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المفظي في القرآف الكريـ  ،البناء والداللة
الفريد
ُ
ّ
( َج ّما ) أُنموذجا

د .جناف ناظـ حميد

المستنصرية  /كمية اآلداب
الجامعة
ّ
الممخص:

د .تغريد عبد اهلل احمد

الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية

مرة واحدة في القرآن الكريم  ،ومجيئيا عمى وزن فَ ْعل ّبرز داللتيا عمى الحدث
جما )  ،لفظة قرآنية فريدة لورودىا ّ
( ّ
دون تقييد  ،فيي تصنف ضمن المصادر الدالة عمى العموم المستحصل من الصيغة ال من التركيب المفظي .
الجم نفسو كما نقول رجل عدل
ووردت صفة لممال من باب الوصف بالمصدر لمداللة عمى أن الحب صار كأنو ّ
فكأنو العدل عينو  ،وىذا في عرف البالغيين يسمى بالتشبيو البميغ كقولنا  :زيد أسد أي كاألسد  .والتعبير القرآني
زاخر بمجيء الفريد المفظي عمى الصيغة ( فَ ْعل ) إذ تنوعت دالالتو  ،ففضال عن المصادر – وىي الداللة الغالبة
– جاءت األمثمة الفريدة دالة عمى الصفات واألسماء اإلفرادية وأسماء األجناس وغير ذلك .

تم في الجيم والميم
ومن ائتالف أصوات المفظة وتعاقبيا بيذه الشاكمة يتضح أن معنى الجمع والتراكم والضم قد ّ
خفي
وجاء التثميث بميم أخرى ليخص المفظة بمعنى يختمف عن النظائر في باب االشتقاق األكبر
ّ
فالجم ىو جمع ّ

جما ) وصفت بيا الكثرة المتزايدة الكامنة في
فوصف بو حب المال ال المال نفسو  .أي إن المفظة ( ّ
لممعنويات ُ
النفس ال الظاىرة لمعيان  ،عمى حين دلت سائر النظائر عمى ضروب أخرى من الجمع جاءت في الغالب لمداللة
عمى الظاىر المحسوس كالجمع والجممة والجمر والجمود والجموس  .وثمة ألفاظ أخرى وردت في التعبير القرآني

المد واالقتراف والتعديد والجمع أظيرت أنماطا مختمفة من نعوت المال بشكميا الحسي
وصفا لممال كالمبد والكنز و ّ
الظاىر .

المقدمة

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

محمد الصادؽ األميف وآلو الطيبيف الطاىريف ،
رب العالميف والصالةُ و
ُ
الحمد هلل ّ
السالـ عمى ّ
ُ
وبعد

قسـ منيا أفعاؿ واآلخر أسماء
فقد وردت في القرآف الكريـ ألفاظ كثيرة فريدة في ّ
مادتيا المغوية ٌ ،
تفرد ىذه األلفاظ في القرآف الكريـ  ،أىو عائد إلى ُندرة
 .وىذا البحث محاولة لمعرفة سبب ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ومتداولة
معروفة
ألفاظ
ارؽ داللية تقترب فييا مف
استعماليا
المغوي لدى العرب ؟ أـ لتميُّزىا بفو َ
ّ
 ،وتبتعد عنيا بخصائص أخرى ترجع إلى إيحاء أصواتيا وترتيبيا عمى نسؽ معيف ألداء معناىا

إف
الدقيؽ الذي اختاره التعبير القرآني دوف غيره لوصؼ موقؼ ما أو إيصاؿ فكرة معينة ؟  .أـ ّ
تفرد الفكرة التي يصفيا التعبير القرآني بتمؾ المفظة الفريدة ؟  .أـ إ ّنو
تفرد ىذه األلفاظ يعود إلى ّ
ّ
وربما كاف
يعود إلى البناء
الصرفي الذي وردت عميو المفظة دوف سواه مف أبنية العربية ؟ ّ .
ّ
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التفرد يعود إلى األسباب المذكورة آنفا جميعيا  .والفكرة الرئيسة التي ينطمؽ منيا ىذا البحث ىي
ّ
إف ألفاظ القرآف الكريـ ال يظفر بمعانييا الدقيقة مف طريؽ قرنيا بألفاظ أخرى ذات معاف قريبة
ّ
منيا  ،بؿ يستحصؿ ذلؾ المعنى بالنظر في أصوات المفظة التي تأتمؼ عمى نسؽ معيف لبناء

ثـ النظر في البناء الصرفي الذي يشتمؿ عمى المفظة
المفظة بناء لغويا ليكسبيا معنى خاصا ّ ،
بما يزاد فييا مف أصوات صوامت وصوائت لتندرج المفظة في بناء صيغي يمنحيا معنى عاما .

مجرد منيا ومزيد ،
ولما كثُر الفريد المفظي بيف ألفاظ القرآف الكريـ ّ
وتنوعت أبنيتو الصرفية بيف ّ
ّ
اؿ ُحبِّا َج ِّما }
ُّوف ا ْل َم َ
جما ) في قولو تعالى َ { :وتُ ِحب َ
انتخب البحث لفظة فريدة واحدة ىي ( ّ
بناءىا عمى ( فَ ْعؿ ) الذي كثُر توارد ألفاظ
[الفجر  ، ]ٕٓ :ليبسط القوؿ في داللتيا مراعيا َ
القرآف الكريـ عموما والفريد منيا خصوصا عمى ىيأتو لما ينماز بو ىذا البناء مف بيف أبنية

جرسيا المؤتمؼ
العربية األخرى بكثرة استعمالو وخفّة جرسو وتنوع دالالتو  .ومراعيا – أيضا-
َ
المضعفة  ،إذ تبرز داللتيا الصوتية عمى نحو دقيؽ مف مقارنتو بنظائر الجذر
مف الجيـ والميـ
ّ
المضعؼ ،
(جمـ) في باب االشتقاؽ الكبير (اإلبداؿ) ونظائر الجذر نفسو في باب الثالثي المجرد
ّ
لجـ ونظائره في المعجـ العربي التي تفيد
فضال عف تممس الفروؽ الداللية الدقيقة بيف لفظ ا ّ
الداللة عمى جمع الماؿ وكنزه .

معاني صيغة ( فَ ْعؿ ) في القرآف الكريـ
جما ) .
وأثرىا في بياف داللة ( ّ

ومرددا في
مكر ار
ّ
ورد في القرآف الكريـ عمى البناء فَ ْعؿ ما يربو عمى مئة لفظة  ،جاء أكثرىا ّ
المردد
أنماط اشتقاقية مختمفة  ،وجاء قسـ آخر منيا فريدا في التعبير القرآني  ،ولك ّؿ مف أمثمة
ّ

والفريد عدة دالالت ىي :

أوال  :فَ ْعؿ مصد ار لمثالثي .
إ ّف مف أشير معاني األلفاظ التي عمى ( فَ ْعؿ ) في القرآف الكريـ ىي الداللة عمى مصادر الفعؿ
الو ْىف ) وغير
األجر و ْ
س واأل ْكؿ و ّ
األز و ّ
الثالثي كػ ( ْ
األمر والب ْطش و َ
الب ّ
الدفْع والدَّعّ والد ّؾ و َ
األخذ و ْ
فعددىا أربعة وعشروف ىي :
ذلؾ  .وأما المصادر الفريدة التي عمى ( فَ ْعؿ ) ُ
ِ
ييا ِع َو ًجا َوَال أ َْمتًا } [طو  . ]ٔٓٚ :ومعنى " ال أمتا
األمت  ،في قولو تعالى َ { :ال تََرى ف َ
ْٔ -
مد حبمو حتّى ما تَرؾ فيو أمتا  ،ومأل
إي ال ُربى وال ِوىاد  ،أي ال ارتفاع فيو وال ُىبوط  ،يقاؿ ّ :
سقاه حتى ما تَرؾ فيو أمتا أي انثناء "(ٔ) .
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َع َمالَ ُي ْـ } [ محمد  ]ٛ :والمراد
ٕ -التَّ ْعس  ،في قولو تعالى َ { :والَِّذ َ
َض َّؿ أ ْ
سا لَ ُي ْـ َوأ َ
يف َكفَُروا فَتَ ْع ً
(ٕ)
بػ " ( فتعسا ليـ ) أي خزيا ليـ وويال ليـ  ،والتعس االنحطاط والعثار عف منازؿ المؤمنيف "

.

اف عمَى رّْب َؾ حتْما م ْق ِ
ٖ -الحتـ  ،في قولو تعالى َ { :وِا ْف ِم ْن ُك ْـ إَِّال َو ِ
ضيِّا } [مريـ ]ٚٔ :
ارُد َىا َك َ َ َ َ ً َ
 .ومعنى اآلية " أف ورودىـ إلى جينـ حتـ مف اهلل وقضاء قضاه البد مف كونو .والحتـ القطع
باألمر ،وذلؾ حتـ مف اهلل قاطع "

(ٖ)

يف } [القمـ  ]ٕ٘ :وىو المنع مف حدة
ٗ -الحرد  ،في قولو تعالى َ { :و َغ َد ْوا َعمَى َح ْرٍد قَ ِاد ِر َ
وغضب(ٗ)  .ويبدو أف أصؿ الحرد  :أف ييبس عصب إحدى يدي فصيؿ الناقة مف العقاؿ فقالوا :
بعير أحرد إذا كاف في إحدى يديو حرد

(٘ )

 .ومعنى اآلية أنيـ لما انطمقوا إلى ج ّنتيـ قرروا منع

المسكيف منيا فغدوا عمى ذلؾ المنع الذي قدروه سمفا  ،فجعؿ اهلل جنتيـ كالصريـ فكانوا بفعميـ
ؼ ِم ْف َرّْب َؾ َو ُى ْـ
اؼ َعمَ ْي َيا َ
ىذا كمف حرد يد فصيؿ ناقتو بالعقاؿ  ،قاؿ تعالى  { " :فَ َ
ط ِائ ٌ
ط َ
صِ
يف أ ِ
يف فَا ْنطَمَقُوا
َص َب َح ْت َك َّ
الص ِر ِيـ فَتََن َ
ارِم َ
ص ِب ِح َ
َن ِائ ُم َ
اد ْوا ُم ْ
وف فَأ ْ
َف ا ْغ ُدوا َعمَى َح ْرِث ُك ْـ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ َ
ِ
يف َفمَ َّما َأر َْو َىا قَالُوا إِنَّا
وف أ ْ
يف َو َغ َد ْوا َعمَى َح ْرٍد قَ ِاد ِر َ
س ِك ٌ
َو ُى ْـ َيتَ َخافَتُ َ
َف َال َي ْد ُخمَ َّن َيا ا ْل َي ْوَـ َعمَ ْي ُك ْـ م ْ

وف } [القمـ  . ]ٕٚ - ٜٔ :فكانوا يم ّنوف النفس أف يكوف غدوىـ
وم َ
ضالُّ َ
لَ َ
وف َب ْؿ َن ْح ُف َم ْح ُر ُ
إلى (حرث) لكف اهلل تعالى جعمو إلى (حرد) وبيف االثنيف فرؽ كبير انقمب فيو المعنى إلى الضد

بفعؿ التعاقب بيف الثاء الرخو الذي يومئ إلى النماء والغضارة والداؿ الذي استعير لمغمظة ىنا .
السماو ِ
اى َما
يف َكفَُروا أ َّ
ض َكا َنتَا َرتْقًا فَفَتَ ْق َن ُ
ات َو ْاأل َْر َ
٘ -الرتؽ  ،في قولو تعالى  { :أ ََولَ ْـ َي َر الَِّذ َ
َف َّ َ َ
وجع ْم َنا ِم َف ا ْلم ِ
ؽُّ :
ت
اء ُك َّؿ َ
ضد الفتؽ  .يقاؿ َ :رتَ ْق ُ
وف} [األنبياء  ]ٖٓ :وا َلرتْ ُ
ش ْي ٍء َح ٍّي أَفَ َال ُي ْؤ ِمنُ َ
َ ََ
َ
()ٙ
ؽ ،أي التأـ  .والمعنى  :كانتا ممتصقتيف ففصؿ اهلل بينيما بيذا اليواء
فارتَتَ َ
الفتؽ أ َْرتُقُ ُو ْ ،
"(.)ٚ

يو رّْبي َخ ْير فَأ ِ
ِ ِ
َج َع ْؿ َب ْي َن ُك ْـ
 -ٙالردـ  ،في قولو تعالى { :قَ َ
َعي ُنوِني ِبقُ َّوٍة أ ْ
ٌ
اؿ َما َم َّك ّْني ف َ
س َد ْدتُيا(.)ٛ
َرْد ًما} [الكيؼ  ، ]ٜ٘ :والردـ مصدر َرَد ْم ُ
ت الثُْم َم َة أ َْرِد ُميا بالكسر َرْدماً ،أي َ
ٜ
السد
بأف الردـ أمنع مف
ّ
الردـ في اآلية " السد المتراكب "  .وفرؽ بعضيـ بيف الردـ والسد ّ
وأشدٓٔ  ،والردـ حاجز حصيف موثؽٔٔ ونقؿ صاحب المساف عف بعضيـ قولو  " :الردـ أكثر
َوَب ْي َن ُي ْـ
ومعنى

ٕٔ

السد  ،ألف الردـ ما ُجعؿ بعضو فوؽ بعض "
مف ّ
ب ْ ِ
الناس ثََال ثَ َة أَي ٍ
َّاـ إَِّال َرْم ًاز
اؿ َر ّْ
آي ًة قَ َ
 -ٚالرمز  ،في قولو تعالى { :قَ َ
اؿ َ
اج َع ْؿ لي َ
آيتُ َؾ أََّال تُ َكمّْ َـ َّ َ
س ّْب ْح ِبا ْل َع ِش ّْي َو ِْ
اإل ْب َك ِ
ار} [آؿ عمراف  ]ٗٔ :والرمز :إشارة بالشفة  ،والصوت
َّؾ َك ِث ًا
َوا ْذ ُك ْر َرب َ
ير َو َ

الخفي  ،والغمز بالحاجب

(ٖٔ)

 ،واإليماء بالشفتيفٗٔ.
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وف } [الدخاف  ]ٕٗ :فالرىو أما
 -ٛالرىو في قولو تعالى َ { :واتُْرِؾ ا ْل َب ْح َر َرْى ًوا إِنَّ ُي ْـ ُج ْن ٌد ُم ْغ َرقُ َ
مف رىا البحر يرىو اذا سكف(٘ٔ)  .أو مف َرىا بيف رجميو َي ْرىو َرْىواً  ،أي فتح  .وجاء الرىو حاال

مف البحر مبالغة في وصفو بالسكوف أواال تّساع  .كما جاء السعي حاال مف اإلتياف في قولو
ِ
س ْع ًيا } [البقرة . )ٔٙ(]ٕٙٓ :
تعالى  { :ثُ َّـ ْاد ُع ُي َّف َيأْتي َن َؾ َ
شرى يج ِادلُ َنا ِفي قَوِـ لُ ٍ
ِ ِ
وط}
يـ َّ
اءتْ ُو ا ْل ُب ْ َ ُ َ
 -ٜالروع في قولو تعالى َ { :فمَ َّما َذ َى َ
ْ
الر ْوعُ َو َج َ
ب َع ْف إ ْب َراى َ
الر ْوعُ بالفتح  :الخوؼ والفَ َزعُ( .)ٔٚومعنى اآلية أف روع ابراىيـ ىو " الخوؼ
[ىود  ، ]ٚٗ :و َ
الذي أوجسو في نفسو مف رسمنا حيف رأى أيدييـ ال تصؿ طعامو". ٔٛ
وى ُـ
يف َكفَُروا َز ْحفًا فَ َال تَُولُّ ُ
آم ُنوا إِ َذا لَ ِقيتُ ُـ الَِّذ َ
ُّيا الَِّذ َ
ٓٔ -الزحؼ في قولو تعالى َ :
{يا أَي َ
يف َ
()ٜٔ
دب قميال
ْاأل َْد َب َار} [األنفاؿ  ، ]ٔ٘ :وىو مصدر َز َح َ
ؼ إليو َز ْحفاً :مشى  .وزحؼ في الحرب ّ :
قميال واندفع شيئا فشيئإٓ.

ٔٔ -السرد في قولو تعالى  { :أ ِ
اع َم ْؿ
َف ْ
تَعممُ َ ِ
ير} [سبأ  . ]ٔٔ :والسرد  :خرز
وف َبص ٌ
َْ
ٕٕ
واستعير لنظـ الحديد كما في اآلية .

سا ِب َغ ٍ
صالِ ًحا إِ ّْني ِب َما
ات َوقَد ّْْر ِفي َّ
الس ْرِد َو ْ
اع َممُوا َ
َ
(ٕٔ)
ما يخشف ويغمظ  ،كنسج الدرع  ،وخرز الجمد ،

َّٕٔ -
ش ْوًبا ِم ْف َح ِم ٍيـ } [الصافات  ]ٙٚ :ومعناه
الش ْوب في قولو تعالى  { :ثُ َّـ إِ َّف لَ ُي ْـ َعمَ ْي َيا لَ َ
ٖٕ
وب ُو شوبا إذا خمطتو(ٕٗ) .
شبت
الشيء أَ ُ
الخمط  ،وىو مصدر ُ
ش ُ
َ
ٖٔ -الضبح في قولو تعالى  { :وا ْلع ِادي ِ
ض ْب ًحا } [العاديات  ]ٔ :واختمفوا في العاديات ،
ات َ
َ َ َ
ض َب َع ْت ،
ض ْبحاً  ،مثؿ َ
ض َب َح ِت اإلبؿ َ
الخيؿ ىي أـ اإلبؿ ؟  ،فمنيـ مف رأى أ ّف الضبح مصدر َ
ٕ٘

 .وسبب ىذا االختالؼ يعود إلى

عدوف
الس ْي ُر .وقيؿ  :ىو صوت أنفاس الخيؿ إذا ْ
وىو َ
اختالفيـ في مكاف نزوؿ السورة فمف رأى أنيا مدنية رأى أف الضبح محاكاة لصوت أنفاس الخيؿ

في عدوىا  ،وعضد ىذا بما نقؿ عف ابف عباس حكايتو الضبح بػ( أح أح )  .ومف رأى أنيا

وعضد
مكية رأى أف المراد بالعاديات اإلبؿ وأف الضبح ىو ّ
مد الضبع  -أي العضد – في العدو ُ .
عمي ( عميو السالـ ) أف اآلية نزلت ولـ يكف لممسمميف خيؿ فالمراد
ىذا بما نقؿ عف اإلماـ ّ
ٕٙ

ضبح اإلبؿ في طريؽ الحج مف عرفة إلى مزدلفة إلى منى

 .ويمكف التوفيؽ بيف الوجييف في

تأويؿ داللة الضبح بأف يقاؿ  :إف الضبح صوت أنفاس الخيؿ أو اإلبؿ معا  ،والمتعيف في اآلية

الخيؿ ال اإلبؿ  ،يعضد ذلؾ ما روي عف عمي عميو السالـ – أيضا  -أف الضبح في الخيؿ

الحمحمة عند العدو .ٕٚويبدو أف ىذه الرواية أظير مف تمؾ التي صرفت المفظ إلى اإلبؿ ،
وسياؽ السورة يؤيدىا فاألشياء المقسـ بيا في سورة العاديات كميا مف لوازـ الخيؿ وىي (
ٕٛ

العاديات  ،الموريات  ،المغيرات )

 .وجاء العطؼ بالفاء إلظيار كونيا صفات مرتبة بالتعاقب
ٜٓٔ
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لمخيؿ  .وىي العدو السريع فإيراء القدح فاإلغارة صبحا  ،وال يتوقع مف اإلبؿ أف تُوري قدحا عند
عدوىا ألنيا ال سنابؾ ليا .
وف} [الشعراء  ]٘ٓ :وىو مصدر
ض ْي َر إِ َّنا إِلَى َرّْب َنا ُم ْن َقمِ ُب َ
ٗٔ -الضير في قولو تعالى { :قَالُوا َال َ
وضره(. )ٕٜ
المضرة  ،يقاؿ  :ضاره
بمعنى
ّ
ّ
ِ
س َك ًنا َو َج َع َؿ لَ ُكـ ِم ْف ُجمُ ِ
ود ْاألَ ْن َع ِاـ ُب ُيوتًا
٘ٔ -الظعف في قولو تعالى َ { :والمَّ ُو َج َع َؿ لَ ُك ْـ م ْف ُب ُيوِت ُك ْـ َ
ْ
ِ
تَ ْ ِ ُّ
ِ
ام ِت ُك ْـ } [النحؿ  ، ]ٛٓ :والظَّعف مصدر ظعف يظعف ظعنا  :إذا
ستَخفوَن َيا َي ْوَـ ظَ ْعن ُك ْـ َوَي ْوَـ إقَ َ
شخص  .والظعينة  :اليودج إذا كانت فيو المرأة(ٖٓ) .
ت أْ ِ
الس ِفي َن ُة فَ َكا َن ْت لِمس ِ
يب َيا
َما َّ
 -ٔٙالغصب في قولو تعالى { :أ َّ
وف ِفي ا ْل َب ْح ِر فَأ ََرْد ُ
يف َي ْع َممُ َ
اك َ
َف أَع َ
َ َ
ِ
اف وراء ُىـ ممِ ٌؾ يأْ ُخ ُذ ُك َّؿ ِ ٍ
الشيء ظُ ْمماً وىو
َخ ُذ
ب أْ
صُ
َو َك َ َ َ َ ْ َ َ
ص ًبا} [الكيؼ  ، ]ٜٚ :وال َغ ْ
سفي َنة َغ ْ
َ
ِ
ِ
بٖٔ.
ب
ص َبو فيو غاص ٌ
صَ
الشيء َي ْغص ُبو َغ ْ
صباً وا ْغتَ َ
َ
مصدر َغ َ
ِ
وف } [الصافات  ]ٗٚ :والغوؿ :
ييا َغ ْو ٌؿ َوَال ُى ْـ َع ْن َيا ُي ْن َزفُ َ
 -ٔٚال َغوؿ في قولو تعالى َ { :ال ف َ
إىالؾ الشيء مف حيث ال يحس بو  ،وىو مصدر  :غاؿ يغوؿٕٖ.
 -ٔٛالف ّؾ في قولو تعالى { :فَ ُّؾ َرقَ َب ٍة} [البمد  ]ٖٔ :وىو مصدر فَ َّك َو يفُ ُّكو فَ ّكاً فا ْنفَ َّؾ إذا
فصموٖٖ.
وري ِ
ات قَ ْد ًحا } [العاديات  ]ٕ :وىو مصدر قَ َد َح َّ
بالزْن ِد َي ْق َد ُح
 -ٜٔالقَ ْدح في قولو تعالى  { :فَا ْل ُم ِ َ
قَ ْدحاً  ،واقْتَ َدح  :راـ ِ
اء بو(ٖٗ) .
اإلير َ
ِ
اى ْـ َولَتَ ْع ِرفَ َّن ُي ْـ ِفي لَ ْح ِف ا ْلقَ ْو ِؿ
ٕٓ -المحف في قولو تعالى َ { :ولَ ْو َن َ
يم ُ
ش ُ
اء َأل ََرْي َنا َك ُي ْـ َفمَ َع َرفْتَ ُي ْـ ِبس َ
فالف في
َع َمالَ ُك ْـ } [محمد  ، ]ٖٓ :والمَّ ْح ُف الميؿ عف جية االستقامة  ،يقاؿ  :لَ َح َف ٌ
َوالمَّ ُو َي ْعمَ ُـ أ ْ
ِ
الم ْن ِطؽٖ٘.
كالمو إذا ماؿ عف صحيح َ
ِ
َّٕٔ -
الماء وغيره
الشيء في
النقع في قولو تعالى  { :فَأَثَْر َف ِب ِو َن ْق ًعا } [العاديات  ]ٗ :وَنقَ َع
َ
َي ْنقَ ُعو َن ْقعاً فيو َن ِقيعٌ. ٖٙومعنى اآلية أف الخيؿ تثير الغبار بعدوىا  ،وسمي الغبار نقعا ألنو
يغوص فيو صاحبو. ٖٚ
ش ُّ
ض َوتَ ِخ ُّر ا ْل ِج َبا ُؿ َىدِّا}
اد َّ
ات َيتَفَطَّ ْر َف ِم ْن ُو َوتَ ْن َ
ّٕٕ -
ؽ ْاأل َْر ُ
الس َم َاو ُ
اليد في قولو تعالى  { :تَ َك ُ
[مريـ  ]ٜٓ :وىو بمعنى اليدـ الذي لو وقع ،وسقوط شيء ثقيؿ. ٖٛ
ٖٕ -اليزؿ في قولو تعالى َ { :وما ُى َو ِبا ْل َي ْز ِؿ } [الطارؽ  ، ]ٔٗ :وىو نقيض ِ
الج ّد إذ يقاؿ :
َ
ٖٜ
َى َزؿ َي ْي ِز ُؿ َى ْزالً
َّاعي َال ِعوج لَ ُو و َخ َ ِ
ِ
ات لِ َّمر ْح َم ِف
َص َو ُ
ٕٗ -اليمس في قولو تعالى َ { :ي ْو َم ِئ ٍذ َيتَِّب ُع َ
ََ
ش َعت ْاأل ْ
َ
وف الد َ
الخفي مف الصوتٓٗ.
الي ْمس
فَ َال تَ ْ
سا} [طو  ]ٔٓٛ :و َ
س َمعُ إَِّال َى ْم ً
ّ
ٜٔٔ
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ثانيا  :فَ ْعؿ اسما لمذات :
الجيب
الب ْطف و َ
الص ْخر و َ
األرض و ّ
كثُر مجيء أسماء الذوات عمى البناء فَ ْعؿ في القرآف الكريـ كػ( ْ
العرش  ،وغير ذلؾ )  .أما الفريد القرآني منيا فيتمثؿ
الحوض و َّ
السقؼ واأل ْنؼ و ْ
الحبؿ و َ
و َ
الباب و َ
في سبعة ألفاظ ىي :

السم ِ
ٔ -الجو  ،في قولو تعالى { :أَلَـ يروا إِلَى الطَّ ْي ِر م َّ ٍ ِ
اء َما ُي ْم ِس ُك ُي َّف إَِّال المَّ ُو }
ْ ََ ْ
ّ
ُ َ
سخ َرات في َج ّْو َّ َ
ٔٗ
[النحؿ  ]ٜٚ :وىو ما بيف السماء واألرض .
الرؽ  ،في قولو تعالى ِ :
ش ٍ
ور} [الطور  ]ٖ :وىو ما يكتب بو(ٕٗ) .
{في َر ٍّ
ٕ-
ؽ َم ْن ُ
ّ
ضى َزْي ٌد ِم ْن َيا َوطَ ًار َزَّو ْج َنا َك َيا } [األحزاب  ، ]ٖٚ :وىو
ٖ -زيد  ،في قولو تعالى َ { :فمَ َّما قَ َ

صرح القرآف الكريـ بذكر اسمو .
الصحابي الوحيد الذي ّ
ط َع َذ ٍ
اب } [الفجر  ]ٖٔ :وىو الجمد
ص َّ
س ْو َ
ب َعمَ ْي ِي ْـ َرب َ
ُّؾ َ
ٗ -السوط  ،في قولو تعالى  { :فَ َ
المضفور الذي يضرب بو(ٖٗ) .
وسى أ ِ
اف ُك ُّؿ ِف ْر ٍ
ؽ
ص َ
اؾ ا ْل َب ْح َر فَا ْن َفمَ َ
َف ْ
ؽ فَ َك َ
اض ِر ْب ِب َع َ
٘ -الطود في قولو تعالى { :فَأ َْو َح ْي َنا إِلَى ُم َ
َكالطَّ ْوِد ا ْل َع ِظ ِيـ} [الشعراء  ]ٖٙ :وىو الجبؿ العظيـ(ٗٗ) .
ِ ِ
ِ
س ِقي ُك ْـ ِم َّما ِفي ُبطُوِن ِو ِم ْف َب ْي ِف فَ ْر ٍث َوَدٍـ
{وِا َّف لَ ُك ْـ في ْاألَ ْن َعاـ لَع ْب َرةً ُن ْ
 -ٙالفرث في قولو تعالى َ :
ِ
س ِائ ًغا لِ َّ
مش ِ
يف} [النحؿ  ]ٙٙ :وىو ما في الكرش(٘ٗ) .
ارِب َ
صا َ
لَ َب ًنا َخال ً
شجرٍة َ ٍ
ت
ب المَّ ُو َمثًَال َكمِ َم ًة َ
 -ٚالفرع في قولو تعالى  { :أَلَ ْـ تََر َك ْي َ
َصمُ َيا ثَا ِب ٌ
ؼ َ
ض َر َ
ط ّْي َبة أ ْ
ط ّْي َب ًة َك َ َ َ
السم ِ
ِ
َعاله (. )ٗٙ
اء} [إبراىيـ  ]ٕٗ :وفَ ْرعُ ك ّؿ شيء أ ْ
َوفَ ْر ُع َيا في َّ َ
فعؿ اسما لألجناس .
ثالثا ْ :
المراد باسـ الجنس ىو االسـ الذي يوضع لمحقيقة والماىية داال عمى ثالثة أفراد فأكثر  ،ولو

مفرد يشاركو في لفظو ومعناه  ،وينماز منو إما بتاء التأنيث غالبا  ،أو بياء النسب كبقر بقرة ،

عدة
رومي( . )ٗٚوجاء عمى البناء (فَ ْعؿ) مف أسماء األجناس
وروـ
المكررة في القرآف الكريـ ّ
ّ
ّ
النحؿ و َّ
النخؿ و َّ
الشيب والَّمحـ والموج و َّ
ألفاظ منيا ( البيض والدَّمع و َّ
الشطء و َّ
الزرع و َّ
النمؿ والودؽ
وغير ذلؾ ) والواحد منيا جميعا بالتاء  .أما مف الفريد القرآني عمى ىذا البناء فسبعة أسماء

أجناس ىي :

اى ْـ ِب َج َّنتَ ْي ِي ْـ
س ْي َؿ ا ْل َع ِرِـ َوَب َّد ْل َن ُ
َع َر ُ
ٔ  : ٕ-األ ْثؿ والخمط في قولو تعالى  { :فَأ ْ
س ْم َنا َعمَ ْي ِي ْـ َ
ضوا فَأ َْر َ
شي ٍء ِم ْف ِس ْد ٍر َقمِ ٍ
ٍ ٍ
ٍ
َّ ِ
يؿ} [سبأ  ]ٔٙ :واألثؿ :شجر ثابت األصؿ
َجنتَ ْيف َذ َواتَ ْي أُ ُكؿ َخ ْمط َوأَ ْثؿ َو َ ْ
واحدتو أثمة والخمط شجر ال شوؾ لو  ،قيؿ :ىو شجر األراؾ  ،واحدتو خمطة. ٗٛ

ٕٜٔ
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اج ِم َف
ٖ  : ٗ-الضأف والمعز في قولو تعالى  { :ثَ َم ِان َي َة أ َْزَو ٍ
عز ذو َّ
الش َعر مف الغنـ خالؼ الضأْف
الم ُ
[األنعاـ  ، ]ٖٔٗ :و َ
ِ
وضئيف. ٜٗ
يز
وضائنة  ،وجمعا التكسير َم ِع ٌ
طع ٍاـ و ِ
َّؾ ُي ْخ ِر ْج
اح ٍد فَ ْادعُ لَ َنا َرب َ
وسى لَ ْف َن ْ
ص ِب َر َعمَى َ َ َ
٘  :البقؿ  ،في قولو تعالى َ { :وِا ْذ ُق ْمتُ ْـ َيا ُم َ
ض ِم ْف ب ْقمِيا وِقثَّ ِائيا وفُو ِميا وع َد ِسيا وب ِ
الب ْقؿ مف النبات
ت ْاأل َْر ُ
لَ َنا ِم َّما تُْن ِب ُ
صم َيا } [البقرة َ ]ٙٔ :
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ؽ  ،وال ِج ٍّؿ  .وحقيقة رسمو أَنو ما لـ تبؽ لو أُرومة في الشتاء بعدما ُي ْرعى
ما ليس بشجر ِد ٍّ
الب ْقؿ ِ
ؽ الشجر أَف البقؿ إِذا ُرعي لـ يبؽ لو ساؽ والشجر تبقى
ود ّْ
واحدتو َب ْقمة  ،والفَ ْر ُ
ؽ ما بيف َ

الضأ ِ
ْف اثْ َن ْي ِف َو ِم َف ا ْل َم ْع ِز اثْ َن ْي ِف }
َّ
وىما اسما جنس والواحدة ِ
ماع َزةٌ

سوؽ
لو ُ

ٓ٘

.

ض ِ
ِ
ات المَّ ِو َوتَثِْبيتًا ِم ْف أَ ْنفُ ِس ِي ْـ َك َمثَ ِؿ َجنَّ ٍة ِب َرْب َوٍة
يف ُي ْن ِفقُ َ
 : ٙالط ّؿ { َو َمثَ ُؿ الَِّذ َ
اء َم ْر َ
وف أ َْم َوالَ ُي ُـ ْابت َغ َ
ط ّّؿ والمَّ ُو ِبما تَعممُ َ ِ
ِ
ِ
ير} [البقرة :
َص َاب َيا َوا ِب ٌؿ فَآتَ ْت أُ ُكمَ َيا ض ْعفَ ْي ِف فَِإ ْف لَ ْـ ُيص ْب َيا َوا ِب ٌؿ فَ َ َ
أ َ
وف َبص ٌ
َ َْ
٘ ]ٕٙوالط ّؿ  :أضعؼ المطر ،وىو ما لو أثر قميؿ وواحدتو طمّةٔ٘ .
ض َب ُة
ض ًبا} [عبس  ]ٕٛ :وىو النبات الرطب واحدتو القَ ْ
{و ِع َن ًبا َوقَ ْ
 : ٚالقضب  ،في قولو تعالى َ :

الر ْط َب ُة
أي َ

(ٕ٘)

ٖ٘

 .وك ّؿ ما يقضب أي يقطع ليؤكؿ رطبا مف النبات كالبقوؿ يسمى قضبا

.

فعؿ اسما لمجمع .
رابعا ْ :
الرْىط والطَّ ْير
المراد باسـ الجمع ما تضمف معنى الجمع ولـ ُيسمع لو مفرد مف لفظو
َّ
كالص ْحب و َّ
الرْكب وغيرىا  .وقد اختمؼ في ىذا فذىب سيبويو إلى أف ما جاء عمى وزف فَ ْعؿ داال عمى
و َّ
الجمع ليس مف أبنية جموع التكسير بؿ ىو اسـ يفيد الداللة عمى الواحد والجمع في آف واحد
ٗ٘

 .وقد ورد منيا في

ومذىب األخفش أف فَ ْعؿ مف أبنية جموع التكسير والواحد بوزف فاعؿ
الرىط والقوـ والخيؿ والفوج ) وغير ذلؾ  .وربما يكوف في
الركب و ّ
التنزيؿ العزيز مكر ار ( الطّير و ّ
أما مف الفريد
المفظيف (خيؿ وفوج) ترجيح لمذىب سيبويو إذ لـ يسمع منيما مفرد عمى فاعؿ  .و ّ
فورد لفظاف ىما:
السماو ِ
ِ
ِِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوَي ْعمَ ُـ
َٔ -
الخ ْب ُء في قولو تعالى  { :أََّال َي ْ
س ُج ُدوا لمَّو الَّذي ُي ْخ ِر ُج ا ْل َخ ْب َء في َّ َ َ
الخ ْب ُء الذي في األَرض
الخبء في السماء ىو المطَر و َ
وف } [النمؿ  ]ٕ٘ :و َ
وف َو َما تُ ْعمِ ُن َ
َما تُ ْخفُ َ

ىو َّ
النبات

٘٘

.

الر ْح َم ِف َوف ًْدا } [مريـ  ]ٛ٘ :والوفد القوـ
يف إِلَى َّ
ٕ -الوفد في قولو تعالى َ { :ي ْوَـ َن ْح ُ
ش ُر ا ْل ُمتَّ ِق َ
تفد وفادة  ،وىـ وفد ووفود واحدىـ وافد عمى وفؽ مذىب األخفش وال واحد لو في مذىب
٘ٙ

سيبويو

.
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مشبية باسـ الفاعؿ .
خامسا  :فَعؿ صفة ّ
الثالثية وروداً في القرآف الكريـ  ،إذ ورد عميو عشرة
المشبية
يعد البناء فَ ْعؿ أكثر أبنية الصفة
ّ
ّ
ّ
َّ
الب ّر وال َك ّؿ )  ،واثنتاف
ألفاظ سبعة منيا مف
العذْب و َّ
الرطب َ
الحي و َ
ّ
المكرر ىي  ( :الش ْيخ وال َك ْيؿ و ّ

مف الفريد ُىما :
ِ
ؽ
ص َدقَ ِات ُك ْـ ِبا ْل َم ّْف َو ْاألَ َذى َكالَِّذي ُي ْن ِف ُ
ُّيا الَِّذ َ
ص ْمد  ،في قولو تعالى { َيا أَي َ
آم ُنوا َال تُْبطمُوا َ
َٔ -
يف َ
ِ
ِ
ِ
اء َّ
الن ِ
ص ْف َو ٍ
َصا َب ُو َوا ِب ٌؿ فَتََرَك ُو
اف َعمَ ْيو تَُر ٌ
اب فَأ َ
اس َوَال ُي ْؤ ِم ُف ِبالمَّو َوا ْل َي ْوِـ ْاآلخ ِر فَ َمثَمُ ُو َك َمثَ ِؿ َ
َمالَ ُو ِرَئ َ
شي ٍء ِم َّما َكسبوا والمَّ ُو َال يي ِدي ا ْلقَوـ ا ْل َك ِ
يف } [البقرة  ، ]ٕٙٗ :والمراد
اف ِر َ
ص ْم ًدا َال َي ْق ِد ُر َ
َْ
َُ َ
َ
َْ
وف َعمَى َ ْ
()٘ٚ
نقياً مف التراب الذي كاف
ي بػ " َ
أجرد ّ
الصمب مف الحجر الذي ال ُ
وفسره الزمخشر ّ
ينبت ّ ،
بو ُ ،

عميو "

()٘ٛ

.

ضوا ِم ْف
ظ ا ْل َق ْم ِب َال ْنفَ ُّ
ت فَظِّا َغمِي َ
ت َل ُي ْـ َولَ ْو ُك ْن َ
ٕ -فظّ  ،في قولو تعالى { فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َف المَّ ِو لِ ْن َ
َح ْولِ َؾ } [آؿ عمراف  ]ٜٔ٘ :ىو وصؼ
مشتؽ مف الفظاظة يقاؿ  :فظ َيفظّ فظاظاً  ،ورج ُؿ فظّ
ّ
()ٜ٘
كثير ممف استجاب لؾ
نت
ك
لو
:
المعنى
و
.
كريو الخمؽ
ُ
سي َء ال ُخمُؽ جافي الطبع لنفرؾ ٌ
ّ
وتفرقوا عنؾ فيمكوا(ٓ. )ٙ
ّ

سادسا  :فَ ْعؿ مصد ار وصؼ بو
يعد ( فَ ْعؿ ) أكثر أبنية المصادر في القرآف الكريـ الواقعة موقع الصفة أو الحاؿ نحو  ( :سعياً )
ّ
في قولو تعالى {َ إِ ْذ قَ َ ِ ِ
اؿ َبمَى َولَ ِك ْف
يـ َر ّْ
ؼ تُ ْح ِيي ا ْل َم ْوتَى قَا َؿ أ ََولَ ْـ تُ ْؤ ِم ْف قَ َ
ب أ َِرِني َك ْي َ
اؿ إ ْب َراى ُ
ِ
َّ
اج َع ْؿ َعمَى ُك ّْؿ َج َب ٍؿ ِم ْن ُي َّف ُج ْزءاً ثُ َّـ ْاد ُع ُي َّف
لِ َي ْط َم ِئ َّف َق ْم ِبي قَ َ
ص ْرُى َّف إِلَ ْي َؾ ثُ َّـ ْ
اؿ فَ ُخ ْذ أ َْرَب َع ًة م َف الط ْي ِر فَ ُ
ِ
س ْعياً }[البقرةٓ . ]ٕٙفالسعي مصدر سعى يسعى سعياً وىو المشي السريع ويستعمؿ
َيأْتي َن َؾ َ
(ٔ)ٙ

 ،وانتصب في اآلية عمى أ ّنو حاؿ مف ضمير الطيور أي

لمجد في األمر خي ارً كاف أو ش ارً
ّ
ساعيات ُمسرعات في طيرانيف أو في مشييف عمى أرجميف(ٕ ، )ٙوجيء بالمصدر بدال مف اسـ

َر َْيتُ ْـ إِ ْف
الفاعؿ لما في الوصؼ بالمصدر مف المبالغة أكثر مف المشتؽ  .ففي قولو تعالى ( ُق ْؿ أ َأ
اؤ ُكـ َغو ارً فَم ْف يأ ِْتي ُكـ ِبم ٍ
اء َم ِع ٍ
يف ) [ الممؾٖٓ] ورد الغور بمعنى الغائر وأصؿ الغور
أ ْ
َص َب َح َم ُ ْ ْ َ َ ْ َ
ذىاب الماء في األرض

(ٖ)ٙ

 ،واإلخبار بو عف الماء مف باب الوصؼ بالمصدر لممبالغة ،

والمعنى غائ ارً(ٗ ، )ٙوالمبالغة في (غورا) بورود المصدر بدؿ المشتؽ (اسـ الفاعؿ) غائ ارً قد
قابمت المبالغة في (معيف) في االستفياـ اإلنكاري في تتمة اآلية (فَم ْف يأ ِْتي ُكـ ِبم ٍ
اء َم ِع ٍ
يف) ،
َ َ ْ َ
فالمعيف  :فعيؿ مف المعف وىو الجرياف أي ٍ
ٍ
ماء ٍ
ظاىر عمى وجو األرض يمكف الحصوؿ
جار

بيسر وسيولة ال ٍ
ٍ
غائر في األرض(٘ . )ٙوورد المصدر ( صفّاً ) بمعنى الفاعؿ أو المفعوؿ
عميو
وف ِفي ِ ِ
وص ) الصؼٗ
في قولو تعالى  ( :إِ َّف المَّ َو ُي ِح ُّ
صفّاً َكأ ََّن ُي ْـ ُب ْن َي ٌ
يف ُيقَ ِاتمُ َ
ب الَِّذ َ
ص ٌ
اف َم ْر ُ
س ِبيمو َ
َ
ٜٗٔ
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صؼ القوـ يصفّيـ صفّاً  ،وىو في اآلية منصوب عمى الحاؿ أي ؛ صافّيف أنفسيـ
 ،وىو مصدر ّ
المشتؽ في رسـ صورة الثبات والتراص الذي عميو
أو مصفوفيف( . )ٙٙوالمصدر ىنا أنسب مف
ّ

رص
ىؤالء المقاتميف  ،فالمصدر جعؿ مف اآلية صورة محسوسة فال فرجة وال خمؿ بينيـ قد ّ
وص) وفي ذلؾ إشارة إلى
بعضيـ إلى بعض ولذا قاؿ تعالى فيما بعد َ ( :كأ ََّن ُي ْـ ُب ْن َي ٌ
ص ٌ
اف َم ْر ُ
()ٙٚ

.

"استواء نياتيـ في الثبات حتّى يكونوا في اجتماع الكممة كالبنياف المرصوص"
ض َع ْف ِذ ْك ِري فَِإ َّف لَ ُو
َع َر َ
ضنؾ ) في قولو تعالى { َو َم ْف أ ْ
وأما مف الفريد القرآني فورد المصدر ( َ
ِ
ض ْنكاً ) مصدر
ض ْن ًكا َوَن ْح ُ
َم ِعي َ
مؤوال بالمشتؽ و ( َ
ام ِة أ ْ
ش ًة َ
َع َمى } [طو ّ ، ]ٕٔٗ :
ش ُرهُ َي ْوَـ ا ْلق َي َ
وصفت بو المعيشة  ،والتقدير  :معيشة ذات ضنؾ  ،فمذلؾ لـ يؤنث ويقع لممفرد والمثنى

()ٙٛ
جما ) إذ صرح أكثر المغوييف
والمجموع بمفظ واحد
 .وعمى ىذه الداللة يمكف حمؿ لفظة ( ّ
قي
أ ّنيا في األصؿ مصدر لمثالثي  ،يقاؿ َج َّـ
جما إذا كثُر في البئر واجتمع َ
بعد ما ْ
ُ
الماء َي ُج ُّـ ّ
استُ َ
الجموـ بضـ
الجـ مصادر أخرى ىي ُ
ما فييا ومنو قيؿ َ :ج َّـ الما ُؿ وغيرهُ  ،إذا كثُر .وذكروا مع ّ
()ٜٙ
أف الوصؼ بالمصدر يفيد المبالغة في
الجيـ وفتحيا والجماـ مثمثة الجيـ  .وذكر الصرفيوف ّ
الوصؼ  ،دوف ثبوتو  ،إذ استعممت العرب المصدر بدؿ المشتؽ كثي ارً فوصفت بو لقصد المبالغة

بالجـ
 ،نحو قولؾ  :ىذا رجؿ دنؼ  ،وقوـ رضا  ،ورجؿ عدؿ  .فالمحصؿ مف نعتيـ حبيـ لمماؿ
ّ
الجـ نفسو ألنو كامف في النفس اإلنسانية التي تجمع المتناقضات مف ٍ
خير
ّ
أف ذلؾ الحب كأنو ّ
وشر  ،والمصدر الواقع موقع الصفة يمزـ اإلفراد والتذكير فيقاؿ  :ىذا َخمؽ اهلل  ،وىؤالء خمؽ اهلل
ٍّ
(ٓ)ٚ
وبيف ابف جني عمّة التزاـ المصدر اإلفراد والتذكير بقولو
أي مخموقو اهلل فال يجمع وال يؤنث ّ .

" :وانما كاف التذكير واإلفراد أقوى مف قبؿ أنؾ لما وصفت بالمصدر أردت المبالغة بذلؾ فكاف مف
تماـ المعنى وكمالو أف تؤكد ذلؾ بترؾ التأنيث والجمع كما يجب لممصدر في أوؿ أحوالو أال ترى
أنؾ إذا أنثت وجمعت سمكت بو مذىب الصفة الحقيقية التي ال معنى لممبالغة فييا نحو قائمة ،

ومنطمقة  ،وضاربات ومكرمات فكاف ذلؾ يكوف نقضاً لمغرض أو كالنقص لو  ،فذلؾ قؿ حتى وقع

االعتذار لما جاء منو مؤنثاً أو مجموعاً "

(ٔ)ٚ

.

ألف ( فَ ْعؿ ) صيغة تدؿ عمى
فعؿ ) دوف صيغة فاعؿ وصفا
لمحب ّ ،
ّ
وانما جاءت صيغة ( ْ
يقيد الوصؼ ( فاعؿ )
العموـ في الوصؼ غير
المقيد بزمف أل ّنيا مصدر في األصؿ  ،عمى حيف ّ
ّ
(ٕ)ٚ
أف ( فَ ْعؿ ) أبمغ وآكد في الوصؼ مف ( فاعؿ )  ،وما
موصوفو بزمف وحدث معموميف  ،أي ّ
وصؼ بػ( فَ ْعؿ ) صار كأ ّنو الحدث نفسو  ،فقولنا  ( :رجؿ عدؿ ) يدخؿ في باب التشبيو البميغ

َسد  .فاالسـ
الذي أقره أىؿ البياف وىو التشبيو الذي يحذؼ معو وجو الشبو وأداتو نحو  :فالف أ َ
مخموؽ مف ذلؾ الفعؿ  ،وذلؾ لكثرة تعاطيو لو
" إذا ُوصؼ بالمصدر صار كأ ّنو في الحقيقة
ٌ
ٜ٘ٔ
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المشبو مسندا إلى
واعتياده ّإياه "(ٖ )ٚوالتشبيو البميغ تحذؼ منو األداة ووجو الشبو ويبقى
ّ
لعمي (عميو السالـ) " :أنا حرب لمف
ّ
المشبو بو  ،ومنو قوؿ الرسوؿ (صمّى اهلل عميو وآلو وسمّـ) ّ
حاربتـ وسمـ لمف سالمتـ"

(ٗ)ٚ

 .فيذا آكد مف  :أنا محارب ومسالـ .

أما الصيغ المصدرية األخرى التي سمعت مف األصؿ (جمـ)  -وىي الفُعوؿ والفَعاؿ و ِ
الفعاؿ
ُ
الماء َي ُج ُّـ ُجموماً ،إذا كثُر في
فالجموـ ورد في قوليـ َ :ج َّـ
والفُعاؿ  -فال ّ
تؤدي ىذا المعنى ُ .
ُ

(٘)ٚ
ثـ كثرتو  ،وىذا ىو
البئر واجتمع َ
بعد ما ْ
قي ما فييا  .أي أنو يد ّؿ عمى تراجع ماء البئر ّ
استُ َ
بأف صيغة فُعوؿ
صرحوا ّ
معنى العالج الذي ذكره الصرفيوف معنى رئيسا ألمثمة البناء فُعوؿ  .إذ ّ
()ٚٙ
حب الناس لمماؿ
التغير مف حاؿ إلى أخرى  ،فال تصمح لنعت ّ
في المصادر تد ّؿ عمى العالج و ّ
الذي يتراكـ في النفس اإلنسانية عمى نسؽ واحد دوف تذبذب كما يمحظ في ُجموـ ماء البئر .
ِ
ماـ بالضـ
الجماـ
وورد ُ
بالضـ لكيؿ الدقيؽ َ
ّ
بالم ّكوؾ  ،ونقؿ الجوىري عف الفراء قولو  :وال تقؿ ُج ٌ
إالّ في الدقيؽ وأشباىو  ،وىو ما عال رأسو بعد االمتالء( . )ٚٚوذكر الصرفيوف أف أمثمة ىذا

التفرؽ
البناء تأتي دالة عمى التفتُّت و ّ

()ٚٛ

 .ومف أمثمتو في القرآف الكريـ ( التُّراث ) في قولو

اث أَ ْك ًال لَ ِّما } [الفجر . ]ٜٔ:إذ ىو بمعنى الموروث وىو ال يكوف إال عف
وف التَُّر َ
تعالى َ { :وتَأْ ُكمُ َ
تفرؽ وتفتّت عف أصمو  .ولفظ َة ( تأكموف ) تُ ِ
المراد  :التُراث الذي ال َح َّ
ؽ ليـ فيو ،
شعر ّ
ّ
بأف ُ
اث ما ٌؿ مات صاحبو وأكمَو َيقتضي أف َيستَ ِح َّ
ؽ ذلؾ
فقاؿ  { :تَُراث }  ،ولـ َيقؿ ماؿ ؛ َّ
ألف التُر َ
()ٜٚ
ب عف مالِو ِ
عاجٌز عف َّ
الماؿ ِ
ود َّ
ؽ
لصغر أو أنوثة
الذ ّْ
طاـ  ،وىو ما ُك ّْ
الح َ
 .و ُّ
سر ُ
الرفَات ىو ُ
الرفَات ما بمي فتفَتَّت  ،والحطَاـ ما تَ َك َّ ِ
الي ْبس(ٔ . )ٛويبدو أف
ِمف الشيء(ٓ , )ٛغير َّ
أف ُّ
سر مف ُ
ُ
َ
(ٕ)ٛ
وتفرؽ عمى وفؽ ما سبؽ
الفُعاؿ في األحياء داء أو شبيو عمى حيف ىو في الجوامد تفتّت ّ

حب الماؿ
ذكره  .أي ّ
تفرقت أجزاؤه  .فال يصمح لنعت ّ
إف ُ
الجماـ يد ّؿ عمى الدقيؽ وأشباىو مما ّ
لحب الماؿ .
أل ّنو مف بناء لو داللة عمى النقيض مف معنى التراكـ
التدريجي ّ
ّ
الجماـ بالكسر فيأتي بناؤه ( ِفعاؿ ) داال عمى انتياء حصوؿ الفعؿ  ،وعميو ِ
أما ِ
الجماـ بمعنى

ِ
أقصى الكيؿ(ٖ . )ٛوقاؿ الفراء  :عندي ِ
ماء بالكسر أي ممؤه
ج
ماـ القدح ً
ُ
األبدي  .فضال عف ذلؾ
ينف ّؾ مف حب الماؿ فال تصمح صيغة ِفعاؿ لنعت ىذا النوع مف الحب
ّ
(ٗ)ٛ

 .واإلنساف بطبعو ال

جاء ِ
لج ّمة الماء  ،وىي
الجماـ مف المشترؾ
الصرفي في المعجـ العربي فورد – أيضا – جمعا َ
ّ
مجتمعو(٘ ، )ٛكما في قوؿ زىير بف أبي سممى(: )ٛٙ
َ
وضع َف ِع ِ
ِ
المتخيِـ
ص َّي الحاضر
مامو
فمما َو َرْد َف
ّْ
َْ
َ
ّ
الماء ُزْرقاً ج ُ
()ٛٚ
السعة والعموـ في األحداث و ُّ
فالجماـ يد ّؿ عمى الراحة
النعوت
َ
ويأتي الفَعاؿ بالفتح داال عمى ّ
الفرس َي ِج ُّـ َجماماً اذا
المطمقة في الخيؿ واإلبؿ والناس ويجري في المجاز أيضا  .يقاؿ َ :ج ّـ
ُ
ٜٔٙ
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 .وعمى ىذا تحمؿ

ماـ بالفتْح  :الراح ُة
ذىب إعياؤه  ،وكذلؾ َجمامو إذا ترؾ ّْ
الضراب و َ
الج ُ
داللة االستجماـ  ،فيي تدؿ عمى الراحة المنشودة مف تجميع شتات النفس باالبتعاد عف متاعب

حب الماؿ بو .
الحياة  .وعدـ
تخصص داللة ىذا المصدر بمعنى معيف تحوؿ دوف وصؼ ّ
ّ
أج َّـ وشاة
الج َم ُـ َم َ
صد ُر بمعنى استواء الشيء كالظير والرأس ومنو قيؿ في الصفات  :خروؼ َ
و َ
()ٜٛ

 ،تشبييا برأس

الج َمـ ؛ الكيؿ إلى رأس المكياؿ
اء  :ال قَ ْر َف ليما  .ثـ تجوزوا فقالوا َ :
َج ّم ُ
أف الفَ َعؿ بفتحتيف مصدر دا ّؿ عمى الطبائع
الجماء لما بينيما مف معنى االستواء  .وذكروا ّ
الشاة ّ
والسجايا واألدواء الالزمة  ،وكثُر وروده في العربية بيذا المعنى كالعرج والعور والحرض

والمرض والوجع واأللـ وغير ىذا كثير مطرد(ٓ ، )ٜوفي ُعدوؿ التعبير القرآني مف ( جمما ) إلى (
ب الماؿ لطيفة بيانية تومئ إلى أف اإلنساف لـ يجبؿ عمى ىذه الخصمة
جما ) في نعت ح ّ
ّ
الذميمة بؿ اكتسبيا بنفسو في دنياه ولو زّكى نفسو وى ّذب طبعو لتخمّى عنيا وخرج مف ربقتيا ،

الجـ إلى أف
ولو جاء النعت ( جمما ) لكاف كالداء المالزـ صاحبو  ،وربما يوحي تسكيف عيف ّ
حب ذميـ .
اإلنساف بمقدوره أف ينقطع عف ىكذا ّ
التأصيؿ المعجمي لػ ( جمـ )  ،المشتقات والدال لة .
عدة ألفاظ قسـ
مشتقات األصؿ ( جمـ ) جرت جريانا ممحوظا في متف المغة فانشعبت منو ّ

أجـ
مجرد واآلخر مزيد  ،لكف أصحاب المعجمات لـ ّ
منيا ّ
جـ المجرد و ّ
يفرؽ أكثرىـ بيف الفعؿ ّ
وجـ
أجـ إذا تُرؾ أف يركب ّ ،
جـ الفرس و ّ
المزيدة باليمزة  ،فساووا في الداللة بينيما فقالوا ّ :
(ٔ)ٜ
بأف المجرد دا ّؿ عمى
أجمو وكالىما بمعنى تركو يجتمع  .ويمكف تممس الفرؽ بينيما ّ
الماء و ّ
التجمع الحادث بفعؿ الشيء نفسو  ،عمى حيف يدؿ المزيد بيمزة عمى ما تجمع بفعؿ غيره ،
ّ
(ٕ)ٜ
تجمع بعد قمّة ذاتية  ،ومف
تجـ جموما إذا كثر ماؤىا واجتمع  ،أي إف ماءىا ّ
فالبئر ّ
جمت ّ

جـ ماؤىا أي كثُر بعد قمّة  .وقالوا لمبئر
ىنا قيؿ  :بئر َج َّمة َ ،
وج ُموـ  :كثيرة الماء  ،وىي التي ّ
(ٖ)ٜ
وتنبو ابف سيده إلى الفرؽ بيف المجرد والمزيد
أجمت  ،إذا تجمع ماؤىا بعد نزحيا
ّ .
ّ :
وج َّـ الفرس ِ
أج َّـ  :تُرؾ فمـ ُيركب
باليمزة فيما
وج َماما و َ
ويج ّـ َج ّماًَ ،
يج ّـ ُ
يختص بالفرس فقاؿ َ " :
ّ
(ٗ)ٜ
وج َّـ [الحصاف] ِ
فتجمع ماؤه "
ويج ّـ َج َماما  :ترؾ الضراب
فعفا مف تعبو  .و َّ
يج ّـ ُ ،
أجمو ىوَ .
ّ

 .وواضح أنو إذا لـ يتعب نفسو فيو قد جميا  ،أما إذا أريح بعدـ ركوبو فقد أ ِ
ُج ّـ  .أي أف
ّ
الج َمـ :
اليمزة ىنا دالة عمى التعدية المعنوية ال النحوية  .أما التضعيؼ فيد ّؿ عمى السمب  ،ف َ
(٘)ٜ
الجـ يأتي
الكيؿ إلى رأس المكياؿ  ،ويقاؿ ّ :
جممت المكياؿ تجميما  :لـ أوفو  .والوصؼ مف ّ
أجـ ال
أجـ  ،أي ال رمح معو  ،وشاة ّ
جماء ال قرف ليا  ،وبيت ّ
عمى أفعؿ فعالء  ،يقاؿ رجؿ ّ
جـ ،
شرؼ فيو  ،فمنيـ مف يعد ىذا المعنى داال عمى نفي التجمع فيجعمو مف باب آخر لمفعؿ ّ
ٜٔٚ
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()ٜٚ
()ٜٙ
أف
وىو الباب الرابع
 ،ومنيـ مف ّ
يعده أصال ثانيا مف أصولو المعنوية  ،ومنيـ مف يرى ّ
جماء  :ال قرف ليا ،
المفظ باؽ عمى معناه وىو محموؿ عمى التشبيو  ،قاؿ األصفياني  :شاة ّ
()ٜٛ

 .ويمكف حمؿ االستعماالت األخرى

تجمع الشعر
بجمة الناصية أل ّنيا أشبيت مكاف ّ
اعتبا ار ّ
األجـ ىو المجرد مف سالحو كالشاة بال قرف  ،والبيت الذي ال شرؼ لو
عمى ىذا  ،فالرجؿ
ّ
أجـ ) كأنو ال منعو لو كالرجؿ بال رمح  ،أو إنو خال مف زياداتو التي تشرؼ عمى
يسمى ( ّ
خارجو .

يبرز استعماليا غالبا في األمور الخفية المعنوية أو
إف التأصيؿ
ّ
المعجمي ليذه المفظة ّ
ّ
عما ذكر سابقاً  -في ُجموـ ماء البئر الذي يكوف في
المحسوسة ّ
حساً ليس ظاى ارً  ،ففضالً ّ

يبيف المتكمـ كالمو
فالج ْم َجمة أف ال ّ
القعر ال الظير  -ورد الرباعي جمجـ داال عمى خفاء المراد َ
عي  ،فكأ ّنيا إخفاء الكالـ في الصدر( .)ٜٜومف اشتقاقات ىذا المفظ الدالة عمى خفاء
مف غير ّ

الشيء المجموع  ،قوليـ  :الجميـ لمنبات إذا تخطّى األرض

(ٓٓٔ)

 ،أي أ ّنو عال حتى ال يرى ما

(ٔٓٔ)
بالجمجمة منيا عظـ الرأس المشتمؿ عمى الدماغ .
تحتو
سميت عدة معاف ُ
وبيذا الممحظ ّ
بخة  .وضرب مف المكاييؿ  ،وقيؿ َ :ج ِ
ماج ُـ العرب لمقبائؿ التي تجمع
س َ
والبئر التي تُحفر في َ
(ٕٓٔ)

البطوف فينسب إلييا دوَنيـ

.

فحب الماؿ يتراكـ في
ومرادة مف ىذا المفظ ،
ييمنا ىنا ّ
ّ
والذي ّ
أف الداللة عمى الخفاء واضحة ُ
الحب بالكثرة
نفس اإلنساف حتى ال يدري ىو نفسو بيذا الحب وىذا التعمؽ  ،ولذا لـ يوصؼ
ّ

الحب في
ألف الكثرة ممحوظة  ،والشدة ممحوظة عمى حيف يكوف تراكـ
وحدىا أو الشدة وحدىا ؛ ّ
ّ
أمده اهلل بالماؿ طمب المزيد
حاؿ وصفو
بالجـ ذاتيا غير مدرؾ يخفى عمى الشخص نفسو فكمّما ّ
ّ
الصد واالختالؼ
وحرص عمى ما عنده  .وقد وصؼ القرآف الكريـ بالكثرة ُك ّال مف الناس والماؿ و ّ
بالجـ إال في ىذا المورد
والتسبيح والذكر والعمـ والفاكية وغير ذلؾ  ،لك ّنو لـ يصؼ حب الماؿ
ّ

مخفيا في النفس
معنويا
حبا
ّ
ّ
فجاءت المفظة فريدة عمى تفرد موضوعيا  .ولما كاف حب الماؿ ّ
أف التعبير
أف ىذا الحب مذموـ منبوذ  .يعضد ذلؾ ّ
أوحت المفظة بداللتيا عمى الخفاء إلى ّ
القرآني المشتمؿ عمى المفظة يصؼ اإلنساف الضعيؼ اإليماف المقبؿ عمى الدنيا في آيات سورة

الفجر  .وقد وردت ( جما ) في الشعر العربي نعتا لممغفرة  -وىي في المغة بمعنى الستر
(ٗٓٔ)

واإلخفاء(ٖٓٔ)  ، -وذلؾ في قوؿ الشاعر
إِ ْف تَ ْغ ِف ِر المَّ ُي َّـ تَ ْغ ِف ْر َج ّما
جما ) لدى المفسريف .
أوجو تأويؿ داللة ( ّ

:

ٜٔٛ

َي َع ْب ٍد لَ َؾ ال أَلَ َّما ؟
وأ ُّ

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ

مجلة األستاذ

م ٖ٘ٗٔ هـ

اؿ ُحبِّا َج ِّما }
الحب
لممفسريف في تأويؿ داللة وصؼ
ُّوف ا ْل َم َ
بالجـ في قولو تعالى َ { :وتُ ِحب َ
ّ
ّ
حبا
[الفجر  ]ٕٓ :ثالثة أوجو  :أوليا ْ :
تحبوف الماؿ ّ
الجـ بمعنى الكثير والمعنى ّ :
أف يكوف ّ
()ٔٓٙ
الجـ
كثي ار  ،وىذا ما استظيره أكثرىـ(٘ٓٔ) ونقمو الطبري عف مجاىد
 .والثاني  :أف يكوف ّ

وتحبوف الماؿ ُح ّبا شديدا  ،ونقؿ الطبري ىذا عف ابف عباس ( رضي
بمعنى الشديد  ،والتقدير :
ّ
()ٔٓٚ
الجـ بمعنى الفاحش والتقدير  :وتحبوف الماؿ حبا فاحشا
اهلل عنيما )
 .والثالث  :أف يكوف ّ
()ٔٓٛ

.

ي
ُ ،
وعزي ىذا إلى الحسف البصر ّ
سرت بيا ( الجـ ) وىي ( الكثير والشديد والفاحش ) ربما تقترب في
وىذه األلفاظ الثالث التي فُ ّ

تنبو عميو فريؽ مف المفسريف
معناىا مف المفظة لك ّنيا ال تغني عنيا وال تؤدي معناىا  .وىذا ما ّ
حيز التطابؽ الداللي التاـ مع ما فسرت بو ،
الذيف زادوا مممحا دالليا ليذه المفظة يخرجيا عف ّ
()ٜٔٓ

 .عمى حيف

الشدة معا  ،أو الكثرة واالجتماع معا
فمنيـ مف ذىب إلى أ ّنيا تدؿ عمى الكثرة و ّ
ٍ
حرص
مبرز رأى فيو أف المفظة تفيد الكثرة مع
انماز الزمخشري – كما ىو دأبو – بممح داللي ّ

ش َرٍه
وَ
بالفحش وحده تارة  ،والكثرة المقرونة بالحرص والشره تارة أخرى مفيوـ مف المعاني المستحصمة
(ٓٔٔ)

 .ثـ شايعو في ىذا طائفة مف المفسريف

(ٔٔٔ)

 .ويبدو أف تأويؿ معنى المفظة

حب الماؿ  ،وىو أف يحصؿ اإلنساف عمى الماؿ بطرؽ غير شرعية أو
بسبب األثر المترتّب عمى ّ
تحبوف جمع
أف ال ينفقو في وجيو الصحيح  ،فيكتسب ىذا
الحب الفحش والشره  " ،والمعنى ّ
ّ
الماؿ وتولعوف بو فال تنفقونو في خير  ،وقيؿ  :يحبوف كثرة الماؿ مف فرط حرصيـ فيجمعونو

مف غير وجيو ويصرفونو في غير وجيو وال يتفكروف في العاقبة "(ٕٔٔ) .

الخفي داخؿ النفس اإلنسانية الذي
الجـ ىو الحب
وصفوة القوؿ فيما سبؽ ّ
أف المراد بالحب ّ
ّ
يتراكـ ويزداد شيئا فشيئا حتى يطفو ركامو عمى السطح فيصبح اإلنساف معو حريصا عمى
الكسب غير ممتفت إلى شيء آخر  ،فالمفظة تدؿ عمى تجمع المشاعر اإلنسانية بنحو سمبي

لتخص بنوع مف الحب المبتذؿ .
مذموـ
ّ

المضعؼ .
جما ) مف الثالثي
ّ
نظائر ( ّ
الخفي إذ تمحظ ىذه الداللة في
المضعؼ داللتو عمى الجمع
جـ ) مف الثال ثي
ّ
ّ
تبرز نظائر ( ّ
ّ
المضعؼ في األصؿ ( جمـ ) ونظائره التي جاءت عينيا والميا
النظائر نفسيا  .فصوت الميـ
ّ
جما ) عبر
ميميف مدغمتيف فيو إشعار بتتابع المجموع وتراكمو  ،لكنو جمع لممعنويات في ( ّ
الزمف ليصؿ إلى أقصى حد اجتماعو  ،فيفيد بذلؾ معنى الكثرة وتجاوز الحد في الجمع  ،ويؤيد

الج ّمة لقوـ يجتمعوف في تحمؿ
ذلؾ االستعماؿ المعجمي لمفظة  .والعتبار معنى الكثرة قيؿ ُ :
ٜٜٔ
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(ٖٔٔ)

 .ولذا ال

وجمة البئر  :مكاف يجتمع فيو الماء
مكروه  ،ولما اجتمع مف شعر الناصية ّ ،
بالجـ معنى الكثرة وحدىا ألف الكثرة تقابؿ القمة  ،ثـ تزداد ىذه الكثرة إلى حد التماـ
يمكف أف يراد
ّ

لتصبح وفرة  ،فالوفرة ىي الكثرة التامة مقابؿ القمة والنقص ،ثـ تزداد لتصبح ُج ّمة وىي الكثرة
المتراكمة مف الجنس نفسو مقابؿ القمة الظاىرة

الجف معنى الخفاء والستر فييما لما بيف النوف والميـ مف توافؽ
الجـ و ّ
وتُظير المقابمة بيف ّ
الجف  :ستر الشيء عف الحاسة يقاؿ  :ج ّنو الميؿ  :ستره وأج ّنو :
في الصفة والمخرج فأصؿ
ّ
وجف عميو  :غطّاه  ،قاؿ تعالى َ { :فمَ َّما َج َّف َعمَ ْي ِو المَّْي ُؿ َأرَى َك ْو َك ًبا } [األنعاـ
جعؿ لو ما يجنّو ّ .
(ٗٔٔ)
س ِب ِ
يؿ
 ، ]ٚٙ :أي أظمـ فغشيو بظممتو
ص ُّدوا َع ْف َ
 ،وقاؿ عز وجؿ  { :اتَّ َخ ُذوا أ َْي َما َن ُي ْـ ُجنَّ ًة فَ َ
ِ
وف } [المنافقوف  . ]ٕ :وفيو " أخبر تعالى عف ىؤالء المنافقيف
اء َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
س َ
المَّو إِ َّن ُي ْـ َ
ِ
يف } [المجادلة  ]ٔٙ :أي ؛
اب ُم ِي ٌ
س ِبي ِؿ المَّو َف َم ُي ْـ َع َذ ٌ
ص ُّدوا َع ْف َ
فقاؿ  { :اتَّ َخ ُذوا أ َْي َما َن ُي ْـ ُج َّن ًة فَ َ
سترة يتستروف بيا مف الكفر لئال يقتموا وال يسبوا وال تؤخذ أمواليـ  .والجنة السترة المتخذة لدفع
الج ّنو
يج ّنو الشجر .و ُ
األذية كالسالح المتخذ لدفع الجراح  ،فالجنة السترة  ،والجنة البستاف الذي ُ
الستر"(٘ٔٔ).
والجنوف الذي يغطّي عمى العقؿ  .وأصؿ ذلؾ كمّو ّ

لمة  ،مف لممت الشيء :جمعتو وأصمحتو ،ومنو  :لممت
ويقاؿ لمكثرة في ما اختمفت أجناسو ّ
()ٔٔٙ
تمموف
شعثو
 .قاؿ تعالى{ :وتأكموف التراث أكال لما} [الفجر ]ٜٔ،ومعنى " أكال لما  :شديدا ّ
جميعو في األكؿ وقيؿ ىو أف يأكؿ نصيبو ونصيب غيره عف الحسف وقيؿ ىو أف يأكؿ ما يجده
وال يفكر فيما يأكمو مف خبيث وطيب عف ابف زيد "

()ٔٔٚ

 .والممـ  :مقاربة المعصية ،ويعبر بو

عف الصغيرة ،ويقاؿ :فالف يفعؿ كذا لمما .أي :حينا بعد حيف ،وكذلؾ قولو{ :الذيف يجتنبوف

كبائر اإلثـ والفواحش إال الممـ } [النجـ ]ٖٕ،وىو مف قولؾ :ألممت بكذا .أي :نزلت بو ،وقاربتو

()ٔٔٛ
الجمة بالضـ مجتمع شعر الرأس  ،وىي
مف غير مواقعة ،ويقاؿ :زيارتو إلماـ .أي  :قميمة
و ّ
أكثر مف الوفرة( . )ٜٔٔوىي مجتمع الشعر إذا تدلى مف الرأس إلى شحمة األذف والمنكبيف وأكثر

مف ذلؾ  ،وما لـ يجاوز األذنيف وفرة او ما سقط الى الشحمة وفرة  ،وما جاوز شحمة األذف لمة

فجمة "(ٕٓٔ).
 ،ألنيا ألمت بالمنكبيف  ،فإذا زادت ّ
عميـ كذا ،وعميـ بكذا .عما وعموما،
والعموـ ىو الشموؿ وذلؾ باعتبار الكثرة  .ويقاؿّ :
والعامة سموا بذلؾ لكثرتيـ وعموميـ في البمد ،وباعتبار الشموؿ سميت العمامة ،فقيؿ :تعمـ
نحو :تقنع ،وتقمص

(ٕٔٔ)

.

ٕٓٓ
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 ،وأسد ضمضـ وضماضـ  :يضـ الشيء إلى نفسو ،

الضـ الجمع بيف الشيئيف فصاعدا
و ّ
اضمـ ي َد َؾ إِلَى ج َن ِ
اح َؾ } [القصص :
اح َؾ } [طو َ { ، ]ٕٕ :و ْ
اض ُم ْـ إِلَ ْي َؾ َج َن َ
َ
{و ْ ُ ْ َ
قاؿ تعالىَ { :
ٕٖ](ٖٕٔ) .
جما ) في باب االشتقاؽ األكبر .
نظائر ( ّ
أف صوت الجيـ المتبوع بصوت الميـ
جما ) يبدو ّ
جمع  :مف االستماع إلى جرس أصوات لفظة ( ّ
المشددة قريب مف داللة األصؿ ( جمع ) الذي يتوالى فيو الجيـ والميـ ويثمثيما العيف ليدؿ عمى

وضمو إليو(ٕٗٔ)  ،إال أف التقريب والجمع في مادة ( جمع ) لألشياء
تقريب شيء إلى شيء
ّ
الناصعة الواضحة أي المادية كما في قولو تعالى َ { :و ُج ِم َع َّ
س َوا ْلقَ َم ُر } [القيامة " ، ]ٜ :
الش ْم ُ
أي ُجمعا في ذىاب نورىما بما يراه اإلنساف والجمع جعؿ أحد الشيئيف مع اآلخر . )ٕٔ٘(".وكذا
جمع الناس في قولو تعالى َ { :ذلِ َؾ َي ْوـ م ْجموعٌ لَ ُو َّ
ود} [ىود " ، ]ٖٔٓ :
اس َوَذلِ َؾ َي ْوٌـ َم ْ
ش ُي ٌ
الن ُ
ٌ َ ُ
إف يوـ القيامة يوـ يجمع فيو الناس ويشيده جميع الخالئؽ  ،وليس يوصؼ في ىذه
معناه ّ
ضـ أحد الشيئيف إلى اآلخر . )ٕٔٙ(" .وجمع المنافقيف في قولو تعالى
الصفة يوـ سواه  ،والجمع ّ
ِ
اف ِر َ ِ
يف وا ْل َك ِ
ِِ
ِ
إف اهلل
يعا} [النساء  " . ]ٔٗٓ :ومعناه ّ
يف في َج َي َّن َـ َجم ً
 { :إِ َّف المَّ َو َجامعُ ا ْل ُم َنافق َ َ
يجمع الفريقيف مف أىؿ الكفر والنفاؽ في القيامة في النار .والعقوبة فييا كما اتفقوا في الدنيا
ت مف جرس صوت العيف
عمى عداوة المؤمنيف  ،والمؤازرة عمييـ"( .)ٕٔٚوىذا المدلوؿ الحسي متأ ٍّ
الناصع الذي ال يدخؿ في بناء إال حسنو

()ٕٔٛ

 .فيو صوت حنجري مجيور واضح في

()ٕٜٔ
الجـ أقرب ما يكوف
السمع  .عمى حيف يومئ التثميث بالميـ إلى أف الشيء المستحصؿ مف ّ
ألف الميـ صوت يختمط فيو النفس بيف مخرجي األنؼ والفـ
إلى الخفاء فكأ ّنو جمع ال ُيشعر بو ّ

أنفميا عمى نحو ما تجتمع األشياء بعضيا عمى بعض متراكمة  ،فيقترب
اختالطا يجعؿ الصوت
ّ
الجـ إلى الجمع العمودي لممعنويات أو لمماديات غير المنظورة ألنيا مظروفة في وعاء
األمر في ّ

لمماديات .
أفقي
ّ
كالماء في البئر والدقيؽ في المكياؿ  ،عمى حيف ىو في الجمع ّ
ألف الحاء مف
جمح  :إذا كاف الجمع متزايدا فيما ال يرغب بو فيثمث الجيـ والميـ بالحاء ؛ ّ
األصوات الحنجرية الرخوة التي تنتج مف أقصى أعضاء النطؽ وأبعدىا(ٖٓٔ) فيو صوت يقطع

الحد
مسافة طويمة حتّى يخرج مف الفـ ويحاكى بيذه الصفات المسار الممدود لمجمع أي تجاوز ّ
في اجت ماع الشيء وىو تجاوز يحتاج إلى جيد وقوة كما في إخراج صوت الحاء  .وأصؿ الجمح
(ٖٔٔ)
وف َم ْم َجأً أ َْو
في العربية ذىاب الشيء قدما بغمبة وقوة
 ،كما في قولو تعالى  { :لَ ْو َي ِج ُد َ
م َغار ٍ
مضي الماء مسرعا
وف} [التوبة  ]٘ٚ :فأصؿ الجماح
ات أ َْو ُمد َ
َّخ ًال لَ َولَّ ْوا إِلَ ْي ِو َو ُى ْـ َي ْج َم ُح َ
َ َ
ّ
عمى وجيو ال يرده شئ عنو  .وقاؿ الزجاج  :فرس جموح  ،وىو الذي إذا حمؿ لـ يرده
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(ٕٖٔ)
الجموح ازدياد العزـ عمى فعؿ شيء مكروه  ،فكأنو تكثير مف شيء ال
المجاـ  .والمحصؿ ّ
أف ُ
نفع فيو  ،عمى نحو جموح الفرس كأنيا تجمع قواىا وتغمب فارسيا فتخرج عف أمره وطوعو ،

وكذلؾ جموح المرأة باف يجتمع ليا عصياف زوجيا مرة بعد مرة حتى خروجيا إلى أىميا  ،وىو

ما عبر عنو ابف فارس

متكررة .

(ٖٖٔ)

مف غير إذف زوجيا  ،فخروجيا ليس آنيا بؿ بعد عصياف ومخالفة

س
جمس  ،جمد ُ :نقؿ عف األصمعي تفريقو بيف جمس وجمد ّ
بأف " َ
الج ْمس مف قوليـَ :ج َم َ
يجمس ُجموساً إذا َج َم َد  ،وال يكادوف يقولوف ذلؾ لمماء  .وكاف األصمعي يعيب ذا
ُ
السمف وغيره ُ
)
ٖٗٔ
(
ونقرى عبيطَ المّ ِ
ِ
حـ
البرى
:
الرّمة في قولو
ُّ
نغار إذا ما ّ
الروعُ أبدى عف َ
ُ
جامس
الماء
ُ
و ُ

الجموس لغيره "(ٖ٘ٔ).
فيقوؿ  :ىذا غمط  ،فعنده أف الجمود لمماء و ُ
تـ في الجيـ والميـ وىو ضرب مف االجتماع لكف
وواضح أف المعنى الرئيس بيف األصميف قد ّ

السيف الصفيري صرؼ المفظة إلى معنى يدؿ عمى اجتماع الشيء الرخو عمى الصالبة  ،فقالوا:
()ٖٔٙ
ِ
س ٌة(. )ٖٔٚ
س ِت اإلىال ُة  .واذا ْأرطَ َب ِت ُّ
ص ْم َب ٌة َب ْع ُد لـ تَ ْن َيض ْـ قيؿ ليا ُ :ج ْم َ
الرطَ َب ُة وىي ُ
َج َم َ
الوَد ِؾ ُ :جموده( ، )ٖٔٛفكأف أثر السيف الميموس الرخو الصفيري في تثميث ىذه المفظة
ُ
موس َ
وج ُ
س َ :د ِخي ٌؿ ،
جمع لمشيء الجامس معنيي الرطوبة والصالبة معا  .وأجمعوا عمى أف
الجام ْو ُ
ُ
س ّمي بيذا الجتماع الودؾ – عمى نحو ممحوظ  -في جسمو أو في لبنو دوف غيره مف
ويبدو أ ّنو ُ
تحولو مف ذائب إلى يابس يصدر صوتا صفيريا
سائر البقر  ،ويبدو أف المراد بجموس الودؾ ّ
عند لمسو وأكمو  ،وليس المعنى انو صار جامدا كما ذكروا( )ٖٜٔ؛ الف الجمود مف صفة الماء .
جمؿ  :اجتماع األجزاء المتشابية وميؿ بعضيا إلى بعضيا اآلخر

(ٓٗٔ)

يحاكيو صوت الالـ الذي

يخرج مف جانبي المساف  ،ومنو استعماؿ لفظة الجممة التي تعني اجتماع الحروؼ واأللفاظ

بعضيا مع بعض فيو اجتماع لما ينطؽ بو المساف البشري  ،ولما كانت الحروؼ تخرج مف

جياز النطؽ مجتمعة احتاج ىذا االجتماع إلى تفصيؿ لما تشابو مف ألفاظو  ،ومف ىنا طمب
آف
الكفار أف تنزؿ آيات القرآف وسوره نزوال واحدا بقوليـ َ { :وقَ َ
يف َكفَُروا لَ ْوَال نُّْز َؿ َعمَ ْي ِو ا ْلقُ ْر ُ
اؿ الَِّذ َ
جممَ ًة و ِ
يال } [الفرقاف  ]ٖٕ :أي أرادوا نزوليا مرة واحدة ال
اد َؾ َو َرتَّ ْم َناهُ تَْرِت ً
ت ِب ِو فُ َؤ َ
اح َدةً َك َذلِ َؾ لِ ُنثَّْب َ
ُْ َ
مرات متتابعة وىي مجتمعة متماثمة

(ٔٗٔ)

 .واستعمموا لموقت الواحد لفظة "واحدة"  ،فمو اكتفوا

بمفظة جممة لفيـ اجتماع آيات وسور القراف التي تتشابو بأنيا مف مصدر واحد إلى النصؼ أو

الثمث ولكف لما وصفوا الجممة بالواحدة دؿ ىذا عمى إنزالو مجتمعا مف أولو إلى آخره  .ويعزز

ىذا المعنى قوؿ الراغب  " :فقيؿ لكؿ جماعة غير منفصمة  :جممة "
ٕٕٓ
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(ٖٗٔ)
الج ْم ُر  :جمع َج ْم َرٍة مف
الجمرة  :الحصاة "
جمر  :يبدو ّ
سمي بو " َ
أف أصؿ معنى " َ
ثـ ّ
ّ ،
النار "(ٗٗٔ) تشبييا بالحصى اليابس في الييأة ومنو " الجمرة  :واحدةُ جمر ِ
ات المناسؾ  ،وىي
ََ
(٘ٗٔ)
ثالث جمر ٍ
يف ِ
بالج ِ
ألؼ
مار"
الج ْم َرةُ ُ :
شبيوا فراعوا حرارة الجمر ّ
ات ُي ْرَم َ
 .ثـ ّ
وشدة ناره فقالوا " َ
ََ
()ٔٗٙ
كؿ ٍ
توسعوا فقالوا " ُّ
انضموا فصاروا يداً واحدةً ولـ
قبيؿ
ُّ
فارس  .يقاؿ َج ْم َرةٌ َ
كالج ْم َرِة"  .ثـ ّ
يحالِفوا غيرىـ فيـ َج ْم َرةٌ"( .)ٔٗٚمراعيف القوة واالجتماع  ،ومنو في مراعاة معنى االجتماع والقوة
ِ
َّسوا .
تحبسيـ في أرض
مير الجيش :أف
ّ
العدو وال تُقفمَيـ مف الثَ ْغر .وتَ َج َّم ُروا ُى ْـ  ،أي تَ َحب ُ
َ
" تَ ْج ُ
ِ
وعقَ َدتْو في قفاىا ولـ تُْر ِس ْمو .
جمير في ال َ
ش َعر .يقاؿَ :ج َّم َرت الم أرةُ شعرىا  ،إذا جمعتو َ
ومنو التَ ُ

مير القوـ  ،أي
َج َم َر
َج َم َر
سيره .وأ ْ
وأ ْ
البعير :أسرع في َ
القوـ عمى الشيء  :اجتمعوا عميو .وىذا َج ُ
ُ
ُ
س ٍ َّ
مجتمعيـ  .وابنا َج ٍ
سمر
مير  :المي ُؿ والنيار ّْ ،
سميا ابنا َ
سميا بذلؾ لالجتماع كما ّ
مير ألنو ُي َ

وبعض الناس يقوؿ  :كانت القبيمة إذا اجتمع فييا
وحافر ِم ْج َمٌر  ،أي صمب"(" .)ٔٗٛ
فييما...
ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب
مرةً ...
ثالثمائة
وصمُ َ
جمٌر  ،وىو الذي َنكبتو الحجارةُ َ
وحافر ُم ٌ
ٌ
فارس صارت َج َ
جمر  ،ومنس ٌـ ُم َ
مبد"( .)ٜٔٗوأفاد صوت الراء المجيور المكرر إبراز معنى االستمرار في
...
وشعر ُم َّ
جمٌر أي ُم ٌ
ٌ

الجمع بقوة كما في األمثمة المذكورة آنفا التي فشت في المجاز وحقيقتيا مف الحصى اليابس
الذي طالما تمفحو الشمس فشبو بو الجمر الذي يأتي مف اجتماع أجزاء الخشبة ومكوناتيا إلى

بعضيا بعد تكرر احتراقيا بالنار واستمرار اشتعاليا حتى تصبح كتمة متّقدة .

جما ) في الداللة عمى كثرة الماؿ .
نظائر ( ّ
جما ) عمى نعت المعنويات مف النظر في أصوؿ أخرى وردت في التعبير القرآني
تتضح داللة ( ّ

ماد ّيا وىي :
جمعا ّ
نعتا لمماؿ  ،أو متعمّقة بو لتد ّؿ عمى جمعو ً
وفسر
الماؿ المُ َبد  :وصؼ الماؿ بالمبد في قولو تعالى َ { :يقُو ُؿ أ ْ
َىمَ ْك ُ
ت َم ًاال لُ َب ًدا } [البمد ّ ]ٙ :
أف اإلنساف يقوؿ أىمكت ماال كثي ار قد تراكب بعضو عمى بعض ،
الجـ  .ومعنى اآلية ّ
بالكثير أو ّ
(ٓ٘ٔ)
ِ ِ
َّد
فمف يحاسبني عميو
األس ِد وىي َ
كثير متراكب قد تَمَب َ
 .ويبدو أف أصمو إ ّما مف ل ْب َدة َ
عر ٌ
شٌ
بيف كتفيو وفي المثؿ  " :ىو أمنع مف لِ ْب َد ِة األسد "(ٔ٘ٔ)  ،والجمع لِ َب ٌد  .أو مف المَّبد وىو
(ٕ٘ٔ)
عر وال صو ٍ
ش ٍ
ؼ.
س َبد وال لَ َبد " السبد  :الوبر
 .أي ما لَو ذو َ
ُْ
الصوؼ وفي المثؿ " مالَ ُو َ
وبيف األصميف تقارب فكالىما بمعنى الشعر الكثيؼ المجتمع الممتصؽ بعضو ببعض مف شدة

تزاحمو  .وعمى التشبيو بيذا المعنى المحسوس يحمؿ معنى المفظ في قولو تعالى َ { :وأ ََّن ُو لَ َّما
وف َعمَ ْي ِو لِ َب ًدا } [الجف  ]ٜٔ :أي  :مجتمعيف كالمّْ َبد والمفرد
اـ َع ْب ُد المَّ ِو َي ْد ُعوهُ َك ُ
ادوا َي ُكوُن َ
قَ َ
ِ (ٖ٘ٔ)
لما قاـ محمد صمى اهلل عميو والو يدعو اهلل  ،فيقوؿ  :ال إلو إال اهلل
ل ْبدة
إذ " معناه أ ّنو ّ
ٖٕٓ
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كادوا يكونوف عميو جماعات متكاثفات بعضيا فوؽ بعض ليزيموه بذلؾ عف دعوتو بإخالص

اإلليية  .وقاؿ ابف عباس والضحاؾ  :معناه أ ّف الجف كادوا يركبونو حرصاً عمى سماع القرآف
منو "(ٗ٘ٔ) .ويبدو أف اختيار لفظة لبد وصفا لمماؿ الكثير اليالؾ مالحظ فيو اجتماعو عمى نحو
محسوس مدرؾ ال يتوقع فناؤه مف كثرة تشابكو وتراكبو وتزاحمو تماما كصوؼ الغنـ المجتمع

احمو ومع ذلؾ أىمؾ .
الممتصؽ بعضو ببعض مف ّ
شدة تز ُ
فعؿ مف العدد وىو اآلحاد المرّكبة ،
الماؿ
المعدد  :الفعؿ ( ّ
ّ
عدده ) في سورة اليمزة عمى وزف ّ
ضرْب َنا عمَى آ َذ ِان ِيـ ِفي ا ْل َكي ِ
يف َع َد ًدا} [الكيؼ  ، ]ٔٔ :فذكره لمعدد
ؼ ِس ِن َ
كما في قولو تعالى{ :فَ َ َ َ
ْ
ْ
تنبييا عمى كثرتيا .و ُّ
العد ضـ األعداد بعضيا إلى بعض(٘٘ٔ)  .قاؿ تعالى  { :قَالُوا لَ ِبثْ َنا َي ْو ًما أ َْو
ّْيف } [المؤمنوف  ، ]ٖٔٔ :أي  :أصحاب العدد والحساب مف الناس  ،أو
َب ْع َ
اسأ َِؿ ا ْل َعاد َ
ض َي ْوٍـ فَ ْ
بالعد عمى أوجو ؛ يقاؿ  :شيء معدود
ويتجوز
المالئكة الذيف يحفظوف الحساب(. )ٔ٘ٙ
ّ
ّ

ومحصور  ،لمقميؿ مقابمة لما ال يحصى كثرة  ،كقولو تعالى َ { :وقَالُوا َل ْف تَم َّ َّ َِّ
َّاما
س َنا الن ُار إال أَي ً
َ
()ٔ٘ٚ
،
ودةً } [البقرة  ،]ٛٓ :أي :قميمة  ،أل ّنيـ قالوا  :نع ّذب األياـ التي فييا عبدنا العجؿ
َم ْع ُد َ
الضد مف ذلؾ  :جيش عديد  :كثير ،وانيـ لذو عدد  ،أي :ىـ بحيث يجب أف يعدوا
ويقاؿ عمى
ّ
ضرْب َنا عمَى آ َذ ِان ِيـ ِفي ا ْل َكي ِ
يف
ؼ ِس ِن َ
كثرة  ،فيقاؿ في القميؿ  :ىو شيء غير معدود  ،وقولو{ :فَ َ َ َ
ْ
ْ
()ٔ٘ٛ
َّدهُ } [اليمزة
َع َد ًدا} [الكيؼ  ، ]ٔٔ :يحتمؿ األمريف
 .وقولو تعالى  { :الَِّذي َج َم َع َم ًاال َو َعد َ
تقدـ ذكره في أنو يجمع الماؿ ويحبو  ،وال يخرج حؽ اهلل منو "(. )ٜٔ٘
لميمزة الذي ّ
 " ، ]ٕ :نعت ُ
(عدده) جعمو عدة.
ومعنى ّ
الماؿ المكنوز  :ال َك ْن ُز :الماؿ المدفوف المحفوظ  ،أو ىو الماؿ المحرز في وعاء(ٓ .)ٔٙوسميت
(ٔ)ٔٙ
وف َك َ ِ
وسى فَ َب َغى
أمواؿ قاروف عمى كثرتيا بالكنوز
في قولو تعالى { :إِ َّف قَ ُار َ
اف م ْف قَ ْوِـ ُم َ
ِ
َعمَ ْي ِي ْـ َوآتَ ْي َناهُ ِم َف ا ْل ُك ُن ِ
ص َب ِة أُولِي ا ْلقُ َّوِة إِ ْذ قَا َؿ لَ ُو قَ ْو ُم ُو َال تَ ْف َر ْح إِ َّف
وء ِبا ْل ُع ْ
وز َما إِ َّف َمفَات َح ُو لَتَُن ُ
الكف في باب االشتقاؽ األكبر  ،وفي كمييما
المَّ َو َال ُي ِح ُّ
يف} [القصص  ]ٚٙ :الكنز أخو ّ
ب ا ْلفَ ِر ِح َ
ناف  .قاؿ تعالى َ { :و َج َع َؿ لَ ُك ْـ
يمحظ اإلخفاء والتغطية والستر ،
ّ
السترة ؛ والجمع أ ْك ٌ
فالكف ىو " ُ
اؿ أَ ْك َنا ًنا } [النحؿ  .]ٛٔ :واأل ِ
ِم َف ا ْل ِج َب ِ
َك َّن ُة  :األغطية  .قاؿ تعالىَ { :و َج َع ْم َنا َعمَى ُقمُوِب ِي ْـ أ َِك َّن ًة }
ناف"(ٕ .)ٔٙوالمكنوف المستور ووصؼ بو البيض والمؤلؤ والكتاب في
[اإلسراء  ، ]ٗٙ :الواحد ِك ٌ

وف} [الصافات  ]ٜٗ :و{ َكأَمثَ ِ
اؿ المُّ ْؤلُ ِؤ ا ْل َم ْك ُن ِ
وف} [الواقعة  ]ٕٖ :و
اآليات َ { :كأ ََّن ُي َّف َب ْي ٌ
ض َم ْكنُ ٌ
ْ
ِ
{في ِكتَ ٍ
اب َم ْك ُن ٍ
وف} [الواقعة . ]ٚٛ :

المدود  ،يقاؿ :
الماؿ الممدود ُ :نقؿ عف األصمعي ّ
الم ُّد كثرة الماء أياـ ُ
الم ّد َم ُّد النير ،و َ
أف أصؿ َ
(ٖ)ٔٙ
الم ّد أف َي ُم ّد الرج ُؿ
امتد الحبؿ
مد النير ،و ّ
ّ
 .ثـ استعمؿ مجا از في الزيادة والتطاوؿ فقالوا َ :
ٕٗٓ
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ٍ
بجيش  .وقاؿ
في َغ ّْيو  .واإلمداد  :أف ُيرسؿ الرجؿ لمرجؿ بمدد  ،يقاؿ  :أمددنا فالنا
وف فَ َذ ْرُى ْـ ِفي َغ ْم َرِت ِي ْـ َحتَّى
في الماؿ { فَتَقَطَّ ُعوا أ َْم َرُى ْـ َب ْي َن ُي ْـ ُزُب ًار ُك ُّؿ ِح ْز ٍب ِب َما لَ َد ْي ِي ْـ فَ ِر ُح َ
ارعُ لَيـ ِفي ا ْل َخ ْير ِ
ِ
ُّىـ ِب ِو ِم ْف م ٍ
س ُب َ َّ
وف }
ات َب ْؿ َال َي ْ
ش ُع ُر َ
اؿ َوَب ِن َ
يف نُ َ
أ ََي ْح َ
َ
س ِ ُْ
وف أَن َما ُنمد ُ ْ
َ

[المؤمنوف  ]٘ٙ - ٖ٘ :فمجمؿ ىذا التعبير القرآني إنكار عمى ىؤالء الكفار  .وىذا التعبير

حؽ ليـ لكرامتيـ عندنا ،ال ،بؿ
القرآني " تقديره أيحسبوف أف الذي نمدىـ بو مف الماؿ والبنيف ّ
نفعؿ ذلؾ لما فيو مف المصمحة التي ذكرناىا  ،ويكوف قولو (نسارع ليـ في الخيرات) ابتداء كالـ

أف ذلؾ مسارعة ليـ في الخيرات ،النو تعالى قد سارع
 ،وال يجوز أف يكوف اإلنكار وقع لظنيـ ّ
ليـ في الخيرات ،بما فعؿ بيـ مف االمواؿ والبنيف ،لما ليـ في ذلؾ مف المطؼ والمصمحة"(ٗ.)ٔٙ

ش ْو َف
وىا َوِت َج َارةٌ تَ ْخ َ
الماؿ المقترؼ  :وصؼ الماؿ باالقتراؼ في قولو تعالى َ { :وأ َْم َوا ٌؿ اقْتََرفْتُ ُم َ
اد َىا } [التوبة  "]ٕٗ :وفي اآلية األمواؿ جمع ماؿ ومعنى "  .اقترفتموىا اقتطعتموىا
سَ
َك َ
(٘)ٔٙ

 .وأصؿ

واكتسبتموىا  ،ومثمو االحتراؼ  .واالقتراؼ اقتطاع الشئ عف مكانو إلى غيره "
االقتراؼ مف ِ
ؼ الخبز :الذي ُيقشر منو ويبقى في
الرمانة  .وِق ْر ُ
القرؼ وىو القشر  ،ومنو ِق ْر ُ
ؼ ّ
التنور .و ِ
ُّ
س ُي ْج َز ْو َف ِب َما َكا ُنوا
اؼ
الق ْرفَ ُة :القشرة ومف ىذا استعير االق ِْتر ُ
ُ
لالكتساب .قاؿ تعالىَ { :
وف} [األنعاـ  ، ]ٖٔٔ :واالقتراؼ في
وف} [ األنعاـ َ { ، ] ٕٔٓ :ولِ َي ْقتَ ِرفُوا َما ُى ْـ ُم ْقتَ ِرفُ َ
َي ْقتَ ِرفُ َ
اإلساءة أكثر استعماال ،وليذا يقاؿ  :االعتراؼ يزيؿ االقتراؼ  ،وقرفت فالنا بكذا  :إذا عبتو بو

أو اتيمتو(.)ٔٙٙ

ىذه األلفاظ اشتركت مع الجـ في الداللة عمى الجمع والكثرة لكنيا جميعا مختصة بالجوىر

حب الماؿ ال الماؿ نفسو ،
جما ) التي وصؼ بيا ّ
المحسوس ال المجرد المعنوي كما في لفظة ( ّ
الجماء
الجـ داال عمى المحسوس الظاىر إال قوليـ في المثؿ ( :جاؤوا
ّ
ولـ يرد مف مشتقات ّ

النحوية المعروفة في باب مجيء الحاؿ معرفة إذ قالوا  :جاؤوا
الغفير)  .وىو مف الشواىد
ّ
ِ ()ٔٙٚ
ِ
اء ا ْل َغ ِف ِ
إف األصؿ في الحاؿ أف تكوف نكرة  ،ولذا
َي ِب ُج ْممَت ِي ْـ
 ،مع ّ
ير أ ْ
ير َو َج َّم َ
ا ْل َج َّم َ
اء ا ْل َغف َ
()ٔٙٛ
أف ىذه الجممة فييا مف التنكير واإلبياـ ما
قدروا (الجماء الغفير) بمفظ (مجتمعيف)
ّ
 .ويبدو ّ
ال يحتاج معو إلى التأويؿ بالنكرة  ،أل ّنيا تعني مجيئيـ جماعة متتابعة فصاروا لكثرتيـ

أف الجماء يعني استواء الناس حتّى ال ُيرى
واجتماعيـ ال يعرؼ بعضيـ مف بعض  ،فقد ذكروا ّ
لبعضيـ عمى بعض فض ٌؿ  ،وليس فييـ متقدـ لصاحبو  ،كأ ّنيـ حزمة  ،والغفير ىـ الذيف ُغفروا
()ٜٔٙ
إف
فغطّى بعضيـ بعضا فال ُيعرؼ أحدىـ مف اآلخر اللتفاؼ بعضيـ ببعض  .فيمكف القوؿ ّ :
ألف الغفر ىو إخفاء الشيء
الغفير لفظة جاءت لتأكيد المعنى السابؽ في الجماء وىو الخفاء ّ ،
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 ،فصارت الجممة بكامميا مف األلفاظ الدالة عمى اإلحاطة .ومف ىنا أطبؽ

الجماء الغفير ) يعني جاؤوا بجممتيـ أو بجماعتيـ(ٔ.)ٔٚ
المغويوف عمى ّ
أف ( جاؤوا ّ
الخاتمة

اؿ ُحبِّا َج ِّما }
ُّوف ا ْل َم َ
جما )  ،لفظة قرآنية فريدة لورودىا مرة واحدة في قولو تعالى َ { :وتُ ِحب َ
( ّ
برز داللتيا عمى الحدث دوف تقييد ما  ،فيي تصنؼ
[الفجر  ، ]ٕٓ :ومجيئيا عمى وزف فَ ْعؿ ّ
ضمف المصادر الدالة عمى العموـ المستحصؿ مف الصيغة ال مف التركيب المفظي وقد وردت
الجـ نفسو كما نقوؿ
صفة لمماؿ مف باب الوصؼ بالمصدر لمداللة عمى أف الحب صار كأنو ّ
رجؿ عدؿ فكأنو العدؿ عينو  ،ويسمى ىذا في عرؼ البالغييف بالتشبيو البميغ كقولنا  :زيد أسد

أي كاألسد  .والتعبير القرآني زاخر بمجيء الفريد المفظي عمى الصيغة ( فَ ْعؿ ) إذ تنوعت دالالتو
 ،ففضال عف المصادر – وىي الداللة الغالبة – جاءت األمثمة الفريدة دالة عمى الصفات
واألسماء اإلفرادية وأسماء األجناس وغير ذلؾ .

تـ
ومف ائتالؼ أصوات المفظة وتعاقبيا بيذه الشاكمة يتّضح ّ
أف معنى الجمع والتراكـ والضـ قد ّ
ليخص المفظة بمعنى يختمؼ عف النظائر في باب
في الجيـ والميـ وجاء التثميث بميـ أخرى
ّ
حب الماؿ ال الماؿ نفسو  .أي أف
االشتقاؽ األكبر
فوصؼ بو ّ
خفي لممعنويات ُ
ّ
فالجـ ىو جمع ّ

(جما) وصفت بيا الكثرة المتزايدة الكامنة في النفس ال الظاىرة لمعياف  ،عمى حيف دلت
المفظة ّ
سائر النظائر عمى ضروب أخرى مف الجمع جاءت في الغالب لمداللة عمى الظاىر المحسوس
كالجمع والجمؿ والجمر والجمود والجموس  .وثمة ألفاظ أخرى وردت في التعبير القرآني وصفا

لمماؿ كالمبد والكنز والمد واالقتراؼ والتعديد والجمع تظير أنماط مختمفة مف نعوت الماؿ بشكميا
الحسي الظاىر .

الجف تفصح عف قرب داللتييما لما بينيما مف تناظر في التشكيؿ الصوتي
والمقابمة بيف الجـ و ّ
مضعؼ والميـ أخت النوف في الغنة والرخاوة والجير  ،ومف ىنا يمكف فيـ
فكالىما ثالثي
ّ
اشتراؾ األصميف (جمـ وجنف) في الداللة عمى الستر والتغطية والخفاء  .وثمة أصوؿ مضعفة

أخرى وردت في التعبير القرآني دالة عمى الجمع – أيضا -ولكنو جمع ظاىر لمعياف كالمـ والضـ

لػ(جما) .
(لـ) بصيغة المصدر أيضا في السياؽ القرآني
ّ
وغيرىما  ،وقد ورد األصؿ ّ
اليوامش
ٔ.

التبياف لمطوسي  . ٕٔٚ/ٚوينظر  :جامع البياف ٕٙ٘/ٔٙوالكشاؼ ٕ ٖ٘٘/والبحر المحيط ٖٖٛ/ٚ

والبحر المديد ٗ ٖٓٚ/وفتح القدير ٖ . ٖٕٚ /
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ٕ.

التبياف لمطوسي  ٕٖٖ/ٜوظ  :جامع البياف  ٘ٚ/ٕٙوالمفردات  ٔٙٙوالكشاؼ ٖ ٖٕ٘/والبحر المحيط

ٖ.

التبياف لمطوسي  ٕٔٓ/ٚوينظر  :جامع البياف  ٜٔٗ /ٔٙوالكشاؼ ٕ. ٕ٘ٓ/

٘.

ظ  :المفردات  ٕٕٚولساف العرب ٗ. ٖٓٙ/

ٗ.
.ٙ

 ٖٗٙ/ٜولساف العرب ٖ ٗٓ/والبحر المديد . ٔٓٛ/ٚ

ظ  :جامع البياف  ٔٗٓ/ٕٜوالتبياف لمطوسي ٓٔ ٜٙ/والكشاؼ ٗ ٔٗٗ/والبحر المديد ٔٔٔ/ٛ
ظ  :العيف ٖ ٖٔٚٓ/والمفردات ٖٔٗ ولساف العرب . ٚٔ/ٛ

.ٚ

التبياف لمطوسي  ٜٔٛ/ٚوينظر  :جامع البياف  ٕٙ/ٔٚوالكشاؼ ٕ ٘ٚٓ/والبحر المحيط ٕٗ٘/ٚ

.ٜ

التبياف لمطوسي  ٚٙ/ٚوينظر  :جامع البياف  ٖٚ/ٔٙوالكشاؼ ٕ ٜٜٗ/والبحر المحيط  ٕٕٚ/ٚوالبحر

.ٛ

ظ  :العيف ٔ ٙٚٔ/والصحاح ٗٓٗ والمفردات ٖٓ٘ ولساف العرب . ٖٔٗ/ٛ
المديد ٗ. ٜٔٚ/

ٓٔ .جامع البياف . ٖٚ /ٔٙ

ٔٔ .ظ  :التبياف لمطوسي  ٚٙ/ٚوالبحر المحيط  ٕٕٚ/ٚوالبحر المديد ٗ. ٜٔٚ/
ٕٔ .لساف العرب . ٖٔٗ/ٛ

ٖٔ .ظ :العيف ٔ ٕٚٔ/والمفردات  ٖٙٙولساف العرب . ٕٛٙ/ٛ
ٗٔ .ظ  :جامع البياف ٖ ٖٖٙ-ٖٖٗ/والتبياف لمطوسي ٕ ٗٗٛ/والكشاؼ ٔ ٕٜٗ/والبحر المحيط ٖٔٗٔ/
.

٘ٔ .ظ  :مقاييس المغة ٕ ، ٗٗٙ/والمفردات  ، ٖٙٛولساف العرب . ٖٖٓ/ٛ

 .ٔٙظ  :جامع البياف ٕ٘ ٔٗٚ/والتبياف لمطوسي  ٖٔٛ/ٜوالكشاؼ ٖ ٖٖٓ/والبحر المحيط . ٕٗٓ/ٜ
 .ٔٚظ  :المفردات ٕ ٖٚولساف العرب . ٖ٘٘/ٛ

 .ٔٛجامع البياف ٕٔ ٜٙ/وينظر  :التبياف لمطوسي  ٖٕ-ٖٔ/ٙوالكشاؼ ٕ ٕٕٛ/والبحر المحيط ٔٛ٘/ٙ
والبحر المديد ٖٕٜٕ/

 .ٜٔظ  :المفردات  ٖٜٚولساف العرب . ٕٜٔ/ٜ
ٕٓ .ظ  :جامع البياف  ٕ٘ٓ/ٜوالتبياف لمطوسي ٘ ٕٛ/والكشاؼ ٕ ٔٗٛ/والبحر المحيط ٘ ٕٜٕ/والبحر
المديد ٖ. ٕٔ/

ٕٔ .ظ  :المفردات  ٗٓٙولساف العرب . ٕٚٔ/ٜ

ٕٕ .ظ  :جامع البياف ٕٕ ٛٗ/والتبياف لمطوسي  ٕٛٛ/ٛوالكشاؼ ٖ ٕٕٛ/والبحر المحيط  ٕ٘ٙ/ٛوالبحر
المديد . ٙٚ/ٙ

ٖٕ .ظ  :جامع البياف ٖٕ ٛٓ/والتبياف لمطوسي  ٖٛٔ/ٛوالكشاؼ ٖ ٖٕٗ/والبحر المحيط . ٔٓٚ/ٜ
ٕٗ .ظ  :المفردات  ٜٗٙولساف العرب ٔٔ. ٖٕٔ/

ٕ٘ .ظ  :العيفٕ ٕٜٔٓ/المفردات ٔٓ٘ ولساف العرب ٕٔ. ٛٔ/

 .ٕٙظ  :جامع البياف ٖٓ ٖٖٗ/والتبياف لمطوسي ٓٔ ٖٕٜ/والكشاؼ ٗ ٕٚٚ/والبحر المديد . ٖٗٔ/ٛ
 .ٕٚالتبياف لمطوسي ٓٔ. ٖٕٜ/
 .ٕٛظ  :الكشاؼ ٗ. ٕٚٚ/
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 .ٕٜظ  :جامع البياف  ٛٛ/ٜٔوالتبياف لمطوسي  ٕٓ/ٛوالمفردات  ٗٓٙوالكشاؼ ٖ ٖٔٔ/ولساف العرب
ٕٔ ٜٔٓ/والبحر المحيط  ٔ٘٘/ٛوالبحر المديد ٕ٘ٔٙ/

ٖٓ .ظ  :جامع البياف ٗٔ ٔٛٚ /والتبياف لمطوسي  ٖٖٚ/ٙالمفردات ٖ٘٘ والكشاؼ ٕ ٕٕٗ/ولساف
العرب ٖٔ ٔ٘/والبحر المحيط  ٘ٚٙ/ٙوالبحر المديد ٗ. ٗٛ/

ٖٔ .ظ  :التبياف لمطوسي  ٙٚ/ٚوالكشاؼ ٕ ٜٚ/ولساف العرب ٘ٔ ٜٔٓ/والبحر المديد ٗٔٛ٘/

ٕٖ .ظ  :جامع البياف ٖٕ ٙٚ/والتبياف لمطوسي  ٖٚ٘/ٛوالمفردات  ٜٙٔوالكشاؼ ٖ ٖٗٓ/ولساف العرب
٘ٔ ٔٗٚ /والبحر المحيط ٓٔٓٔ/

ٖٖ .ظ  :جامع البياف ٖٓ ٕ٘ٗ/والمفردات ٖٗ ٙوالتبياف لمطوسي ٓٔ ٕٜٖ/والكشاؼ ٗ ٕ٘ٙ/ولساف
العرب ٖٕ/ٔٙ

ٖٗ .ظ  :جامع البياف ٖٓ ٖٗٙ/والتبياف لمطوسي ٓٔ ٖٖٓ – ٖٕٜ /والكشاؼ ٗ ٕٕٚ/لساف العرب
ٖٔٙ/ٔٙ

ٖ٘ .ظ  :العيف ٖ ٕٔٓٛ/وجامع البياف  ٚٗ/ٕٙوالصحاح ٘ٗ ٜوالمفردات  ٖٚٛوالكشاؼ ٖ. ٖ٘ٚ/
 .ٖٙظ  :لساف العرب ٕٕٓٓٓ/

 .ٖٚظ  :جامع البياف ٖٓ ٖٜٗ/والتبياف ٓٔ ٖٖٓ/والكشاؼ ٗ ٕٚٛ/والبحر المديد . ٖٗٔ/ٛ
 .ٖٛظ  :جامع البياف  ٔٙٛ/ٔٙوالمفردات ٖٗ ٛوالكشاؼ ٕ ٕ٘٘/ولساف العرب ٕٓ ٖ٘ٗ/والبحر المحيط
 ٖٓٔ/ٚوالبحر المديد ٗ. ٕٖ٘/

 .ٖٜجامع البياف ٖٓ ٔٛٛ- ٔٛٚ/والتبياف لمطوسي ٓٔ ٕٙٛ/والمفردات ٔٗ ٛوالكشاؼ ٗ. ٕٕٗ/
ٓٗ .ظ  :جامع البياف  ٕٙٚ/ٔٙوالتبياف لمطوسي  ٕٔٚ/ٚوالمفردات  ٛٗٙوالكشاؼ ٕ. ٘٘ٗ/

ٔٗ .ظ  :جامع البياف ٗٔ ٔٛٚ/والتبياف لمطوسي  ٖٕٚ/ٙوالمفردات ٖٕٔ والكشاؼ ٕ ٕٕٗ/ولساف العرب
ٗ ٔٚٓ/والبحر المديد ٗ. ٗٛ/

ٕٗ .ظ  :جامع البياف  ٕٕ/ٕٚوالتبياف لمطوسي  ٖٕٓ/ٜوالمفردات ٔ ٖٙوالكشاؼ ٗ ٕٕ/ولساف العرب
 ٕ٘ٛ/ٛوالبحر المحيط . ٘ٙٙ/ٜ

ٖٗ .ظ  :جامع البياف ٖٓ ٕٕٙ/والتبياف لمطوسي ٓٔ ٕٖٛ/والمفردات ٖٗٗ والكشاؼ ٗ ٕ٘ٔ/ولساف
العرب ٓٔ ٕٔٚ/والبحر المديد . ٕٜٜ/ٛ

ٗٗ .ظ  :جامع البياف  ٜٙ/ٜٔوالتبياف  ٕٗ/ٛوالمفردات  ٕ٘ٛوالكشاؼ ٖ ٔٔ٘/ولساف العرب ٕٔ. ٖٕٔ/
٘ٗ .ظ  :جامع البياف ٗ ٖٔٙ/والتبياف  ٖٕٙ/ٙوالمفردات  ٕٙٛوالمفردات ٕٖ ٙوالكشاؼ ٕ ٗٔٙ/ولساف
العرب ٘ٔ ٕٗٚ/والبحر المحيط ٔ ٖٖٗ/والبحر المديد ٖ. ٖٜٙ/

 .ٗٙظ  :جامع البياف ٖٔ ٕ٘٘/والتبياف لمطوسي  ٕٕٙ/ٙوالكشاؼ ٕ ٕٚٙ/ولساف العرب ٕ٘ٔٛٔ/
 .ٗٚظ  :المقتضب ٕ ٕٓ٘/وشرح الشافية لمرضي ٔ ٖٖٔ/والفيصؿ في ألواف الجموع ٔٔٔ .

 .ٗٛظ  :جامع البياف ٕٕ ٕٔٓ ، ٔٓٓ/والتبياف لمطوسي  ٕٜٕ/ٛوالمفردات ٖ ٙو ٕٜٜوالكشاؼ ٖٕٛ٘/
.

 .ٜٗظ  :جامع البياف  ٛٙ/ٛوالتبياف لمطوسي ٗ ٕٚ٘/والمفرداتٔ ٚٚوالكشاؼ ٕ ٘ٚ/والبحر المحيط
ٗ. ٙٚٔ/
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ٓ٘ .ظ  :العيف ٔ ٖٔٛ/والتبياف لمطوسي ٔ ٖٖٚ/والمفردات  ٖٔٛوالكشاؼ ٔ ٕٛٗ/والبحر المحيط
ٔ. ٖٚٙ/

ٔ٘ .ظ  :جامع البياف ٖ ٜٗ/والتبياف لمطوسي ٕ ٖٖٜ/والمفردات ٕٕ٘ والكشاؼ ٔ ٖٜ٘/ولساف العرب
ٕٔ ٕٜٕ/والبحر المحيط ٕ. ٜٙٙ/

ٕ٘ .ظ  :جامع البياف ٖٓ ٖٚ/والتبياف لمطوسي ٓٔ ٕٕٙ/والمفردات ٗ ٙٚوالكشاؼ ٕٕٗٓ – ٕٜٔ/
ٖ٘ .ظ  :البحر المديد . ٕٗٔ/ٛ

ٗ٘ .ظ  :المخصص ٗٔ ٕٔٔ/وأبنية الصرؼ . ٕٕٛ

٘٘ .ظ  :جامع البياف  ٔٚٙ/ٜٔوالتبياف لمطوسي  ٜٙ/ٛوالمفردات ٗ ٕٚوالكشاؼ ٖ ٔٗٗ/ولساف العرب
 ٙ/ٙوالبحر المحيط  ٕٖٔ/ٛوالبحر المديد ٘. ٕٔٔ/

 .٘ٙظ  :العيف ٖ ٜٔٚٓ/وجامع البياف  ٖٔٙ/ٔٙوالصحاح ٔ٘ٓٔ والتبياف لمطوسي  ٕٔٗ/ٚوالمفردات
 ٛٚٚوالكشاؼ ٕ ٕ٘ٗ/والبحر المديد ٗ. ٕ٘ٔ/

 .٘ٚظ  :المفردات ٓ ٜٗولساف العرب ٔٔ. ٖٔ٘/

 .٘ٛالكشاؼ ٔ  ، ٖٜٗ /وينظر  :البحر المحيط ٕ ٙٙٗ/والبحر المديد ٗ. ٕ٘ٔ/
 .ٜ٘ظ  :المفرداتٓٗ ٙولساف العرب . ٕٔ/ٔٙ

ٓ .ٙظ  :جامع البياف ٗ ٜٔٓ/والتبياف لمطوسيٖ ٖٕ/والكشاؼ ٔ ٗٚٗ/والبحر المحيط ٖ ٗٓٛ/والبحر
المديد ٔ ٖٜٔ/والتحرير والتنوير ٗ. ٔٗٙ/

ٔ .ٙظ  :المفردات ٔٔٗ ولساف العرب . ٖٔٙ/ٜ

ٕ .ٙظ  :التبياف لمطوسي ٕ ٖٕٜ/والكشاؼ ٔ ٖٜٕ/والبحر المحيط ٕ ٙٗٚ/والبحر المديد ٔ. ٕٙٓ/
ٖ .ٙظ  :المفردات  ٙٔٛولساف العرب ٘ٔ. ٔٙٚ/

ٗ .ٙظ  :جامع البياف  ٔٚ/ٕٜوالتبياف لمطوسي ٓٔ ٕٙ/والتفسير الكبير  ٖٔٚ/ٕٙوالبحر المديد ٔٓٛ/ٛ
.

٘ .ٙينظر التبياف لمطوسي  ، ٖٖٚ/ٚوالكشاؼ ٖ ٜٔٓ/والبحر المحيط . ٖٜٗ/ٙ
 .ٙٙظ  :جامع البياف  ٔٓ٘/ٕٛوالتبياف لمطوسي  ٖٗٚ/ٜوالمفردات  ٗٛٙوالكشاؼ ٗ ٜٚ/والبحر المحيط
 ٕٙٔ/ٛوالبحر المديد . ٖٗ/ٛ

 .ٙٚالبحر المحيط . ٕٙٔ/ٛ

 .ٙٛظ  :جامع البياف  ٕٛٔ/ٔٙوالتبياف لمطوسي  ٔٛٓ/ٚوالمفردات ٕٔ٘ والكشاؼ ٕ ٖ٘ٛ/والبحر
المحيط  ٖٜٗ/ٚوالمباب ٔٔ ٕٜٗ/والتحرير والتنوير . ٖٖٔ/ٔٙ

 .ٜٙظ  :جميرة المغة ٔ ٚٙ/وتيذيب المغة ٖ ٗٗ٘/والصحاح ٓ ٜٔولساف العرب ٗ. ٜ٘/
ٓ .ٚظ  :أدب الكاتب ٖٓ٘ – ٗٓ٘ وفصيح ثعمب ٔٗ .
ٔ .ٚالخصائص ٕ. ٕٓٚ/

ٕ .ٚظ  :شرح المفصؿ  ٕٛ/ٙوشرح الكافية ٕ ٕٕٓ/وشرح الشافية ٗ ٚٗ/والبيجة المرضية .ٕ٘ٚ-ٕ٘ٙ
ٖ .ٚالخصائص ٖ.ٕٙٓ-ٕٜ٘/

ٗ .ٚظ  :سنف الترمذي  ٖٜٔ/ٕ:وكنز العماؿ  ٕٔٙ/ٙوالدر المنثور ٘. ٜٜ/
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٘ .ٚظ  :جميرة المغة ٔ ٚٙ/والصحاح ٓ. ٜٔ

 .ٚٙظ  :الكتابٔ ٗ/و ٜوالتكممةٖٔ٘ شرح الشافيةٔ ٔٓٛ/وشرح ابف عقيؿٕ. ٙٛ/
 .ٚٚظ  :جميرة المغة ٔ ٚٙ/والصحاح ٓ ٜٔوالمثمث ٔ ٕٗٓ/ولساف العرب ٗ. ٜ٘/

 .ٚٛظ  :االصوؿٖ ٜٓ-ٜٛ/والمخصصٗٔ ٖٕٔ/وشرح الشافيةٔ ٔ٘٘/وارتشاؼ الضربٔ.ٕٖٗ/
 .ٜٚظ  :التحرير والتنوير ٖٓ. ٖٖٗ /

ٓ .ٛظ  :الصحاح ٓ ٜٔوالمثمث ٔ ٕٗٓ/ولساف العرب ٗ. ٜ٘/
ٔ .ٛظ  :المثمث ٔ ٕٗٓ/ولساف العرب ٗ ٜ٘/وتاج العروس ٗ. ٕ٘ٙ/
ٕ .ٛظ  :الكتابٗ ٔٓ/واالصوؿٖ. ٜٛ/

ٖ .ٛظ  :الكتابٗ ٖٔ-ٕٔ/وينظر  :األصوؿ ٖ.ٜٓ/

ٗ .ٛظ  :الصحاح ٓ ٜٔوالمثمث ٔ ٕٗٓ /ولساف العرب ٗ. ٜ٘/
٘ .ٛظ  :جميرة المغة ٔ. ٚٙ/

 .ٛٙظ  :شرح القصائد السبع ٕٔ٘ وشرح القصائد التسع ٖٖٔ .
 .ٛٚظ  :الكتاب ٗ ٕٙ/وشرح الشافية ٔ.ٖٔٙ/

 .ٛٛظ  :جميرة المغة ٔ ٚٙ/والتيذيب ٖ ٗٗ٘/والصحاح ٓ.ٜٔ
 .ٜٛظ  :لساف العرب ٗ. ٜٛ /

ٓ .ٜظ  :الكتاب ٖٜٔ/وشرح الشافيةٔ.ٔ٘ٙ/

ٔ .ٜظ  :جميرة المغة ٔ ٕٕ/ومقاييس المغة  ٚٚوالمحكـ ٖ ٕٗٓ/ولساف العرب ٗ ٔٓٓ- ٜ٘/والقاموس
 ٔٓٓٙوتاج العروس ٔ. ٚٙ٘ٔ/

ٕ .ٜظ  :تيذيب المغة ٖٗٗ٘/

ٖ .ٜظ  :العيف ٔ ٖٔ٘/والمحكـ ٖٕٗٓ/

ٗ .ٜالمحكـ ٖ ٕٗٓ/وينظر  :لساف العرب ٗٔٓٓ- ٜ٘/
٘ .ٜظ  :العيفٔ. ٗٙٓ/

 .ٜٙلساف العرب ٗ ٔٓٓ- ٜ٘/والمصباح المنير ٔٙ
 .ٜٚمقاييس المغة ٚٚ

 .ٜٛظ  :المفردات ٕٓٓ .

 .ٜٜظ  :المحيط في المغة ٕ ٖٛ/والمحكـ ٖ ٕٗٓ/والقاموس المحيط . ٔٓٓٙ
ٓٓٔ .ظ  :العيف ٖٔٔ٘/

ٔٓٔ .الصحاح ٓ ٜٔوالتيذيب ٖ ٗٗ٘/ولساف العرب ٜٗ٘/
ٕٓٔ .الصحاح ٓ ٜٔوالمحكـ ٖ ٕٗٓ/والقاموس . ٔٓٓٙ
ٖٓٔ .ظ  :العيف ٔ ٖٔ٘/والمفردات ٜٙٓ

ٗٓٔ .الرجز ألبي خراش اليذلي في لساف العرب ٗ. ٜ٘/
٘ٓٔ .ظ  :معاني القرآف لمفراء ٖ ٕٕٙ/ومجاز القرآف  ٕٔٙومعاني القرآف واعرابو ٘ ٕٗٙ/ومعالـ التنزيؿ
ٗ ٗ٘ٗ/وروح المعاني ٖٓ ٜٗٚ/والمباب ٕٓ ٖٕٜ/والمفردات ٕٓٓ والمحكـ ٖ ٕٗٓ/ولساف العرب
ٗ ٜ٘/وتاج العروس ٓٔ ٚٙ٘ٔ/والنكت والعيوف  ٕٚٔ/ٙوالميزاف ٕٓ. ٕٕٚ/
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ظ  :جامع البياف . ٕٜ/ٕٚ
ظ  :جامع البياف . ٕٜ/ٕٚ
ظ  :النكت والعيوف  ٕٚٔ/ٙوتفسير القرآف العظيـ ٘. ٕٔٛ/
ظ  :مجاز القرآف  ٕٔٙوجامع البياف  ٕٜ/ٕٚوالتبياف لمطوسي ٓٔ ٕٛٙ/والتفسير الكبير ٖٔٔٙٔ/
ولساف العرب ٗ ٜ٘/والكشؼ والبياف  ٗ٘٘/ٙومف وحي القرآف ٕٗ.ٕ٘/
ظ  :الكشاؼ ٗ. ٕٖ٘/
ظ  :أنوار التنزيؿ ٕ ٜ٘٘ /وارشاد العقؿ السميـ  ٖٛٛ/ٛوالبحر المديد  ٖٓٔ/ٛوالتسييؿ لعموـ التنزيؿ
ٕ. ٘ٚٔ/
مجمع البياف ٓٔ ٔٙٔ/وينظر  :النكت والعيوف  ٕٚٔ/ٙواألمثؿ ٘ٔ. ٖٓٛ/
ظ  :المحكـ ٖ ٕٗٓ/ولساف العرب ٗ. ٜ٘/
ظ  :جامع البياف  ٖٜٓ/ٚوالتبياف ٗ ٔٙٙ/والكشاؼ ٕ ٖٓ/والبحر المحيط ٗ ٘ٙٗ/والبحر المديد
ٕ. ٕٚٗ/
التبياف لمطوسي ٓٔ ٕٔ /وينظر  :جامع البياف  ٖٔٓ/ٕٛوالكشاؼ ٗ ٔٛٓ/والبحر المديد . ٗٚ/ٛ
ظ  :المفردات  ٚٗٙولساف العرب . ٕٚ٘/ٔٛ
مجمع البياف ٓٔ ٕٔٙ/وينظر  :التبياف لمطوسي ٘ٔ. ٕٕٛ/
ظ  :جامع البياف  ٛٔ/ٕٚوالتبياف ٖ ٗ٘/والمفردات  ٚٗٙوالكشاؼ ٗ ٖٕ/والبحر المديد . ٕٕٗ/ٚ
ظ  :الصحاح ٜٔٛ
ظ :لساف العرب ٜٗٗ/
ظ :المفردات ٘ ٘ٛولساف العرب ٗٔ. ٕٓ٘/
ظ  :المفردات ٕٔ٘ ولساف العرب ٕٔ. ٔٚٓ/
ظ  :جامع البياف  ٜٜٔ/ٔٙوٕٓ ٜٕ/والتبياف لمطوسي ٖٜٔ/ٚو ٔٔ٘/ٛوالكشاؼ ٕٖٖ٘/
وٖ.ٔٚ٘/
ظ  :المفردات ٕٔٓ ولساف العرب ٗ. ٖٛ/
التبياف لمطوسي ٓٔ ٜٔ٘-ٔ٘ٛ /وينظر  :جامع البياف  ٕٔٚ/ٕٜوالكشاؼ ٗ. ٜٔٔ/
التبياف لمطوسي  ٘ٛ/ٙوينظر  :جامع البياف ٕ ٖٔٗ/والكشاؼ ٕ ٕٜٕ/والبحر المديد ٖ. ٕٗٔ/
التبياف لمطوسي ٖ ٖٗ٘/وجامع البياف ٘ ٕٖٗ/٘/والكشاؼ ٔ ٕ٘ٚ/والبحر المحيط ٗ. ٔٓٗ/
العيف ٖٔ٘/
ظ  :األصوات المغوية .ٛٛ
ظ  :األصوات المغوية .ٛٛ
ظ  :العيف ٔ ٖٔٓ/والمفردات ٕٔٓ ولساف العرب ٗ. ٕٚ/
ظ  :معاني القرآف واعرابو ٕ ٖٙٛ/والتبياف لمطوسي ٘ ٕٔٚ/والكشاؼ ٕ ٜٔٙ/والبحر المديد ٖٛٙ/
والبحر المحيط ٘. ٖٗٛ/
ظ  :مقاييس المغة ٔ. ٛ
ديوانو ٖٕٖ وينظر  :جميرة المغة ٔ ٘ٓٗ/والمخصص ٘. ٘ٓ/
جميرة المغة ٕ ٚٔٓ/وينظر  :العيف ٔ ٖٕٔ/ولساف العرب ٗ. ٚ٘/
العيف ٔ. ٖٔ٘/
المحيط في المغة ٕ. ٕٔٔ/
الصحاح . ٔٛٚ-ٔٛٙ
المقاييس ٗ ٛوالصحاح . ٔٛٚ
ظ  :العيف ٔ ٖٔٗ/والمفردات ٕٕٓ ولساف العرب ٗ. ٜٗ/
ظ  :جامع البياف  ٔٙ/ٜٔوالكشاؼ ٖ ٜٔ/والبحر المديد ٘ ٕٔٛ/والبحر المحيط ٖٔٓ/ٛ

ٕٔٔ

العدد  ٕٜٓالمجلد األول ٕٗٔٓ

مجلة األستاذ

ٕٗٔ.
ٖٗٔ.
ٗٗٔ.
٘ٗٔ.
.ٔٗٙ
.ٔٗٚ
.ٔٗٛ
.ٜٔٗ
ٓ٘ٔ.
ٔ٘ٔ.
ٕ٘ٔ.
ٖ٘ٔ.
ٗ٘ٔ.
٘٘ٔ.
.ٔ٘ٙ
.ٔ٘ٚ
.ٔ٘ٛ
.ٜٔ٘
ٓ.ٔٙ
ٔ.ٔٙ
ٕ.ٔٙ
ٖ.ٔٙ
ٗ.ٔٙ
٘.ٔٙ
.ٔٙٙ
.ٔٙٚ
.ٔٙٛ
.ٜٔٙ
ٓ.ٔٚ
ٔ.ٔٚ

م ٖ٘ٗٔ هـ

المفردات ٕٓٓ
ظ  :العيف ٔ ٖٔٔ/والصحاح ٔٛٙولساف العرب ٗ. ٚٚ/
الصحاح ٔٛٙ
الصحاح ٔٛٙ
الصحاح ٔٛٙ
الصحاح ٔٛٙ
الصحاح ٔٛٙ
العيف ٖٔٔٔ/
ظ  :جامع البياف ٖٓ ٕٜٗ/والتبياف لمطوسي ٓٔ ٕٜٔ/والمفردات ٖٗ ٚوالكشاؼ ٗ ٕ٘ٙ/ولساف
العرب . ٔٗٓ/ٔٛ
ظ  :مجمع األمثاؿ ٕ. ٖٕٚ/
ظ :مجمع األمثاؿ ٕٕٚٓ/
ظ :المجمؿ ٖ ٔٓٛ/والمفردات ٖٗ ٚوأساس البالغة ٖٔٛٔ/
التبياف لمطوسي ٓٔ ٕٔٛ/وينظر  :جامع البياف  ٕٔٗ/ٕٜوالكشاؼ ٗ. ٜٔ/
ظ  :المفردات ٓ٘٘ ولساف العرب ٖٔ. ٖٔٛ/
ظ  :جامع البياف  ٔٛٓ/ٔٛوالتبياف لمطوسي  ٖٕٚ/ٚوالكشاؼ ٖ ٗٗ/والبحر المحيط  ٔٔٛ/ٚوالبحر
المديد ٕ٘ٗ/
ظ  :جامع البياف ٔٓ٘ والتبياف لمطوسي ٔ ٖٛ٘/والكشاؼ ٔ ٕٜٕ/والبحر المحيط ٔ ٗٗٛ/والبحر
المديد ٔ. ٖٔ/
ظ  :المجمؿ ٖ ٕٙٔ/البحر المحيط  ٔٗٗ/ٚوالمباب ٕٖٕٔٗ/
التبياف لمطوسي ٖٔٛ٘/
ظ  :المفردات  ٕٚٚولساف العرب ٕٚ/ٔٛ
ظ  :جامع البياف ٕٓ ٖٔٔ/والتبياف لمطوسي  ٖٔ٘/ٛوالكشاؼ ٖ. ٜٔٓ/
الصحاح ٕٜ٘
ظ  :المفردات ٖ ٚٙولساف العرب . ٜ٘/ٜٔ
التبياف لمطوسي  ٖٓٙ/ٚوينظر  :جامع البياف  ٗٓ/ٔٛوالكشاؼ ٖ ٖٗ/والبحر المحيط  ٘ٙٚ/ٚوالبحر
المديد ٘. ٕٕ/
التبياف لمطوسي ٘ ٔٚٙ/وينظر  :جامع البياف ٓٔ ٕٔ٘/والكشاؼ ٕ ٔٛٔ/والبحر المحيط ٖٜ٘ٔ/
والبحر المديد ٖ. ٖٙ/
ظ  :المفردات  ٙٚٚولساف العرب . ٕٗٚ/ٔٙ
المصباح المنير ٔٙ
ظ  :ينظر  :الكتابٔ ٖٕٚ/واإلنصاؼ ٔ ٕ٘٘ /واليمعٔ. ٕٖٜ/
ظ  :العيف ٔ ٖٔ٘/والمفردات ٜٙٓ
ظ  :لساف العرب ٜٗ٘/
ظ  :التيذيب ٖ ٗٗ٘/والمحكـ ٖ ٕٗٓ/ولساف العرب ٗ ٜٙ/والقاموس . ٔٓٓٙ

ٕٕٔ

