم ِم َقد
وح
عاك ُ
اآلمال َقد َخ ْ
صﲆ اﷲ عليه وآله »(( :اﳍي ُط ُم ُ
ابﺖ ّإال َل َ َ َ
ليﻚَ ،ومﺬاهب ال ُع ُق ِ
عﺖ إالّ َع َ
مﺖ إال إل ْيﻚ)) ( .)155والطموح :التوق
ول َقد َس ْ
تق ّط ْ
للحصول عﲆ يشء معني .مشتق من طمح.

الداللة عﲆ الضياء الروحي  :مثل  :ﴍوق ،وﺿوء ،و كا يف قوله (( :ال ّل ُه َّم ّ
إن
ِ
ِ
ﴍو َقها ))) .)15٦والﴩوق  :طلوع
َع ْبدَ ك تَصدَّ َق بِنفسه َع َﲆ نَبيﻚَ ،فار ُد َد َعليه ُ ُ
الشمس ،وهو يف دعائه »صﲆ اﷲ عليه واله« ﳎاز ،فالﴩوق هنا ﴍوق النفس أي
إياﳖا و هدايتها إىل الطريق القويم.

» ُف ُعولة«
ويصاغ من الفعل الثالثي الالزم » َف ُعل« ) .)157وقد ورد يف أدعيته (صﲆ اﷲ عليه

واله وسلم ) ﲬس مرات .وخرج ملعان منها:

الداللة عﲆ احلسن والقبح ( :)158مثاﳍا ُن ُبوةُ ،ع ُقوبة ،و من ذلﻚ قوله » صﲆ اﷲ عليه
أكمل َخ ِ
وآله »(( :احلمدُ ﷲِ ِ
لقي َ ...و َه ِ
الﺬي َ
،وم َّن َع ّيل بِالنُ ُب ّو ِة))).)159
داين لﻺسال ِم َ
َْ

َّبي :
والنبوة (( :هو االرتفاع ،كأنه مفضل عﲆ سائر الناس برفع منزلته ،ويقولون الن ّ
))1٦0
أسأ ُل َﻚ يا اﷲُ أمان ﹰا ِمن ُع ُقوبتِ َﻚ ِيف
الطريق))  .وقوله« صﲆ اﷲ عليه وآله » ْ (( :
لق َﻚ ِمن بنِي آدم و ِ
ند َخ ِ
رة ،وأسأ ُل َﻚ نُور ﹰا ونَرص َا و ِرفع ﹰة ِع ِ
ِ ِ
بنات َح َّواء))
َ َ
َ
ْ َ ْ َ
ا ُّلدن َيا َواآلخ َ ْ
ﹴ
معاص.
) .)1٦1والعقوبة  :اجلزاء جراء ما عملﺖ به من

الداللة عﲆ السهولة و نقيضها :صعوبة ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله »((:ال ّل ُه َّم
ﹴ
سه ْل ِيل ُح ُزون َة ِ
َذ ْلل ِيل ُص ُعوب َة ِ
أمري))) .)1٦2يف النص
أمريَ ،وكُل ُص ُعوبةَ ،و ِّ
١٠٤
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مصدران »صعوبة« ﺿد السهولة ،واحلزونة :تعني اخلشونة .لكن سهولة ﱂ ترد يف

أدعيته » صﲆ اﷲ عليه وآله ».
» ُف َعال«

وال ُف َعال يف أكثر األمور يدل عﲆ أمر مكروه أو منكر ،أو مرض وداء ،وقد ورد

سبع مرات ( .)1٦3وخرج ملعان منها:

الداللة عﲆ الصوت ( :)1٦4نحو :رصاخ ،ودعاء ،و بكاء و منه قوله » صﲆ اﷲ عليه
عاء ،وﳎ ِزل الع َط ِ
وآله »(( :أال هو العزيز الغ َّفار ،ﳎيب الدُّ ِ
اءَ ،و ُم ْ ِﴢ األ ْن َف ِ
اس،
ُ ُ
َ ُ
ُ
َ
ُ ُ ُ
يشك ُل َع ِ
َّاسَ ،ال ِ
َو َر َّب ِ
اخ ا ُملست ِ
اجلن َِّة َوالن ِ
ليه َيشءَ ،و َال ُي ْض ِج ُر ُه ُرص ُ
خني)) ).)1٦5
َرص ْ َ

يف الدعاء مصدران ﳘا » الدعاء ،والرصاخ » يدالن عﲆ طلب االستغاثة والعون

من اﷲ » ّ
جل وعال ».

وجﺬام ،ومنه قوله » صﲆ اﷲ عليه
الداللة عﲆ الداء أو املرض) : )1٦٦نحو ُ :سقامُ ،
ِ
األس َقام ))).)1٦7
((وأعو ُذ بِ َﻚ من َّ
وآله »َ :
جل َﺬا ِم َويسء ْ
جلنُون َوا ُ
الص َم ِم َوال َب ْك ِم َوا ُ
واجلﺬام (( :داء يسبب تساقط اللحم وتﺂكل أعضاء اجلسم))).)1٦8

الداللة عﲆ الضياء  :مثاﳍا ُ :شعاع ،كا يف قوله » صﲆ اﷲ عليه وآله » (( :ال ّل ُه َّم إين
ُور ِه َعن نَواظِر َخ ِ
احتجب بِ ُش َعا ِع ن ِ
أسأ ُل َﻚ َيا ِمن
لقه ))) .)1٦9والشعاع  :الضوء .
َ
َ
ْ
اخلاﲤة
تبني من البحث ّ
أن املصدر األصيل له الكثرة من حيث الورود ،وقد اعتمدت
عﲆ الداللة التي توحي هبا اللفظة يف النص السيا يف املصادر املجردة .و بعﺾ
١٠٥

الدالالت اجلديدة التي عثرت عليها يف املصادر منها يف صيغة » َف ْعلة » منها هي

داللة احلركة و االﺿطراب ،و داللة الصوت ،و داللة صيغة« ُف ْعل » عﲆ املسافة ،و

داللة التمكن يف صيغة » ُف ْعلة » ،و داللة االنتهاء ،و داللة احلركة و النشاط ،و داللة

احلينونة يف صيغة » َف َعلة »  ،و داللة الزيادة و النقصان ،و داللة العيوب ،و داللة
صفة معينة يف صيغة » َف ِعل » ،و داللة املعصية و القيام بفعل منكر ،وداللة احلينونة

يف صيغة فعيلة ،و داللة االستمرار يف صيغة َف َعال ،وداللة السر ،و داللة الضوء ،و
داللة احتواء يشء معني و تغطيته يف صيغة » فِ َعال » ،و داللة التتابع يف صيغة » فِ َعالة
» ،و داللة الضياء الروحي يف صيغة » ُف ُعول » .
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املﺼادر واملراﺟﻊ :
القران الكريم
أبنية املصدر يف الشعر اجلاهيل ،الدكتورة
وسيمة عبد املحسن املنصور ،جامعة الكويﺖ
– قسم اللغة العربية ،ط1984 ،1م .
األصول يف النحو ،أليب بكر سهل بن ممد
بن الرساج البغدادي ( 31٦ه) ،تقيق  :عبد
احلسني الفتيل ،مﺆسسة الرسالة ،بروت ،ط،3
199٦م .
ﴍح بدر الدين ممد بن ممد بن مالﻚ
املعروف بابن الناظم ت ()٦8٦هـ  ،دار عمر
بن اخلطاب ،ط ،1القاهرة2010 ،م .

ﴍح الشافية ابن احلاجب،الرﴈ
االسرتاباذي ت ()٦88هـ ،تقيق  :ممد مي
الدين وأخرين  ،دار الكتب العلمية ،بروت –
لبنان1928 ،م .
ﴍح املفصل ،ابن عيل ابن يعيﺶ ت ( )٦43
هـ  ،صححه وعلق عﲆ حواشيه  :مشخية
األزهر املعمور ،الطباعة املنرة ،د.ت .
ﴍح املفصل  ،ابن عيل ابن يعيﺶ ت ()٦43
هـ  ،تقيق  :د .أميل يعقوب ،دار الكتب
العلمية ،ط ،1بروت2001 ،م .
ﴍح ملحة اإلعراب ،أبو أمحد احلريري ت

))51٦هـ  ،تقيق  :الدكتور فائز فارس ،دار
األمل ،د .ط  ،األردن1991 ،م .
الصحيفة النبوية اجلامعة ،السيد ممد باقر،
تقيق :مﺆسسة اإلمام املهدي » علية السالم »،
أنصار املهدي ،ط1427 ،2ه .

الرصف الوايف ،دراسة وصيفة تطبيقية يف
الرصف وبعﺾ املسائل الصوتية ،د .هادي
ﳖر ،اجلامعة املستنرصية ،د.ت ،د.ط .
العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي ت ()175
هـ  ،تقيق  :د.مهدي املخزومي ،و د  .إبراهيم
السامرائي ،وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد،
1982م .
الكتاب ،سيبويه ت ()180هـ  ،تقيق  :عبد
السالم هارون ،دار اجليل ،ط ،2بروت،
1984م .
لسان العرب ،ابن منظور األنصاري ت
))711هـ  ،دار صادر ،ط ،3بروت1414 ،ه
.
ليس يف كالم العرب ،ابن خالويه ت ()370
هـ  ،تقيق  :أمحد عبد الغفور عطار ،ط،2
1979م .
ﳐترص الرصف ،د .عبد اﳍادي الفضيل ،دار
القلم ،د.ط ،بروت  -لبنان ،د.ت .

١٠٧

مسائل اخلالف ،أبو البقاء عبد اﷲ بن احلسن داللة البنية الرصفية ،وسام جعة لفته ،إﴍاف
الﴬير (ت  ٦1٦هـ ) ،تقيق  :ممد خر  :األستاذ املساعد الدكتورة سليمة جبار غانم،
رسالة ماجستر ،جامعة البرصة – كلية الرتبية،
احللواين ،د.ت .
2011م .
املعجم الوسيط ،د .مصطفى ممد ،و د .نارص
سيد أمحد ،وأخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،لغة اإلمام عيل يف ﳖﺞ البالغة دراسة
وصفية ،عيل فرحان الكردي ،رسالة ماجستر،
ط ،1بروت – لبنان2008 ،م .
كلية الرتبية –جامعة القادسية 2001م .
املفصل يف العربية ،الزﳐﴩي ت( )538هـ ،
ط ،2بروت ،د.ت .
املقاصد الشافية يف ﴍح اخلالصة الكافية،
لﻸمام أيب إسحاق الشاطبي ()790هـ تقيق
جاعة من العلاء ،جامعة أم القر 1428ه .

املقتصد يف ﴍح التكملة ،عبد القاهر اجلرجاين
ت ()471هـ  ،تقيق  :أمحد بن عبد اﷲ بن
إبراهيم ،دار النﴩ مفوظة للجامعة -رسالة
دكتوراه ،ط2007 ،1م .
املقتضب ،أبو العباس ممد بن يزيد املﱪد ت
))285هـ  ،تقيق  :ممد عبد اخلالق عضيمة،
املجلس األعﲆ للمنشورات اإلسالمية ،د.ط،
القاهرة1994 ،م .
نحو القرآن ،أمحد عبد الستار اجلواري ،مطبعة
املجمع العلمي العراقي ،بغداد1974 ،م .
الرسائل و األطاريح:
البنية املصدرية يف القرآن الكريم – دراسة يف
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اﳍوامﺶ
 -1ﴍح ملحة األعراب ،احلريري 100
 -2العني مادة (صدر) 9٦\7
 -3تسهيل الفوائد ،ابن مالﻚ 78 :
 -4ينظر  :املفتاح يف الرصف  ،53و املفصل 32-31
 -5املقتضب ،املﱪد 2٦7\3
 -٦ﴍح املفصل ،ابن يعيﺶ 32\1
 -7ينظر  :مسائل اخلالف ،العكﱪي ٦3
 -8ينظر  :ﳐترص الرصف ،عبد اﳍادي الفضيل 49
 -9نحو القران ،أمحد اجلواري ٦8
 -10ينظر  :اخلالصة الرصفية ٦9
 -11ينظر  :التطبيق الرصيف ،الراجحي ٦٦
 -12ينظر  :ﴍح بدر عﲆ المية األفعال 78
 -13ينظر :الكتاب  ،8\4املنصف ،ابن جني 17٦\1
 -14ينظر :املقتضب 123-122\2
 -15ينظر  :الكتاب 11-10-5:4
 -1٦ينظر  :لغة اإلمام عيل ( عليه السالم) ٦٦وما بعدها
 -17الصحيفة النبوية 104
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 -18ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة (بطﺶ) 2٦2\1
 -19ينظر :لغة اإلمام عيل ( عليه السالم) 1٦7
 -20الصحيفة النبوية 329
 -21ينظر :معجم مقاييس اللغة،مادة (مقﺖ) 341\5
 -22الصحيفة النبوية 257
 -23معجم مقاييس اللغة ،مادة (ملع) 211:5
 -24ينظر  :لغة اإلمام عيل 1٦8 
 -25الصحيفة النبوية 178
 -2٦البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة (رسالة ماجستر) ،وسام جعة 10
 -27الصحيفة النبوية 144
 -28معجم مقاييس اللغة ،مادة (صﱪ) 329\3
 -29ينظر  :لغة اإلمام عيل 1٦8 
 -30الصحيفة النبوية 328
 -31املصدر نفسه 435
 -32ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة ( عفو)  ،5٦\4و املعجم الوسيط 3٦8
 -33ينظر  :الرصف الوايف  ،88و أبنية املصدر يف الشعر اجلاهيل 29٦
 -34الصحيفة النبوية 302
 -35املعجم الوسيط ،مادة (طرف) 339
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 -3٦الصحيفة النبوية 330
 -37املصدر نفسه 82
 -38املعجم الوسيط ،مادة (غفل) 387
 -39الصحيفة النبوية 350
 -40ينظر  :الكتاب 30\4
 -41الصحيفة النبوية 300
 -42ينظر  :املعجم الوسيط  ،مادة (دعو) 21٦
 -43الصحيفة النبوية 297
 -44ينظر  :لسان العرب ،مادة (رحم) 112\9
 -45ينظر  :املقرب  48٦وما بعدها
 -4٦ينظر  :جامع الدروس العربية 124:1
 -47ينظر  :الكتاب 28:4
 -48الصحيفة النبوية 5٦1
 -49ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة (نور) 3٦8\ 5
 -50ينظر :املصدر نفسه ،مادة ( رشد) 2:398
 -51ينظر :الكتاب 28:4
 -52الصحيفة النبوية 324
 -53ينظر  :لغة اإلمام عيل ٦9 
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 -54الصحيفة النبوية 97
 -55ينظر :لسان العرب ،مادة (حزن) 112\13
 -5٦ينظر  :البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة 43
 -57الصحيفة النبوية 309
 -58ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة (صلب) 301:3
 -59الصحيفة النبوية 25٦
 -٦0ينظر  :األصول يف النحو ،ابن الرساج 94:3
 -٦1ينظر  :ﴍح الشافية عﲆ الرﴈ 112\1
 -٦2الصحيفة النبوية 450 -499
 -٦3الصحيفة النبوية 121
 -٦4ينظر  :املعجم الوسيط  ،مادة (قدر) 419
 -٦5ينظر  :الكتاب 25:4
 -٦٦الصحيفة النبوية 100
 -٦7املصدر نفسه 278
 -٦8ينظر  :البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة ( رسالة ماجستر) 88
 -٦9الصحيفة النبوية 495
 -70الصحيفة النبوية 7٦
 -71ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة ( عصم )331\4
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 -72الصحيفة النبوية 384
 -73املصدر نفسه 144
 -74ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة ( نعم) 44٦ \ 5
 -75الصحيفة النبوية 102
 -7٦املعجم الوسيط ،مادة (غلﻆ) 388
 -77الصحيفة النبوية 298
 -78ينظر  :املعجم الوسيط ،مادة (شيع) 305
 4-79ينظر  :أبنية الرصف يف كتاب سيبويه 150- 149
 5-80ينظر  :الكتاب  ،17\4و البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة 15
 -81الصحيفة النبوية 352
 7-82معجم مقاييس اللغة ،مادة ( وجع) 88\٦
 -83ينظر  :الكتاب  ،19\4و البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة 19
 -84الصحيفة النبوية 2٦1
 -85ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة ( دنس) 305\2
 -8٦ينظر  :الكتاب  ،19\4و أبنية املصدر يف الشعر اجلاهيل 189
 -87الصحيفة النبوية 310
 -88معجم مقاييس اللغة ،مادة (جزع) 453\1
 -89ينظر  :الكتاب 20\4
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 -90الصحيفة النبوية 401
 -91ينظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة ( نصب) 434\5
 -92ينظر  :البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة 23
-93الصحيفة النبوية 305
-94األنعام 103
-95ينظر  :الكتاب 24\4
-9٦الصحيفة النبوية 418
-97ينظر  :الكتاب 27 - 2٦ \ 4
-98ينظر  :أدب الكاتب 371- 370
99

 ) 5الصحيفة النبوية 458

 -100املصدر نفسه 95
 -101ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة (صيل) 300 \ 3
 -102الصحيفة النبوية 382
 -103ينظر :الكتاب 15-14
 -104الصحيفة النبوية131
 -105ينظر :تصحيح الفصيح  ،315-313\1و ما ليس يف كالم العرب . 188-187
 -10٦ينظر  :الكتاب 14\4
 -107الصحيفة النبوية 322
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 -108ينظر  :ديوان األدب ،البغدادي 138\2
 -109ينظر :األصول يف النحو ،ابن الرساج 88:3
 -110الصحيفة النبوية 129
 -111ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة (ﳖر) 3٦2\5
 -112ينظر :الكتاب 28\4
 -113الصحيفة النبوية 105
 -114ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة (عﺬب) 2٦0\4
 -115الصحيفة النبوية 105
 -11٦معجم مقاييس اللغة ،مادة (فلح ) 450\4
 -117ينظر :البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة 30
 -118الصحيفة النبوية 117
 -119الصحيفة النبوية 118
 -120ينظر :البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة 31
 -121الصحيفة النبوية 218
(قر) 421
 -122املعجم الوسيط ،مادة ّ
 -123الصحيفة النبوية 289
 -124املصدر نفسه 298
 -125املصدر نفسه 93
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 -12٦ينظر  :البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة 29
 -127الصحيفة النبوية 82
 -128ينظر  :األبنية الرصفية يف ديوان امرئ القيس ٦2
 -129الصحيفة النبوية 113
 -130املصدر نفسه 104
 -131املصدر نفسه 507
 -132ينظر  :العني ،مادة (بور)  ،425 \ 8و تاج العروس ،مادة (بور) 118\٦
 -133ينظر  :ارتشاف الﴬب 482:2
 -134ينظر  :الكتاب 28:4
 -135الصحيفة النبوية 309
 -13٦ينظر  :الكتاب 132:4
 -137الصحيفة النبوية 220
 -138ينظر  :ارتشاف الﴬب 489:2
 -139ينظر :الكتاب 11-10\4
 -140الصحيفة النبوية 394
 -141املصدر نفسه 2٦8
 -142ينظر :دقائق الترصيف  ،133و ﳘع اﳍوامع 5\٦
 -143الصحيفة النبوية 97
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 -144املصدر نفسه 154
-145الصحيفة النبوية 439
 -14٦املصدر نفسه 259
 -147ينظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة ( تلو ) 351:1
 -148ينظر :الفروق اللغوية . 1٦-15
 -149ينظر  :الكتاب  ،٦-5 : 4و ترصيف األفعال واملصادر واملشتقات 17٦
 -150الصحيفة النبوية 91
 -151املصدر نفسه 99
 -152ينظر  :البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة 57
 -153الصحيفة النبوية 92
 -154ينظر  :البنية املصدرية يف ﳖﺞ البالغة 57
 -155الصحيفة النبوية 301
 -15٦املصدر نفسه 57٦
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