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 الملخص
 

ـص البحـث فــي المسـتوى الصــرفيس أيـد مســتويات الـّدرس اللغــودس لمـا لــه مـن دور كبيــر  ُخصِّّ
 ى .في فتح آفاق الداللةس فأد تغيير في المبنىس يتباه تغيير في المان

ــلس  َاــلس فا  تتمثــل أهميــة الدراســة فــي يصــر األفاــال الثةثّيــة الم،يــدة بحــرع وايــدس وهــي :) أف 
َفاَعــل( ومصــادرها ومشــتقاتها فــي ســور الحــواميمس ييــث ُرتِّّبــت األفاــال أتتثيــاس ثــم  اســُتخرجت 

ــة لهــا  الصــي ــةس ومــن ثــم  تبــّين الماــاني الّداللّي ــة لجــاورها الثةثّي غ فــي ســياقات الماــاني اللغوّي
 مختلفةس ماتمدة المنهج الوصفي اإليصائي التحليلي.

وقد َخُلصت  الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: للسـياق االعتبـار األربـر فـي تحديـد الداللـة 
في سور الحواميمس فمثة ورود أفاال تحمل داللة ماّينـة فـي سـورة رـافر مـد ورود مـا يشـبهها 

ياق ياطيها الداللة نفسـهاس كمـا َخُلصـت الدراسـة إلـى أّن أتـر  في سورة الشورىس في نفس الس
المااني الصرفّية لصيغتي أف َال وفّال هي التاديةس كما اليمكن لصيغة أفال أن تـأتي بمانـى 
 َفَال الثةثي في السياق القرآنيس باإلضافة إلى نتائج أخرى تفصيلّية ُذرِّرت في الخاتمة .    
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Abstract 

 

This research is specified in the morphological level, which is one 

level of the linguistic lessons, because it has a large role in opening 

the semantic horizons; that means that any change in the  building of 

words will be followed by a change in the meaning. 

The importance of the study is that it is limited to the three-letters 

verbs with one added letter, namely :( ،أْفعَل، ففعلل، ففَََلل), its sources and 

derivatives in the Koranic chapters of Al-Hawamim, where the verbs 

had been arranged alphabetically, and then the linguistic meanings 

were extracted for their three letters' roots; after which the semantic 

meanings of these forms are exposed within different approaches, 

depending on the analytical statistical descriptive methodology. 

The study concluded with a number of results, the most important of 

which are:  

Context has the greatest consideration in determining the meanings of 

the Koranic verses of Al-Hawamim. For example, the occurrence of 

verbs bearing a certain semantic in Verses Al Ghafir with the 

similarity in Al-Shura verses, and in the same context, will give it the 

same meaning .  

The study concluded that the most significant morphological 

meanings of the forms (،أْفعَل،فففعلل) is the grammatical transgression, as 

the form (،أْفعَل) can not come as the same meaning of the triple letter 

verb  (،فعل ) in the Koranic context. The study concluded with other 

detailed results mentioned in the conclusion. 
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 المقدمة

الحمـد   الــاد تيــد  تــتّم الصــالحاتس والصــةة والسـةل علــى أ كــى خلقــه وأ هــرهمس وعلــى آلــه 

 وصحبه ومن تبد نهجه إلى يول الدين وباد :

هــو انفــرد القــرآن الكــريم بأســلوبه الماجــ،س ون،مــه البــديدس وأســرار  اللغوّيــة التــي اليــدود لهــاس ف

مورد ر،يرس وسراج منيرس ال يدود للدراسة فيهس وال يتوقف الغوص في بحور  عند يّد ماينس 

 لالك آثرت أن يكون القرآن ميدان بحثي.

  ريقين :  مدت الدراسات في النص القرآنياعت

الســـــورس تجماهـــــا دراســـــة ســـــورة أو مجموعـــــة مـــــن انيـــــة: دراســـــة الـــــنص بأرملـــــهس والثاألولـــــى: 

راسـة سـور مـن خـةل د الطريقـة الثانيـة فـي الدراسـةس البايثة  رتااخت دوق خصائص مشتركةس

يجماهـا تجـانس  يأتي كونها تشكل ويدة موضـوعّيةس سور الحواميم ةالحواميمس واختيار البايث

 تها كل سورة عن أخواتها. األسلوبس مد الخصوصية التي تتمي، في الخطابس وتجانس في

س لمــا لــه مــن مســتويات الــدرس اللغــود الصــرفيس أيــد المســتوى  الدراســة فــي ةالبايثــ تخصصــ

ـــةس فـــأد  ـــر فـــي يغتدور كبيـــر فـــي فـــتح آفـــاق الدالل ـــى ي  س وألنّ المبنـــى يتباـــه تغييـــر فـــي المان

على الفال الثةثي الم،يد بحرع وايدس  البحثاقتصر فقد  ال،يادات كثيرة ويصاب يصرهاس 

وتحليلها   سرفة ماانيها قبل ال،يادةوما سمن خةله بحصر الثةثي الم،يد بحرع ةالبايث تامق

الجديـدة التـي خـرج صرفا ونحوا وداللةس وإظهار أثر ها  ال،يادة على المانىس ومارفة الداللـة 

 .تها هاا المبنى

 الدراسة : أهداف
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فــي  ومصــادرها ومشــتقاتها تــأتي أهميــة الدراســة فــي يصــر األفاــال الثةثيــة الم،يــدة بحــرع   

وتبـــّين الماـــاني الداللّيـــة لهـــا  الصـــيغ فـــي ســـياقات مختلفـــةس  أتتثيـــاس وترتيبهـــا ســـور الحـــواميمس

ومحاولة الوقوع على خصوصية ها  السور من ييث صيغها الصـرفّيةس وهـي )فّاـلس أفاـلس 

 مـن القـرآن فـي سـور الحـواميم باسـتقراء الصـيغ الـثة  البايثـة قامـت( والمشتقات منهـاس لَ فاعَ 

 ي النجود الكوفي.تن أتا  رواية يفص تن عاصمماتمدة 

  منهج الدراسة :

المــنهج الوصــفي اإليصــائي التحليلــيس مــن خــةل تــدّتر افيــات القرآنيــة فــي  ةالبايثــ تاعتمــد

س وبيـان أثـر ومصـادرها ومشـتقاتها سور الحواميمس ورصد األفاال الثةثّية الم،يدة بحـرع وايـد

،يـدة ن صيغ األفاال الثةثّية المس ومن ثّم تبين االختةع تيي إنتاج ماان جديدةها  ال،يادة ف

 . الحواميم  بحرع وايد في سور

 مشكلة الدراسة :

تكمن مشكلة الدراسة في تادد المااني الصرفّية للفال الثةثـي الم،يـد بحـرع وايـدس وأثـر ذلـك 

 في تادد الدالالتس واّتساع المانى. 

 : لدراسات السابقةا 

لــب بــالرواب  وخصوصــا البةرّيــة منهــاس ومــا يتاناولــت ســور الحــواميم رثــرت الدراســات التــي ت

المزيدد  رما كثرت الدراسات التي تناولـت الصـيغ الصـرفّية للفاـل الثةثـي سالمشتركة فيما تينها

  ومن الدراسات السابقة التي استفدت منها : بحرعس وأرلبها دراسات إيصائّيةس
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 سلاائشـة محمـد سـليمان قشـوع ،ةاألبنية الصرفّية في السور المدنّية، دراسة لغوّية دالليّ  •

 فـي ودالالتهـا الصـرفّية األتنيـة البايثـة درسـت 2004 رسـالة ماجسـتيرس جاماـة النجـا س

 عنـد ماانيهـا وتقّصـي واألسـماءس ألفاـالا فـي و يادتهاس تجّردها : ييث من المدنّية السور

 بالشـواهد دّعمةم المدنّيةس السور على المااني ها  من ورد ما تطبيب ثم القدامىس الالماء

وعدل التاّمـب فـي  الطابد الاالس عليها يغلب دراسة وهي .الشارّية الشواهد وباض القرآنية

ال أراهـــا  ولـــالك اقتصـــرت البايثـــة علـــى عّينـــات ممّثلـــةس دالالت الّصـــيغ الّتســـاع الانـــوانس

منهــا ســأفيد  مــد ذلــكس. لدراســة فــي الســور المدنيــةا ايــا المتاّلقــة باألتنيــة موضــدالم،  ،هــرتُ 

 .يسب الحاجة

 الانـوان وهـاا 2009القاهرةس موسـىس أتـو محمـد لمحمـد البيدان أسدرار فدي دراسدة حم، آل •

 ودالالت الحـواميمس سـور في البيانية األسرار البايث فيها تناول رتب مجموعة عن عبارة

 التركي، دون  الدالالتس إنتاج في ودورها الصرفّية الصيغ باض عن تحّد  رما التركيبس

 فــي وخاّصــة ساســتفدت منهــا كثيــرا صــرفّيةس وليســت ةبةرّيــ فدراســته ماّينــةس صــيغةى علــ

 .بالسياق الصيغ رب 

 يلنبــا عبــدللبايثــة ضــفاع  سماالنسددجام والتماسدد  فددي سددور الحددواميم فددي القددرآن الكددري •

تقـول هـا  الدراسـة علـى تحليـل السـور س 2015 جاماة الكوفةس رسالة ماجستيرس الفتةودس

ـــةسالقرآنيـــة )ال ـــة  حـــواميم( وفـــب الدراســـات اللســـانية الحديث ـــة أدوات بحثي وقداعتمـــدت البايث

فاالنسـجال والتماسـك مصـطلحان لغويـان لهمـا دالالت يداثّيـة تختلـف  يديثة في الدراسـةس

  .يتقا د ودراستي ها ما منها في استفدت سيقة الماالجة عن المناهج القديمةفي  ر 
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نشـر  ثوهـو بحـ السـاددس لحسـن سالكدريم القدرآن فدي (فّعدل)بالتضعيف المزيد الفعل داللة •

 ىمانـ الدراسـة هـا  خـةل من البايث يوضح اإلسةميةس البحو  مجلةفي  لس 2011لعا

 خـــةل مـــن التفصـــيلس مـــن بشـــيء )فّاـــل( الثةثـــي م،يـــد يـــدرس ثـــمّ  منهـــاس والغـــر  ال،يـــادة

 لكّنهـا )فّاـل( صـيغة فـي دراسـتي مـد تتقـا د دراسـة وهـي .الكـريم القـرآن من نماذج عر 

 .مختلفة سور من اختيار عينات عليها رلب ولالك متخّصصةس رير

 عبــد للــدكتور : م2011عددام ،هدكتددورا رسددالة تحليليددة، بالغّيددة دراسددة الحددواميم، سددور •

 سـور المؤلـف فيـه شـر  والبةرـةس القـرآن علـول في رتاب الحمدانيس فتحي هللا عبد القادر

 ماتمدا موضوعاتها وبين السور ها  تين والاةقة تينهاس ةالبةريّ  األوجه وأتر  الحواميمس

دت أفــ دراســتهس فــي خاّصــة عنايــة الصــرفي الجانــب ولميــولِّ  .والبةرــة التفســير رتــب علــى

 .سياقهاب الصيغ مااني رب  في منه

س أحددالم مدداهر محمددد حميدددصدديغة فّعددل فددي القددرآن الكددريم ، دراسددة صددرفّية إحصددائّية،  •

البايثة صيغة )فّال( في القرآن الكريمس عرضت الصـيغة وماانيهـا س تناولت 2008لبنانس

في نماذج مختلفة من افيات القرآنيةس اسـتفدت منهـا فـي تحديـد المجـاالت لماـاني ال،يـادة 

 في صيغة فّال.

 

 السـوالقةس محمـد لسـكينة سإحصدائّية وصدفّية دراسدة الكدريم، القدرآن في األفعال زيادات معاني •

 الصـرفّية الصـيغ يصـر علـى البحـث هـاا قتصـرل ا 2008 ماجسـتيرس رسـالة مؤتـةس جاماة
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 عاّمةس دراسةوهي  ورةسسمن كل  نماذج وإعطاء الكريمس القرآن في والم،يدة المجردة لألفاال

 س استفدت منها فيما يتقا د مد دراستي .أيضا متخّصصة رير

 ةالبايثــ تذكــر  اتمــةسمقدمــة وتمهيــد وثةثـة فصــول وخفــي   ةدراسـال جــاءت هيكليددة الدراسددة :

هس ومشكلة تس والمنهج الاد اعتمدفي المقدمة عنوان الّدراسةس وأهمية الكتابة في هاا الموضوع

 الدراسةس والدراسات السابقةس ثّم تناء الدراسة ومحتواها.

باــد ذلــك عّرفــت بمفهــول  س الــرواب  المشــتركة فيمــا تينهــاسفيــه تهــا  الســور تعّرفــ سثــّم التمهيــد

 الغر  منهاس وأتنية الفال الثةثي الم،يد.ال،يادةس و 

 صيغة أفال ومصادرها ومشتقاتها: الفصل األول

ا  لهـ تعرضـفـي الحـواميمس الصـيغ الثةثـة ورودا  وهـي أرثـر  )صـيغة أفاـل(  اتر إل َص ّص خُ 

الصـيغ  ومن َثّم يصر مااني التي أفادتهاسالقدامى والمحدثينس وأتر  ال الصيغة عند اللغويين

ورودهـا المااني الداللّية التـي أفادتهـا يسـب  س ودرست على و ن أفال في الحواميمي جاءالت

داللتهــــا  س  ودرسالمصــــادر والمشــــتقات مــــن هــــا  الصــــيغة يصــــرفــــي ســــياقات مختلفــــةس ثــــم 

 . الجديدة لكل من المصدر والمشتقاتس مد اإلضافات نفسهابالطريقة 

 صيغة فّعل ومصادرها ومشتقاتها  الفصل الثاني:

عرضـت لهـا  الصـيغة عنـد اللغـويين القـدامى والمحـدثينس ومـن  فّال( ص لدراسة )صيغةُخّص 

يســب  ودرس الماــاني الدالليــة التــي أفادتهــا ثــّم يصــر الصــيغ التــي جــاءت علــى و ن فّاــلس

ورودهـا فــي ســياقات مختلفــةس ويصـر المصــادر والمشــتقات مــن نفـس األفاــال ودراســة داللتهــا 

 بالطريقة نفسها.
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 صيغة فاعل ومصادرها ومشتقاتها لث:الفصل الثا

  باــد الاــر  ساألفاــال مــن هــا  الصــيغة ةالبايثــ تفاعــل(س يصــر ُخّصــَص لدراســة )صــيغة  

درسـت دالالتهـا  م  ومـن ثَـ سعنـد اللغـويين القـدامى والمحـدثين لمقدمة بسيطة عنها وعن ماانيها

 .يسبما تقّدل من ييث المنهج والطريقة

لنتـــائج التـــي انتهـــى إليهـــا بالخاتمـــة التـــي اشـــتملت علـــى أهـــم ا الرســـالة ةالبايثـــ توأخيـــرا ختمـــ

  .البحث
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 التعريف بالحواميم

الشـــورىس  فصــلتس سرــافر وهـــي: س: هـــي ســبد ســور فـــي القــرآن الكــريم(آل يــم)س أو الحــواميم

ـــدخانس الجاثيـــةس وآخرهـــا ا ( بســـبب عرفـــت هـــا  الســـور باائلـــة )آل يـــم .أليقـــاعال،خـــرعس ال

س كونهــا تبــدأ بــالحروع االفتتــا تــيخي المطــالد فــي  مــن ييــثالــرواب  المشــتركة فيمــا تينهــاس 

وكأنهــا ســورة كــالك ماتينهــا مــن ويــدة موضــوعّيةس وتجــانس فــي الخطــابس س و )يــم( لمقطاّيــةا

 .تها عن أخواتها في نفس المجموعة متا مد ايتفاظ كل سورة بخصوصية ت سوايدة

وجــه إيــةء الحــواميم الســبد ســورة ال،مــر هــو تــيخي اا مــا أشــار إليــه الســيو ي فــي قولــه:  وهــ

 .1 الست الر(لكتاب باد يمس وفيها شبه من ترتيب ذوات )ي االفتتا  تتن،يل االمطالد ف

س ففي هود وات )الر( وهي هود في وصف الكتابفثانية الحواميم وهي فصلت شاتهت ثانية ذ

اا َيُِ﴿ ُحِْكِمَتااِيُتٌَُ ْااَُُّْْااَلُ ْ  ِ اا َيُِ﴿وفــي فصــلت:  س﴾ِكتَااٌ أ ِ  ْ ُ ُُِكتَااٌ أ تٌََُ ْااَُّْرِْآتَا ااٌَُبَآاِلِااٌُِم َااِ   

تن،يل   وفي سائر الحواميم  وفي سائر ذوات )الر(  تلك آيات الكتاب ،[3]فصلت : ﴾نََُُِع َْت 

 2الكتاب 

                                                           
 .116ص س دار الكتب الالميةس تيروتس1ط )تحقيب عبد القادر أيمد عطا( . السيو ي: تناسب الدرر في تناسب السور1

 ذوات )الر( الست هي: يونسس هودس يوسفس الرعدساتراهيمس الحجر. 
 .116ص سسهالمصدر نف. 2
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 فضل الحواميم 

: ســمات رســول هللا  قــد رود عــن أنــس تــن مالــك قــالس فورد فــي فضــل الحــواميم أخبــار كثيــرة

، إلنجيلراءات إلى الطواسين مكان ا، وأعطاني الهللا أعطاني السبع مكان التوراة إنيقـول:  

، مدا طواسدين إلدى الحدواميم مكدان الزبدور، وفضدلني بدالحواميم والمفصدلوأعطاني ما بدين ال

 .1  قرأهّن نبي قبلي

إن لكدل شديء ثمدرة، وثمدرة القدرآن ذوات حداميم، ليـه وسـلم أنـه قـال:  وعن النبي صلى هللا ع

 .2 اميمفي رياض الجنة، فليقرأ الحو  ، فمن أحب أن يرتعهي روضات محصنات متجاورات

 3 الحواميم ديباج القرآنقال:   هالنبي صلى هللا عليه وسلم أنورود عن أنس عن 

 4 شيء لباباس وإن لباب القرآن آل يمإن لكل ورود عن اتن عباس قال:  

                                                           
مختصـر قيـال  أتو عبـدهللا محمـد المـرو د: أخرجه: سس وقال عنه موقوع يسن3851رقم  سفي الجامد الصغير. أخرجه السيو ي 1

 .  252رقم  س720ص سيديث مرفوع سالليل
أخــرج س قــال: 8س الســيو ي الــدر المنثــورس ص412ص س1ج . الفيــرو  أبــادد: بصــائر ذود التمييــ، فــي لطــائف الكتــاب الا،يــ،س 2

اتن الضريس عن إسحاق تن عبد هللا تن أتي فروةس أورد  الثالبي في تفسـير  عـن اتـن عبـاس عـن الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلمس 
 .262س ص8ج

 .س دار الكتب الالميةس لبنان3634/771رقم  س474س ص2. أخرجه الحارم النيساتورد: المستدرك على الصحيحينس ج3
س أخـرج اتـن الضـريس والنحـاس والبيهقـي فـي الـدالئل عـن اتـن عبـاسس ورد عـن اتـن عبـاس 7ص س13ج .السيو ي: الدر المنثورس4

 واتن مساود ولم يسندا إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم.
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 الروابط المشتركة بين الحواميم 

 : جمياها سور مكّية  أ

عــن اتــن عبــاس رضــي هللا عنــه أن الســور الســبد مكّيــةس  الــواردة فــي التفاســير دت األخبــارأرــ

نزلددت  :قــال -رضــي هللا عنــه -س وعــن ســمرة تــن جنــدب قــال:  أن،لــت الحــواميم الســبد بمكــة 

 .1 بمّكة الحواميم جميعا

تفـــاوت  س أو وصــفه مــدثــم اســـتفتحت بالكتــاب )يم(ـ: كــل ســورة مــن الســور الســـبد تــدأت تــب

 .المقادير في الطول والقصرس وتشارل الكةل في الن،ال

يختلف القول في مانى )يم( عن القول في الحـروع المقطاـة فـي السـور األخـرىس وعلـى ال و 

ا من أسـرار حروع سرّ تبقى ها  ال إليه توّصلواس وما الررم من كل ما ذكر  المفسرون في ذلك

ـــان  بمثلهـــالقـــرآن الكـــريم ـــى اإلتي مـــن جـــنس يـــروع لغـــتهم التـــي  وهـــي ساس وتحـــديا للاـــرب عل

 .لمون تهايتك

ففـــــي رــــافر قولـــــه  سمنهــــا ة كـــــلّ وي،هـــــر هــــاا األمـــــر جلّيــــا فـــــي افتتاييــــ المطــــالد تشــــابه:  ج

س تحمل افية الكريمة مانـى التحـدد [2]غافر: ﴾ِ   َِنِزُْلُاِمِمتٌَِ ُِمَنَُّللَاُِاِمعَِزُِزُاِمعَِ لل﴿:تاالى

ت باــــدها فصــــلت مفتتحــــة بقولــــه س وجــــاءفهــــاا الكتــــاب ال يمكــــن أن يكــــون إال مــــن عنــــد هللا

ُِمَنُامَآِكَتِنُامَآِكللُِ َُ﴿تاالى: هـا تـدأت وأول مـا يةيـف فـي هـا  السـورة أن [2]فصلت : ﴾ِنِزُلأ

ا مـا وافقتهـا يءس وأمـس ووافقتهـا فـي شـداية رافر في شيءس فغايرت تتتن،يل من الريمن الرييم

. ويشـير محمـد أتـو موسـى إلـى االخـتةع لـوييس مشيرة إلى مصدر هاا افيه فهو كلمة تن،يل

                                                           
 .611س ص2س ذكر  النحاس في الناسخ والمنسوخس ج7س ص13ج . السيو ي : الدر المنثورس1
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وجـل الريمـة  فصـلت  ذكـر عـ،ّ  س ففـيفي هاتين السورتين باد المصدر )التن،يل( اءتين ما ج

س التــي بــأن جــار الســورة يغــاير  جــار رــافر فــيذن ذلــكس رهــاس ولــم يــاكر شــيعا مــن الاــاابوكرّ 

ويــول  س  وإنــاار يــول الــتةق س  فأخــاتهم فكيــف كــان عقــاب  سالاقــاب فــي أرثــر مــن موقــدتــاكر 

 .1ي لحب تها الااابس وذكر األمم الت اف فة

لـدن ع،يـ، كالك تشاتهت مقدمة الجاثيـة واأليقـاع فـي وصـف القـرآن الكـريم بأنـه كتـاب مـن  

يقـاع قولـه وفـي األ [2] الجاثيـة : ﴾ َِنِزُْلُاِمِمتٌَِ ُِمَنَُّللَاُِاِمعَِزُِزُاِمَحِمللُِ﴿ففي الجاثية  سيكيم

افيــة الثانيــة التــي تـــرتب  ف [2] االيقــاع: ﴾اِمَحِمااللُُِ َِنِزُااْلُاِمِمتَااٌِ ُِمااَنَُّللَاُِاِمعَِزُاازُِ﴿: تاــالى

فهـي فـي رـافر  سالكتاب تختلف من سـورة إلـى سـورةس ولكنهـا تـدور يـول يقيقـة وايـدةمقصد ب

وفـــي فصـــلت مـــن الـــريمن الـــرييمس والتن،يـــل وايـــد كمـــا  سالكتـــاب مـــن هللا الا،يـــ، الالـــيّ  تن،يـــل

ي قولـــه كـــالك يـــويى إليـــكس وفـــي فـــي الغـــر  فـــس وفـــي الشـــورى دخـــول مباشـــر ذكـــرت ســـابقا

س وفـــي الجاثيـــة اثلـــهس وإن كـــان المقســـم عليـــه مختلفـــس وفـــي الـــدخان مال،خـــرع علـــى شـــكل قســـم

 .واأليقاع رجوع إلى تداية رافر

بصفات هللا  والمةيف أن ما،م الحواميم تبدأ بالمصدر تن،يل باد يمس ثم تنتقل إلى التاريف

كمــا يفيــد  سبالغــةالــاد يفيــد التكثيــر والم ()نــّ،ل لالــاد نــ،ل هــاا الكتــابس وتن،يــل مصــدر الفاــ

 .2س ويفيد تلّبثا ومكثااستغراق وقت أ ول

س تـأتي أهميـة ها  الدالالت التي يحملها المصدرس وكونه جاء باد الحـروع المقطاـةمن كل و 

 االستهةل المتشارل تين الحواميم.

                                                           
 .27القاهرةس ص س مكتبة وهبةس1ط ان،ر: محمد أتو موسى: آل يم )الشورىس ال،خرع(س. 1
 .62ص لس2006 س القاهرة سس الااتك لصناعة الكتاب2ط فاضل السامرائي: بةرة الكلمة في التابير القرآنيس .2
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 وحدة الموضوع: د

س طغيــانس ممثلــة فــي دعــوة موســى إلــى فرعــون عــن اإليمــان وال مــثة رــافر تحــدثت افيــات فــي

س والحـديث عـن ظهـور ية أن ينتشـر اإليمـان تـين األقـوالففرعون يريد القضاء على موسى خش

س ثـم فـي صـراية هر كلمة الحب في تلطـف ويـاررجل مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانهس ي،

س ومقــاتلتهم ذلــك ريملبنــي إســرائيل بكــل أنــواع التكــ رمــا تحــدثت افيــات عــن إرــرال هللا سووضــو 

س وبنجـــاة رعـــون بـــالغرق فـــي البحـــر مـــد أنصـــار وتنتهـــي القصـــة تهـــةك ف بالاصـــيان والكفـــرس

 .دور يوله سور الحواميمس وهاا المضمون هو المحور الرئيس الاد تالمؤمنين من الغرق 

 إســرائيلومــن المواضــيد المحوريــة التــي دارت يولهــا ســور الحــواميم: انتقــال الرســالة مــن تنــي 

 محمد عليه أفضل الصةة والتسليم .لى أمة إ

ُ َتَِْاِ ُُثمّ ﴿: ومن األمثلة على ذل  قوله تعالى  ََ َِماِآُ ٌَ َِِْعَ اٌَُ  َِ ُِماَنُا  ٍ َُجعَِ نٌََكَُب َىَُشاِآُعَ ََ

َُُِع َْت نَُ ََ  [18] الجاثية : ﴾حَِهَ اَءُامَِذَُنُ

ومنهـا قولـه  طورة الفرقـة فيمـا تيـنهمسس وخالمسلمين تينالحواميم عن أهمية الويدة  تحدثترما 

َُ َماٌَُ َصاِلنٌَُاِاََُِِِّااَآاِهلَلُ﴿: تاـالى ََ اٌَُ امَاِذأُحَِ َكِلنَاٌَُِمَِلا ُِنَُمٌَُ َصىُاَُِِّاْ ك  َشَآَعُمَْمِلُِمَنُامد ِ

ُ َتَفََآرْ اُ ِلََُِّكْْاَآَُب َاىُاِمْتِراِآِكلَنُ ََ َُنَُ  َماٌُ َاِدْب ْهِلَُِمَِلاََُِّّللَاَُْ ْم َسىَُ ِبلَسىُحَِنُحَرِلْت اُامد ِ

 [13] الشورى : ﴾َُِجتَِْيَُِمَِلََُِّمِنََُُرٌْءَُ َُِ ِدأَُِمَِلََُِّمِنُُْنِلبُْ

 ل سورة من سور الحواميملموضوعات كوفيما يلي ملخص 

 

 من خالل موجز لموضوعاتها: التعريف بكل سورة 

 سورة غافر :أوال
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س ة المؤمن لاكر قصة مؤمن آل فرعون وتسمى سور س صيغة اسم الفاعل على جاء اسم السورة

 الاد تدور يولـه السـورة هـو المجادلـة التـي دارت تـين موسـى عليـه السـةل وضوع الرئيسوالم

س وموسـى عليـه والـاين ماـه يجـادلون فـي آيـات هللاس فرعـون وفرعون والرجـل الـاد يكـتم إيمانـه

جادلــــة هــــي الماركــــة تــــين الحــــب س وهــــا  المرجــــل المــــؤمن يجــــادلون عــــن آيــــات هللاالســــةل وال

 .سفر عن مصرع الطغاة وانتصار الحبت ييث سوالبا ل

 سورة فصلت ثانيا:

س وســميت ســورة فصــلت تهــاا ت للداللــة علــى التكثيــر والمبالغــةّالــعلــى و ن فُ  جــاء اســم الســورة

س وأقــال يهــا الــدالئل علــى قدرتــه وويدانيتــهس ووضــح فألن هللا تاــالى فّصــل فيهــا افيــاتاالســم 

وتســمى يــم الســجدة بحضــافة يــم إلــى الســجدة ألنهــا  1البــراهين القا اــة علــى وجــود  وع،متــه

وأتــر  موضــوعاتها التنويــه  س2تميـ،ت عــن الســور المفتتحــة بحـرع يــم بــأن فيهــا سـجدة القــرآن 

س وعـــر  الـــويي والرســـالةس وتحـــدثت عـــن أمـــر ن واإلشـــادة إلـــى عجـــ،هم عـــن ماارضـــتهبـــالقرآ

 .من افيات الكونية الكثير

                                                           
 .106ص س3ج س القاهرة سس دار الصاتوني للطباعة والنشر1ط . الصاتوني: صفوة التفاسيرس1
 .228ص س25ل ج1997 سللنشر والتو يدس تونس دار سحنون  محمد تن عاشور: التحرير والتنويرس .2
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 سورة الشورى  ثالثا:

أن يقيمـــوا س وتاليمـــا للمـــؤمنين تنويهـــا بمكانـــة الشـــورى فـــي اإلســـةلالشـــورى الســـورة بســـميت  

 .1ر إيجاتي في يياة الفرد والمجتمدس لما له من أثيياتهم على هاا المنهج

س دمشركين ونسبهم   الارية والولـس وتار  لحالة الالرسالةتبدأ السورة تتقرير مصدر الويي و 

 س  عــن دالئــل اإليمــان فــي هــاا الكــون س وباــدها تتحــدم تتحــد  عــن يقيقــة الــويي والرســالةثــ

 .وتختم بالحديث عن الويي والقرآن

 سورة الزخرف رابعا:

 .2ولم تقد في ريرها من سور القرآن  سسبب التسمية أن كلمة ) خرع( وقات فيها

لدنيا ال،ائل الاد ينخـدع بـه الكثيـرون سميت ال،خرع لما فيها من التمثيل الرائد لمتاع ا :وقيل

وأهـم المحـاور التـي تحـدثت عنهـا السـورة التحـدد  .3مد أنهـا ال تسـاود عنـد هللا جنـا  باوضـة

الجـاهلي  ما كان عليـه المجتمـدو س عن دالئل قدرة هللا في هاا الكون الحديث و بحعجا  القرآنس 

 .من الخرافات والوثنيات

 سورة الدخان خامسا:

س ييــث أصــيبوا آيــة لتخويــف الكفــار الــدخان  تاــالى جاــلتهــاا االســم ألن هللا ةالســور  ســميت 

س ثــم يهلكــوا لــيهم الــدخان يتــى كــادوا ع س وباــث هللابســبب تكــايبهم للرســول بــالقح  والمجاعــة

 . 4نجاهم باد ذلك تبركة دعاء النبي

                                                           
 .122ص س3.الصاتوني: صفوة التفاسيرس ج1
 .157ص س26.محمد تن عاشور: التحرير والتنويرس ج2
 .139ص س3ج .الصاتوني : صفوة التفاسيرس3
 .157ص .المصدر نفسهس4
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ن التنويــــه بشـــــأن القـــــرآ ييـــــث فاتحـــــة ســــورة ال،خـــــرع مــــنتــــنفس   هــــا  الســـــورة تافتتحـــــوقــــد 

 محمـد وداال علـى رسـالة سن،وله ليكون ذلـك مؤذنـا أنـه مـن عنـد هللا وشرع وقت اتتداء وشرفه

س وعـن قـول سورة عن موقف المشـركين مـن القـرآنرما تحدثت ها  ال –صلى هللا عليه وسلم -

س وإنكـارهم س كمـا تناولـت السـورة مشـركي قـري فرعون وما يّل تهم من الاااب نتيجة  غيانهم

 ور.للباث والنش

 سورة الجاثية سادسا:

الخةئـب  س ييـث تجثـواهـا النـاس يـول الحسـابألهوال التـي يلقبسبب االجاثية السورة بوسميت 

مــن األهــوال مــا ال يخطــر علــى س ويغشــى النــاس لفــ،ع علــى الركــب فــي انت،ــار الحســابمــن ا

هر مــن الم،ــاس ثــم ذكــر الكثيــر البــدء بالحــديث عــن القــرآن ومصــدر  :مينهاس ومــن مضــاالبــال

حــدثت س كمــا ت الكثيــرة علــى عبــاد  لكــي يشــكرو س والحــديث عــن ناــم هللاالكونيــة فــي هــاا الكــون 

 .عن إررال هللا لبني إسرائيل

 سورة األحقاف سابعا:

ألن مسـارن عـاد الـاين أهلكهـم هللا بطغيـانهم وجبـروتهم كانـت فـي  ميت السورة تهاا االسموس 

 .1األيقاع من أر  اليمن 

س تحــدثت عــن نمــوذجين مــن نمــاذج حــواميم بالحــديث عــن القــرآن الا،ــيملتــدأت كغيرهــا مــن ا

 .ةلهاس ذكرت قصة هود مد قول عادس وختمت بقصة النفر من الجنالبشرية في هدايتها وض

                                                           
 .177ص .الصاتونيس صفوة التفاسيرس1
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الار  المختصر لسور الحـواميمس يؤكـد مـا ذكرتـه فـي البدايـة مـن وجـود روابـ  مشـتركة  وهاا

 تمتا  تها عن ريرها من السور.في المواضيدس وانفراد كل سورة بخصوصية 
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 لزيادةا

ال،يادة: إلحاق الكلمة ما ليس فيها بأيد يروع ال،يادةس وهي: )السينس الهمـ،ةس الـةلس التـاءس  

المــــيمس الــــواوس النــــونس اليــــاءس الهــــاءس األلــــف( وقــــد جماــــت فــــي عبــــارة  ســــألتمونيها  أو  اليــــول 

 .(1)تنسا  

 لمياًا سأل شيخه عن يروع ال،يادة فأجاب: ومما ُيروى في ذلك: أن ت

 الشيخ قد أياله إلى ما أجاتهم به من قبل هاا. لتمونيهاس ف،ّن أن سأ

 فقال: ما سألتك إال ها  النوبةس فقال الشيخ: اليول ننسا .

 .(2)فقال: وهللا ما أنسا س فقال الشيخ: قد أجبتك يا أيمب مرتين

فحذا قلنا )رُرل( فالكـاع هـي فـاء الفاـلس والـراء هـي عـين ألصل الثةثيس ( اوالمقصود )بالكلمة

 اد علــى  س وكــل مــاجمــوع هــا  الحــروع يشــكل أصــل الكلمــةس ومالفاــلس والمــيم هــي الل الفاــل

 . ائدا دّ ع ياها  الحرو 
 

 أنواع المزيد من الفعل

 : قسمانالم،يد من الفال 

أفاــلس  :وايــدس ولــه ثةثــة أو ان م،يــد الثةثــي وم،يــد الربــاعيس وم،يــد الثةثــي إّمــا م،يــد بحــرع

س انفاــلس وافتاــلس وافاــّلس وتفاعــلس تفّاــل :س وإّمــا م،يــد بحــرفين ولــه خمســة أو انوفّاــلس وفاَعــلَ 

                                                           
هـ(: شر  شافية اتن الحاجبس تحقيب محمد نور الحسن وآخرينس دار 686ت . األستراباذدس رضي الدين محمد تن الحسن )1

 .330س ص2الكتب الالميةس تيروتس ج
 .2/331. المصدر نفسهس 2
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وكـل  يـادة علـى  افاـاّل. سافا ـول اسـتفالس افاوعـلس :وإّمـا م،يـد تثةثـة أيـرع ولـه أرباـة أو ان

 فائدة ماّينة. تحقبالحروع األصول 

 

  الغرض من الزيادة :
ال،يادة : فوائد   

تفيـد سليـد صـيغ جديدةعـن  ريـب تو  التوسدع فدي اللغدة:األصل أن يكون الغدرض مدن الزيدادة 

واأللـف فـي سـاعد تفيـد المشـاركةس  سف،يادة الهم،ة فـي  أرـرل  تفيـد مانـى التاديـة سمااني جديدة

 و يادة الهم،ة والنون في انكسر تدل على المطاوعة.

 : 1منها وتأتي الزيادة لفوائد أخرى 

 ال،يادة للتاويض كما في )عدة( ف،يادة التاء عوضًا عن الواو المحاوفة في وعد. .1

بالسـارنس ك،يـادة همــ،ة الوصـل فـي أول األسـماء واألفاـال المبــدوءة توصـة للنطـب ال،يـادة  .2

.  ......إلخبالسارن نحو: اثنينس ارتب 

قـد اسـتغنوا بـايمر  عـن ف س ال،يادة في أصل الوضد لةستغناء عن المجرد مـن أول األمـر .3

َر.  َيمِّ

أد إلحاق كلمة بأخرى لتصير مساوية لها في عدد الحروعس وتتباهـا  إلحاق بناء ببناء: .4

في االشتقاق. فحذا كانت الكلمة الملحقة فاة فحنها تساود باـد اإللحـاق الفاـل الملحـب بـه 

 2. يرجَ دتفي الو ن وتتصرع تصرفه  في المصدر والمشتقات كحلحاق الفال جلَبَب 

                                                           
 .33ص  س. ين،ر: هادد نهر: الصرع الوافيس عالم الكتب الحديثةس األردن 1

. 86س صالريا  أيمد الحمةود : شاا الارع في فن الصرعس دار الكيان للطباعةس .2 
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 :الثالثي المزيد

مــا  اد علــى الحــروع الثةثــة األصــول توايــد أو أرثــر مــن يــروع ال،يــادةس  :الثالثددي المزيددد

 والم،يد يكون ت،يادة يرع أو يرفين أو أرثر. ولم،يد الثةثي بحرع ثةثة أتنية:

 ع ع ل( ت،يادة هم،ة قبل الفاءس نحو أيسن. أاألول ) .1

 نحو قّطد. الثاني )ع ّع ل( تتضايف الاين .2

 الثالث )ع ا ع ل( ت،يادة ألف تين الفاء والاين نحو قائل. .3
 

 أبنية الفعل الثالثي المزيد 

 أبنية الفعل الثالثي المزيد على ثالثة أضرب:

يكـــون الغـــر  مـــن ال،يـــادةس  يـــادة عـــدد يـــروع  س و 1مـــوا ن للربـــاعي علـــى ســـبيل اإللحـــاق .1

 :ينتًا في اللغةس ويكون هاا بطريقاال إلفادة مانى توس سالكلمة لتلحب بالرباعي فق 

لتلحــب بغيرهــاس مثــل: شــملل وجلَبــَبس  نفســها الكلمــة :  تتكريــر يــرع مــنالطريقددة األولددى

إيــدى الةمــين فيــه  ائــدةس ألنــه مــن  الجلــب   والشــمل س وكــررت الــةل ل لحــاق تِـــّ  ديــرج  

 لحروع.)جلَبَب( موا نة )لديَرَج( في الحركات والسكناتس وعدد ا فصارت كلمة

: شــيَطن ن ريــر جــنس يروفهــا لتلحــب بالربــاعيس مثــل:  يــادة يــرع مــخددرى الطريقددة األ

 .تديرج(ُأضيفت الياء إللحاقها )

موا ن ال على سبيل اإللحـاقس وذلـك أن الموا نـة لـم تكـن الغـر س وإنمـا ال،يـادة  إلضـافة  .2

فـــي  ديـــرج(وهـــا  األتنيـــة وإن كانـــت علـــى و ن ) مانـــى آخـــر لـــم يكـــن موجـــودا مـــن قبـــلس
                                                           

 .432س ص4شر  المفصل لل،مخشردس تحقيب إميل ياقوبس دار الكتب الالميةس تيروتس ج (:643اتن ياي  )ت . 1
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س والـاد يـدل الك شيء كان بحكم االتفـاقس والموا نـة ريـر مقصـودةف سالحركات والسكنات

صــادرها علــى س لــم تــأت معلــى ذلــك أننــا نقــول: أرــرل إررامــاس وكّســر تكســيراس وقاتــل مقاتلــة

( مــا صــادر الربــاعيس )والمــوا ن ال علــى ســبيل اإللحــاقس فخالفــت منحــو الديرجــة وال،ل،لــة

 ع ال،يادة التي هي  اليول ننسا  .ألحب ت،يادة من يرو 

وال،يــادة ل لحــاق  وهــو ثةثــة أتنيــة: أفاــلس فّاــلس فاعــلس وليســت الموا نــة فيهــا مقصــودةس

 .من رير إلحاق يخص اللفف والمانى . تينماشيء يخص اللفف

 .1فّالس تفاعلس انفالس افتالس افاّلس استفالس افاالّ رير موا نس وهو سباة أتنية: ن .3

وهـاا المانـى وايـد مـن  أو أرثر على صـيغة الفاـل المجـرد ياطيـه مانـى جديـداسو يادة يرع 

 اثنين:

مانــى يتكــون مــن المانــى األصــلي للفاــل الــاد لحقتــه ال،يــادةس ومــا ارتســبته مــن الصــيغة  .1

 الجديدةس أد أنه مانى مركب من مجموع االثنين ماًا.

 2،يادة.مانى بسي  ليست له صلة بالمانى األصلي للفال الاد لحقته ال .2

ها  ال،يادة التي تلحب الفال المجرد قياسًا مطرداس والـدليل أنـه لـيس مـن الصـحيح فـي  وال نادّ 

 الصيارة الصرفية نصر: نّصر.

 أذهـبسوال،يادة التي تلحب الفال المجرد تتصل باللفف والنحو ومن ذلك أن ذهب يختلف عن 

ولكـن يـين نقـول:  سأخـا مفاـواًل بـهأد ال ي سً يكـون الفاـل ال مـا سنقول: ذهب محمـد إلـى الكليـة

 متاديًاس وهاا التغيير يتصل بالدرس النحود. الفالَ  أذهبت محمدًا إلى الكليةس جالت الهم،ةُ 

                                                           
 .67-65ملوكيس ص س التصريف ال434-432مصدر نفسهس ص. ال1
 .87ص س مكتبة المنار اإلسةميةس1ط محمد سليمان ياقوت: الصرع التاليميس 2
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 الفصل األول : صيغة َأفَعل ومصادرها ومشتقاتها في الحواميم 

 المعاني التي أفادتها صيغة )أفعل( في الحواميم :المبحث األول

  .ةالمبحث األول: التعدي

 .* تعريف التعدية

 .ضابط التعدية *

 * األفعال التي أفادت التعدية مرتبة أبتثيا.
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 صيغة أفعل

س والتاديــة تــرتب  توظيفــة ديرة بالدراســة الرتبا هــا  بــالنحوس ألن أتــر  ماانيهــا التاديــةصــيغة جــ

 مواضـــيدالألّن دراســـة الصـــيغ مـــن ؛ يـــبس كمـــا تـــرتب  هـــا  الصـــيغة بالصـــرعالفاـــل فـــي الترك

علــم الصــرعس ولهــا  الصــيغة عةقــة بفقــه اللغــة لمــا لهــا مــن عةقــة باللهجــات  األساســية فــي

 الماروفة عند باض القبائل الاربية.

إال فـــي أول الكلمـــةس وباـــدها ثةثـــة أيـــرع  ،ادالهمـــ،ة ال تـــس و تـــأتي صـــيغة أفاـــل ت،يـــادة الهمـــ،ة

 سباـد يـرفين أصـليين كأخـا وأرـل وال تكـون الهمـ،ة  ائـدة إذا وقاـت سأصلية مثـل: أرـرلس أيسـن

 رما أنها ال تكون  ائدة إذا كان أيد األيرع الثةثة  ائدة مثل أمان .

 :ها )أفعل( عنداللغويينالمعاني التي أفادت

 أوال : التعدية

 2(316س واتــــن الســــراج )ت1(ـهــــ180)ت أفــــادت صــــيغة )أفاــــل( مانــــى التاديــــة عنــــد ســــيبويه

عصـفور اإلشـبيلي  واتـن س4(ـه643)ت س واتن ياي 3(هـ471والجرجاني )توسماها )النقل(س 

                                                           
س 4الكتابس تحقيب عبد السةل هارونس دار الجيلس تيروتس ج هـ(:180)ت ن قنبرسأتو بشر عمرو تن عثمان ت :.ان،ر1

  64-55ص
س 3ج تلي مؤسسة الرسالةس تيروتسفس تحقيب عبد الحسين الواألصول في النح .ان،ر: أتو بكر محمد تن سهل اتن السراج:2

 117ص
 49مؤسسة األصلس ص س1ط الحمدس المفتا  في الصرعس تحقيب: علي توفيب عبد القاهر الجرجاني :ان،ر: .3
 159س ص7: شر  المفصلس جاتن ياي ان،ر: .4



23 
 

 

وريرهم من المحـدثين الـاين نهجـوا مـنهج سـيبويه ومـن  س2(ـه686)دألستراباذواس 1هـ(669)ت

 .جاء باد 

 تعريف التعدية

مفاـوال  : أن تجال مـا كـان فـاعة لـة لالب في أفال تادية ما كان ثةثياس والتاديةالمانى الغ

 .(3) ألصل الحد  على ما كان. س فاعةلمانى الجال

فمانــى )أذهبــت  يــدا( جالــت  يــدا ذاهبــاس ف،يــد مفاــول لمانــى الجاــلس فاعــل للــاهابس وتســمى 

 .الفال من الل،ول إلى التاددأد نقلت كما سّماها اتن السراج  النقل(داللة التادية تداللة )

إلــى لوايــد صــار تهــا متاــديًا  متاــدياً  فــحذا كــان الفاــل ال مــًا صــار تهــا متاــديًا لوايــدس وإذا كــان

 .(4)س نقول: أعلمُت  يدًا بكرًا قائماً إلى ثةثةمتاديًا  هانينس صار تاثنينس وإذا كان متاديًا الث

س أدخلـــت فيـــه الحـــ،ن  رَحـــ،ِّن وَيَ،نتـــه أد  وايـــدس آنالثةثـــي متاـــديًا وال مـــًا فـــي  وقـــد يـــأتي    

أصـل مانـى ي،نتـه جالـت فيـه الحـ،ن س و رأذهبتـه وأخرجتـه ته جالته ي،ينـاسفأصل مانى أي،ن

 .وأدخلته فيه

نتـه شـيء وايـدس ألن مـن أدخلـت فيـه الحـ،ن فقـد جالتـه ي،ينـًا إال أن ،َ والمغ،ى من أي،نته ويَ 

 .5األول يفيد هاا المانى على سبيل النقل والتصير لمانى فال آخر وهو َي،َن دون الثاني

                                                           
-187-186س ص1اتن عصفور االشبيلي: الممتد في التصريفس تحقيب فخر الدين قباوةس دار المارفةس تيروتس ج :.ان،ر1

188. 
نور الحسن وآخرينس دار الكتب الرضي الدين محمد تن الحسن األستراباذد: شر  شافية اتن الحاجبس تحقيب محمد  .ان،ر:2

 .83س ص1الالميةس تيروتس ج
 .86األستراباذد: شر  الشافيةس ص .ان،ر:3
 .77شاا الارع في فن الصرعس ص الحمةود: ان،ر:.4
 .87. األستراباذد: شر  الشافيةس ص5
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 ضابط التعدية : 

 تــأتي متاديــة وريــر متاديــةس فالمتاــدد كــأررلس وريــرصــيغة أفاــل يمكــن أن  ضــاب  التاديــة

س  ل والمتاـدد جـاءا علـى تنـاء وايـدألن الـة سس وهاا ربما يؤدد إلـى إشـكال)أخطأ(ـالمتادد ك

س أو عــدل إفادتهــا ذلــك التاديــة مانــى الهمــ،ة  إفــادة علــى لــالك ال تــّد مــن وجــود ضــاب  للحكــم

 :هقولــبوهــاا مــا أشــار إليــه ســيبويه  سديـةوالضـاب  هــو تحقــب مانــى التصــيير تــدخول همــ،ة التا

أن رير  صّير  إلى شيءمن هاا قلت: أخرجه وأدخلـه س فحذا أخبرت )تقول: دخل وخرج وجلس

 مانى وايدا. انوالتصيير والجال عند سيبويه ياطي 1(وأجلسه

لف،هـا ولـيس يانـي أن هـا  األلفـاظ باعتبـار ) :اتن الحاجب إلـى هـاا الضـاب  بقولـهرما أشار 

تي للتصـيير هـي س فـالّد من اعتماد مانى التصيير وريـر س تل التب أن يكون الفال متادياتوج

 .2(التي تكون للتادية

 :ور الحواميمس وقد جاءت على نوعينفي س (أفال)والتادية من الدالالت الغالبة لصيغة 

  جال الفال الة ل متاديا لمفاول وايد 

 ن جال الفال المتادد لمفاول متاديا لمفاولي 

وهنا سأعر  للصيغ التي جاءت علـى و ن أفاـلس باـد التاـّرع علـى المجـّرد منهـاس والمانـى 

 الاد يحملهس وارتشاع الداللة الجديدة التي ظهرت باد دخول هم،ة أفال.

باد رصد األفاال الثةثية الم،يدة بحرع وايدس التي جاءت على صيغة أفاـلس تبـّين أن أتـر  

 ال،يادة هي التادية. وفيما يلي عر  لألفاال التي أفادت التادية:المااني التي أضافتها ها  
                                                           

.55ص س4سيبويه: الكتابس ج  .1 
.55ص س2اتن الحاجب: الكافيةس ج  . 

2 
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 آتى

آتى من أتى الثةثي والمكون من الهمـ،ة والتـاء ويـرع الالـة   تقـول : أتـاني فـةن إتيانـا وأتي ـًا 

 1وأتيًة وأَتوًة وإيتاًء س واإليتاء هو اإلعطاء  

 على تناء أفال. جاءت كلها في القرآن -أ ت ى–األفاال الم،يدة في مادة و 

وأصل اإلتيان: المجيء بسـهولةس وإلـى هـاا المانـى ترجـد كـل الماـاني التـي وردت فـي القـرآن 

 .2الكريم

ُحَِماْآَُّللَاُِ َاَ ُُ﴿: مجرد مـن هـاا الفاـل ال مـا ومتاـدياس ومثـال الـة ل قولـه تاـالىيستامل ال حَ َاى 

َُبَتااٌُُِْراا َِْحٌاَََُّْ  َعَااٌمَى  ْساا و)أتــى( فــي افيــة الكريمــة فاــل  [1] النحــل : ﴾ِآْك نَُ َِسااتَِعِج ْ  ُُْس

ٍُِ﴿: ومثــال  المتاــدد قولــه تاــالى 3مــا  بمانــى ) َقــُرَب( ]الغاشــية  ﴾َهااِلُحَ َااٌَكَُكااِدُْغُاِمٌََِشاالَ

:1] 

 

صــيغة أفاــل وليســت  جــاءت أصــة علــى بمانــى )أعطــى(أّن صــيغة )آتــى(  يــرى أتــو ييــان 

( الــواردة ســلمنا بمـا قالــه أتــو ييــان تكــون )آتــى وإذا 4. ( المتاــدد إلــى مفاــولمنقولـة مــن )أتــى

ألنهـا جمياهـا سولم تحقب الهم،ة أد مانـى لل،يادةفي الحواميم جاءت أصة على ها  الصيغة 

 .تحمل مانى  )الاطاء والمنح(

                                                           
 .مادة أتى س. اتن فارس: المقاييس 1
 األصفهاني: مفردات ألفاظ القرآنس مادة أتى. :ان،ر.2
 .102ص س2: التبيان في إعراب القرآن سجالاكبرد  :ان،ر. 3
  .182ص س2: البحر المحي  سج. أتو ييان4
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س يصـبح بمانــى عنـدما تـدخل عليــه همـ،ة التاديـة(ألن الفاـل )أتـى سـّلم بــه؛كـةل ريـر موهـاا ال

 م افيات الواردة فيها.أعطى ومنح في ما،

الماضـي سخمسـة منهـا بصـيغة الفاـل ى( فـي سـتة مواضـد فـي سـور الحواميمآتـ) وردت صيغة

 آتى( وداللتها.ة األمرس وفيما يأتي عر  لصيغة )المبني للمالول. ومرة وايدة بصيغ

 [53]رافر:  ﴾ِمتٌَ ََُ مَ َِدُتَ َِلنٌَُْم َسىُاِمْ َدىَُ حَِ َرُِنٌَُاَنِيَُِِسَآائِلَلُامُِ﴿قال تاالى:  .1

 .1 جميد ما آتا  في باب الدين من الماج،ات والتوراة والشرائد والمقصود بالهدى: 

ــا بمانــى أعطينــاس و وآ موســى  أعطــىإلــى ضــمير ذد الجــةل الــاد  (أتــى) الفاــل ُأســندتينــا هن

 مــةقيفــف الجةلــة يكــون للكــةل الهــدى وأور  تنــي إســرائيل الكتــابس واألفاــال يــين تســند إلــى ل

 .ال تكون إال من مبدع وقادرنا قة بالقدرة اإللهيةس و ى؛ ألنها تكون خر أ

يتاجـت إلـى مفاـولين ليـتم فا سمانى المنح من  يـادة الهمـ،ة ارتسبت آتى(صيغة ) والخةصة:

 المانى.

 

 

ُْمِْلنُأ ِمنَف َ ت َِلنٌَْهلُِقال تاالى: ﴿ .2  [33]الدخان : ﴾ اآلٌَُِتَُمٌُ ِلَُِّاَ ءأ

س وت،ليـــل الغمـــالس وإنـــ،ال المـــّن : أد مـــن الماجـــ،ات مثـــل: فلـــب البحـــرافيـــات آتينـــاهم( مـــن) 

 2والسلوى ورير ذلك

                                                           
 .350ص س5: الكشاع سج. ال،مخشرد  1
 .135ص س16ج سان،ر: القر بي: تفسير القر بي . 2
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وتــدل  ()نــا الفــاعلين مــن إســنادها إلــىوالا،مــة تــأتي س ل داللــة الا،مــة( تحمــصــيغة )آتينــاهم

م الموصــول علــى مــنح الاديــد مــن الماجــ،ات الدالــة علــى قدرتــه عــّ، وجــل والموجــودة فــي االســ

والاديد مـن الماجـ،ات التـي ال  سب البحرس وت،ليل الغمالس وإن،ال المن والسلوى لبف )ما(س وذلك

 ليدرك يقيقة الصادق من الكاذب . ؛اتتةء من هللا تاّد وال تحصىس وهاا كله

َْ ةََُ َرَزِرنٌَْهل﴿: وفي قوله تاـالى-4 نَف َ مَ َِدُت َِلنٌَُاَنِيَُِِسَآائِلَلُاِمِمتٌََ َُ اِمْحِمَلَُ امنُّْ ٌَِتُ ِمل امَطلِْ 

 [16]الجاثية :  ﴾َ  ََضِ نٌَْهِلَُب َىُاِمعٌَمَِتلنَُ

س ارتب  بالكتاب والحكم من نوع آخرء في افية الكريمة هو عطاء س والاطااإلتيان هو الاطاء

 .والنبوة واألوامر والنواهي متمثل في الفقه في الدينال

ُِمااَنُ﴿: قـال تاـالى -1 ل ااٌَُ تَ َِلنَااٌْهِلُاَل ِنَااٌت  َِ ُِمااِنُاَِعااِدَُمااٌَُجااٌَءْهْلُاِمِعِ ااْلُاَ ََ َِمااِآُ ََتااٌُاِلتَ َفْاا اَُِ َِ ا

ُ ِلَتٌَُكٌاْ اُ ِلََُُِِّختَِ فْ نَُ ٍِ َُُِ ِضيُاَِلنَْ ِلَُُِ َ ُاِمِ لٌََم ََ  [17]الجاثية :  ﴾اَِلنَْ ِلََُِنَُراَ

توراة عليهم فيهـا تفصـيل بمانى أعطيناهم واضحات من أمرناس تتن،يل ال عند الطبرد آتيناهم: 

  1 لكّل شيء

                                                           
 .71ص س22ج سجامد البيان: . الطبرد  1
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علمنـاهم يججــا وعلومـا فــي أمـور ديـنهم ون،ــامهم بحيـث يكونــون  :بمانـى وعنـد اتـن عاشــور 

 .1على بصيرة في تدتير مجتماهم

فـي س و ير لفـف الجةلـة الـدال علـى الا،مـةجاء الفال آتى فـي افيـات السـابقة مسـندا إلـى ضـم

يولت الهم،ة الصيغة مـن  فقد سبمانى المنح والاطاءجميد افيات جاءت صيغة أفال )آتى( 

س وهـاا المانـى اسـتوجب وجـود مفاـولين فــي ء بسـهولة إلـى مانـى المـنح والاطـاءمانـى المجـي

 افيات الكريمة السابقة .

ِْ ِنُ﴿)آتى( على هيعة فال األمر في قوله تاالى  مادةرما وردت  اتِْلَُماٌُ َاِدْب َنُِماِنُ ُِ رِْلُحََرحَ

ااِلَُهااذَاَُّللَاُِحَُ ِْ ُ ِاايُامَسااَتَ اِتُاِئِتْاا اِيُاِِمتَااٌ  ُِمااِنُرَ َِرِلُحَِ ُمَْ ااِلُِشااِآكأ َِ ْر اِاايَُمااٌخَاَُل َ ْاا اُِمااَنُا

َُِِنُْكِنتْلُِ رِلنَُُحَِ حٌَََُرة ُِمِنُِبِ ل  ِِ  [4] األحقاف :  ﴾َصٌ

ليـه مـن في افية الكريمة يطلب منهم رّب الا،ة أن يحضروا كتابا وايدا يشهد صحة ما هـم ع

 فاشـتمل علـى  فاـل وفاعـل ومفاـول بـه: ( متاـدياائتـوني)الفاـل  جـاء اأيضـ س2عبادة رير هللا 

 .3واإلتيان في افية الكريمة مستاار ل يضارس كما يحمل مانى التحدد واإلعجا 

تــّد  ييـث انتقـل الكـةل مـن إبطـال مابـوداتهم بالــدليل الاقلـي إلـى الـدليل النقلـي ألن اإليمـان ال

وبرهــان النقــل اتتــدأ  س: ترهــان مــن الاقــل وبرهــان مــن النقــلســس علــى ترهــانين قــا اينأن يؤ 

 .)4(بجملة ُتنيت على فال األمر )ائتوني( وهاا األمر واضح فيه مانى التاجي،

                                                           

346س ص26محمد تن عاشور: التحرير والتنويرس ج ان،ر:  .1 
 .55ص س8أتو ييان : البحر المحي  سجان،ر: .  2
 .10ص س27ج : التحرير والتنويرسمحمد تن عاشور ان،ر: . 3

337ص .محمد أتو موسى: آل يمس الجاثية واأليقاعس  4 
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والخةصة أن االستدالل باألمر في قولـه )ائتـوني(س فيـه إبطـال لـدعوة المـدعيس بسـبب اناـدال 

 ان في افية الكريمة بمانى اإليضار.وجود الحجة والبرهانس واإلتي

اميم متاديــة أصــة إلــى مفاــول وايــدس وباــد دخــول وردت صــيغة أتــى فــي الحــو : والخةصــة 

مفاـــول س وتاـــدى الفاـــل أتــى إلـــى الإلـــى مفاـــولين ذكــرا أو يـــاع أيــدهما( تاــدت همــ،ة )أفاـــل

الثــاني مباشــرة س وعنــد إضــافة الهمــ،ة يتاــدى الفاــل إلــى المفاــول الثــاني تنفســه أو بحــرع الجــر

 تدون الحرع.
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 آذن

  س وفيما يأتي التوضيح :في الحواميم مرة وايدة)آذن( وردت صيغة 

أيدهما ُأُذُن كلِّّ ذد  ساللففالهم،ة والاال والنون أصةن متقاربان في المانىس متباعدان في  

نُت تهاا األمر أد علمت س وآذنني ُأُذنس واألصل افخر الالم واإلعةلس تقول الارب قد أذِّ

 .1  فةن أد أعلمني

ُُِِّبِ ااْلُ ﴿ُ:فــي قولــه تاــالىأمــا المانــى الصــرفي الــاد أفادتــه ال،يــادة فــي صــيغة )آذن(  َِمَِلااَُُِّْااَآ

ُاِِعِ ِتاََُِّ َُاِ  َُ ََ ُ ََضاْ َُِ ََ ُِماِنُحَِكَتٌِمَ اٌَُ َماٌُ َِحِتاْلُِماِنُحِْاتَاىَُ  َُ َماٌُ َِخاْآْ ُِماِنََُُتاَآات  ٍِ ُامَسٌَب

ُ ِِ َُِنُْشَآَكٌئِيُرٌَمْ اُتَخَاٌََكَُمٌُِمنٌَُِمِنَُشِ لدُ ُْنٌَ  [ 47] فصلت : ﴾ِ ِلُحَ

 وقـــد أبصـــرنا-د اليـــول أد: مـــا منـــا أيـــ شـــهيد مـــن منـــا مـــا أعلمنـــاك  آذنـــاك يقـــول ال،مخشـــرد:

 .2 أنهم شركاؤكس أد: ما منا إال من هو مويد لكيشهد  -وسمانا

 3  اإلذن هو األمر واإلرادةس أذنت بالشيء: علمت بهس وياّدى الفال أذن بالهم،ةس آذنته 

فنقـول أذنتـه  سألن الثةثـي جـاء متاـديا ؛ويرى محمد عبد الخالب عضيمة أن آذن بمانـى الثةثـي

س لَ أو   تكـــون الكـــاع مفاـــوال س وفـــي يـــال تاـــّدى الفاـــل أذن بـــالهم،ةس وهـــو أصـــة متاـــدس 4و آذنتـــه

س وهاا يكون فـي يـال كـان مانـا  أعلمنـاك يسـب مـا ياثان وتكون جملة )ما منا من شهيد( مفاوال

 .ورد في افية الكريمة

ن لــى أفــي إعــراب القــرآن: آذنــاك: فاــل وفاعــل ومفاــول بــه ويشــير إ ي الــدين درويــ يــويقــول مح 

س وينقـل عبـارة أتـي البقـاء  هـاا الفاـل هاا الفال يتادى إلى مفاول تنفسه وإلـى آخـر بحـرع الجـر
                                                           

 .مادة أذن س: مقاييس اللغة. اتن فارس 1
 .388ص س5ج س: الكشاع. ال،مخشرد  2

: ماجم ألفاظ القرآنس مادة أذن األصفهاني  .3 
 .120: دراسات ألسلوب القرآنس صمحمد عبد الخالب عضيمةان،ر:  .4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=41&ayano=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=41&ayano=47#docu
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يتاــدى إلــى مفاــول تنفســه وإلــى آخــر بحــرع الجــرس وقــد وقــد النفــي ومــا فــي خبــر  موقــد الجــار 

 .1 والمجرور 

ألنـه تاـالى عـالم  ؛والمراد بـاإلعةل هنـا اإلخبـارس أعلمناك :أد (آذناكرما يفسر األلوسي مانى )

إعةمـــه بمـــا هـــو ســـبحانه عـــالم بـــهس بخـــةع اإلخبـــار فحنـــه يكـــون للاـــالم فكأنـــه قيـــل فـــة يصـــح 

فالجملــة فــي محــل نصــب  سأنــه لــيس منــا أيــد يشــهد لهــم بالشــركة أد: شــهيد مــن منــا مــا أخبرنـاك

 .2 آذناك للفال مفاول

وجملـة )مـا منـا مـن شـهيد( فـي س المفسـرين )آذنـاك( بمانـى أعلمنـاك وخةصة مـا ورد عنـد ما،ـم

 .الثاني موضد المفاول

 

                                                           

 1. 577س ص8: إعراب القرآن وبيانهس جمحي الدين دروي 
3ص س25س جاأللوسي: رو  الماانيان،ر:   .2 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=41&ayano=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=41&ayano=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=41&ayano=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=41&ayano=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=41&ayano=47#docu
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 آسف

س وفيما يأتي توضيح المانى فال وايد (أفال)ورد في الحواميم من هاا الباب على و ن 

 اللغود والصرفي من آسف.

ف الغضبانس الهم،ة   والسين والفاء أصل وايد يدّل على الفوت والتلّهف وما شابه ذلكس واألسِّ

ُرَِ ِمََُِّغِضٌََْنُحَِسفٌ  قال تاالى ﴿ َُِمَى   1 [86﴾ ] ه:َآَجَ ُْم َسى 

 .(2)واألسف هو الح،ن أو الغضبس أو الح،ن والغضب مااً 

)آســفونا( منقــول مــن أســف  [س55]ال،خــرع:  ﴾لُِ َ ََتااٌُتََساافْ اٌَُاِاتَ َِتنَااٌُِمااِن ُْ﴿فــي قولــه تاــالى: 

 . 3أسفاس إذا اشتّد رضبهس والمانى أنهم أسرفوا في المااصي فاستوجبوا أن ناجل لهم الاااب

َف فال ال لس و يادة الهم،ة في هاا الفال جالته متادياً والفال   : أسف علـى الشـيء س تقولأسِّ

ب كــان بــاإلرراقس ييــث ُجالــوا عبــرة لمــن س والغضــب جــاء مــن قــول نــو  وكفــرهمس والاقــا رِّ رَفــ

 .(4)جاء بادهم 

َف إذا ر متاد وآسفونا: فال ماٍ س وفاعل ومفاول بهس وه ارتـب   ضب فاـدا .بالهم،ة من أسِّ

 فاستوجب األمر أن ياجل لهم الاااب واالنتقال. ساألسف باإلفراط في المااصي

نـه كـان يمكـن أن يقـال إنهـم أل ؛يبحـث عـن سـر آخـر حمد أتو موسى عند ها  الكلمة وقف م

أنهــم أتباــوا  ر ن يقيقــة األمــل فلمــا آســفونا. وبــيّ رــانوا قومــًا فاســقين فيســفونا فانتقمنــا مــنهمس تــد

                                                           
فَ  : مقاييس اللغة س. اتن فارس 1  .مادة َأسِّ
َف. الرارب األصفهاني : .2  مفردات ألفاظ القرآنس مادة أسِّ
 .451ص س5ج سال،مخشرد: الكشاع س 3
 .178س ص14ج : التفسير الكبيرس. الرا د 4
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بمانــى أنهــم رجاــوا إلــى  اعــة  سرجــوعهم إلــى  اعــة فرعــون بخطايــا  ائــدة عــن خطيعــة الكفــر

 .1شاط في باب الخطايا ومااندة الحبفرعون بحمية ووفرة ن

ارتبطــــت رمــــا  تفيــــد مانــــى التاديــــة )فيســــفونا جالونــــا نأســــف(صــــيغة )آســــف(  والخةصــــة أنّ 

 وهاا استدعى مااقبتهم من جنس عملهم. بالمبالغة في عمل المااصيس وارتكاب الانوبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .431ص س. محمد أتو موسى: آل يم 1
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 آمن

من أرثر الصيغ ورودا في الحواميمس وال،يادة الصرفية أفادت أرثر من مانى صيغة آمن 

 وفيما يأتي التوضيح :

س وماناهـا ُسـكون دهما األمانة التي هي ضد الخيانـة الهم،ة والميم والنون أصةن متقاربان أي

 1القلبس وافخر التصديب والمانيان متدانيان.  

 )وآمن( يأتي على وجهين :

 أيدهما: متاديا تنفسهس يقال أّمنتهس أد جالت له األمنس ومنه قيل   مؤمن 

 2. ر ذا أمنس ومنه المؤمن الاد دخل في اإليمانوافخر: رير متاّدس ومانا  صا

 وصيغة )آمن ( تحمل داللتين: 

 اإلذعان والتصديب وهو ضد الكفر. األولى:

ــــــه تاــــــالى:  الثانيــــــة: األمــــــن ــــــي قول للللللن امَااااااِذأُحَِهعََتْ اااااال﴿ضــــــد الخــــــوع كمــــــا ف ْجاااااا عُ  ِمل

نْف َ تَمنَْ ل  [4] قريش :  ﴾َلِ فُ  ِمل

 .يد مانى الصيرورة : أد صار مؤمناالة ل تفوفي  سوآمن في المتادد تفيد النقل

وعشـرين  ةعلى شكل فال ما  مسـند إلـى مختلـف األسـانيد فـي خمسـ( صيغة )آمن جاءت 

ومـــّرة وايـــدة  وجـــاءت علـــى شـــكل فاـــل مضـــارع مبنـــي للمالـــول فـــي ثمانيـــة مواضـــدس سموضـــاا

 بصيغة األمر .

                                                           
 .مادة أمن . اتن فارس: مقاييس اللغة س 1

مادة أمن.: مفردات ألفاظ القرآنس الرارب األصفهاني .2 
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لى اإلذعان والتصديب جاءت فافيات التي تدل ع سوصيغة )آمن( تكون متادية ورير متادية

 1وليس لها ثةثي مجرد تهاا المانى  سرلها ال مة

لللن امَاااِذأُحَِهعََتْ ااال﴿أمــا إذا كـــان ماناهـــا األمـــن ضـــد الخـــوع كمـــا فـــي قولـــه تاـــالى:  ْجااا عُ  ِمل

نْف َ تَمنَْ ل  ﴾.َلِ فُ  ِمل

ُِ َا ََُُاََِمْنَُمِماَآُُحَ َاََِمنْ اَُِمِماآَُ﴿: المجـرد منهـا متاـديا كقولـه تاـالى وورد سفقد وردت متادية َّللا 

َََُُِِاِم َِ ْ ُاِمَخٌِسْآ نَُ  [99: ]األعراع﴾َّللا 

 .جاءت بمانى االعتقاد والتصديب (آمنوجميد األفاال الواردة في الحواميم من صيغة )

وجــاءت تحمــل نفــس  سآمــن( فــي خمســة  مواضــد فــي الحــواميم) ورد اســم الفاعــل مــن الفاــل  

 والتصديب و الثبات .الداللة وهي اإليمان 

َُ رٌََلَُرْجلأُ﴿ففي قوله تاالى : ُحَِنَُُ ْا َلَُرا ِاَيُْمِؤِمنأ ِمِنُتَِلُ ِِآَبِ َنَُُِمتْْلََُُِتٌاََُّْحَ َِ تْ ْ َنَُرْجا  

 [28] غافر:﴾َّللَاُْ

ســــرا وقيــــل: كــــان إســــرائيليا  بموســــى آمــــن لفرعــــونس وقيــــل هــــاا المــــؤمن كــــان قبطيــــا اتــــن عــــم

وجــاءت مــؤمن وصــف للرجــل المــاكور آنفاسســواء  س2ي،بيــل :وقيــل يــبسيب أو ســماان واســمه

 أو رير ذلك. ران قبطيا أو اسرائيليا

ُحَِ ُحِْاتَاىَُ ْهاَ ُ﴿وقوله تعدالى :  ٌُِمِنُخََكآ  ُِمتِ ََ ٌَُ َمِنَُبِتَلَُصٌِمح  ََ َمِنَُبِتَلَُسل ِئٍَُ  ََ ُُِْجَزىَُِ

ُ َُُِدْل ْ َنُاِمَجنَُْمِؤِمنأ ََ  [40] غافر:﴾ٍَُُِْآَزرْ َنُ ِلَ ٌُاََِِلِآُِكَسٌ ُ  ََْ مَئِ

 [12] الدخان :﴾ْمِؤِمنْ نََُراَنٌَُاِكِرِفَُبنٌَُاِمعَذَاَ َُِاٌَُ﴿وقوله تعالى :

                                                           

26يب أساد : صيغة أفال ودالالتهاس صتوف ان،ر :  . 1 
343سص5ال،مخشرد : الكشاعسجان،ر :   .2 
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ُ﴿وقوله تعالى :  َِرِلُآَلٌََُت  َِ  [3الجاثية : ]﴾ِمِ ْتِؤِمنِلنَََُِنُ ِيُامَسَتَ اِتَُ ا

اســـخ فـــي صـــفة اإليمـــان فـــالمؤمن هـــو الر  سالثبـــات تحمـــل مانـــى رمـــا أن اســـم الفاعـــل )مـــؤمن(

 واإليمان له يقيقة في القلب يدول مقتضاها. .المتامب فيها

وجـاءت جمياهـا  سفي الحواميم في أرباة مواضـد من الفال )آمن( ورد  المصدر القياسيرما 

 بمانى التصديب واإلذعان .

ِ َنُمََت ُِ﴿: قال تاالى َِ َُتاٌِنُْيَُّللَاُِحَِكَْْآُِمِنَُمِ تِْمِلُحَِافَْسْمِلَُِِخُ ِْدَبِ َنَُِمَىََُِنُامَِذَُنَُكفَْآ اُُْنٌَ اِْلِ

 [10] غافر : ﴾ َتَِمفْْآ نَُ

ُِمِنُتَِلُ ِِآَبِ َنَُُِمتْْلََُُِتٌاََُّْ﴿وقوله تاالى :  [28]غافر:﴾............َ رٌََلَُرْجلأُْمِؤِمنأ

َُُِنفَعْْ ِلَُُِتَُ﴿: وقوله تعالى َْ ِِ ُِ َ َِلَُُ َ َلِسَآٌُُاْْ ِلُمََتٌَُرحَِ اُاَََِسنٌَُْسنٍَََُّللَاُِامَتِيُرَِدَُل َِيُ ِيُِبٌَْ

ُاِمَمٌ ِْآ نَُ ََ  [85] غافر: ﴾ْهنٌَِم

ُ﴿وقوله تعالى :  ََ اٌُِماِنُحَِمِآاَاٌَُماٌُْكِناَيُ َاِدِرأَُماٌُاِمِمتَاٌْ َُ  ُْر ك  ََ ُحَِ َكِلنَاٌَُِمَِلا ََ َُتاٌنَُْ َكذَِم ُاِْلِ

ُْمِستَِ للُ َُ مَِمنُِ ُمَتَِ ِدأَُِمَىُِصَآاه  ََ اٌََُ َِاَ ِِ اُاَِ ِدأُاََُِِّمِنُاََرٌْءُِمِنُِبٌَْ الشدورى ] ﴾َجعَِ نٌَ ُْاْ ر 

:52] 

 

 

 

 

 أبان
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س وال،يادة الصرفية فيها أفادت مّرة وايدة في الحواميم  بصيغة المضارع أبان(وردت صيغة )

  د والصرفي : س وفيما يأتي توضيح المانيين اللغو التادية

 سبان الشيء بمانى ظهر واتضح  1 الباء والياء والنون أصل وايد وهو باُد الشيء وانكشافه 

نقـــول أبـــان الشـــيء إذا وضـــح س وهـــاا الفاـــل يـــأتي ال مـــا ومتاـــديا سوأتنتـــه: أوضـــحته وأظهرتـــه

 2  فهو متاد وال ل سوأتنته إذا أوضحته وأظهرته سوظهر

 عــم فرعــون  عــدل قــدرة موســى علــى اإلفصــا  والتوضــيح  ن(وكــان المقصــود مــن إيــراد ) أبــا 

 :وفيما يأتي التوضيح بسبب لثغة في لسانه 

ُُِِْْْلنُْ﴿في قوله تاالى : ََُُمٌ ََ  َُ ُِمِنَُهذَاُامَِذأُْهَ َُمِ لنأ  [52] ال،خرع :﴾حَِ ُحَاٌََُلِلآأ

أن يحلل ها  الاقـدةس فسأل هللا . ان تلسانه باض شيء من أثر الجمرةنه ك إ: يقول أتو يّيان

جاــل انتفــاء اإلبانــة بأنــه ال يبــين يجتــه  س لكــّن فرعــون ســؤالهس فلــم يبــب لهــا أثــر فأجابــه هللا فــي

 . 3 ة له على إيضا  المانى س ألنه ال قدر يعالدالة على صدقه فيما يدّ 

 . 4ويفصح عنه سوالمقصود تيبين ي،هر كةمه سوقد جاء في افية الكريمة متاديا 

موســى علــى اإلفصــا  كــاب ومبالغــة س الهــدع منهــا التقليــل مــن شــأنهس وإضــااع  وعــدل قــدرة

 رسالتهس بحجة عدل القدرة على التبليغس والمفاول به محاوع تقدير  يبين كةمه.

( المتاــدد بمانــى ومــن )أبــان ( الــة ل بمانــى ال،ــاهر والواضــحسجــاء اســم الفاعــل مــن )أبــان

ر وموضح .  ُم،هِّ

                                                           
 مادة تين. : مقاييس اللغة س. اتن فارس 1

س مادة تين.اتن من،ور: لسان الارب  .2 
 .23ص س8ج : البحر المحي س. أتو ييان 3

189الرا د : التفسير الكبيرس صان،ر:   .4 
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ُْمِْلنُ َ مَُ﴿ففي قوله تاالى:   [23] رافر : ﴾ َِدُحَِرَسِ نٌَُْم َسىُاِآٌََُ ِنٌََُ ْسِ َطٌن 

 مبين في افية الكريمة الم،هر والموضح 

. وأيــدنا  بماجـ،ات قـاهرة وبينـات بــاهرة سبشـرائد وأيكـال وتكـاليف : ولقـد أرسـلنا موســىوالتقـدير

 نبوته. والمفاول السم الفاعل محاوع تقدير  مبين صدق سلصدق نبوته1وموضحة 

وهــو الحجــة الاقليــة  س: الســلطان البرهــان المبــين أد الم،هــر صــدق الجــاني بــهوفــي التفســير

( فـي الحـواميم وصـفا ألشـياء كثيـرة منهـا السـلطان وقد جاء اسم الفاعل )مبـين والتأييد اإللهيس

 رما ورد في افية السابقة .

 ووصف الكتاب بالمبين  كما في افيتين افتيتين :

 [2] ال،خرع :﴾َ اِمِمتٌَِ ُاِمْتِْلنُِ﴿:  قال تاالى

أد المبين لمن أن،ل عليهمس لكونه تلغتهم وعلى أساليب كةمهم على أنه مـن أبـان الـة لس أو 

المبين لطريب الهـدى مـن  ريـب الضـةلة الموضـح ألصـول مـا يحتـاج إليـه فـي أتـواب الديانـة 

 .2 على أنه من أبان المتادد

 [2] الدخان :﴾ِ ُاِمْتِْلنَُِ اِمِمتٌَ﴿: وقوله تاالى

والموضـح لكـل  سبالكتاب الاد أبان  ريب الهـدى مـن  ريـب الضـةل –جل شأنه  -أقسم هنا

والمفاول السم الفاعل المبين محاوع دّل عليه السياق  سما يحتاج إليه اإلنسان في هاا الدين

 والتقدير المبين الهدى من الضةل .

                                                           

 .43ص س15الرا د : التفسير الكبيرسج 1.

 110ص س25ج األلوسي: رو  الماانيس 2.
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ِاَسااٌَنُ﴿ اــالى:رمــا جــاء فــي وصــف اإلنســان فــي قولــه ت اََُِنُاِْلِ ِ ُْجااِزء  ِِ َ َجعَ ْاا اُمَااَُِّْمااِنُِبَْااٌ

ُْمِْلنُأ  [15] الزخرف :﴾مََمفْ رأ

 .1  الموضح كفر  في أقواله الصريحة في الكفر تنام هللا عليه والمبين: 

 2وجا  أن تكون المبين من أبان الة ل أد ظاهر الكفران سوالتقدير إن اإلنسان لمبين كفر 

 ( في وصف الرسول في افيتين افتيتين:مبينت صيغة اسم الفاعل )رما جاء

َُ َرْس لأُْمِْلنُأ﴿قال تاالى : ِءَُ تَاٌََءْهِلَُكتَىَُجٌَءْهْلُاِمَحقُّ ََ  [29] الزخرف :﴾اَِلَُمتَِعْيَُهْؤ

ِكَآىَُ رَِدَُجٌَءْهِلَُرْس لأُْمِْلنُأ﴿وقوله تعالى :   [13] الدخان :﴾حَاَىُمَْ ْلُامذ ِ

ووصــفه   سوالرســول المبــين هــو محمــد صــلى هللا عليــه وســلم سالــاد جــاءهم هــو القــرآنوالحــب 

فاإلبانـة راجاـة إلـى ماـاني   سوجـاء بأفصـح كـةل سونصـب األدلـة سبالمبين ألنه أوضـح الهـدى

 س والتقدير مبين مااني دينه.س ومفاول مبين محاوع دّل عليه السياق3  دينه وألفاظ كتابه

 ( في وصف الضةل  في افيتين افتيتين: فاعل )مبينرما جاء اسم ال

ِْ اِاَُِّحَ ِملَاٌْءُ﴿: قوله تاالى َِرِلَُ مَاِلَ ُمَاَُِّْماِنُ َِ ُ ِايُا اِباَيَُّللَاُِ َ َاِلَ ُاِْتِعِجاز  َِ ُُِْجِبُ ََ َ َمِنُ

ُْمِْلنُ  ُ ِيَُضَ ل  ََ  [32] األيقاع :   ﴾حْ مَئِ

وإنمـا يقـد فـي  سال فيه ال يرى شيعا يهتـدد بـهوالض سوالضةل هو التيه الاد  مست ماالمه 

ييـث يـرتب  هـاا  سوالضةل المبين هـو خطـوة تاليـة باـد الضـةل سمتاهة ال يدرد أين  رفاها

 الضةل بالجحود واإلنكار واإلصرار على الكفرس لالك نات بالمبين .

                                                           

 .6ص س8ج : البحر المحي سأتو ييان1.

 .70ص س25: رو  الماانيس جاأللوسي ان،ر:2.
 .197س ص26محمد تن عاشور: التحرير والتنويرس ج  3.
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اَلُحَِ ُ َِ اِدأُاِمعِْتاَيَُ َما﴿: وقوله تاـالى ُْمِْالنُ حَ َََِاَيُ ِْساِتْ ُام ُّ ] الزخدرف  ﴾ِنَُكاٌَنُ ِايَُضاَ ل 

جـاء اسـم  ل الواضـح البـّينس مـن أبـان الـة لوالضةل المبين في افيتـين بمانـى الضـة [40:

ُ﴿( فـي وصـف الشـيطان فـي قولـه تاـالى : الفاعل )مبين َُُْ اَداَْمْلُامَراِلَطٌْنَُِاَاَُّْمَْماِلَُباْد   ََ  َ

 [62] الزخرف : ﴾ ْمِْلنُأ

أد تّين الاداوة أو م،هرها ييـث أخـرج  مبين عدو لكم إنه عن اتباعي الشيطان يصدنكم وال"

س وبنـاء 2 س منـاد تهـاعدّو مبـين أد واضـح الاـداوة فـي نفسـه س1 أبارم من الجنة وعرضكم للبلية

وقـد  س( مـن أبـان المتاـدد والتقـدير مبـين الاـداوةقوال المفسرين يكون اسم الفاعل )مبـينعلى أ

 وةتكون من أبان الة ل أد تين الادا

ُ﴿:جاء اسم الفاعل )مبين( في وصف الدخان في قوله تاالى  ٌَِر َِ ِبَُُِ َ ُ ََِ ِيُامَسَتٌْءُاِْدَلٌن 

 [10] الدخان : ﴾ْمِْلنُ 

والــدخان  سوهــو اســم فاعــل مــن أبــان الــاد هــو بمانــى بــان س: البــين ال،ــاهر والواضــحالمبددين 

 3يشملهم ويلبسهم الناس يغشى ال يشك أيد في أّنه دخانسال،اهر ياله المبين

                                                           

.96ص س25ج : رو  الماانيساأللوسي  .1 
.462س ص17: ن،م الدررس جالبقاعي  .2 
467ص س5س جالكشاع : ال،مخشرد ان،ر:   .3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=44&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=44&ayano=10#docu
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 .1  ال ُيشك في رؤيتهس: ال،اهر لكل أيدالمبين : وفي التفسير

ُ َِع ْا اَُب َاىَُّللَاَُِِا ِايَُُ حَنُِ﴿ :( في وصف السلطان في قولـه تاـالىم الفاعل )مبينوجاء اس  ََ

ُْمِْلنُ   2 بحجة واضحة مبين بسلطان" [19] الدخان : ﴾تَ ِلْمِلُاِْسِ َطٌن 

وهــا  الحجــة  سالواضــحة علــى يقيقــة مــا أدعــوكم إليــهالحجــة  :والمقصددود بالسددلطان المبددين

 .واضحة لمن تأمل وتمان

َُ تَ َِلنٌَْهِلُِمَنُاآِلٌََُِتَُمٌُ﴿:( في وصف البةء في قوله تاـالىوجاء اسم الفاعل )مبين  ِلَُِّاََ ءأ

 [33] الدخان :  ﴾ ْمِْلنُأ

مبين بمانى م،هر يقائب  ووصف البةء بأنه سالبةء المراد به االتتةء ويكون بالخير والشر

 ما أنتم عليه .

ــه تاــالىوجــاء اســم الفاعــل )مبــين  ََََمااٌُامَااِذَُنُتََمنْاا اَُ َبِت ْاا اُ﴿: ( فــي وصــف الفــو  فــي قول

ُْهَ ُاِمفَِ ْزُاِمْتِْلنُْ ََ  [30] الجاثية :﴾امَ ٌِمَحٌِتُ َلِْدِل ْْ ِلَُراُّْ ِلُ ِيَُرِكَتتَُِِّخَِم

 . الاد ال يخفى على أيد س،اهر الواضح: هو الفو  الالفو  المبين

ُ﴿: ( في وصف السحر في قوله تاـالىجاء اسم الفاعل )مبين  َ َِخَاُ ْتِ َىَُب َاِلِ ِلُتٌََُ ْنَاٌُاَل ِنَاٌت 

ُْمِْلنُأ ُمََتٌَُجٌَءْهِلَُهذَاُِسِحآأ ِ  [7] األحقاف :﴾رٌََلُامَِذَُنَُكفَْآ اُِمِ َحق 

 سأنهـم إذا تتلـى علـيهم آيـات هللا تينـات سكفـرهم وعنـادهممخبرا عـن المشـركين فـي يقول تعالى 

 3: هاا سحر واضح .أد في يال وضويها يقولون 

                                                           

.286ص س26محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج .1 
.469ص س5: الكشاعس جل،مخشرد ا  .2 
.276س ص7: تفسير اتن كثيرس جاتن كثيران،ر:   .3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=44&ayano=19#docu
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رْاِلَُماٌُْكِناْيُاِاِدب ٌُِماَنُ﴿: ( في وصـف النـاير فـي قولـه تاـالىأخيرا جاء اسم الفاعل )المبينو

ََُ ُاِْمااِلَُِِنُحَ َِْااْ َُِ ََ ِرأَُمااٌُُِْفعَااْلُاِاايَُ  ِِ ْسااِلَُ َمااٌُحَ ُْمِْاالنُأامآُّ ُاَااِذُآأ ََ ﴾ َُمااٌُُْاا َكىَُِمَااَيَُ َمااٌُحَاَااٌَُِ

 وأوضح لكم هاا اإلناار. سأناركم عقاب هللا على كفركم سوما أنا لكم إال ناير [9]األحقاف:

 إذن مبين بمانى موضح اإلناار ومفسر  .

 

 أحسن

 1 أة يسناءس فالحسن ضّد القبح س يقال رجل َيَسنس وامر  الحاء والسين والنون أصل وايد

: أيســن إلــى س يقــالاإليســان يــأتي علــى وجهــين: أيــدهما اإلناــال علــى الغيــر سأيســن إيســان

ُلـه: ﴿وذلك إذا عّلم علما يسنا كقو  س: اإليسان في الفالس والثانيفةن امَِذأُحَِكَسَنُْكَلَُشاِيء 

 2[7] السجدة : ﴾َل َ ََُّْ

َّللَاُْامَااِذأُ﴿: لىفــي قولــه تاــا سوردت صــيغة أفاــل مــن )يســن( فــي موضــد وايــد فــي الحــواميم

َُ َصاَ َرْكِلُ َََِكَساَنُْصاَ َرْكِلَُ َرَزرَْماِلُِماَنُامَطل َِْاٌِتُخَمُِ اَُ امَسَتٌَءُاِنٌَء  َِرَلُرََآار  َِ ْماْلَُجعََلُمَْمْلُا

ُاِمعٌَمَِتلنَُ  [64] غافر : ﴾َّللَاَُْراُّْمِلُ َتٌَََْرَكَُّللَاَُْر ُّ

سبحانه وتاالى عن فال الجال الاد تدأت به افيـة الكريمـة إلـى فاـل  عدل هللا وفي التفسير 

وير مـــــن اإلتقـــــان والتحســـــين بقولـــــه )أيســـــن التصـــــويرس ثـــــم صـــــّر  بمـــــا اقتضـــــا  فاـــــل التصـــــ

 .3 (صوركم

                                                           
 .مادة يسنس . اتن فارس: مقاييس اللغة 1
 مادة يسن. ساألصفهاني: مفردات ألفاظ القرآنان،ر: .  2
 .191ص س25س جتنوير: التحرير وال. محمد تن عاشور 3
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 سرتـــب  مانـــى اإليســـان بحتقـــان الامـــلوا سجــاء الفاـــل أيســـن متاـــديا تنفســـه فـــي افيـــة الكريمـــة

وأعطـت داللـة جديـدة للفاـل لـم تكـن موجـودة أصـة  سول بـهفالهم،ة عّدت الفال يُسن إلى مفا

 وهي أعلى درجات اإلتقان واإليكال .

ِ ااَُِّ﴿:  ورد اســم الفاعــل مــن صــيغة )أيســن( مــّرة وايــدة فــي الحــواميم فــي قولــه تاــالى ِْ َ ِمااِنُرَ

َُبَآاِلِااٌُِملِْناا ُِمَسااٌاٌ  رأ ُْمَ ااد ِ َ َهااذَاُِكتَااٌ أ ااٌَُ َرِكَتااٍُ  ِذَرُامَااِذَُنَُل َْتاا اَُ اِْرااَآىُِكتَااٌْ ُْم َسااىََُِمٌم 

 [12] األحقاف:﴾ِمِ ْتِحِسنِلنَُ

والمحسن هو المتقن الامل  سأتقنه فهو محسن :و)أيسن الفال( جاء به على وجه اإلتقان أد

 أو المنج، الامل بحتقان .

 1.  فأيسنوا في إيمانهم و اعتهم إيا  في الدنيا سوالمحسنون هم الاين أ اعوا هللا  

 والتقدير المحسنين الامل . ساول به محاوع دّل عليه السياقوالمف

ِاَسااٌَنُ﴿: ( مــرة وايــدة فــي الحــواميم فــي قولــه تاــالى ورد المصــدر )إيســانرمــا  َ َ َصااِلنٌَُاِْلِ

.......... ََُُِِِِّكَسٌاٌ   [15األحقاف :] ﴾اَِ اِمَد

ر: أيســنوا بالوالــدين والتقــدي سإيســانا( مــن بــاب إنابــة المصــدر منــاب فاــل األمــروهنــا جــاءت )

 2إيسانا 

 .يسان المأمور به هو مطلب اإليسانفاإل سوهاا يتناسب مد التأريد والمبالغة في الوصّية

 

 

                                                           

.111ص س22: جامد البيانس جالطبرد   .1 
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 أحيا

س وجاءت ال،يادة تحمل مانى التاديةس وردت صيغة )أييا( في الحواميم في سباة مواضد

 وفيما يأتي توضيح المانى اللغود والصرفي :

أيدهما : خةع الموت س وافخر االستحياء الاد هو  سالماتل أصةن الحاء والياء والحرع 

 .1 ضد الوقاية

ــا للتاديــة سيتاــدى بــالهم،ة سالفاــل يــّي ال ل  صــيغة    جــاءت  س2 يقــال : أييــا  هللا  سفهمــ،ة أيي

ويــاع فــي الــباض  سذكــر المفاــول فــي باــض افيــاتييــث  ستحمــل دالالت متنوعــة( )أييــا

 افخر للالم به .

 الدالالت التي تحملها ها  افيات : ومن 

الحيــاة باــد الخلــب األولس ونفــخ الــرو  كمــا ورد  فــي افيــات الكريمــة  بمانــى  اءت )أييــا(جــ

 افتية :

ُِاَبُ ِلاََُِّ مَِماَنُحَكُِ﴿: قال تاـالى َُر ََ ُ ٍِ تَاَآُرِْلَُّللَاُُِْْحلِلْمِلُُْاَلُُِْتلاتْْمِلُُْاَلَُُِجَتعْْماِلَُِمَاىَُُاِ ِ ُاِمِ لٌََما

َُُِع َْت نَُ ََ  [26]الجاثية:  ﴾امنٌَِسُ

يانــي باــد كــونكم نطفــا أمواتــاس ثــم يميــتكم ثــم يجماكــم إلــى يــول القيامــةسال كمــا  يحيــيكم هللا قــل

 .3ي الدنيا  ولكن أرثر الناس ال يالمون أن هللا يايدهم كما تدأهمأييارم ف

                                                           
 .مادة ييّ  : مقاييس اللغة س. اتن فارس1

.مادة ييّ : التحقيب في مفردات القرآنس يسن المصطفود   .2 
.158ص س16ج القر بي : الجامد أليكال القرآنسان،ر:  .3 
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 تقــديم اســم هللا علــى المســند الفالــي يفيــد تخصــيص اإلييــاء واإلماتــة بــه  يقــول اتــن عاشــور:

 .1إلبطال قولهم إن الدهر هو الاد يميتهم 

 فالحياة المقصودة في افية الكريمة الخلب األولس ووضد الرو  في الجسد .

ََ ِملنَُ﴿تعالى:  قال َِ ُتَاٌَئِْمْلُا ُْهَ ُُِْحلِيَُ ُِْتلْيَُراُّْمِلَُ َر ُّ ََ َُِمََََُِّ  [ 8] الدخان :﴾ ََ

  .2" يحيي األموات ويميت األيياء  حيي ويميت أد :ي

ــاس نيشــاء ممــ مــنس ويميــت يشــاء مــنوالمقصــود هــو الــاد يحيــي  والتقــدير يحيــي هللا  كــان يّي

 اوع تقدير  الخلب .المفاول به محالخلبس 

اُ َِااََتاٌَُُ ْا ْلُمَاَُّْْكاِنُ َلَْما نُْقال تعالى: ﴿ غدافر : ﴾] ْهَ ُامَاِذأُُِْحلِايَُ ُِْتلاْيُ َاِاخَاُرََضاىُحَِماآ 

68] 

من صفته جّل ثناؤ  أنه هو الـاد يحيـي مـن يشـاء باـد مماتـهس ويميـت مـن يشـاء مـن األييـاء 

جاــل هــاا  سمــن ريــر كلفــة وال ماانــاة يكــون  اإذا قضــى أمــر يقــول ال،مخشــرد :   .3باــد يياتــه 

 .4 نتيجة من قدرته على اإليياء واإلماتة

 والمفاول به محاوع تقدير  الخلب.

ـــا( بمانـــى    ـــاة التـــي ال مـــوتوجـــاءت )أيي باـــدها كمـــا ورد فـــي افيـــة  النشـــور والباـــث والحي

ُْ: ﴿قال تعالى :الكريمة َّ ِْ اِاَُِّحَِ ِملَاٌَءُ َاٌ َُ ْهاَ ُُِْحلِايُاِمَتاِ  َىَُ ْهاَ ُحَِ ُا ََخذْ اُِماِنُ ُْهاَ ُاِماَ ِميُّ

ُرَِدُآُأ َُشِيء    [9] الشورى :  ﴾َب َىُْكل ِ

                                                           
 .365ص س26ج سمحمد تن عاشور: التحرير والتنوير. 1
 .121ص س16ج سلجامد أليكال القرآن. القر بي : ا2
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مــن شــأن هـــاا س و  ن أرادوا وليــا بحــبس فــا  هــو الـــولي بــالحبس ال ولــي ســوا  إ  وفــي التفســير:

 . 1 قدير شيء كل على وهو الموتى الولي أنه يحيي

وإبةرـا لمسـامد المنكـرينس ألنهـم أنكـروا ذلـك فـي ضـمن  سإثبات الباث ترسيخا لالم المسلمين

أردع بحبطــال مــا هــو مــن  فلمــا أبطــل ماتقــدهم إلهيــة ريــر هللاس ساتخــاذهم أوليــاء مــن دون هللا

جاءت أييا في افية الكريمة بمانـى الباـث والحيـاة التـي ال  .2شركهم وهو نفي الباث عةئب

 موت بادهاس وتادى الفال )أييا( إلى المفاول به الموتى.

 والباث والنشور في قوله تاالى : سالحياة باد الخلب األول ساجتمات الحياتان    

ِماِنُرٌَمْ اَُراَنٌَُحََمتَنٌَُاُِنَتَالُِ﴿: قال تعالى ِنَُ حَِكلَِلتَنَاٌُاُِنَتَاِلِنُ ٌَِبتََآِ نَاٌُاِاذْاْ اِنٌَُ ََ اِلَُِمَاىُْلاْآ  ُ 

 [11] غافر : ﴾َسِْللُ 

واإلييــاءة الثانيــة  سباــد مبــدأ تكوينــه سعنــد نفــخ الــرو  فــي الجســد والمقصــود باإلييــاءة األولــى 

 .3 التي تحصل عند الباث 

 تقدير  ميتتين اثنتين .: مفاول مطلب لمفاول به محاوع تارب اثنتين

ـــالخلب األولالســـابقة تحمـــل داللتـــين األولـــى أييـــا( فـــي افيـــاتجـــاءت صـــيغة ) س : ارتبطـــت ب

 .فهي يياة جديدة وللمرة الثانية س: الباث باد الموتوالثانية

                                                           
 .396ص س5س ج. ال،مخشرد: الكشاع 1
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قولددددده  إييـــــاء األر  بالنبـــــات بفاـــــل ســـــقوط المطـــــر باـــــد يبســـــها وجفافهـــــاس كمـــــا ورد فـــــي  

َِرَلُاَِعااَدَُ اِلااتَِ ِفُام َُتعددالى:﴿ َِ ُ َََِكلَااٌُاِااَُِّا ِلااِلَُ امنََ ااٌِرَُ َمااٌُحَِاااَزَلَُّللَاُِْمااَنُامَسااَتٌِءُِمااِنُِرِزر 

َُُِعِ  ْ ن ُِم َِ    ٌَُحُِتٌََُتأ   [5: ﴾ ]الجاثيةَمِ  َِ ٌَُ  َِ ِآُِفُامآ ِ

 1 أييا به األر  بأن أخرج منها أصناع ال،رع والثمرات والنبات باد يبسها وجفافها 

وأييـا  ساألر  في ها  افية تحيا بفال الماء فيخـرج منهـا المـاء باـد يبسـها وجفافهـا هللا الج

أييـا( إلـى تاـّدى الفاـل ) ساألر  بمانى جالها أو صيرها تحيا كغيرها من اإلنسـان والحيـوان

 مفاول وايد وهو األر .

عمليــة الباــث  الــرب  تــين إييــاء األر  بفاــل المــاء وبــينأييــا( مــن خــةل رمــا جــاء الفاــل )

 والنشور في قوله تاالى :

َِرَلَُلٌِشعٍَُ  َِاخَاُحَِاَزِمنٌََُب َِلَ اٌُاِمَتاٌَءُاِهتَاَزِتَُ َراَاِيََُِنُ﴿:رقوله تاـالى َِ ُ ََآىُا ََ َ ِمِنُتٌََُ َُِِّحَاَ

ُرَِدُآُأ َُشِيء   [68] فصلت :  ﴾ امَِذأُحَِكلٌََهٌُمَْتِحلِيُاِمَتِ  َىَُِاَََُّْب َىُْكل ِ

وجالهــا تهتـ، بــال،رع باـد يبســها بــالمطر  سفــأخرج منهـا النبــات سإّن الـاد أييــا األر  الدارسـة

 2الاد ُأن،ل عليها لقادر أن يحيي األموات من باد فنائهم .

ييـــث  سقـــادر علـــى إييـــاء هـــا  األجســـاد باـــد موتهـــا سفالقـــادر علـــى إييـــاء األر  باـــد موتهـــا

 قيس بالمقيس عليه تهدع التقريب واإلقناع .استخدل قياس التمثيل الاد يفيد تقريب الم
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 أخرج

 .( في الحواميم في أرباة مواضدوردت صيغة )أخرج

خرج : ول الّنفاذ عن الشيء نقولس وقد يمكن الجمد تينهماس فاأل الخاء والراء والجيم أصةن

ء: س ُيقال : ناامة خرجايخرج خروجاس أما األصل افخر: فالَخَرج لونان تين سواد وبيا 

 .1  وظليم أخرج

واإلخــراج أرثــر مــا  سخـرج خروجــا: تــر  مــن مقــّر  أو يالــه ســواء كـان مقــّر  دارا أو تلــدا أو ثوبــا

وبــالهم،ة يتاــدى إلــى  س( للتاديــة ألن الفاــل خــرج فاــل ال لهمــ،ة )أخــرج .2يقــال فــي األعيــان 

 مفاول وايد .

للمالـول فـي  اد وايـد مبنيـوفـي موضـ سفي ثةثة مواضـد للمجهول امبني ) أخرج ( جاء الفال 

 س وافيات هي:يال المضارع

ِِْ ايُ﴿: قال تاالى  ُمَْمَتاٌُحَ َِعاَدااِنِيُحَِنُحِْلاَآَ َُ رَاِدَُل َاِيُاِم ْاْآ ْنُِماِنُرَ اَُِّحْف   ُِ َ امَاِذأُرَاٌَلُِمَ اِمَد

ُ َلَ ْ لُْ ُتَِمِنََُِنَُ ِبَدَُّللَاَُِكق  ََ َ ُِ لتٌَِنَُّللَاََُ  َِ ََ ِملنََُُ ْهَتٌَُُِستَ َِ ُحََسٌِهلْآُا ََ ] األحقاف   ﴾َمٌَُهذَاَُِ

 :17] 

وبنـــاء الفاـــل للمجهـــول داللـــة علـــى وجـــود قـــوة  س3والمقصـــود بـــاإلخراج هنـــا الباـــث باـــد المـــوت

 خارقة قادرة على باثه من جديد.

                                                           
 .مادة خرج س: مقاييس اللغة.اتن فارس 1

.الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرنس مادة خرج  ان،ر: .2 
 .151ص س5ج سلكشاعس ال،مخشرد: ا118ص س26ج سالطبرد : جامد البيانان،ر:  .3
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س وقد مضـت أمـم كثيـرة و ـال عليهـا ل أن يخرج هو من األر  باد الموتأنه أيا : والمانى

 .1 وهاا من سوء فهمه في مانى الباث س لم يخرج منهم أيدال،من ف

 سهـاا اإلخـراج إبطـاللديـه دليـل  أنّ  ،ـننـه ي؛ أل( ولـم يقـل أن أباـث أو ُأنشـر)أن ُأخـرجوقـال: 

وهــو فــي هــاا كغيــر  مــن المنكــرين  سوأن مــن ارتحــل مــن ظهــر األر  إلــى با نهــا لــم يخــرج

 للباث .

ُُْااَلُُْهااَ ُامَاِذأَُل َ َْمالُِ﴿:وقولده تعدالى ُُْاَلُُِْخااِآْجْمِلُِهِفا    ٍ ُُْاَلُِماِنَُب َ َاا  ٍ ِمااِنُ ْاَآا  ُُْااَلُِماِنُاِْطفَاا

ُْمَساِتىُ َُ ِْ َْْا اُحََجا   اْلَُ ِمتَ ِْ ٌَُ ِماِنْمِلَُماِنُُْتَاَ  َىُِماِنُرَ ِْ َْْ اُحَْشاَدْكِلُُْاَلُِمتَْم اْا اُْشالْ ل  مَعَ َْماِلُِمتَ

 [67]غافر: ﴾ َِعِ  ْ نَُ

( يجـدد إخـراجكم شـيعا باـد )يخرجكمـوالمقصـود تـ س  افيـة عـن مرايـل خلـب اإلنسـانتتحد  ها

فجــاء اإلخــراج كمريلــة مــن مرايــل تكــوين  2ال يملكــون شــيعا وال يالمــون شــيعا . سشــيء أ فــاال

 .نسان وهي مريلة خروجه من بطن أمهاإل

كونــه  فـــةس  اتــب أولهـــا:واعلــم أنـــه تاــالى رتـــب عمــر اإلنســـان علــى ثـــة  مر يقــول الـــرا د:  

 3" : الشيخوخة وهاا ترتيب صحيح مطاتب للاقلوثانيها: أن يبلغ أشد س وثالثها

ُُِْخَآْجا َنُ﴿: وقوله تعالى ََ ِالٌَُ َاٌِملَِ َ ُ اَُ َغاَآ ِْمْلُاِمَحلَاٌةُْامادُّ خَِمْمِلُاِاََاَْمْلُا ََخاِذ ِْلُتََُاٌِتَُّللَاُِْهاْز  

ُْهِلُُِْستَِعتَْْ نَُ ََ  [35] الجاثية : ﴾ِمِنَ ٌَُ 

يريـدون أن  :  َيخرجون  بفتح الياء وضم الراءس ويجة من فتح قوله تاالى: قرأ يم،ة والكسائي

 [37  ] المائدة :من النار وما هم بخارجين منها يخرجوا
                                                           

 .39ص س27ج : التحرير والتنويرس. محمد تن عاشور1
.110ص س17 جالبقاعي: ن،م الدررس  ان،ر: .2 

 .75ص س22ج : مفاتيح الغيبس. الرا د 3
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َرجـون  بضــم اليـاء وفـتح الـراءوقـرأ البـاقون:   َرا نَااٌُس ويجــة مـن ضـم اليـاء قولــه تاـالى: ﴿ال ُيخ 

 [197] المؤمنون : ﴾ُِنَ ٌحَِلِآِجنٌَُمُِ

س فكــالك الماطــوع عليــه فكمــا أن الفاــل فيــه مبنــي للمفاــول  ويقويــه قولــه :  وال هــم يســتاتبون 

 . 1ليكون وجها وايدا 

والمانى أن الهول الاد يواجهونـه سـوع يجالهـم يطلبـون مـا يالمـون أنـه ال سـبيل لهـم إليـهس فهـم 

 لبون الخروج منها .يالمون أنهم لن يخرجوا من النار ومد ذلك سيط

)يخرجون( بضم الياء وفتح الراءس بمانى أنهم يسألون من يخرجهم منهـا فـة يخـرجهم ـالمقصود ت 

 .2  أيد

ُ﴿وقولــــه تاــــالى:  ََ َمِلت ااااٌَُكااااذَِم ُ َََِاَرااااِآاٌَُاِااااَُِّاَِ ااااَدةُ  ُاِ َااااَدر  َ امَااااِذأُاَااااَزَلُِمااااَنُامَسااااَتٌِءَُمااااٌء 

 [11]الزخرف: ﴾ ِْخَآْج نَُ

 أد تباثــون مــن قبــوركم أييــاءس وفــي التابيــر عــن إخــراج النبــات تخرجــون  "ســي:يقــول األلو 

تهــوين ألمــر باإلنشــار الــاد هــو إييــاء المــوتى وعــن إييــائهم بــاإلخراج تفخــيم لشــأن اإلنبــات و 

 .3 الباث 

والمانى كما أخرجنا تهاا الماء الاد ن،لنا  من السماء من ها  البلـدة الميتـة باـد جـدتها وقحطهـا 

النبات وال،رعس كالك أيها الناس نخرجكم من باد فنائكم ومماتكم من األر  أيياء كهيعتكم التي 

 اإلخراج هنا أيضا الباث .ف رنتم عليها قبل مماتكمس

 
                                                           

 .338ص س4ج س.أتو علي الفارسي: الحجة في القراءات السباة 1
.376س ص26: التحرير والتنويرس جمحمد تن عاشور  .2 

 .68ص س25الماانيس ج : رو . األلوسي3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=11#docu
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 أخفى

ارس فاألول َخفَِّي س والثاني اإلظهترس فاألول السّ ء والياء أصةن متباينان متضادانلخاء والفاا 

ية وخفاء إذا سترتهس واألصل افخر خفا البرقس إذا لمدس الشيء يخفى ف  س وأخفيته وهو في خِّ

 .1 وُيقال خفيُت الشيء إذا أظهرته

مضارع مبني للمالـول فـي سـورة  وردت صيغة )أخفى( في الحواميم مرة وايدة على شكل فال

اْد رُْ﴿: قي قولـه تاـالىبمانى االستتارس  رافر َِبالِْنَُ َماٌُ ِْخِفايُام ُّ َِ غدافر ] ﴾ َُِع َاْلَُلٌئِنَاٍَُا

:19] 

س ولمــا كالاافيــةس أد يالــم خيانــة األعــين يقــول أتــو ييــان :  وجــو وا أن تكــون )خائنــة( مصــدرا

س ُيفهـم مانـى س أخفاهـا مـن كسـر جفـن ورمـ، ون،ـريـةرانت األفاال التي يقصد تها التكـتم تدن

 2ويريد صايبه مانى آخر  

فـأ لب  سالنوايا والاـ،ائم التـي يضـمرها صـايبها فـي نفسـه : والمقصود بقوله ما تخفي الصدور

 .3 الصدر على ما يكن األعضاء الرئيسة 

 تخفي الصدور فال وفاعل والمفاول محاوع دّل عليه  السياق .

 لخَ د  أَ 

س وفيما س وأفادت التاديةيغة أفال من الفال دخل في أرباة مواضد في الحواميمجاءت ص
  يأتي التوضيح :

  1 س يدخل دخوالس يقال: دخلالدال والخاء والةل أصل مطرد منقاسس وهو الولوج" 
                                                           

 مادة خفي.. اتن فارس : مقاييس اللغة س  1
 .457ص س7. أتو ييان : البحر المحي  سج 2

.116ص س25ج محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس  .3 
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وإعــراب المنصــوب باــد س فــحذا قلــت دخلــت البيــت:  يــة الفاــل ) أدخــل(اختلــف النحــاة فــي تاد

: المقصــود بالمنصــوب علــى نــ،ع الخــافضنــ،ع الخــافض عنــد سيبويهس و  البيــت منصــوب علــى

اع مـن بـاب اإليجـا  واالختصـار مثـل: اسم ياكر باد فال يقه أن يتاـدى بـالحرع ولكنـه يـ

يجـة سـيبويه فـي ذلـك . و (2) ودخلـت إنمـا تنصـب األمـارندخلت الـدار أد: دخلـت فـي الـدار  

أن البيت مفاول به تـدليل قولـك:  مبرد فيرى أما ال . لس وفاول يكون من الةأن مصدر  فاول

 .(3) البيت دخلته

ومجمل القول عن دخل: أنها  تتادى إلى األمارنس فحذا أردت أن تاديها إلى ريرها كان ذلك 

: البــاءس فتقــول: أدخلــت  يــدًا الــدارس ونقــول دخلــت ت،يــد ى خــر هما: الهمــ،ةس واألا ين أيــدتبطــريق

 .الدار متادية بحرع الجر

كــان المــدخول فيــه ظرفــًا  الفاـل دخــل متاــديًا تنفســه فــي الغالــب إلــى المفاـول بــه ييثمــاورد    

 وورد متاديًا بحرع الجر ييثما كان المدخول )ليس ظرفًا يقيقيًا(. ساسم مكان() يقيقياً 

جاء الفال  أدخل  في سور الحواميم متاديًا إلى مفاـولينس وكـان المفاـول الثـاني ظرفـًا يقيقيـًا 

 االى:في قوله ت

ٌَُ ِِ لُِ﴿ ُامَتِيَُ َبِد َْ ِلَُ َمِنَُص ََحُِمِنُتَاٌَئِِ ِلَُ حَِزَ اِجِ ِلَُ خْر ِ ِلِ ْ ِلَُجنٌَِتَُبِدن  ِِ ُحَِاَيَُُراَنٌََُ حَ ََ َِاَ

 [.8]رافر:  ﴾اِمعَِزُْزُاِمَحِمللُْ

                                                                                                                                                               
 .مادة دخلس دار الفكر سلغة س تحقيب : عبد السةل هارون . أتو الحسين أيمد تن فارس تن  كريا : مقاييس ال 1
 .79س ص1ه : الكتابس ج. سيبوي2
 سل1994 ة إيياء الترا س القاهرةس س لجن1ط : محمد عبد الخالب عضيمةسمقتضبس تحقيب: الأتو الاباس محمد تن ي،يد المبرد .3

 .337س ص4ج



53 
 

 

لمبــرد س وعلــى مــاهب امنصــوبة علــى نــ،ع الخــافض( جنــات)فقــه علــى مــاهب ســيبويه ومــن وا

 .ألنها مكان؛ من وافقه هي مفاول ثانو 

 1يقول اتن عطية :  جنات عدن هي أمارن إقامة 

ل ُهم   تها  الصيغة أفادت الجمد تين مغفرة الانبس ومحض التفضل والاطاء بالخلود فـي   خِّ َوَأد 

الاـــرم ال يـــدود لريمتـــه وعطائـــه. فلـــم  يملـــة الاـــرم يـــولهم يالموننـــا أن ربّ  وكـــأنّ  سالناـــيم

ولــم يكتــف توقايتــه مــن عــااب  سالاــارع بــه تدعائــه بمغفــرة الــانب مــن ريــر توبــة يكتــف عبــد 

 .(2)الجحيم وإنما يطماه كرل ربه في  لب جنات عدن 

 وورد المفاول الثاني ظرفًا رير يقيقي )جار ومجرور( في باقي افيات وهي:

ُْهاَ ُاِمفَاِ ْزُاِمْتِْالنُْ ََََمٌُامَِذَُنُتََمنْ اَُ َبِت ْ اُامَ ٌِمَحٌِتُ َلِْدِل ْْ ِلُرَُ﴿ .1 ََ  ﴾اُّْ ِلُ ِيَُرِكَتتَُِِّخَِما

 [.30]الجاثية: 

 3والمراد بالريمة : الجنة مجا ا وال،رفية على ظاهرها 

تادى الفال إلى مفاولين: األول الهاء المتصلةس والثاني شبه الجملة )في ريمته(س والمقصود 

إلـى   يـرع الجـر الـاد يـؤول مـد مجـرور  سـطةتوا فـاألول تنفسـهس والثـاني سفي ريمته )الجنـة(

إشـارة إلـى أن الريمـة التـي يـدخلونها يتجـدد  ل المضارع في قولـه  يـدخلهم اواستخد ساسم مكان

 عطاؤها.

وهـو أن ربهـم الـاد أناـم علـيهم هـو الـاد سـيدخلهم  وفي إسناد يدخلهم إلى ربهـم مانـى كـريمس

 ريمته تيد .
                                                           

 .424ص س7ج . اتن عطية : تفسير اتن عطية س 1
 .43ال يمس دراسة في أسرار البيانس ص . محمد أتو موسى:2
 .127ص س25المااني سج رو  .األلوسي : 3



54 
 

 

َ مَِماِنُُْاِدِلْلَُماِنََُُراٌْءُ ِايَُرِكَتتِاََُُِّ مَِ َُشاٌَءَُّللَاُْ﴿: وفي قوله تاالى .1 َ اِكاَدةُ  مََجعَ َْ اِلُحَْماٍُ 

ُاَِ لآُ  ََ  َ  ُ  [.8]الشورى:  ﴾َ امَظٌِمْت َنَُمٌُمَْ ِلُِمِنَُ ِمي 

:  تفســـير يـــدخلهم فـــي ريمتـــه شـــامل لمـــا تتصـــور  الـــنفس مـــن أنـــواع محمـــد تـــن عاشـــور يقـــول

 .(1 )بمن،لة المكان يدخلونهالكرامةس والنايمس إذ جالت ريمة هللا 

 والتقــــدير يــــدخل هللا مــــن يشــــاء الجنــــةس وريمــــة هللا مجــــا  مرســــل عةقتــــه ياليــــةس ذكــــر يــــال

فالفاـل يـدخل تاـدى إلـى مفاـولين األول االسـم الموصــولس  سالمـؤمنين وأراد المحـل وهـو الجنـة

 يقيقي.ل الجار والمجرور ب،رع س في يال ُأوّ )الجار والمجرور(والثاني شبه الجملة 

 2ويرى القر بي : )أّن الريمة هي اإلسةل س بمانى يدخل من يشاء في اإلسةل(

 (.في ها  الحالة متالب بالفال )يدخلوشبه الجملة 

أرثـر شـموالس فالريمـة تشـمل  واستخدال الريمة تـدال مـن الجنـةس أو اإلسـةل يجاـل مـن الريمـة

مفسرونس فالريمة واردة فـي الـدنيا وافخـرة ينس وربما شملت أمورا أخرى لم يتطرق إليها الاالثن

. 

ِل ْا اُتََلُ ِِآَباِ َنُ﴿قال تاـالى:  .2 ِِ امنٌَْرُُِْعَآْض َنَُب َِلَ ٌُْغْدِ اَُ َبِرلٌَُِ َُِ َ ُ َ ْا ْ ُامَساٌَبٍُْحَ

 [.46]رافر:  ﴾حََشَدُاِمعَذَا ُِ

مـ،ة وضـمها وضـم توصـل اله قرأ اتن كثير وأتو عمرو وعاصم في رواية أتي بكر واتن عـامر

وقـرأ نـافد ويمـ،ة  سوفي ها  الحالة انتصاب )آل فرعون( علـى النـداءس وأشـد مفاـول بـه سالخاء

وفـي هـا  الحالـة تكـون )آل  والكسائي وعاصم في رواية يفص بفتح الهم،ة وقطاها وكسر ال

                                                           
 .371س ص26الدار التونسية للنشرس ج التحرير والتنويرس . محمد الطاهر تن عاشور:1
 .90ص س14سج الجامد أليكال القرآن.القر بي :  2
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كما أنـك  مفاوال ثانياس والتقدير إرادة يرع الجر ثّم يافهس مفاوال تهمس )وأشد الاااب( فرعون(

 .1إذا قلت : دخل  يد الدار كان مانا  في الدار

ـــم  وذهـــب اتـــن األنبـــارد إلـــى أّن )آل فرعـــون( مفاـــول بـــه ألدخلـــوا إذا كـــان تهمـــ،ة القطـــد س ول

 . 2يتطرق إلى أشّد الاااب 

ِل ْ اُتََلُ ِِآَبِ نَُقـال:   ِِ ولـم يقـل تقـول السـاعة يـدخل آل فرعـونس ولجـأ إلـى فاـل األمـر مـن  "حَ

 .(3)أفال الصادر من الخالب الرييم للداللة على م،يد الغضب صيغة 

 .(4)فاول ثانم وأدخلوا  بقطد الهم،ة أمرًا من أدخلس فيل فرعون مفاول أولس و أشد الاااب  

 .ول المفاول الثاني إلى ظرع يقيقيس أُ والمقصود بأشد الاااب جهنم

افيـات السـابقة جالتـه متاـديا إلـى ( فـي ن الهم،ة التي ارتبطـت بالفاـل )دخـلإ وخةصة القول

يــؤول ب،ــرع  اومجــرور  ااني جــاء ظرفــا يقيقيــا كمــا فــي جنــاتس أو جــار والمفاــول الثــ سمفاــولين

 . يقيقيس كما ورد في باقي افيات

)الجنة( في ثةثة مواضدس والتابير عن الجنة كـان  الفال )أدخل( في الحواميم ارتب  بالريمة

 نــة بشــكل صــريحس أو جــار ومجــرور يــؤول إلــى اســم مكــانسإمــا تــاكر الج بــأرثر مــن  ريــبس

 )أدخـل( بالنـار مـّرة وايـدةس فالريمـة أقـرب إلـى اإلنسـان   الفاـلرقوله )فـي ريمتـه(س كمـا ارتـب

 الغضب. من

                                                           
. أتو علي الحسن الفارسي النحود: علل القراءات السبدس تحقيب: عادل أيمد عبد الموجودس علي محمد ماّو س دار الكتب 1

 .278ص س4س جّيةس لبنانالالم
 س2ج سلحميد  هس الهيعة المصرية للكتاب:  ه عبد اتحقيب سفي رريب إعراب القرآن: البيان أتو البركات اتن األنبارد  .2

 .332ص
 .172ص ال يمس دراسة في أسرار البيانس . محمد أتو موسى:3
 .486س ص9الدر المصونس ج :. السمين الحلبي4
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 أدرى 

 وأفادت التادية. س( في الحواميم مّرة وايدةوردت صيغة )أدرى 

الشــيء أو اعتمــاد   لبــاس ُيقــال : َدريــت  : أيــدهما قصــدلــدال والــراء والحــرع الماتــل أصــةن ا

ّدة تكون في الشيء   .1الشيءس وهللا تاالى أدرانيهِّس وافخر يِّ

ب تيانـــه لتا،يمـــه كقولـــه ّقـــفقـــد عُ   -ومـــا أدراك-رـــر فـــي القـــرآن وكـــل موضـــد ذَ  س: أعلمـــهأدرا  

َراَكَُماٌُمَِل َاٍُْاِم َاِدرُِ ﴿ تاالى: ِِ وكـل  [3-2] القـدر:﴾ حَِماِفَُشاِ آُ  نُِِما مَِل َاٍُْاِم َاِدِرَُلِلاآُأ * َ َماٌُحَ

ُمَعَ ََََُُّْزَكى﴿ لم ياقبه تالك كقوله تاالى -ما يدريك  -موضد ذكر فيه  ََ ]  ﴾      َ َمٌُُِْدِرُ

  2 [30عبس :

َّللَاُْ﴿ وافيــة الكريمــة الــواردة فــي الحــواميمس والتــي وردت فيهــا صــيغة )أدرى( هــي قولــه تاــالى:

ُمَعََلُامَسٌَبٍَُرَِآُبُأامَِذأُحَِاَزَلُاِمِمتَُ ََ َُ اِمِتلَزاَنَُ َمٌُُِْدِرُ ِ  [17] الشورى : ﴾ٌَ ُاٌِِمَحق 

                                                           
 .مادة درد  سلغةمقاييس ال :. اتن فارس 1
 . د : مفردات ألفاظ القرآنس مادة در . األصفهاني 2
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  .يدريك في افية الكريمة من الدراية بمانى الالم

 س وأنـ،ل الميـ،ان وهـوشـتمل علـى أنـواع الـدالئل والبينـاتأنـه تاـالى أنـ،ل الكتـاب الم والمانى : 

. ومتــى كــان  يالمـون أن القيامــة متــى تفـاجعهمأنهــم الس و الفصـل الــاد هــو القسـطاس المســتقيم

س ويتــرك  ريقــة أهــل االســتداللويجتهــد فــي الن،ــر و  س وجــب علــى الااقــل أن يجــدّ األمــر كــالك

 1  الجهل والتقليد

 س: قــد تــدرد الكــاع منهــا خطــاب لغيـر ماــين بمانــىو  سوكلمـة ومــا يــدريك جاريــة مجـرى المثــل 

( مـن . و)يـدريكة واالستفهال مستامل فـي التنبيـه والتهيعـة( استفهاميس و)ماأد قد يدرد الدارد 

  .2 دراية بمانى الالم ال

 أذهب

 .على تناء أفال مّرة وايدة في الحواميم )أذهب( صيغة جاءت 

س والـاهاب إمـا فـي الماديـات المحسوسـة أو فـي 3 الـاهاب: المضـّيس يقـال ذهـب بالشـيء وأذهبـه  

وفـي [ 17] النا عـات : ﴾َِمَاىُ ِِآَباِ نَُ ِخَهٌَْا﴿ :وله تاالىالمانويات الماقولةس ففي المحسوس كق

 .4[114] هود :  الحسنات يذهبن السيئاتالماقول كقوله:  

ِالٌََُ اِساتَِتتَِعتِْلُ﴿ ِْتِْلَُهل َِْاٌ ِْمِلُ ِايَُكلَاٌ ِْمْلُامادُّ اَِ اٌُ َاٌِملَِ َ َُ َُِ َ ُُِْعَآْلُامَِذَُنَُكفَْآ اَُب َىُامنٌَِرُحَِخَه

َُ اَِتٌُْكِنتِْلُ َِفْس ْ نَُ ِ َِرِلُاََِِلِآُاِمَحق  َِ األحقداف: ﴾] ِْجَزِ َنَُبذَاَ ُاِمْ  ِنُاَِتٌُْكِنتِْلُ َِستَِمِْْآ َنُ ِيُا

20]  

                                                           
 .138ص س13س ج. الرا د: مفاتيح الغيب 1

.67ص س26ج : التحرير والتنويرسمحمد تن عاشور .2 
 .مادة ذهب س.اتن فارس: مقاييس اللغة 3

مادة ذهب.األصفهاني: ماجم ألفاظ القرآنس   . 4 
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استوفيتم ما لكم من الطيبات من نايم الدنياس فلم يبب لكم  يبات باـدها ألنكـم لـم  وتفسير افية: 

 .1 وعااب الهون هو ج،اء استكباركمتحرصوا على نوال  يبات افخرةس 

                                                           

.42س ص27رس ج: التحرير والتنويمحمد تن عاشور  .1 
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قرأ اتـن كثيـر )آذهبـتم( تهمـ،ة مطولـةس وقـرأ اتـُن عـامر )أأذهبـتم( تهمـ،تين وقـرأ نـافد وعاصـم وأتـو 

  1)أذ هب تم( تلفف الخبرس ويجة الخبر أن االستفهال تقريرس فهو مثل الخبر عمرو ويم،ة والكسائي

ـــدنيا ر لكـــم مـــن المـــا قـــدِّّ  المانـــى أن كـــلّ وبـــالك يصـــبح  طيبـــات والرايـــات فقـــد اســـتوفيتمو  فـــي ال

 شيء . وأخاتمو س فلم يبب لكم

 2فالباء مرادفة للهم،ة  سالفال ذهب يتادى بالباء والهم،ةو 

وإذهاب الطيبات في افية الكريمة ياني مفارقتهاس كمـا أن إذهـاب المـرء إباـاد لـه عـن مكانـة لـهس 

 والاهاب المبارية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أذاق

                                                           
 .347ص س4ج : الحجة في القراءاتس. أتو علي الفارسي 1

.118: دراسات ألسلوب القرآنس صمحمدعبد الخالب عضيمة  .2 
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بصـــيغة  مواضـــد فـــي الحـــواميم بصـــيغتي الماضـــي والمضـــارعس فـــي أرباـــة )أذاق(الفاـــل  جـــاء

وفــي  فــي ثةثــة مواضــدس  كــان فــي الاــاابس ارعس وفــي موضــد وايــد بصــيغة الماضــيالمضــ

 .في  موضاين النايم

طّاــٍمس ثــم يشــتب منــه مجــا ا الــاال والــواو والقــاع أصــل وايــدس وهــو اختبــار الشــيء مــن جهــة ت 

 .1 لس أذوقه ذوقاس وذقت ما عند فةن اختبرته: ُذقُت المأرو فيقال

 .2اوق: وجود الطام بالفمس وأصله فيما يقّل تناولهس وأما ما يكثر منه فُيقال له األرلال

ويبــدو أن أصــل الــاوق هــو الــاوق المــاددس ومــن ثــّم تطــور إلــى اإليســاس أو الــاوق المانــود 

 الاد تشترك فيه جميد قوى الحس.

ـــالمانى المجـــا دس ييـــث اســـتامل فـــي اإليســـاس الاـــال الـــاد ورد الفاـــل ذاق فـــي الحـــو  اميم ب

 .(3)تشترك فيه جميد قوى الحس

وجاء هاا البناء )أذاق( على اإل ةق متاديا لمفاولين؛ ألنه في األصل متاـٍد لمفاـول وايـدس 

 عر  لها  افيات: أتيدة الهم،ة كانت للتادية وفيما يف،يا

ُُ،حخرناٌ ُركتاٍَُ مَئِِنُ﴿قال تاالى:  .1 ِمنَاٌُِماِنُاَِعاِدَُضاَآاَءَُمَساتَُِّْمَلَ ْا مََنَُهاذَاُِمايَُ َماٌُحَْلانُّ

َ مَئِِنُْرِجِعْيَُِمَىَُرا ِيََُِنُِميُِبِنَد ُْمَِ ْحِسنَىُ َ َنْنَْ ِئََنُامَِذَُنَُكفَْآ اُاَِتٌُ َبِت ْ اُامَسٌَبٍَُرٌَئَِتٍُ 

 [.50ت: ]فصل ﴾ِمِنَُبذَا  َُغِ لظُ َ مَنِْذُ َنَْ ِلُ

ـــى  :يقـــول الطبـــرد  ـــا  مـــاال :أذقنـــا  بمان ـــه فـــي مايشـــته باـــد وهبنـــا  عـــ،اس ور قن س فوســـانا علي

أد لـعن فرجنـا عنـه  :  الريمـة هـي الفـرج باـد الضـيب يقـول س ويـرى األلوسـي أن إذاقـة1 الاسر
                                                           

 .مادة ذوق  : مقاييس اللغة س.اتن فارس 1
 .مادة ذوق .األصفهاني: مفردات ألفاظ القرآنس 2
 .124لس ص1990 سدار الماارع صيغة أفال دالالتها في القرآنس . توفيب أساد:3
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س وســّمى النامــة ريمــة ألنهــا مــن آثــار 2ك بصــحة باــد مــر  أو ســاة باــد ضــيب أو ريــر ذلــ

 .3ريمة هللا 

الريمــة ال يمكــن أن  رلمــة أذاق لــم تــأت بــالمانى الحقيقــي الــاد تقــول عليــه ياســة الــاوق ألن

 .تااق باللسانس وإنما جاءت كلمة )أذقنا ( بمانى منحنا  الريمة

:  تانــي أنــه وجــد هــا  الريمــة وجــودًا ظــاهرًاس وأنــه (أذقنــا )أتــو موســى فــي تفســير  يقــول محمــد

  الريمة لم تكن بكسبهس ألن الريمة ال تكون بكسب وإنما تمتد تهاس وذاق يةوتهاس ولكن ها

 .(4) هي محض عطاء الريمنس ال تمنح إال منه سبحانه

ان ياــي  فــي ناــم ال س فهــاا اإلنســســان لــم تكــن تدعائــه و لبــه وإلحايــهالريمــة التــي ذاقهــا اإلن

لوقــات فــي المخوموجــودة س كــل مكــان س وهــو يتــاوقها ألنهــا موجــودة يولــه فــيتاــّد وال تحصــى

 وال يدرك أن هناك قوة منحته وأذاقته ها  الريمة . سهالمسخرة لخدمت

 فتادية الفال ذاق بالهم،ة أعطا  مانى المنح والاطاءس وهاا استدعى وجود مفاولين .

تحمــل مانــى  [50]فصــلت : ﴾مَنْااِذُ َنَْ ِلُِمااِنَُبااذَا  َُغِ االظُ  َُ﴿وجــاءت الفاصــلة القرآنيــة ل يــة 

 سس لكنـــه يشـــمل الاـــااب أيضـــاى الريمـــةولتبـــين أّن الاطـــاء ال يقتصـــر علـــالتهديـــد والغضـــبس 

 الغضب.يحمل داللة مضاعفة التوكيد فيها  جودوو 

                                                                                                                                                               
 .491ص س21س ج جامد البيان.الطبرد :  1
 .10ص س25. األلوسي : رو  المااني س ج 2
 .405ص س7. أتو يّيان : البحر المحي  س ج 3
 .488ال يمس ص محمد أتو موسى: .4
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بالاـــاابس ال الاـــااب ذاتـــهس فقـــد يكـــون الاـــااب شـــديداس ولكـــّن واإلذاقـــة هنـــا تـــرتب  باإليســـاس 

اب هـي جــ،ء الشـخص الماـا ب فـي يالـة ريــاب عـن الـوعي فـة يشـار بــهس كمـا أّن إذاقـة الاـا

 من الاااب نفسهس فحذا كان هاا هو الج،ء فكيف يكون الكل ) الاااب(؟.

ففـي البدايـة أذاقهـا  سة مـن النـاسالفاسـد   الفعـةافية تمثـل عطـاء هللا لهـا وجملة أذاق في تداية

كـان  لاـاابس والاـااب تدل الريمـةس والريمـة سـبقت ا هللا الاااب اهاس فأذاقهتفجحدهللا الريمة 

 نكار الريمة.باد إ

 لنايقنهم: الهاء مفاول أولس والجار والمجرور متالب بمفاول به ثاٍن تقدير  شيعًا.

اَِتاٌُرَاَدَمِيُ﴿قال تاالى:   .2 ِْْ ِلَُسال ِئٍَُأ ِاَساٌَنُِمنَاٌَُرِكَتاٍُ  َاِآَحُاَِ اٌَُ َِِنُ ِْ ا َ َِاٌََُِخَاُحَخَِرنَاٌُاِْلِ

ِاَسٌَنَُكفْ رُأ ُِِدُِ ِلُ َِاَنُاِْلِ  [.48]الشورى:  ﴾حَ

جــاء س   1النامــة مــن الصــحة والغنــى واألمــن أذقنــا اإلنســان ريمــة: منحنــا   يقــول ال،مخشــرد:

 الفال أذاق بمانى المنح والاطاء كما ورد في افية السابقة.

واإلذافة دالة على فرط اإلصابةس والتابير عن النامة والريمة للداللة على أن ها  النامة من 

 .(2)ن رير أن يكون لهاا اإلنسان أد يب فيهامحض عطاء هللاس م

 اإلنسان: مفاول أولس ريمة: مفاول ثاٍن.

 

 

                                                           
 .420ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاع س1
 .226محمد أتو موسى: آل يمس ص .2
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ُِمنِْذُ َْ ِلَُبذَاَ ُاِمِخاِزأُِ﴿قال تاـالى:   .3 ُاَِحَسٌت  اُ ِيُحٌََُ   ٌَُصِآَصآ   ﴾... َََِرَسِ نٌََُب َِلِ ِلُِرُح 

 [.16]فصلت: 

س فالاـــااب فـــي افخـــرة 1لـــريح أو لأليـــالاإلذاقـــة ل س وقـــال ال،مخشـــرد عـــنايقهم بالتـــاءوقــرىء لتـــ

 2أخ،ى لهم وأشّد إهانة وإذالال

اقـــة الاـــااب أصـــاب س ألن إذالاـــااب وربمـــا تكـــون الاـــااب باينـــه إذاقـــة الاـــااب هـــي جـــ،ء مـــن

س وأد ذل أشـّد مـن أن تترامـاهم الـريح فـي واإلذاقـة ارتبطـت بالـال واإلهانـةس بكثير مـن الاـااب

 رل مكان .

الـــريح ال الريـــا س ويحمـــل الغضـــب الشـــديد ألنـــه تـــّين أننـــا أرســـلنا علـــيهم لنـــايقهم: تاليـــل إلرســـ

األمــر المطلــوبس والتابيــر عــن  هــي وكــأن إذاقــة الاــااب  سالصرصــر لنــايقهم عــااب الخــ،د 

إذاقـة الاـااب و  .(3)اإلصابة باإلذاقة ياني أنها إصـابة تـااقس وإذاقـة الاـااب أهـول مـن إصـاتته

 .ت هللاس وجحدها ررم الالم تهاتكبار على آياجاءت ردا على االس

َُشاِدُد اَُ مَنَِجاِزَُنَْ ِلُحَِساَ حَُامَاِذأَُكاٌاْ اَُُِعَت ْا نَُ﴿قال تاـالى:  .4  ﴾ َ َنِْذُ ََنُامَِذَُنَُكفَْآ اَُباذَااٌ 

 [.27]فصلت: 

س ألنه صاب على اإلنسان أن يتخيل يجـم الاـااب الـاد ذاقة الاااب جاءت بطريقة تخيلّيةوإ

 .  بالكفار والجايدينقد ين،له هللا

                                                           
 .491ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاع س 1
 .484ص س21ج . الطبرد : جامد البيانس 2
 .371آل يمس ص . محمد أتو موسى :3
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إذاقـــة الاـــااب: تاـــايبهمس اســـتاير لـــه اإلذاقـــة علـــى  ريـــب المكنيـــة   :محمـــد تـــن عاشـــور يقـــول

 .(1)]الخيال[  والتخّيل

القـدر القليـل الـاد يـؤتى بـه ألجـل التجربـةس ثـم إنـه يـرتب  بن لفـف الـاوق فحمن قبل   وردوكما 

 ؟ابًا شديدًا فكيف يكون الكثيـرليل منه عاتاالى ذكر أن ذلك الاوق عااب شديدس فحذا كان الق

 مفاـول بـه أولسالـاين:  سفتاـدد الفاـل إلـى مفاـولين سهنا كثر استخدال الاوق في الاـاابمن 

 : مفاول به ثان.عااباو 

أذاق( يســب ورودهــا فــي الحــواميمس يتضــح أن صــيغة أذاق مــن خــةل هــاا الاــر  لصــيغة )

اد يقتصـر علـى الطاـال والشـرابس وتحـّول بفاـل اختلف ماناها عن المانى المجرد المـادد الـ

هم،ة التاديـة إلـى المانـى المجـا د الـاد أخـا مانـى المـنح والاطـاء فـي يـال ارتبطـت اإلذاقـة 

يــه مــن المانى الســلبي المــرتب  بالاــااب لتبــين أن مــا وصــل إلبــتينمــا جــاءت اإلذاقــة  سبالريمــة

 س فكيف يكون الكثير.التاوق ليس إال شيعا قلية

 استخدال الاوق في الاااب على الاوق في الريمةس فالريمة واساةس والاااب قليل.ورلب 

 

                                                           
 .279س ص25التحرير والتنويرس ج . محمد الطاهر تن عاشور:1
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 أرى 

ردت أرى في الحواميم بصيغ مختلفةس بصـيغة المضـارع فـي سـباة مواضـدس وبصـيغة األمـر و 

وجمياهــا جــاءت متاديــة إلــى مفاــولينس س فــي موضــاينس وبصــيغة الماضــي فــي موضــد وايــد

 .ود والمانى الاد أفادته ال،يادة األصل اللغ توضيح  أتيوفيما ي

 1يدّل على ن،ر وإبصار باين أو بصيرة   الراء والهم،ة والياء أصل 

ــا بالحاســة أو مــا يجــرد مجراهــاس والثــاني  سالرؤيــة إدراك المرئــيس وذلــك يســب قــوى الــنفس إّم

ُ َاآَُ﴿: بالوهم والتخّيلس والثالث: بـالتفّكر نحـو قولـه تاـالى ََ َُماٌُ س [48]األنفدال: ﴾ِ نََُِاِ ايُحََرى 

َُِْمٌَُرحَى﴿: والرابد بالاقل كقوله تاالى  2[11] النجم : ﴾َمٌَُكذََ ُاِمفَْؤا

س وهي ك المرئي أخا الفال مفاوال وايداس وإن كانت  الرؤية رؤية القلبفحذا كانت الرؤية بحدرا

 .ال،ن أو الالم تاّدت إلى مفاولينبمانى 

س وإن كانـت علمّيـة ودخلـت الهم،ة تاّدت إلـى مفاـولينعليها  ودخلت سورأى: إن كانت بصرية

 س وفيما يأتي التوضيح :ا الهم،ة تاّدت إلى ثةثة مفاعيلعليه

َِرِلُ ََتاِنَُُِنْ اْآاٌَُِماِنُاَاَِِسَُّللَاَُِِِنُ﴿: قال تاـالى -1 َِ ُاِملَِ َ َُلٌِهِآَُنُ ِيُا َْ ٌَُُرَِ ِ ُمَْمْلُاِمْتِ 

َُِِجٌَءاٌَُرٌََلُ ِِآَبِ ْنَُمٌُحُْ َُسِْلَلُامَآَشٌ ََ َُمٌُحََرىَُ َمٌُحَِهِدُْمِلَُِ ََ  [ 29]غافر :﴾ ِرُْمِلَُِ

ه ال يجــو  اإلقــدال علــى والــوارد فــي تفســير هــا  افيــة أّن مــؤمن آل فرعــون نبــه قــول فرعــون أّنــ

 بقوله:س فرّد عليه فرعون  قتل موسى

 

                                                           
 .مادة رأى . اتن فارس : المقاييس س 1

مادة رأى.مفردات ألفاظ القرانس  الرارب األصفهاني : ان،ر : . 2 
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ال مــا أرى لنفســي ولكــم صــةيا مــا رأيكــم أيهــا النــاس مــن الــرأد والنصــيحة إ يقــول الطبــرد:  

 .2)ما أشير عليكم إال بقتلهس وال أستصوب إال ذلك( 1 وصوابا

أد مـا أشـير علـيكم بـأن تاتقـدوا إال  س)أريكم ( ما أجالكم رائـين إال مـا أرا  لنفسـيـوالمقصود ت 

بما  : أد ال أشير إال3عرفانّيةس تتادى إلى مفاول وايد الرؤية ويرى الشنقيطي أنّ  سما اعتقد 

 .4هو ماتقدد 

س فتاـدت إلــى االعتقـادوالخةصـة: أن مـا ُأشـير علـيكم إال مـا أعتقـد  صــواباس فـأريكم مـن رؤيـة 

 .5س والثاني: االسم الموصول )ما أرى(: األول الضمير المتصلمفاولين

ُِِنُحََضاَ اٌَُِماَنُاِمِجا﴿ :وقوله تعالى ِااِ ُاَِجعَِ ْ َتاٌُ َِحاَيَُ رٌََلُامَِذَُنَُكفَْآ اَُراَنٌَُحَِراَاٌُامَاذَ َُ اِْلِ ن ِ

َِسفَِ لنَُ َِ  [29] فصلت : ﴾حَِرَداِمنٌَُِملَْم اٌَُِمَنُا

 س وفيها قراءتان:والاين مفاول ثان سنا مفاول أول سبالهم،ة مفاولين دد إلىعُ  لفال)أرنا(ا

ــاين أضــةنا بســكون الــراء مانــا (نــاإذا قلنــا )أر  :  يقــول ال،مخشــرد  ــا الل ا قلــت أرِّنــا وإذ س: أعطن

 .6تاود على إتليس وقاتيل الاد قتل أخا   (س فالمانى: أبصرناس )واللاينبالكسر

ويضـــرب الـــرا د مـــثة فـــي ذلـــك:  إذا قلـــت أرِّنـــي ثوبـــك بالكســـرس فـــالمانى بصـــرنيهس وإذا قلتـــه 

 .7بالسكون فهو استاطاء مانا  أعطني ثوبك 

                                                           
 .378ص س21. الطبرد: جامد البيان سج 1
 .386ص س7: البحر المحي س ج. أتو ييان 2
 .386ص س6الشنقيطي : أضواء البيانس ج ان،ر:. 3

 4. 134س ص25محمد تن عاشور: التحرير والتنويرس جان،ر:  
 .480ص س8محيي الدين دروي  : إعراب القرآن وبيانه سج ان،ر: . 5

.382ص س5:  الكشاعس جال،مخشرد  .6 
 .104س ص13: التفسير الكبيرس ج.الرا د 7
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ترؤيتهمــــا كــــي نجالهمــــا تحــــت ا بمانــــى مّكنــــا مــــن اللــــاين أضــــةن أرنــــا( وعنــــد اتــــن عاشــــور )

 .1 أقدامنا

أرى( البصــريةس س ألّن المانــى اســتدعى وجــود )أرنــا( بكســر الــراء هــي رؤيــة الاــينوالملخــص )

 .إلتيان من أجل اإلبصار واالنتقالألن اإليضار أو التمكين أو ا

ْلُمَْمِلُِماَنُامَساَتٌ﴿: وقوله تاالى َُماِنُُْنِلاْهَ ُامَِذأُُِْآُْمِلُتٌََُ ََُِِّ ُْنَز ِ ََ  ﴾بِءُِرِزر اٌَُ َماٌَُُتَاذََكْآَُِ

ـــات هـــي م،ـــاهر قـــدرة هللا فـــي هـــاا الكـــون مـــن ريـــح وســـحاب ورعـــد وبـــرق [ 13]غدددافر: افي

هــــا  الماجــــ،ات يتطلــــب رؤيتهــــا واإليمــــان ت سوصــــواعب وماجــــ،ات جــــاءت علــــى أيــــدد الرســــل

 2.بصريا

فكـــل شـــيء يقـــد عليـــه  سنها( يجاـــل آياتـــه أمـــامكم بحيـــث ترونهـــا وتبصـــرو )يريكمـوالمقصـــود تـــ

فالرؤيـة هنــا بصــرية  سفالشــمس آيـة والقمــر آيــة سمـن آيــات هللا البصـر فــي هــاا الوجـود هــو آيــة

 الكاعس آيات(.ل الهم،ة تادت إلى مفاولين هما )وبفا سمتادية إلى مفاول وايد

ُِهااَيُحَِكَْااْآُِمااِنُحِْلتَِ ااٌُ﴿:وفــي قولــه تاــالى ََ َُِ  ٍ َ حََلااِذاٌَْهِلُاٌِِمعَااذَاِ ُمَعَ َْ ااِلَُ َمااٌُاْااِآُِ ِلُِمااِنُتََُاا

 [48] الزخرف :  ﴾ َُِآِجعْ نَُ

إال وتكون ها  افية أربـر وأع،ـم  سما نريهم من آية دالة على صدق نبينا موسى  والمقصود:

وإلدراك هـــا   سوافيـــة هـــي كـــل م،هـــر مـــن م،ـــاهر قـــدرة هللا فـــي خلقـــه س3 مـــن أختهـــا الســـابقة

                                                           

281ص س25ج محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس .1 
453س ص7ال،مخشرد: الكشاعس ج ان،ر : .2 

 .89ص س16. القر بي : الجامد أليكال القرآن سج 3
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وبفاــل  سلــالك كانــت الرؤيــة بصــرّية متاديــة إلــى مفاــول وايــد سالم،ــاهر ال تــّد مــن إبصــارها

 س وصيغ الفال بالمضارع الستحضار الحالة.تادت إلى مفاولينالهم،ة 

ُ ﴿:وقوله تاالى َِرِلُحَِ ُمَْ اِلُِشاِآكأ َِ ِْ ِنَُّللَاُِحَْر اِيَُمٌخَاَُل َ ْ اُِمَنُا ُِتِْلَُمٌُ َِدْب َنُِمِنُ رِْلُحََرحَ

رِلنَُُ ِيُامَسَتَ اتُِ ِِ َُِِنُْكِنتِْلَُصٌ ِِْلَُهذَاُحَِ ُحٌَََُرة ُِمِنُِبِ ل   [4]األحقاف : ﴾اِئِتْ اِيُاِِمتٌَ  ُِمِنُرَ

والمقصـــود بافيـــة قـــل يـــا محمـــد لهـــؤالء المشـــركين بـــا  مـــن قومـــك أرأيـــتم أيهـــا القـــول األوثـــان 

الستفهال في قوله س وا1أروني أد شيء خلقوا من األر  سواألصنال التي تابدون من دون هللا

 .2)ماذا خلقوا( استفهال توبيخيس واألمر يحمل مانى التاجي، والمبالغة عن عدل خلقهم شيعا

 .3ويرى محمد تن عاشور  أن )أرأيتم( استفهال تقريرد كناية عن مانى أخبروني 

 (.مانـــا  أخبرونـــي عـــن الـــاين تـــدعون مـــن دون هللاس وهـــي األصـــنال ( :تـــدعون  مـــا أرأيـــتم قـــل

 وفيه مانى التاجي،. تفهال توبيخاس: األر  من خلقوا ماذا أروني

وفـــي اإلعـــراب : أرأيـــتم : فاـــل وفاعـــل ومـــا مفاـــول بـــهس أرونـــي: فاـــل أمـــر وفاعلـــه ومفاولـــهس 

أرونـي( توكيـدا ) والجملة توكيد لرأيتمس )وماذا خلقوا( مفاول أرأيـتم الثـانيس ويجـو  أن ال تكـون 

وال ثانيــاس وأرونـي كـالكس وقولــه ألرأيـتمس فتكـون المسـألة مــن بـاب التنـا ع ألّن أرأيــتم يطلـب مفاـ

 .4)ماذا خلقوا( هو المتنا ع فيه

ومفاول  أرأيتم  األول هو  ما تدعون . ومـاذا خلقـوا: جملـة وهاا ما ورد عند أتي ييان يقول  

 اســـتفهامية يطلبهـــا أرأيـــتمس ألن مفاولهـــا الثـــاني يكـــون اســـتفهاماس ويطلبهـــا أرونـــي علـــى ســـبيل

                                                           
 .92ص س22ج الطبرد : جامد البيان س ان،ر :. 1
 .214ص س7ج الشنقيطي : أضواء البيان سان،ر : . 2
 .10ص س27ج التنويرس. محمد تن عاشور : التحرير و  3
 .166ص س9ج محيي الدين دروي  : إعراب القرآن وبيانه سان،ر :  . 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=46&ayano=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=46&ayano=4#docu
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. ويمكـن أن يكـون م  الثـانيأرأيـتس أعمل الثاني وياع مفاـول  لفهاا من باب اإلعما سالتاليب

 1. دكأنهما مانى واي سبمانى أخبروني س أرأيتمأروني توكيدا لـ  

ـــان  ـــى اإلتي ـــار أوالس والقـــدرة عل ـــة الكريمـــة بمانـــى ارتبطـــت باإلخب ـــة فـــي افي والخةصـــة: الرؤي

 بالدليل ثانيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أردى

                                                           

.54ص س8أتو ييان : البحر المحي س ج .1 
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ي أو تراٍلس يقال رَدي ُته بالحجارة : رميتهس والّردى  أصلالراء والدال والياء   وايدس يدّل على رم 

 .1هو الهةك س وأردا  هللا : أهلكه 

َ خَِمْمااِلَُلاانُّْمْلُامَااِذأَُلنَِنااتِْلُوايــدة فــي الحــواميم فــي قولــه تاــالى: ﴿وردت صــيغة )أردى( مــرة 

اْكِلُ َََِصَِْحتِْلُِمَنُاِمَخٌِسِآُ َِ  [ 23] فصلت :﴾نَُاَِآا ِْمِلُحَِر

 .2  ظنكم أن هللا ال يالم كثيرا مما تاملون أهلككم و ريكم في النار والمانى : 

واإلرداء مسـتاار ل يقـاع فـي سـوء الحالــة  سأد مـات سإذا هلـك س يقـال: ردد: اإلهـةكواإلرداء

وفي  سفحن ذلك أقصى ما هو متاارع تين الناس في سوء الحالة سبحيث جالهم مثل األموات

 3وهو قصر إضافي . سأد ما أردارم إال ظنكم ذلك سإلتيان بالمسند فاة إفادة قصرا

 سيحســـن ال،ـــن بـــا  فيحســـن الامـــل دائمـــا فـــالمؤمن سعمـــل النـــاس علـــى قـــدر ظنـــونهم تـــربهمو 

 ال،ن با  هي اإلهةك . ونتيجة سوء سوالكافر يسيء ال،ن با  فيسيء الامل

 أهلــكردد: هلــك ومــاتس وأردى:  سلفاــل جالتــه متاــدياودخــول الهمــ،ة علــى ا سوردى فاــل ال ل

 وأمات.

 

 

 أراد

 :حواميم في موضاين وأفادت التادية( من رود في الجاءت صيغة )أفال

                                                           
 .مادة ردى . اتن فارس : مقاييس اللغة س1
 .1314ص س1ج . الشوكاني : فتح القديرس2

 3.  272ص س25ج محمد تن عاشور : التحرير والتنويرسان،ر :  
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 الراء والواو والدال ما،م بابه يدّل على مجيء وذهابس والّرود الطلب واإلرادة : ُيقال باثنا رائـدا 

   .1يرود الكّة أد يطلب الكأل

 . 2 : شاء  ومال إليهأراد الشيءس : إذا ساى في  لب شيءمنقولة من راد يرود واإلرادة 

اااٌُ﴿: قدددال تعدددالى ََُِ امَاااِذَُنُِماااِنُاَِعاااِدِهِلَُ َماااٌَُّللَاُُِْْآُاااْدُْلِ ت  َُ َُْتااا   ِ َ َباااٌ َِحِِ ُرَاااِ ِ ُاْااا حُ  ِمتِاااَلُ

ُِِ  [31]رافر:﴾ِمِ ِعٌَْ

ــــــول  للابــــــاد ظلمــــــا يريــــــد هللا ومــــــا ــــــل المــــــؤمن مــــــن -تاــــــالى ذكــــــر   -يق ــــــرا عــــــن قي  آل مخب

: وما أهلك هللا ها  األي،اب من ها  األمم ظلما منه لهم بغير جرل اجترمو  وملعه لفرعون  فرعون 

 .3يريد ظلم عباد س وال يشاؤ س ولكنه أهلكهم بحجرامهم وكفرهم بهتينهم وبينهس ألنه ال 

اء أن ي،لــم فاــل )يريــد( يطلــب بمانــى المشــيعةس فــا  اليحــب صــدور ال،لــم مــن عبــاد س وال يشــ 

 4. عباد 

 تاّدى الفال )يريد( إلى مفاول وايد وهو )ظلما(.

ُِِ﴿: وقوله تعالى ِالٌَُاِْؤ ِاََُُِّمِنَُكٌَنُُِْآُْدَُكِآَثُاآِلَِلَآِةُاَِز مَاَُّْ ِايَُكِآُِاََُِّ َماِنَُكاٌَنُُِْآُاْدَُكاِآَثُامادُّ

: مـن  لـب بمـا ر قنـا  يرثـا  فـي التفسـير [20]الشدورى : ﴾ِمِنَ ٌَُ َمٌُمََُّْ ِيُاآِلَِلَآِةُِماِنُاَِ البُ 

 كـان ومـن فخرتهس فأدى يقوق هللا وأنفب في إع،ا  الدينس فحنما ناطيه ثواب ذلك ونضاعف لهس

الاد آتا  هللا الدنيا والتوصل إلى المح،وراتس فحنا ال نحرمـه  أد :  لب بالمال الدنيا ير  يريد

 5له في افخرة من ماله . ال يفّ  الر ق أصةس ولكن

                                                           
 .مادة رود : مقاييس اللغة سفارس.اتن  1
 مادة رود. ساألصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن 2

. 379ص س21: جامد البيانس جالطبرد  :ان،ر .3 
135س ص25: التحرير والتنويرس جمحمد تن عاشور  .4 
19س ص16القر بي : الجامد أليكال القرآنس ج  .5 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4295&idto=4295&bk_no=50&ID=4336#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3050&idto=3050&bk_no=48&ID=2498#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3050&idto=3050&bk_no=48&ID=2498#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3050&idto=3050&bk_no=48&ID=2498#docu
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  .تاّدى الفال إلى مفاول وايد وهو ير س اد بمانى  لبأر 



73 
 

 

 أسكن

 .( في موضد وايد في الحواميم جاءت صيغة أفال من )سكن

السين والكاع والنون أصل وايد مّطردس يدّل على خةع االضطراب والحركةس ُيقال سكن  

 .1 الشيء يسكن سكونا فهو سارن

إذن أسـكنه بمانـى جالـه  س2كاا أد استو نه : سكن فةن مكانتامل في االستيطان نقولوتس

 يثبت ويستقر . 

َُحُ َلَِظ َِ َنَُرَ اِكَدَُب َاىُ﴿:   في قوله تاالىوصيغة )أسكن(  أفادت التادية  َِِنََُُرَُُِِْسِمِنُامآ ِ

َُشْم رُ  َُصٌَْر  ُِمْمل ِ ُآَلٌََُت  ََ  [33الشورى :]﴾َلِ ِآِ ََُِنُ ِيُخَِم

 3 ن الريح فيركدنس أو ياصفها فيغرقن باصفهاإن يشأ يسكفي التفسير:  

س فـحذا سـكن ذلـك التمـوج فـة فـي الهـواء األّن للـريح يركـة وتموجـ سقطد هبوبهـا:  إسكان الريح

فوراء  سإلى قدرة هللا سبحانه وتاالى على إسكان الريح وقطد هبوبها تشير افية الكريمةس و ريح

 هللا عّ، وجل . هي قوة سقوة أع،م قوة الريا  ال تّد أن تكون 

ألّن مارفـة األسـباب  سويرتب  الفال يسكن بمشيعة هللا القادر علـى إسـكان الـريح وإرسـالها     

مــن تكـاثف الهـواء وتـرارم باضــه فـوق باـض ال ينــافي  سالالمّيـة التـي تـؤدد إلــى إسـكان الـريح

 .4  إسناد الحواد  إلى الفاعل جّل جةله

                                                           
 .مادة سكن: مقاييس اللغة س . اتن فارس 1

مادة سكن. مفردات ألفاظ القرآنس: األصفهاني .2 
 .414ص س5. ال،مخشرد: الكشاع س ج 3

.43س ص25رو  الماانيس ج :األلوسي  .4 
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س وصـــيغة و فاـــل ال ل والهمـــ،ة فيـــه للتاديـــة( هـــكنالفاـــل ســـكن المجـــرد مـــن )أســـالخةصـــة: و 

)أســكن( ارتبطــت بقــدرة هللا علــى إســكان الــريح دون مارفــة األســباب التفســيرّية التــي أدت إلــى 

 ذلك.

 أساء

نفسـه  المانىبـأساء( في موضاين في الحواميم و ( الفال )ورد من ها  المادة على تناء )أفال

ء أد قبيحة اُقبحس نقول: رجل أسوُأس أد قبيح س وامرأة َسو  السين والواو والهم،ة ُتقال في باب ال

: كل ما س وأساء الامل: أفسد س والسوءأساء والمصدر إساءة بمانى فال سوءا ضد أيسن س1 

 2يغّم اإلنسان من األمور الدنيوية واألخروّية .

ٌُ َِ نَِفِسََُِّ َمِنُحََسٌَءُ َعَ َِلَ ٌُ ََُُمنُِ﴿قال تاـالى:  ُِمِ عَِْلادَُِبِتَلَُصٌِمح  ُاَِظاَ    ََ ] فصدلت : ﴾ َمٌَُراُّا

هللا ســبحانه وتاــالى مســتغن عــن  اعــة الابــادس فمــن أ ــاع فــالثواب لــهس يقــول القر بــي   [46

 .3ومن أساء فالاقاب عليه  

فررقلولررنفل مؤررنمررن ب(ذلرر  )كمرر أب،مررن بؤمنذةرر حو حمررءأعؤرر  (علرر )وحرر  

 افيتين الكريمتين في الهيعة نفسها.وجاءت صيغة )أساء( في  س4ؤ لعط  

ــه تاــالى:  ٌُ َِ نَِفِسااََُِّ َمااِنُحََسااٌَءُ َعَ َِلَ ااٌُُْااَلَُِمَااىَُرا ِْمااِلُ ِْآَجعْاا نَُ﴿وقول  ﴾َمااِنَُبِتااَلَُصااٌِمح 

 [15:]الجاثية 

                                                           
 .مادة سوء. اتن فارس : مقاييس اللغة س  1

 2.الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة سوء 
 .331ص س15. القر بي : الجامد أليال القرآن س ج 3
 .319س ص25: التحرير والتنويرس ج محمد تن عاشور .4
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 سفالــى نفســه جنــى س: مــن أســاء عملــه فــي الــدنيا بماصــية ربــه ومخالفتــهوالمقصــود فــي افيــة 

 .سوى نفسه اس ولم يضّر أيدأعماله ألنه أوقاها في شرّ 

مفاــول بــه محــاوع تقــدير  أســاء وال س( جــاءت للتاديــة فــي افيتــين الســابقتينالهمــ،ة فــي )أســاء

 عمل سوءا(.س لالك قال )أساء( ولم يقل )أساء( تفيد التاميموصيغة )س عمله

 

 أشرك

هـو أن يكـون الشـيء  الشين والراء والكاع أصةنس أيدهما يدّل على مقارنة وخةع انفرادس و 

تين اثنين ال ينفرد بـه أيـدهماس وشـاركت فةنـا فـي الشـيءس إذا صـرت شـريكهس وأشـركت فةنـا 

 .1إذ جالته شريكا لكس وافخر يدّل على امتداد واستقامة 

س وأصــل المشــاركة خلــ  : جاــل لــه شــريكا فــي ملكــه وربوبيتــه فهــو مشــركوقــول أشــرك بــا  

ل َكين  2. المِّ

 ( في الحواميم في ثةثة مواضد  في سورة رافر:كوردت صيغة )أشر 

ُِ﴿: قــال تاــالى ُِاِمعَِ ااي  َ ِّ ِِْبااَيَُّللَاَُْ ِكااَد َُْكفَااِآ ِْلَُ َِِنُُِْرااَآِكُاِااَُِّ ِْؤِمنْاا اُ َااٌِمْحِمْلُ خَِمْمااِلُاََِاَااََُِّْخَاُ

 [12]غافر:  ﴾اِمَمِْلآ
  3: وإن يجال   شريك تصدقوا من جال ذلك له تؤمنوا به يشرك وإن   :يقول الطبرد 

 س4 حذا ذكرت الةت والا،ى وريرهما صدقتم واستقرت نفوسكم ف

                                                           
 .مادة شرك . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1

.مادة شركاألصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن س   .2 
 .362ص س21ج س. الطبرد : جامد البيان 3
 .427ص س7. اتن عطية : تفسير اتن عطية سج 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=40&ayano=12#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=40&ayano=12#docu
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و لـب مـنكم  سهللا ويـد  مـا نـ،ل بكـم مـن عـااب سـببه أنكـم كنـتم فـي الـدنيا إذا عبـد والخةصة

 ورايتكم من ذلك إشراك رير  من األصنال ماه في الابادة. سعبادته رفضتم

وهــو إثبــات  س( الــواردة فــي افيــة الكريمــةتــه صــيغة )أفاــلوهــاا هــو الشــرك الا،ــيم الــاد أفاد

 اله شريكا   في الملك.وج سشريك آخر  

ُِ﴿: وقوله تعالى َّ َِكفَْآُاٌِ َِ ْبا ْكِلَُِمَاىُاِمعَِزُاِزُُ َِدْب اَنِيُ ِِ َُ حَاَاٌُحَ َ حِْشِآَكُاََُِِّمٌُمَِلَ ُِميُاَُِِِّبِ لأ

 [ 42]غافر:﴾اِمََفٌَرُِ

 1 وأشرك با  في عبادته أوثانا  : الطبرد  يقول

( كمـــا تفيـــد مانـــى آخـــر وهـــو وهـــو )جاـــل هللا شـــريكا سأشـــرك تفيـــد المانـــى فـــي افيـــة الســـابقة

 أخرى . المشاركة تين هللا وبين آلهة

اااااَنَُماااااٌُْكِناااااتِْلُ﴿:وقولــــه تاـــــالى ُِ  ِااااايُاِمَحِتااااالِلُُْاااااَلُ ِااااايُامنَاااااٌِرُُِْساااااَجْآ َنُُْاااااَلُرِلاااااَلُمَْ اااااِلُحَ

 [73:]غافر﴾ ِْرِآْك نَُ

 2يقول اتن عطية : أين األصنال التي كنتم تابدون في الدنيا 

 (. في الابادة والمقصود )األصنالتشركون بمانى تشاركون مد هللا

 س( فـي افيـات السـابقة اشـترارها فـي الداللـةخـةل عـر  ماـاني صـيغة )أشـرك لمةيف مـنوا

فـي محاولـة للتقليـل مـن شـأنه جـّل  سوهي البحث عـن جاـل شـريك آخـر   مـن أصـنال وريرهـا

 وعة .

 ( في ثةثة مواضد في الحواميم .اعل من صيغة )أشركورد اسم الف

                                                           
 .391ص س21ج سجامد البيان. الطبرد :  1
 .457ص س7ج ستن عطية. اتن عطية : تفسير ا 2
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َُِ ِكااَد َُْ َكفَِآاَااٌُاَِتااٌُْكنَااٌُاِااَُِّْمِرااِآِكلنَُ َ ََتااٌَُرحَِ اُاَََِساانٌَُرَاا﴿ففـي قولــه تاــالى :  َّ  ﴾ ٌمْ اُتََمنَااٌُاِااٌ

 [84]رافر:

 1أد آمنا با  وكفرنا باألوثان التي أشركناهم 

 2 دون التجدد شيعا فشيعا سجال الخبر اسم فاعل ألنه يدل على الثبوت و

 والمشركون هنا تحمل داللة الشرك في الطاعة والابادة .

َ اِكادأُ ٌَِساتَِ لْت اَُِمَِلاَُِّ﴿قوله تاـالى :  وفي ُِماتِ ْْمِلُُْا َكىَُِمَاَيُحَاََتاٌَُِمَْ ْماِلَُِمَاَُّأ رِْلَُِاََتٌُحَاٌَُاََرآأ

ُِمِ ْتِرِآِكلنَُ ُِلأ َِِفْآ  َُْ َ   [6] فصلت :﴾ َ اِستَ

 آخر . إلهس الاين يشركون مد هللا هنا المقصود الشرك في الابادة

َُ َماٌَُ َصاِلنٌَُاِاَُِّ﴿وقوله تاـالى :  ََ اٌَُ امَاِذأُحَِ َكِلنَاٌَُِمَِلا ُِنَُماٌَُ َصاىُاِاَُِّاْ ك  َشَآَعُمَْمِلُِمَنُامد ِ

ُ َتَفََآرْ اُ ِلاََُِّكْْاَآَُب َاىُاِمْتِراِآِكلَنَُماٌُ َاِدْب ْهِلُ ََ َُنَُ  َِِاَآاِهلَلَُ ْم َسىَُ ِبلَسىُحَِنُحَرِلْت اُامد ِ

 [13] الشورى :﴾ َِمَِلََُِّمِنََُُرٌْءَُ َُِ ِدأَُِمَِلََُِّمِنُُْنِلبَُُِْمَِلََُِّّللَاَُُِْجتَِْي

ويحمل اسم الفاعل داللة الثبات لتاريفه  سالمشركون الاين جالوا   شريكا في ملكه وربوبيته 

 رما ذكرت سابقا. 

 

 

                                                           

300ص س15ج القر بي : الجامد أليكال القرآنس .1 
140ص س1ج أتو ييان: البحر المحي س .2 
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 أصلح

ا يأتي وردت صيغة )أصلح( في الحواميم في موضاينس والهم،ة فيهما أفادت التاديةس وفيم

 توضيح المانى اللغود والصرفي لها  الصيغة: 

 1 ح الشيء صةيا: صلس يقالدّل على خةع الفسادالصاد والةل والحاء أصل وايد ي 

ويكـــون  سوإ الـــة مـــا فيـــه مـــن الفســـاد سوإصـــة  هللا تاـــالى ل نســـان يكـــون بخلقـــه إيـــا  صـــالحا 

 .2بالحكم له بالصة  

 والهم،ة فيهما أفادت التادية . سفي موضاين ( في الحواميمجاء تناء )أصلح  

ااَُّْْكِآه ااٌَُ َ َضااعَتَُِّْْكِآه ااٌَُ َكِت ْااَُّْ﴿: قــال تاــالى َُكَت َتِااَُّْحْمُّ ااََُِِِّكَسااٌاٌ  ُِ ِاَسااٌَنُاَِ اِمَد َ َ َصااِلنٌَُاِْلِ

رٌَ اَُكتَىَُِخَاُاَ ََغُحَْشَد َُْ اَ ََغُحَِراَِعلَنَُسنٍَُ  َُ  َِ ٌمَََُُّْْ ُْ َنَُشِ آ  ََ ُِحَِ ِزِبنِيُحَِنُحَِشْمَآُاِِعَتتَ َلَُر  

ِْيُْ َُتِيَُِا ِيُ ْ ٌُ َِآَضٌ َُْ حَِصِ ِحُِميُ ِيُخْر ِ ُُامَتِيُحَِاعَِتَيَُب ََيَُ َب َىَُ اِمَدَأَُ حَِنُحَِبَتَلَُصٌِمح  ََ َِمَِل

 [15] األحقاف :  ﴾َ َِا ِيُِمَنُاِمْتِسِ ِتلنَُ

س يقـول ال،مخشــرد:   أصـلح لــي لـي الصـة  فــي ذريتـيوأصـلح لـي فــي ذريتـي : بمانـى هــب 

فــي ذريتــيس مانــا  أن يجاــل ذريتــه موقاــا للصــة س كأّنــه قــال هــب لــي الصــة  فــي ذريتــي 

ة مانــى أ ل مــا فيهــا مــن الفســادس أد تفيــد مانــى اإل الــب ()أصــلح أيضــاس وتــأتي 3وأوقاــه فــيهم 

التاديـــة  ين صـــرفيين:س فجـــاءت صـــيغة )أصـــلح( تحمـــل مانيـــوهـــي مـــن دالالت صـــيغة أفاـــل

 واإل الة .

                                                           
 .مادة صلح : مقاييس اللغة س. اتن فارس 1

الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة صلح . ان،ر:  . 2 
 .500ص س5ج : الكشاعس. ال،مخشرد  3
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استطراد فـي أثنـاء الوصـاية بالـدعاء للوالـدين بـأن ال يغفـل اإلنسـان عـن  ذريتي في لي وأصلح

يصــرع عنايتــه إلــى ذريتــه كمــا صــرفها إلــى أتويــهس ليكــون لــه مــن  التفكــر فــي مســتقبلهس بــأن

 وإصـة  الاريـة يشـمل إلهـامهم الـدعاء إلـى الوالـد سإيسان ذريته إليه مثل ما كان منه ألتويه

 1. 

س يقــول الشــهاب الخفــاجي فــي ياشــيته: 2عــدد الفاــل أصــلح بفــي ليفيــد ســريان الصــة  فــيهم 

اإلصــة  متاــّد كمــا فــي قولــه وأصــلحنا لــه  وجــهس   يانــي كــان ال،ــاهر أصــلح لــي ذريتــي ألنّ 

 3فقيل ُعّدد بفي لتضمنه مانى اللطف أد ألطف تي في ذريتي 

ُ﴿: وقولدده تعددالى ُُِْحاابُّ ََ ِمتِ َْ ااٌُ ََتااِنَُبفَااٌَُ حَِصاا ََحُ َااََِجْآ َُْب َااىَُّللَاَُِِاَااَُّْ َُساال ِئٍَُأ  ٍ َ َجااَزاْءَُساال ِئَ

 [40] الشورى :  ﴾امَظٌِمِتلن

 .4بمانى أ ال الخةع تينه وبين خصمه بالافوف﴾ِنَُبفٌََُ حَِص َحَُ َتَُ﴿

 .فو عنه فحّن هللا يأجر  ال محالةوأصلح الوّد تينه وبين الما سَمن  عفا عن ظالمه والخةصة:

 .ر افية أصلح تين الناسوتقدي سأصلح في افية الكريمة بمانى أوقد اإلصة  تين الناس

فيه إشارة إلى أنه لم يبب في نفسه بغضاء  سالحب في القصاص أصلح( إلى صايبوإسناد ) 

 .5 ورأى أن الافو سيصلح ذات البين  سوإنما وجد في نفسه صةيا سلهاا الجاني

 أضلّ 

                                                           

33ص س27حرير والتنويرسجمحمد تن عاشور : الت ان،ر : .1 
177س ص9محي الدين الدروي  : إعراب القرآن وبيانهس ج .2 

 .32ص س8الخفاجي: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاودس دار صادر س تيروتس ج 3
 .523ص س7. أتو ييان : البحر المحي  سج 4

192محمد أتو موسى : آل يم )الشورىس ال،خرعس الدخان(س ص .5 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3554&idto=3554&bk_no=61&ID=3601#docu
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 س وأفادت التاديةس وفيما يأتي التوضيح:وردت صيغة )أضّل( في الحواميم في أرباة مواضد

وهو ضـياع الشـيء وذهابـه فـي ريـر يّقـهس  الضاد والةل أصل صحيح يدّل على مانى وايد 

 .1وكّل جائر عن القصد ضالٌّ  

والضــةل فقــدان الرشـاد والداللــة إلــى   سالضـةل هــو الاــدول عـن الطريــب الصــحيح والمسـتقيمو 

 2أد جال شيعا ضاال . سواإلضةل هو فقدان الهداية سالمقصود

 فهو كافتي: أما المانى الصرفي الاد أفادته الصيغة في السياق القرآني

َُ َلتََلَُب َىَُسِتِعََُِّ رَِ ََُِِّْ َجعََلُ﴿: قال تاـالى َُِيَُمِنُا ََخذََُِمََ ََُّْهَ ا َُْ حََض َََُّّْللَاَُْب َىُِبِ ل  حَ ََآحَ

 [23] الجاثية :﴾َب َىُاََ ِآِ ُِغَرٌَ ةُ  ََتِنَُُِ ِدَُُِِّمِنُاَِعِدَُّللَاُِحَ ََ ُ َذََكْآ نَُ

د:  أضّله بمانى تركه عن الهداية واللطفس وخاله على علم عالما بأّن ذلك ال يقول ال،مخشر 

 3يجدد عليهس وأّنه مما ال لطف له 

بــأن جــوهر رويــه ال يقبــل الصــة س والتوضــيح أن  يانــي علــى علــم علــم( علــى هللا وأضــله)

َرة ظلمانيـة سـفلية  جواهر األروا  البشرية مختلفة فمنهـا مشـرقة نورانيـة علويـة إلهيـةس ومنهـا كـدِّ

ع،يمــــة الميــــل إلــــى الشــــهوات الجســــمانيةس وهللا يقاتــــل كــــة مــــنهم بحســــب مــــا يليــــب بجــــوهر  

 .4 وماهيته

                                                           
 . مادة ضلّ  .اتن فارس : مقاييس اللغة س1

.مادة ضلّ  يسن المصطفود : التحقيب في كلمات القرآنس .2 
 .489ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاعس3

231س ص13ان،ر : الرا د : التفسير الكبيرس ج .4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=45&ayano=23#docu
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تــه بأســباب الضــةلة مــن عقــول مكــاترة ونفــوس وأضــّله هللا أد جالــه ضــاال عــن  ريــب إيا 

وأبصـارهم  سفصارت أسـماعهم كـالمختول عليهـا فـي عـدل االنتفـاع بـالمواعف والبـراهين سضايفة

 1مغشاة ال تنتفد بمشاهدة م،اهر قدرة هللا .

َُ َماِنُُِْضا﴿: تاـالى وفي قوله ِ ِلَُّللَاُْ ََتاٌُمَاَُِّْماِنَُُِ َ ُ َْ مُّ َنُْمِداِِآَُنَُمٌُمَْمِلُِمَنَُّللَاُِِمِنَُبٌِصل 

 ُِ  [ 33]غافر: ﴾َهٌ

 2: أد من خلب هللا في قلبه الضةل فة هادد له ن يضلل هللاميقول القر بي:  

وبهــا  الداللــة يمكــن تفســير مــا ورد مــن إســناد إضــةل  س: يجالــه ضــاالجــاءت يضــلل بمانــى

 .هللا اإلنسان إلى 

الشـخص وعقلـه  إلـى هللا أن يكـون قـد خلـب نفـسومانى إسناد اإلضةل واإلرواء ونحوهما    

    .3" س وال ينفال لدالئل االعتقاد الصحيحقا رير قاتل لمااني الحب والصوابخل

 4 والهدع من قوله يضلل هللا التنبيه على عااب افخرة 

ِْْلُاٌِِمَْل ِنٌَِتُ ََتٌُِزِمتِْلُ ِيُشَُ﴿قال تعالى :  ُِمَتٌَُجاٌَءْكِلُاِاََُِّكتَاىَُِخَاَُ مَ َِدَُجٌَءْكِلُُْ ْسْفُِمِنُرَ   َ

ُْمِآ ٌَ ُأ ُُِْضلَُُّّللَاَُْمِنُْهَ ُْمِسِآفأ ََ َُكذَِم  َ ِْعََغَُّللَاُِْمِنُاَِعِدِ َُرْس  ُرِْ تِْلُمَِنَُُ ََ  [34]غافر: ﴾َه َ

                                                           

358س ص26محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج ان،ر: .1 
 .279ص س15. القر بي : الجامد أليكال القرآنس ج 2
 .137ص س25ج : التحرير والتنويرس. محمد تن عاشور 3
 .53ص س13ج س. الرا د : التفسير الكبير 4
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أد: مثــل هــاا الخــاالن المبــين يخــال هللا كــل مســرع فــي  هللا يضــل رــالك يقــول ال،مخشــرد: 

 1 عصيانه مرتاب في دينه

شــاك فــى  سرــاا يصــد هللا عــن إصــابة الحــب وقصــد الســبيل مــن هــو كــافر بــه مرتــاب:والمانــى

َنَُّللَاَُإ﴿: الهداية إليه فـي قولـه تاـالىنفي  وإسناد اإلضةل إلى هللا كحسناد،يقيقة أخبار رسله

َُُِ ِدأ َُكذَا ُأ َمنْف ََ  [28] رافر :﴾ْهَ ُْمِسِآفأ

ِمِنُاَِعِدِ َُ  ََآىُامَظٌِمِتلَنُمََتٌَُرحَْ اُاِمعَذَاَ ُ﴿قال تعالى:   ُ  "َ َمِنُُِْضِ ِلَُّللَاُْ ََتٌُمََُِّْمِنَُ ِمي 

أد مــا لــه مــن ناصــر يتــوال  مــن باــد خــاالن هللا  باــد  مــن ولــي مــن لــه فمــا هللا يضــلل ومــن"

 من يجاله هللا ضاال فة ناصر يتوال  من باد  : أد من باد ضةله .س ف2  تاالى

ِْ ِنَُّللَاَُِ َماِنُُِْضاِ ِلَُّللَاُْ ََتاٌُمَاَُِّْماِنَُُ َماٌَُكاٌنَُ﴿قال تعالى:  مَْ اِلُِماِنُحَِ ِملَاٌَءَُُِنْ اْآ اَْ ِلُِماِنُ

 [46الشورى : ﴾َسِْللُ 
لــيس لــه مــن ناصــر يتــوال  مــن و  سباــد  مــن ولــي مــن لــه فمــا ن يخالــه هللاومــ سهللا يضــلل ومــن

 .ومن يجاله هللا ضاال تغلب أمامه السبل سباد 

 

 

 

 

 

                                                           
 .347سص5. ال،مخشرد : الكشاعس ج 1
 .52سص25.األلوسي :رو  المااني سج 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=40&ayano=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=42&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=42&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=42&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=42&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=42&ayano=44#docu
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 أطاع
وأفادت  بمانى االستجابة واالنقياد حواميم في ثةثة مواضد اع( في الأجاءت صيغة )

 التادية وفيما يأتي التوضيح :

الطاء والواو والاين أصل صحيح وايد يدل على اإلصحاب واالنقيادس يقال  اعه يطوعهس   

 .1 إذا انقاد ماهس ومضى ألمر س وأ اعه بمانى  اع له

وأّمــا اإل اعــة فهــو إفاــال  سف فيــه نفــس المفهــول: أّن الطــوع يةيــوالفــرق تــين الّطــوع واإل اعــة

 2يةيف في ها  الصيغة جهة قيال الفال بالفاعل 

 3  والهم،ة فيه للتادية سوهو ال ل س اع( لم ياكر في القرآن الكريموالفال الثةثي ) 

ٌُ ٌَِسِ لنَُ﴿: قال تاالى  [54الزخرف :]  ﴾ ٌَِستََخَفُرَِ َمَُّْ ََََهٌْب  َُِْاَْ ِلَُكٌاْ اُرَِ م 

أ ـــاعو  بمانـــى أذعنـــوا  س4  وقلـــة عقـــولهم سوالمانـــى اســـتجهل قومـــه فأ ـــاعو  لخفـــة أيةمهـــم 

 وانقادوا له .

َُِِخُاِم ْ ْا ْ ُمَاَدىُاِمَحنَاٌِجِآَُكاٌِلِتلَنَُماٌُِم َظاٌِمِتلَنُِماِنُ﴿: وفي قوله تعالى ٍِ َ حَِاِذِرْهِلَُُاِ َ ُاآِلَِز َا

َُْطٌعُْ َُشِفل ُ  ََ  َُ  [18] غافر :﴾َكِتلل 

تل تقطاـت  سوال شفيد يشفد فيهم سأد ليس للاين ظلموا أنفسهم بالشرك با  من قريب ينفاهم

 5تهم األسباب من كل خير

                                                           
 .مادة  وع س. اتن فارس : مقاييس اللغة 1

مادة  وع.يسن المصطفود : التحقيب في كلمات القرآنس   .2 
138محمد عبد الخالب عضيمة : دراسات ألسلوب القرآنس ص  .3 
93ص س16: الجامد أليكال القرآنس جالقر بي  .4 

137س ص7: تفسير القرآن الا،يمس جاتن كثير ان،ر: .5 



84 
 

 

كمــا أن وصــف  سوالطاعــة تكــون مــن المخلــوق للخــالب س( ماناهــا تقبــل شــفاعتهوكلمــة )يطــاع

ثابــة دليــل علــى نفــي ألن هــا  الصــفة تصــير بم سالشــفيد بأنــه يطــاع يؤكــد مانــى نفــي الشــفاعة

 وكأن المانى ما لل،المين من شفيد تدليل أنه ال يطاع . سالشفاعة

ْاَاال َِنُمَْمااِلُاَِعااَ ُامَااِذأُ﴿وقولـه تاــالى:  َِ  َُ ٍِ َ مََتااٌَُجااٌَءُِبلَسااىُاٌِِمَْل ِنَااٌِتُرَااٌَلُرَااِدُِجئِااتْْمِلُاٌِِمِحِمَتاا

 [ 63] الزخرف : ﴾  َِختَِ فْ َنُ ِلَُِّ ٌَ َ ْ اَُّللَاََُ حَِهلعْ نُِ

من  فاتقوا ربكم أيها الناس بطاعتهس وخافو  باجتناب مااصيهس وأ ياو  فيما أمركم به : وقوله

 .1لكم وقبول نصيحته سواتباع أمر  اتقاء هللا

 : فال وفاعل وياء المتكلم المحاوفة مفاول به .وأ ياون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.636ص س21الطبرد : جامد البيانس جان،ر :   .1 
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 أظهر

 ال،ــاء والهــاء والــراء أصــل صــحيح وايــد يــدل علــى قــّوة وبــرو  مــن ذلــك ظهــر الشــيء ي،هــر 

ظهــورا فهــو ظــاهر إذا انكشــف وبــر ؛ ولــالك ســمي وقــت ال،هــر وال،هيــرةس وهــو أظهــر أوقــات 

 .1وهو خةع بطنهس وهو يجمد البرو  والقوة  النهارس واألصل فيه ظهر اإلنسان 

 2وال،اهر خةع البا ن. سوظهر الفساد: شاع وانتشر 

وأفــادت التاديــة ألن  سر( فــي الحــواميم فــي موضــد وايــد فــي ســورة رــافجــاءت صــيغة )أظهــر 

 .( فال ال ل والهم،ة جالته متاديا إلى مفاول وايد الفال )ظهر

ُانَْمِلُحَِ ُحَِنَُُ رٌََلُ ِِآَبِ نُْ﴿: قال تاـالى  ِِ َلُ خَْر اِيُحَِرتِْلُْم َسىَُ ِملَِدْعَُراَََُِّْا ِايُحََلاٌْفُحَِنَُُْْاد ِ

َُِ َِرِلُاِمفََسٌ َِ  [26] غافر : ﴾ُِْظِ َآُ ِيُا

 سوليطلــب مــن ربــه أن يخلصــه منــي سدعــوني أقتـل موســى  :يقـول ال،مخشــرد فــي تفســير افيــة

لتــي تايشــون أو ينشــر فــي األر  ا ساد أنــتم عليــهفــحني أخــاع إن لــم أقتلــه أن يبــدل ديــنكم الــ

 .3 عليها الفساد والفتنة

مـا هـم عليـه  الفساد عندهم أنـه يتسـبب فـي ظهـور  تدعوتـه إلـى تغييـر موسى ومانى إظهار  

  .4 . وأ لب اإلظهار على االنتشار على سبيل االستاارةمن الديانة والاوائد

ينشر الفسادس و يادة الهم،ة أعطتها هاا المانىس  والخةصة: )ي،هر( في افية الكريمة بمانى

 لفساد(.اتادى الفال )ي،هر( إلى مفاول وايد وهو )

                                                           
 .مادة ظهر . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1

اظ القرآنس مادة ظهر.الرارب األصفهاني : مفردات ألف .2 
125ص س5ال،مخشرد : الكشاعس ج .3 

125ص س25محمد تن عاشور: التحرير والتنويرس ج ان،ر : .4 
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 أغنى

وفيما  سوجمياها جاءت في سياق نفي سأرنى( في الحواميم في خمسة مواضدوردت صيغة )

 نيين اللغود والصرفي للصيغة :يأتي توضيح الما

س والغنى في يحانس أيدهما يدّل على الكفايةحالغين والنون والحرع الماتل أصةن ص  

نًىس واألصل الثانيالمال س يقال : َرنِّ  نى رِّ  . 2والغنى ضد الفقر  س1 : الغناء من الصوتَي َيغ 

اَُ حَِ ئِاَدةُ  ََتاٌ﴿: قال تاـالى َُ حَِاَ اٌر  حَِغنَاىَُُ مَ َِدَُمَمنٌَْهِلُ ِلَتٌَُِِنَُمَمنٌَْكِلُ ِلََُِّ َجعَِ نٌَُمَْ اِلَُساِتعٌ 

َُِِخَُكٌاْ اَُُِجَحْد َنُاِآٌََُِتَُّللَاَُِ َكاٌَرُاُِ ُحَِ ئَِد ْْ ِلُِمِنَُشِيء  ََ ُحَِاَ ٌْرْهِلَُ  ََ ِ اِلَُماٌَُبِنْ ِلَُسِتعْْ ِلَُ 

 [26] األحقاف :  ﴾َكٌاْ اُاََُُِِِّستَِ ِزْء نَُ

 سفــي ســماع الــدالئل فتحنــا علــيهم أتــواب الــنام وأعطينــاهم ســماا فمــا اســتاملو  يقــول الــرا د:  

وأعطينــاهم أفعــدة فمـا اســتاملوها فــي  لــب  سوأعطينـاهم أبصــارا فمــا اسـتاملوها فــي تأمــل الابـر

فة جرل ما أرنى سماهم  ستل صرفوا كل ها  القوى إلى  لب الدنيا ولااتها سمارفة هللا تاالى

  .3 وال أبصارهم وال أفعدتهم من عااب هللا شيعا

وجالتـــه  س( وإن تلغــت بصــايبها مــن الالـــم مبــالغ عاليــةصــر والفـــؤادهــا  األدوات )الســمد والب

ألن أول مـا يجـب  سمتمكنا في األر  ثم خالته في مارفـة هللا فكأنهـا صـارت فـي يكـم الاـدل

 .4على اإلنسان أن يدركه تها  األدوات هو هللا

                                                           
 .مادة رني. اتن فارس : مقاييس اللغة س  1

.ياألصفهاني: مفردات ألفاظ القرآنس مادة رن .2 
25ص س15الرا د : التفسير الكبيرس ج ان،ر : .3 

525آل يم الجاثية واأليقاعس صمحمد أتو موسى :  ان،ر :  .4 
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املوها فيمـا إذ لم يست سفما أرنى عنهم بمانى لم ينفاهم ما أعطاهم من السمد والبصر والفؤاد

 أد من اإلرناء . (س وأرد بحثبات الجار فقال )من شيءأعطوها له

 . ويدرك من خةلها وجود هللاس ويؤمن به سوكأّن هللا أرنى تها اإلنسان لينجو من عاابه

َِرِلُ َلَِنْظاْآ اَُكِلاَفَُكاٌَنَُبٌرَِْاٍُْامَاِذَُنُِماِنُرَاُِْ﴿وقوله تعدالى :  َِ ِ ِ ِلَُكاٌاْ اُحَ َ َِلَُُِسالْآ اُ ِايُا

َِرِلُ ََتٌُحَِغنَىَُبِنْ ِلَُمٌَُكٌاْ اَُُِمِسْْ نَُ َِ اُ ِيُا َ تٌََُر   [82] غافر : ﴾حَِكتََآُِمِنْ ِلَُ حََشَدُرَْ ةُ 

موصـولة أو : أو مضمنة مانـى االسـتفهال ومحلهـا النصـبس والثانيـة سما نافية عنهم أرنى فما

 .1 حلها الرفدس ياني أد شيء أرنى عنهم  كسبهممصدرية وم

يقــول محيــي الــدين فــي إعــراب القــرآن : مــا نافيــة أو اســتفهامية فــي محــل نصــب مفاــول أرنــى 

لة أو مصدريةس ومحلها الرفـد علـى الفاعلّيـة المقدلس وعنهم متالقان بأرنىس وما الثانية موصو 

 .2والتقديرس أد شيء يغني عنهم كسبهم  

ُْهِلُُِْنَ ْآ ن﴿: تعالى وقوله ََ  َُ َِنِيَُمِ م ىَُبِنَُمِ م ىَُشِلئٌ  ُُْ ََ  [41]الدخان : ﴾َُِ َ ُ

لكثير أو بـا واإلرنـاء هنـا بمانـى اإلفـادة والنفـد بمانى ال ينفد قريب قريبه وال يـدفد عنـه شـيعاس

وتنكيـر  سّن المراد شيعا من إرنـاء؛ أل3أد قلية منه مفاول مطلب مفاول به أو القليل و)شيعا(

 للتقليل .( شيعا)

ِْ ِنَُّللَاُِ﴿:وقوله تعالى َُماٌُا ََخاذْ اُِماِنُ ََ  َُ َِنِيَُبِنْ ِلَُمٌَُكَساْْ اَُشاِلئٌ  ُُْ ََ ِمِنَُ َرائِِ ِلَُجَ نَْلَُ 

َُبِظللُأُحَِ ِملٌََءَُ مَْ لُِ  [10] الجاثية : ﴾َبذَا أ

                                                           

364ص س5ال،مخشرد : الكشاعس ج .1 
 .552ص س8. محيي الدين دروي  : إعراب القرآن وبيانهسج 2
 .134ص س9ج سإعراب القرآن وبيانه . محيي الدين دروي  : 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=40&ayano=82#docu
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 مــن هللا دون  مــن اتخــاوا مــا والسأد مــن المــال والولــد شــيعا كســبوا مــا عــنهم يغنــي ال والمانــى

 .1 األصنال ياني أولياء

 (س )ال يغني عنهم أد ال ينفاهمأيضا جاء مانى اإلرناء في افية النفد والكفاية

 ال يغنيهم وبالدفد فكأنه ُعّبر بفالين س( ألنه يتضمن مانى يدفدوُعدد الفال بحرع )عن 

 لتقليل.ا لس أد شيعا من اإلرناء وتنكيرهالمفاولية المطلقة ىمنصوب عل (وشيعا، )"2عنهم 

َُ َّللَاُْ﴿: وقوله تعدالى َُ ََِنُامَظاٌِمِتلَنُاَِعْضاْ ِلُحَِ ِملَاٌْءُاَِعا   ُِماَنَُّللَاَُِشاِلئٌ  ََ َِنْا اَُبِنا َِاَْ ِلُمَاِنُُْ

ُاِمْتتَِ لنَُ  [19لجاثية :] ا ﴾َ ِميُّ

وضــمن فاــل اإلرنــاء مانــى الــدفد  س: أد لــم يــدفاوا عنــك مــن عــااب هللا شــيعالــن يغنــوا عنــك

 على المفاول المطلب . (شيعا))عن(س وانتصب ـفادد ت

                                                           

149ص س16القر بي : الجامد أليكال القرآنس ج .1 
334س ص26محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج .2 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=45&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=45&ayano=10#docu
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لــن  سالــاين يــدعونك يــا محمــد إلــى اتبــاع أهــوائهم سهــؤالء الجــاهليين تــربهم  إنّ : يقــول الطبــرد 

 1  هللا شيعا ولن يدفاوا عنك من عااب سيغنوا عنك

المــال والكســب )وهــو س( فــي المواضــد الســابقة تفيــد المانــى نفســهجــاءت جملــة )مــا أرنــى عــنهم

( وجــاءت مســبوقة رنــاء ترفــد ياجــاتهم وتــدفد فقــرهم ذود ن أن يكونــوا وافلهــة والنــاس ال يمكــ

: )اإلرنــاء إذا أضــيف وصــايب التحقيــب يقــول (س كمــا جــاءت متاديــة بحــرع الجــر )عــنتنفــي

يسـتامل بـة واسـطة كقولـه  سيأما إذا نسـب إلـى هللا المتاـال سهللا يستامل بحرع عن إلى رير

ُ ََ َُُِ َآاْ اُاِمَتِسِجَدُاِمَحَآاَ ُاَِعَدَُبٌِمِ ِلَُهذَا :﴿تاـالى ٌَُُُحََُُّ ٌُامَِذَُنُتََمنْ اَُِاََتٌُاِمْتِرِآْك َنُاََج أ

َِنِلْمْلُ  [28: التوبة﴾ ]َّللَاُِْمِنُ َِضِ ََُِِِّنَُشٌَءََُِنَُّللَاََُبِ للأَُكِمللُأَ َِِنُِلِفتِْلَُبِل ٍَُ  ََسِ َفُُْ

َ َِِخَُُتََحاٌجُّ َنُ﴿أرنى( مرة وايدة في الحـواميم فـي قولـه تاـالى : ورد اسم الفاعل من صيغة )

عَفٌَْءُِم َاِذَُنُاِساتَِمَْْآ اَُِاَاٌُْكنَاٌُمَْماِلُ ََْع اٌ ُِماَنُُ ِيُامنٌَِرُ َلَ ْ ْلُامضُّ َِنْا َنَُبنَاٌُاَِ الٌْ   ََ اِلُحَِااتِْلُْم

أد جـــ،ءا مـــن  النـــار مـــن نصـــيبا عنـــا أد متحملـــون  مغنـــون  أنـــتم فهـــل"[47] غدددافر: ﴾امنَاااٌرُِ

  .2الاااب

 أد فائدة وإج،اء . سبفتح الاين والمد س: اسم فاعل من أرنى رناءومغنون 

 ونصيبا مفاول به السم الفاعل . سمغنون( التاديةوأفاد اسم الفاعل )

 

 

 أفاض

                                                           

71ص س22ج الطبرد : جامد البيانس  .1 
287ص س15القر بي: الجامد أليكال القرآنس ج .2 
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 يـينس وأفـادت التاديـةس وفيمـا يـأتي توضـيح المانأفا ( مرة وايدة في الحواميمصيغة )وردت 

 اللغود والصرفي لصيغة )أفا (:

قـاس عليـهس مـن ذلـك فـا  س ثـّم يُ الشـيء بسـهولة الفاء والياء والضـاد أصـل يـدّل علـى َجَريـان 

: بالسـر أد وفـا  صـدر   س1 س وأفا  إناء  إذا مأل  يتى فـا  وأفـا  دموَعـهالماء يفيض

 .2 سالس وفا  الحديث : انتشر 

ُِتْاَُّْ َاَ ُ َِتِ ْما َنُِمايُِماَنَُّللَاُِ﴿:في قوله تاالىأما مانى الصيغة  حَِ َُُ ْ مْ َنُاِ تََآا ُْرْاِلَُِِنُاِ تََآ

ُْهَ ُحَِب َْلُاَِتٌُ ِْفلْض َنُ ِلََُِّكفَىُاََُِِّشِ لد اُاَِلنِيَُ اَِلنَْمِلَُ ْهَ ُاِمََفُْ ] األحقداف  ﴾ ْرُامَآِكللَُْشِلئٌ 

:46] 

 أرثـر فيـهسأد  :رلمة )تفيضون( من فـا  المـاء إذا كثـر وصـار رـامراس وفـا  فـي الحـديث 

 .3 وقيل: تخوضون فيه من التكايبس واإلفاضة في الشيء: الخو  فيه واالندفاع

الطاــن فــي و  مــن القــد  فــي ويــي هللا تاــالىس فيــه تقولونــهالــاد  :فيــه تفيضــون  بمــا أعلــم هــو"

س واسـتامال اإلفاضـة فـي األخـا فـي الشـيء والشـروع 4 وتسميته سحرا تارة وافتراء أخـرى  سآياته

رما ذكرت سابقاس والفال )تفيضون(  فيه قوال كان أو فاة مجا  مشهورس وأصلها إسالة الماء

 أفاد التاديةس والمفاول به محاوع تقدير : تفيضون القول.

 

 أقام

                                                           
 مادة فيض. . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1

.مادة فيضالرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس  .2 
 .173س ص16.القر بي : الجامد أليكال القرآنس ج3
 .494ص س5. ال،مخشرد : الكشاع سج 4
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القـــاع والـــواو والمـــيم أصـــةنس يـــدّل أيـــدهما علـــى جماعـــة نـــاس وربمـــا اســـتاير فـــي ريـــرهم س  

 .1  وافخر على انتصاب أو ع،ل

ولـم يـأمر هللا تاـالى  سب عليهـاوأقـال الصـةة واظـ سوقال باألمر بمانى تـوال  سقال بمانى نهض

 2ية شرائطها ال اإلتيان تهيعاتهاأّن المقصود منها توف إلى بالصةة إال تلفف اإلقامة تنبيها

 المجرد في موضاين في الحواميم : وردت صيغة أفال من )قال(وقد  

ِمااْآْهِلُْشاا َرىُاَِلاانَْ ِلَُ ِمَتااٌُ امَااِذَُنُاِسااتََجٌاْ اُِمااَآا ِِ ِلَُ حَرَااٌْم اُامَ ااَ ةََُ حَُ﴿: فــي قولــه تاــالى

 [38الشورى : ﴾ ]َرَزِرنٌَْهِلُُِْنِف ْ نَُ

 .3 "أدوها لمواقيتها بشرو ها وهيعاتها أد :  الصةة وأقاموا

 4ويرى باض المفسرين أن مانى  )أقاموا الصةة(:  أتموا الصلوات الخمس  

 التادية . الواردة في افية الكريمة ( يادة الهم،ة في )أقالالفال )قال( فال ال ل و  

 س ولف،ةإقامة الصةة الواردة في افية الكريمة هي إدامة فالها والمواظبة عليها كما ورد سابقا

 سإقامتهـــا علــــى الوجــــه الـــاد أمــــر هللا بــــه س وإنمــــاالصــــةة فقـــ صـــود منهــــا )أقـــاموا( لــــيس المق

 وإتقان. دقة إلى  إقامة الصةة على الوجه الشرعي تحتاجوالمواظبة عليهاس و 

َُ َماٌَُ َصاِلنٌَُاِاَُِّ﴿: وفي قوله تاالى ََ ٌَُ امَِذأُحَِ َكِلنٌََُِمَِلا ُِنَُمٌَُ َصىُاَُِِّاْ ك  َشَآَعُمَْمِلُِمَنُامد ِ

ُ َتَفََآرْ اُ ِلاََُِّكْْاَآَُب َاىُاِمْتِراِآِكلَنَُماٌُ َاِدْب ْهِلَُُِ ََ َُنَُ  ِاَآاِهلَلَُ ْم َسىَُ ِبلَسىُحَِنُحَرِلْت اُامد ِ

 [13] الشورى : ﴾َِمَِلََُِّّللَاَُُِْجتَِْيَُِمَِلََُِّمِنََُُرٌْءَُ َُِ ِدأَُِمَِلََُِّمِنُُْنِلب

                                                           
 مادة قول. فارس : مقاييس اللغة س . اتن 1
الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة قول.   2 
 .36ص س16. القر بي :الجامد أليكال القرآنس ج 3
 .152ص س13س الرا د : التفسير الكبيرسج405ص س5س ج. ال،مخشرد :الكشاع 4
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إقامـــة ديـــن اإلســـةل الـــاد هـــو توييـــد هللا و اعتـــهس  :بحقامـــة الـــدين والمـــراد  يقـــول ال،مخشـــرد:

 1 واإليمان ترسله وكتبهس وبيول الج،اءس وسائر ما يكون الرجل بحقامته مسلما

والمقصود بحقامة الدين : إقامة جميد شرائد ويشترط السادد اإلتقان في إقامة الشرائد يقول : 

ومــن أنــواع  ستقــان فــي اإلقامــةد اإلنفســكم أوالس ثــّم علــى ريــركم مــالــدين أصــوله وفروعــه علــى أ

 2  االجتماع على الدين الفرائض ومنها إقامة الصةة

 والدقة البالغة في تحديد ما أمر سبحانه وما نهى . سوعليه يكون المراد الفهم الدقيب للدين

 أقال( مّرة وايدة في الحواميم في قوله تاالى : ورد اسم الفاعل من صيغة )

َ رَاٌَلُامَاِذَُنُتََمنْا اََُِنَُ  ََآاْهِلُُِْعآَُ﴿  ُ َُلِفاي  َُُِنْظاْآ َنُِماِنَُهاِآف  ْض َنَُب َِلَ ٌَُلٌِشِعلَنُِمَنُامذُّل ِ

ََُِنُامَظااااٌِمِتلَنُ ِاااايَُبااااذَا  ُ ََ ُحَ ٍِ اِمَخٌِسااااِآَُنُامَااااِذَُنَُلِسااااْآ اُحَِافَْسااااْ ِلَُ حَِهِ اااالِ ِلَُُااااِ َ ُاِمِ لٌََماااا

 [45الشورى :]﴾ْمِ للُ 

والمقـــيم الخالـــد الـــدائم الـــاد ال ينقطـــدس  سى الثاتـــت الـــاد ال يخفـــى وال يـــ،ول أتـــداالمقـــيم بمانـــ

فـالمقيم هـو  سوالصـيارة تجاـل اإلقامـة مسـندة إلـى الاـااب سواألصل هـم المقيمـون فـي الاـااب

 الاااب .

بالـــاد اّتخـــا دار إقامـــة ال شـــبه المســـتقر الـــدائم  سووصـــف بـــه الاـــااب علـــى وجـــه االســـتاارة  

 .3 يبريها

 قىأل

                                                           
 .398ص س5ج س. ال،مخشرد: الكشاع 1

1586س ص7السادد : تفسير الساددس ج  .2 
129ص س26محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج .3 
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س وأفــادت كانــت قريبــة مــن المانــى اللغــود و  ( فــي القــرآن بماــان  مختلفــةسلقــى)أ وردت صــيغة

  التاديةس وفيما يأتي التوضيح للمانيين اللغود والصرفي :

  الـــةل والقـــاع والحـــرع الماتـــل أصـــول ثةثـــةس أيدهمايـــدّل علـــى عـــوجس وافخـــر علـــى تـــوافي 

شيعين ومنه اللقاءس واألخير على  ر   شيء
1. 

ويقـــــال ذلـــــك فـــــي اإلدراك فـــــي الحـــــس والبصـــــر  س: مقاتلـــــة الشـــــيء ومصـــــادقتهأصـــــل اللقـــــاء 

 وفيما يلي التوضيح : س2 والبصيرة

( فـــي الحـــواميم فـــي ثةثـــة مواضـــد بمانـــى الطـــر  علـــى وجـــه الحقيقـــة أو وردت صـــيغة )ألقـــى

 المجا .

ِماااِنُخََهاااب ُحَِ ُ﴿قـــال تاـــالى:  ُحِْمِ اااَيَُب َِلاااَُِّحَِساااِ َرةُأ ََ ﴾  َجاااٌَءَُمعَاااَُّْاِمَتَ ئَِماااٍُْْمِ تَاااِآاِلنَُ َ َاااِ 

 [53:]الزخرف

ألنهـم كـانوا إذا أرادوا تسـويد الرجـل سـورو   ؛وأراد بحلقاء األسـورة عليـه: إلقـاء مقاليـد الملـك إليـه

 .3 بسوار و وقو  بطوق من ذهب

 

 4يقول األلوسي:  إلقاء األسورة كنايه عن تمليكه 

                                                           
 .مادة لقي س. اتن فارس : مقاييس اللغة 1
 مفردات ألفاظ القرآن س مادة لقي. : . الرارب األصفهاني2

.188ص س13ج الرا د : مفاتيح الغيبس س450ص س5: الكشاعس جال،مخشرد ان،ر:  .3 
 .91ص س25ج . األلوسي : رو  الماانيس 4
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وهـــو مســـتامل فـــي  سالرمـــي والطـــر  فيـــة الكريمـــة بمانـــىفـــي ا اإللقـــاءويـــرى اتـــن عاشـــور أّن 

أد سّور  الرب تها ليجاله ملكا على  أد لوال ألقي عليه من السماء أساورة من ذهبس ساإلن،ال

 1األمة  .

وخةصة المانـى: هـّة ألقـى رب موسـى عليـه أسـاور مـن ذهـب إن كـان صـادقاس فاإللقـاء هـو 

ن تميـ،  يسـب مـا ورد عنـد اتـن عطيـة يقـول:  يريـد الطر  من السـماء فهـو يريـد مـن السـماء أ

 .2من السماء تكرمة له 

ِ ُ ﴿:وقوله تاالى  ِِ َر ِلْ ُامَدَرَجٌِتُخْ ُاِمعَِآِشُُِْ ِ يُاماآُّ َحُِماِنُحَِماِآِ َُب َاىَُماِنََُُراٌْءُِماِنُِبَْاٌ

 [15] غافر: ﴾ ِملِْنِذَرَُُِ َ ُامتََ رُِ

وهــاا االخــتةع ياــود إلــى تفســير  د؟يقيقــي أل مجــا  أ لقــاءاإل اختلــف المفســرون فــي  بياــة 

 . 3يقول الطبرد:  الرو : الويي ين،له من أمر  على من يشاء  سالمقصود بالرو 

 4 ويؤكد الرا د أن الرو  هو الوييس لهاا جال اإللقاء مرتب  باإلرسال في افية الكريمة 

 5 الرو أن الرو  تضمن أيضا المةئكة المنَ،لة ب ويرى األلوسي: 

كثــر و  سويســتاار ل عطــاء إذا كــان ريــر مترقــب س: رمــي الشــيء مــن اليــد إلــى األر واإللقــاء

ِءُْشاَآَكٌْااٌَُ﴿:هاا في القرآن. كقوله تاالى ََ َ َِخَاَُرحَىُامَِذَُنُحَِشَآْك اُْشَآَكٌَءْهِلُرَاٌمْ اَُراَنَاٌَُهاْؤ

ُ َََِم َِ اَُُِ ََ ِْ اِ  [86]النحل :﴾ مَِلِ ْلُاِم َِ َلَُِاَْمِلُمََمٌِخاْ نَُامَِذَُنُْكنٌَُاَِدْب اُِمِنُ

 اإللقاء هنا لةستسةل ألمر هللا ويكمه باد اإلباء والتكبر. واستاير
                                                           

 1. 232س ص26: التحرير والتنويرس جمحمد تن عاشوران،ر :  
 .555ص س7. اتن عطية : تفسير اتن عطية سج 2
 .364ص س21ج . الطبرد : جامد البيانس 3
 .47س ص13ج .الرا د : التفسير الكبير س4
 .56ص س24. األلوسي: رو  المااني: ج 5
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ُحَِ َُماِنُ﴿:لىوقوله تاا َُُِخفَاِ َنَُب َِلنَاٌُحَ ََتاِنُُِْ  َاىُ ِايُامنَاٌِرَُلِلاآأ ََ ََِنُامَِذَُنُُِْ ِحْد َنُ ِيُتٌََُ ِنَاٌُ

ُاِبَت ْ اَُمٌُِشئِتِْلَُِاََُّْاَِتٌُ َِعَت ْ َنُاَِ لآُأََُِ ُِ ٍِ َُُِ َ ُاِمِ لٌََم  [40] فصلت : ﴾ يُتَِمنٌ 

ب هللا س أل الـاد يـأتي يـول القيامـة آمنـا مـن عـااأفهاا الاد يلقى في النار خيريقول الطبرد:  

طــر  فيهــا داللــة علــى واالســتفهال تقريــردس واإللقــاء فــي النــار وال س 1 إليمانــه بــا  جــل جةلــه؟

 .2 مستقر 

وقاتـل فـي افيـة تـين اإللقـاء فـي  سبمانى يطر  في النار على وجه الحقيقة (يلقى في النار)  

 واإلتيان آمنا من أجل المبالغة في يمد يال المؤمنين . سالنار

والخةصـــة جـــاءت داللـــة يلقـــي تحمـــل أرثـــر مـــن مانـــى يســـب الســـياق الـــواردة فيـــهس فجـــاءت  

 ر س واالستسةلس والتمليكس كما جاء الفال )ألقى( متاديا في جميد افيات.بمانى الط

 

 

 

 

 أمات

الحيـاةس : خـةع علـى ذهـاب القـوة مـن الشـيءس والمـوتالميم والواو والتاء أصل صحيح يـدّل  

يَ والَمَوتان تة: الوايدة من الموت: األر  لم ُتح  يتة يال من الموتس والمو    .3 س والمِّ

                                                           
 .478ص س21ج : جامد البيانس. الطبرد  1
 .500ص س7ج سالبحر المحي . أتو ييان:  2
 .مادة موت س. اتن فارس: مقاييس اللغة 3
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أمات( بصـيغة الماضـي والمضـارع فـي المواضـد ) ( الفالمادة على تناء )أفالرد من ها  الو 

 افتية : 

ِماِنُ﴿قال تاالى:  رٌَمْ اَُراَنٌَُحََمتَنٌَُاُِنَتَاِلِنَُ حَِكلَِلتَنَاٌُاُِنَتَاِلِنُ ٌَِبتََآِ نَاٌُاِاذْاْ اِنٌَُ ََ اِلَُِمَاىُْلاْآ  ُ 

 [11] رافر:﴾َسِْللُ 

اُ َِااََتٌَُُ ْ ْلُمََُّْْكِنُ َلَْم نُُْْهَ ُامَِذأ﴿: وقوله تاالى  [68]رافر:﴾ُِْحلِيَُ ُِْتلْيُ َِاخَاُرََضىُحَِمآ 

ََ ِملنَُوقوله تاالى: ﴿ َِ ُتَاٌَئِْمْلُا ُْهَ ُُِْحلِيَُ ُِْتلْيَُراُّْمِلَُ َر ُّ ََ َُِمََََُِّ  [8] الدخان :﴾ ََ

ُِاَبُ ِلاََُِّ مَِماَنُحَِكتَاَآُرِْلَُّللَاُُِْْحلِلْمِلَُُْلُُِْتلتْمُْ﴿:عالىوقوله ت َُر ََ ُ ٍِ ِلَُُْلَُُِجَتعْْماِلَُِمَاىَُُاِ ِ ُاِمِ لٌََما

َُُِع َْت نَُ ََ  [26] الجاثية :  ﴾ امنٌَِسُ

 فتحول الفال من ال ل إلى متاد لمفاول وايد . سوالهم،ة فيه للتادية سوهو فال ال ل 

 1ع نفس الفال فق  وهو الموت .ألن المراد وقو  سوقد يحاع المفاول لادل الحاجة لاكر 

ومتاـديا إلــى  سأمـات( متاـديا إلـى مفاــول محـاوع فـي افيـات الثةثـة األولـىوقـد جـاء الفاـل )

 ضمير ظاهر في افية األخيرة .

فافيـات التـي تحـدثت عـن المـوت نفسـها تحـدثت عـن  سومن المةيف ارتباط المـوت بالحيـاة  

 أييا( في نفس افيات .اللة )س وسبب وتحدثت عن دوهما نقيضان سالحياة

 نذرأ

ييـث تاـّدى الفاـل  سفي سور الحواميم تحمـل مانـى التخويـف واإلبـة  (أنارصيغة )وجاءت 

 إلى مفاولينس وفيما يأتي توضيح المانيين اللغود والصرفي : أنار

                                                           

. 175س ص3: البرهان في علول القرآنس جال،ركشي  .1 
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إخبــار فيــه س ومنــه اإلنــاار بمانــى علــى تخويــف أو تخــّوع كلمــة تــدلّ  النــون والــاال والــراءس  

 2  وأنارت الرجل كاا إناارا : أتلغتهكما أن التبشير إخبار فيه سرورس   س1ويفتخ

ُ﴿:ففددددي قولدددده تعددددالى  -1  ِ َُبااااٌ ٍِ ِمتِااااَلَُصااااٌِب َ  َااااِاِنُحَِبَآْضاااا اُ َ ْااااِلُحَِاااااذَِر ْْمِلَُصااااٌِب ٍَُ 

َُِ وهـو اإلخبـار بحلـول يـاد  مسـيء  س التخويف اإلناار في افية [13: ]فصلت ﴾َ َُْت 

 3 أو قرب يلوله

: إن أعرضــتم ن المكــاتين بمــا جعــتهم بــه مــن الحــبلهــؤالء المشــركي محمــد قــل يــا فــي التفســير:

عما جعتكم بـه مـن عنـد هللا فـحني أنـاركم يلـول نقمـة هللا بكـمس كمـا يلـت بـاألمم الماضـين مـن 

 4. المكاتين 

ة خشـي سالاين شاتهوهم في اإلعـرا  األقوال السابقة  تتوقد عقاب مثل عقاب هنا  تخويفالو 

 .تهم ما يّل بأولعك الاين سبقوهم أن يحلّ 

 

 .5 كّل ما أفسد الشيء ورير  عن هيعته   ارتب  التخويف بالصاعقة وهي:و  

 وصاعقة مفاول ثان . سالكاع مفاول أول ستاّدى الفال أنار إلى مفاولين

َِك ٌَِفَُ رَِدُ﴿قال تعدالى:  -2 َِ َُِِخُحَِاذََرُرَِ َمَُّْاٌِ  ِ اََُِّ ِماِنَُ اِخْكِآُحََلٌَُبٌ ُِ َل َِيُامنُّذْْرُِمِنُاَاِلِنََُُد

َُبِظللُ  َُّللَاََُِا ِيُحََلٌْفَُب َِلْمِلَُبذَاَ َُُِ    ََ ُ َِعْْْد اَُِ ََ  ] األحقاف :  [﴾ َلِ ِفَُِّحَ

 . 1 واأليقاع: جمد يقفس وهو رمل مرتفد فيه انحناء  سرلمة األيقاع ارتبطت باإلناار
                                                           

 .مادة نار مقاييس اللغة س :. اتن فارس1
  .: مفردات ألفاظ القرآنس مادة نارانياألصفه2.
 .280ص س25ج : التحرير والتنويرسمحمد تن عاشور .3

170ص س7تفسير اتن كثيرس ج اتن كثير:ان،ر: .  4 
 .443ص س21جامد البيانسج :. الطبرد  5
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غ المشـــركين قصـــة عـــاد أد أتلـــ سوالتخويـــف جـــاء بمانـــى اإلبـــة  واإلنـــاار فـــي افيـــة الكريمـــة

َ امَاِذَُنُ﴿ىوارتبطت ها  افية بيية أخرى كانت في تدايـة األيقـاع فـي قولـه تاـال لياتبروا تها

 سفاإلنــاار األول جــاء تــدون ضــرب األمثلــة [ 3: ]األيقــاع ﴾َكفَااْآ اَُبَتااٌُحْاااِذْر اُْمِعِآْضاا نَُ

 . 2 يبا على األولوجاء اإلناار الثاني تاق

قومه : مفاول أول للفال )أنار(س وباأليقاع يال من )أخا عاد( وليس متالقا بأنـاركما يبـدو 

 . والمفاول الثاني محاوع تقدير  )أنار الاقاب باأليقاع(.3للوهلة األولى 

َُِِخُاِم ْ ْ ْ ُمََدىُاِمَحنٌَِجِآَُكٌِلتُِ﴿:قال تعالى -3 ٍِ ُحَِاِذِرْهِلَُُِ َ ُاآِلَِز َ لَنَُماٌُِم َظاٌِمِتلَنُِماِنَُكِتالل 

َُْطٌعُْ َُشِفل ُ  ََ  [ 18]رافر :  ﴾َ 

 .باااب تيول القيامةس والسبب ارتبا ها أنار( الكثير من الشدة والخوع) تحمل صيغة

ــــةاأل فــــة ــــالك ألنهــــا قريب ــــه تاــــالى س: القيامــــة وســــميت ت :             إذ كــــل مــــا هــــو آت قريــــب كقول

تاـالى هللا ييـث يـأمر  سوالتقـدير وأنـارهم الاـااب يـول القيامـة  [ 57: النجم] ﴾حَِز َِيُاآِلِز ٍَُْ﴿

 4. نبيه أن ينار الاالم ويحارهم من يول القيامة وأهواله

ييـث تصـاد  س( داللـة التخويـف التـي يحملهـا اإلنـااررما تؤكد عبارة )إذ القلوب لدى الحناجر

 القلوب عند  الحناجر من شدة الخوع والهلد.

َُبَآاِلِااٌُ﴿: الىقدال تعدد -4 ُِمَسااٌاٌ  رأ ُْمَ ااد ِ َ َهااذَاُِكتَااٌ أ ااٌَُ َرِكَتااٍُ  ِ ااَُِِّكتَااٌْ ُْم َساىََُِمٌم  ِْ َ ِمااِنُرَ

 [ 12] األحقاف :  ﴾ِملِْنِذَرُامَِذَُنَُل َْت اَُ اِْرَآىُِمِ ْتِحِسنِلنَُ

                                                                                                                                                               
 .505ص س5ج : الكشاعس. ال،مخشرد  1
 497ص س. محمد أتو موسى: آل يم 2
 .184ص س9ج محيي الدين دروي : البيان في إعراب القرآنسان،ر :  . 3

457صس 7: البحر المحي س جأتو ييان  .4 
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مــ،ة اختلفــوا فــي اليــاء والتــاء فــي قولــه تاــالى )لينــار(س فقــرأ اتــن كثيــر وعاصــم وأتــو عمــرو وي

س ويجــتهم تقــّدل ذكــر الكتــاب س فأســند اإلنــاار إلــى الكتــابس وقــرأ نــافد باليــاء والكســائي )لينــار(

وفـي التفسـير  1واتن عامر عن اتن كثير وياقوب )لتنار( تتوجيه الخطـاب للرسـول بأنـه منـار

 لينار هاا الكتاب الاد أن،لنا  علـى محمـد صـلى هللا عليـه وسـلم الـاين ظلمـوا أنفسـهم بكفـرهم 

 2 با  بابادتهم رير 

ناد اإلنــاار وإســ س: لينــار الكتــاب الـاين ظلمــوالتقـديروا ُأسـند اإلنــاار فــي افيـة الكريمــة للكتــابس

وهـا  األوصـاع  سويجب أن يكون في هـاا الكتـاب أوصـاع تؤهلـه ل نـاار إلى الكتاب مجا س

وكـــون  سا مـــن هللاوهـــاا يانـــي ال ينـــار مـــن عـــااب هللا إال مـــا كـــان مؤيـــد سترجـــد لألمـــر اإللهـــي

 اإلناار مختصا بالاين ظلموا ال تّد وأن يحمل مانى التحاير والتخويف .

رـــان هـــاا أفـــي الحـــواميم بـــالتخويف مـــن الاقـــابس ســـواء  والخةصـــة: ارتبطـــت صـــيغة )أنـــار( 

 مرتبطا بالاااب الاد ينت،رهم يول الحساب. لأ الاقاب مرتبطا باألمم السابقةس

َ َِِخَُصَآِ نٌَُ﴿اين بصيغة الجمد في قوله تاالى :أنار( في موضورد اسم الفاعل من صيغة )

َُُِستَِتعْ َنُاِم ِْآتََنُ َ ََتٌَُكَضْآ  ُْرٌَمْ اُحَِاِ تْ اُ َ ََتٌُرِْضَيَُ مَاِ اَُِمَاى اُِمَنُاِمِجن ِ ُاَفَآ  ََ رَاِ ِمِ ِلَُُِمَِل

 [29]األحقاف :﴾ ْمِنِذِرُنَُ

                                                           
 .342س ص4س جل القراءات السبدلحجة في عل: ا. أتو علي الفارسي 1

111س ص 22: جامد البيانس جالطبرد  .2 
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: رجاـوا إلـى تنـي جنسـهم باـد أن كـانوا يسـتماون ر افيـةوتفسيس : المخبر بخبر مخيفالمنذر

فــأتلغوهم مــا ســماوا ممــا فيــه التخويــف مــن بــأس هللا تاــالى لمــن ال  سالقــرآن فــي يضــرة النبــي

 1يؤمن بالقرآن 

 والتقدير منارين قومهم الاااب. سأفاد اسم الفاعل منارين التادية  إلى مفاولين

َُِاٌَُْكنٌَُْمِنِذِرُنََُُِاٌَُحَِاَزِمنٌَ ُْ﴿وقوله تعالى :   ٍ ُْمٌََْرَك  ٍ  [3] الدخان:﴾ ِيُمَِل َ

لِّمين الناس ما ينفاهم)منارينـوالمقصود ت واسـم  سألنه ال يجو  أن نؤاخاهم بغيـر إنـاار س(: ُما 

 : منارين الناس.س والتقديروالمفاول محاوع دّل عليه السياق سالفاعل أفاد التادية

فــي آيتــين فــي الحــواميمس ففــي قولــه تاــالى:  ســم الفاعــل )منــار(رمــا جــاء لفــف )نــاير( بمانــى ا

ُِماِنُ﴿  ٍ ُ ِيُرَِآَُا ََ  ِ ِْ َُمٌُحَِرَسِ نٌَُِمِنُرَ ََ ُُاَاِذُآُ َ َكذَِم  ٍ ُرَاٌَلُْمتَِآ ْ َهاٌَُِاَاٌَُ َجاِداٌَُتَاٌََءاَاٌَُب َاىُحَْما ََ َِ

 [23] الزخرف:  ﴾َ َِاٌََُب َىُتٌََُِرِهِلُْمِ تَْد نَُ

َُماٌُ﴿:  وقوله تعالى ََ ُاِْماِلَُِِنُحَ َِْاْ َُِ ََ ِرأَُماٌُُِْفعَاْلُاِايَُ  ِِ ْساِلَُ َماٌُحَ رِْلَُمٌُْكِنْيُاِِدب ٌُِماَنُامآُّ

ُاَِذُآُأُْ َكىَُِمََيَُ َمٌُحَاٌَُ ََ  [9] األحقاف :﴾ ْمِْلنُأَُِ

 س فناير هو المنار2يقول األلوسي ناير  أناركم عقاب هللا تاالى 

 سنــاير علــى و ن فايــل إال أن المــراد والمقصــود هــو اســم الفاعــل المنــارففــي افيتــين جــاءت 

غـة علــى  بياـة الامـل وهــو والنـاير هنـا تحمــل نفـس المانـى الســم الفاعـل مـد  يــادة فـي المبال

س كمــا أّن الاــدول إلــى صــيغة فايــل تحمــل مانــى الثبــات لصــفة الفاعــل وهــي اإلنــاارس اإلنــاار

 إليهس والحصر أرد هاا المانى . فالرسول ما هو إال منار لما ُأويي

                                                           

59ص س27: التحرير والتنويرسجمحمد تن عاشور ان،ر: .1 
 .11ص س26. األلوسي : رو  الماانيسج 2



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنزل

ومسـندا  سورد الفال أن،ل في الحواميم مبنيا للمالول مسندا للضمير المستتر في أرباة مواضـد

س وفيمـــا يـــأتي وورد بصـــيغة المبنـــي للمجهـــول فـــي موضـــد وايـــد سلنـــا الفـــاعلين فـــي موضـــاين

 توضيح المانيين اللغود والصرفي :
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لةل كلمة تدّل على هبوط شيء ووقوعهس والتن،يل : ترتيب الشيء ووضاه النون وال،اء وا 

 .2  ون،ل فال ال ل وهم،ة أفال فيه للتادية س 1 من،َِّله

والاـدول إلـى الم،يـد بـالهم،ة يشـير إلـى ماـان  سوأصل مانى نـ،ل كمـا سـبب االنحـدار مـن علـو

 .  ديةسباإلضافة إلى التامتاددة ودقيقة ال تحقب باألصل المجرد منها

َُِاٌَُْكنٌَُْمِنِذِرُنَُ﴿:ففي قوله تاالى   ٍ ُْمٌََْرَك  ٍ  [3]الدخان :﴾َِاٌَُحَِاَزِمنٌَ ُْ ِيُمَِل َ
فــحن قلــت: مــا يقــول ال،مخشــرد : .....ورد الفاــل ) أنــ،ل ( للداللــة علــى إنــ،ال القــرآن الكــريم 

لســـماء الســـاباة إلـــى مانـــى إنـــ،ال القـــرآن فـــي هـــا  الليلـــة؟ قلـــت: قـــالوا أنـــ،ل جملـــة وايـــدة مـــن ا

عليــه الســةل ين،لــه  جبريــل الســماء الــدنياس وأمــر الســفرة الكــرال بانتســاخه فــي ليلــة القــدرس وكــان

 3 على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نجوما نجوما

أن هللا أن،له جملة وايدة  يرى ال،مخشرد أن عملية اإلن،ال كانت من خةل مريلتينس األولى:

وكـان  سأمر المةئكة بانتساخه في ليلـة القـدرالسماء الدنياس والثانية :  لىإ الساباة من السماء

 .جبريل ين،له على رسول هللا نجوما نجوما 

فاإلن،ال يأتي للداللة على اإلن،ال دفاة وايدة س أو للداللة على عمول ما أن،لس أد أن،ل دفاة 

 4نبي نجوما يسب الحاجةوايدة إلى سماء الدنيا من اللو  المحفوظس وكان ين،ل على ال

                                                           
 .مادة ن،ل س. اتن فارس: مقاييس اللغة 1

.س مادة ن،ل799: مفردات ألفاظ القرآنس صاألصفهاني .2 
 .462ص س5ج س. ال،مخشرد: الكشاع 3
 .471ص س5ج س.الشوكاني : فتح القدير 4
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فكــل آيــة أو آيــات تنــ،ل  سوإلــى التــدرج فــي هــاا النــ،ول س( إلــى تدايــة ن،ولــهيشــير الفاــل )أن،لنــا 

ومجموع ما يبلغ إليه اإلن،ال فـي كـل سـاعة  سمن القرآن فهي منضمة إليه انضمال الج،ء للكل

 .1إلى أن تم ن،ول آخر آية  سهو مسّمى القرآن

وي،هــر هــاا األمــر فــي إســناد الفاــل  سهــة صــدور الفاــل مــن الفاعــلرمــا يةيــف فــي اإلنــ،ال ج

)،ل أن  الفاعلين للداللة على قدرته دون رير  على اإلن،ال والتمكن منه . (نا لِّ

ُ َََِكلَااٌُاِااَُِّ﴿:وفــي قولــه تاــالى َ اِلااتَِ ِفُام َِلااِلَُ امنََ ااٌِرَُ َمااٌُحَِاااَزَلَُّللَاُِْمااَنُامَسااَتٌِءُِمااِنُِرِزر 

َرُِ َِ َُُِعِ  ْ نَُا ُِم َِ    ٌَُحُِتٌََُتأ  [ 5] الجاثية : ﴾َلُاَِعَدَُمِ  َِ ٌَُ  َِ ِآُِفُامآ ِ

أنــ،ل( فــي افيــة الســابقة للداللــة علــى إنــ،ال المــاء مــن الســماءس فجــاء اإلنــ،ال فــي ورد الفاــل )

افية الكريمـة فـي سـياق تاديـد ناـم هللا التـي ال تاـد وال تحصـى ومـن ضـمنها نـ،ول المـاء مـن 

 .لسماءس فاإلن،ال في افية الكريمة عالا

ــ فــي التفســير:  لبيــان  فهــيأّمــا الثانيــة  ساألولــى ماناهــا اتتــداء الغايــة أد مــن جهــة الســماء ن  مِّ

والثـاني أن تكـون للتباـيض ألن المنـ،ل باـض ال  سألن المن،ل من السـماء مـاء وريـر  سالجنس

 .2 رل 

 أو أن،ل باضا. سل من السماء شيعاسواء قلنا أن،  سوفي الحالتين هناك تالب بأن،ل

ََُُُِِِّ ِدأُ﴿وقوله تاالى:  ُِمَتٌُاَِلَنََُُد رٌ  ُحِْاِزَلُِمِنُاَِعِدُْم َسىُْمَ د ِ رٌَمْ اٌَُُُرَِ َمنٌََُِاٌََُسِتِعنٌَُِكتٌَاٌ 

ُْمِستَِ للُ  َُ َِمَىَُهِآُق  ِ  [30 ] األيقاع:﴾َِمَىُاِمَحق 

                                                           

277س ص25: التحرير والتنويرس جمحمد تن عاشور .1 
16س ص18: ن،م الدرر في تناسب افيات والسورس جالبقاعي  .2 
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لمـا  س وهاا الكتاب مصـدقأن،ل من باد نبي هللا موسى سيا قومنا إنا سمانا كتابا ع،يم الشأن

 قبله من الكتب السماويةس وهو القرآن الكريم .

مـوا لِّ ن الجن وهم مـن عـالم آخـر عَ ركين؛ ألتوبيخ المش ن،ول القرآن بخبر الجن والمقصود من

لى صـ -وهم من عالم اإلنس ومن جـنس الرسـول  ون س والمشركأنه من عند هللاوأيقنوا  سالقرآن

المباــو  بــالقرآن وممــن يــتكلم تلغــة القــرآن لــم ي،الــوا فــي ريــب منــه وتكــايب  -هللا عليــه وســلم 

 1وإصرار .

وبنــاء الفاــل للمجهــول جــاء لتا،ــيم مــن ال منــ،ل فــي الحقيقــة  س( وصــف للكتــابوجملــة )ُأنــ،ل

 رير  .

ُِِدُِ ِلَُ ِمانُِ﴿وفي قوله تاـالى:  ْسْلُِمِنُاَِلِنُحَ َُّللَاَُرَاٌمْ اُمَاِ َُُِِخَُجٌَء ِْ ْلُامآُّ ََ ُ َِعْْاْد اَُِ ََ َلِ ِفِ اِلُحَ

َِاَزَلَُمَ ئَِمٍُ  َِااٌَُاَِتٌُحِْرِسِ تِْلُاََُِِّكٌ ِْآ نَُ ََ  [14]فصلت :﴾َشٌَءَُراُّنٌَُ

  .للداللة على إن،ال المةئكة  أن،ل(ورد الفال )

شــاء هللا ربنــا أن يرســل رســوال  وأصــل الكــةل لــو سوإنــ،ال المةئكــة بمانــى هبو هــا بمشــيعة هللا 

 .والمحاوع أن يرسل رسوال سفالماكور في افية ألن،ل مةئكة س2 ألن،ل مةئكة

والخةصــة: إنــ،ال المةئكــة بمانــى إرســالهمس وبهــاا يكــون المانــى لــو شــاء ربنــا إنــ،ال مةئكــة 

 بالرسالة إلى األنس ألرسلهم.

ُ َُ﴿: وفي قوله تاالى ََ َِرَلَُلٌِشعٍَُ  َِاخَاُحَِاَزِمنٌََُب َِلَ ٌُاِمَتٌَءُاِهتََزِتَُ َراَاِيَُ ِمِنُتٌََُ َُِِّحَاَ َِ َآىُا

ُرَِدُآُأ َُشِيء   [39] فصلت : ﴾ََِنُامَِذأُحَِكلٌََهٌُمَْتِحلِيُاِمَتِ  َىَُِاَََُّْب َىُْكل ِ

                                                           

58ص س27محمد تن عاشور: التحرير والتنويرس ج ان،ر: .1 
 .443ص س21. الطبرد : جامد البيان سج 2
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نـ،ل( س وصـيغة )أداللـةحمله مـن وما ت سأشرت إلى داللة إن،ال الماء من السماء في آية سابقة

 للداللة عل الا،مة . (ُأسندت إلى )نا الفاعلين

ُمَعَااَلُامَسااٌَبٍَُرَِآُااب﴿وقولــه تاــالى:  ََ َُ اِمِتلااَزاَنَُ َمااٌُُْااِدِرُ ِ  ﴾َّللَاُْامَااِذأُحَِاااَزَلُاِمِمتَااٌَ ُاِااٌِمَحق 

 [17الشورى : ]

ل أد أن،لـه :  أن،ل الكتابس أد جنس الكتابس والمي،ان هو الادلس وإن،ال الادل ال،مخشرد يقو 

  1في كتبه المرسلة  

ــراد بــه الكتــب الســماوية س اختلفــت داللــة اإلنــ،ال فــي افيــة 2الكتــاب فــي افيــة الكريمــة جــنس ُي

الكريمةس ألّن الغاية من اإلن،ال إترا  الهدع وهـو إقامـة الاـدلس فالـدين هـو المنـ،ل وهـو يـدعو 

 إلى الادل واإلنصاع.

أنــ،ل(س وارتبطــت داللــة اإلنــ،ال بالســياق الــاد لفاــل )الهمــ،ة أفــادت التاــدد فــي ا :والخةصــة

وردت فيهس فحن،ال الكتاب يختلف عن إن،ال المطر وعن إن،ال المةئكةس ولكّل صيغة ييثياتها 

 التي تجالها ال تتشابه مد ريرها .

 

 أنفق

 النون والفاء والقاع أصةن صحيحانس يدّل أيدهما على انقطاع شيء وذهابهس نقول: نفقت 

ابـــة نفوقـــا: ماتـــتس وأنفـــب الرجـــل: افتقـــر وذهـــب مـــا عنـــد س واألصـــل افخـــر إخفـــاء الشـــيء الد

 .1وإرماضه 

                                                           
 .402ص س5ج س. ال،مخشرد: الكشاع 1
 .513ص س7ج : البحر المحي  س.أتو ييان2
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 2. وقد يكون واجبا وتطوعا  سواإلنفاق يكون في المال وفي رير  س: أعطىوأنفب 

ت الهمـ،ة التاديـة  ( فـي الحـواميم بصـيغة المضـارع فـي سـورة الشـورى وأفـاددت صيغة )أنفـبور 

َ امَااِذَُنُاِسااتََجٌاْ اُِمااَآا ِِ ِلَُ حَرَااٌْم اُامَ ااَ ةََُ حَِمااْآْهِلُْشاا َرىُاَِلاانَْ ِلَُ ِمَتااٌُ﴿ :فــي قولــه تاــالى

 [38] الشورى : ﴾َرَزِرنٌَْهِلُُِْنِف ْ نَُ

أفادت إدامة اإلنفاق كرما  (وصيغة )ينفقون " ،واإلنفاق في افية الكريمة بمانى البال والاطاء

 . 4 متالقة بالفال ينفقون  و)مما(  س3 منهم وإن قّل ما بأيديهم 

والخةصة : جاء الفال )أنفب( في افية الكريمة بمانـى تـالس واسـتخدال المضـارع دّل علـى   

 االستمرارّية في الاطاء والبالس والفال )نفب( فال ال لس والهم،  فيه أفادت التادية.

 .5اتمد على فضل هللا عليهم)ومما( تشير إلى أّن إنفاقهم مرتب  بما ر قهم هللاس فالر ق م

 

 

 نطقأ

 توضيحمرة وايدةس وأفادت التاديةس وفيما يأتي في الحواميم  أنطب() وردت ها  الصيغة

  المانيين اللغود والصرفي: 

                                                                                                                                                               
 .مادة نفب : مقاييس اللغة س.اتن فارس 1

.مادة نفب: مفردات ألفاظ القرآنس الرارب األصفهاني .2 
.333س ص17: ن،م الدررس جالبقاعي .3 

 .43ص س9: البيان في إعراب القرآن سج. محيي الدين دروي  4
 .333ص س17: ن،م الدررسجالبقاعيان،ر: .  5
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النون والطاء والقاع أصةن صحيحان: أيدهما كةل أو ما أشبههس وافخر جنس من  

وال  سوتايها افذان ساة التي ي،هرها اللسان: األصوات المقطالنطب في التاارعو   س 1اللباس

 .2  ل نسان يكاد يقال إال

َُ ْهاَ ُ﴿قوله تعدالى:في  ِهِلُِمَلَُشِ ِد ِْلَُب َِلنٌَُرٌَمْ اُحَِاَط َنٌََُّللَاُْامَِذأُحَِاَطَقُْكَلَُشِيء  ِِ َ رٌَمْ اُِمْج ْ 

 [21فصلت:] ﴾َل َ َْمِلُحََ َلَُمَآة َُ َِمَِلَُِّ ِْآَجعْ نَُ

 وذكــر أن هــا  سفنطقنــا شــيء كــل أنطــب الــاد هللا أنطقنــا: فأجــاتتهم جلــودهم يقــول الطبــرد  

إذا هـــم أنكـــروا األفاـــال التـــي كـــانوا الجـــوار  تشـــهد علـــى أهلهـــا عنـــد استشـــهاد هللا إياهـــا علـــيهم 

  3 فالوها في الدنيا

فـحن قلـت: كيـف تشـهد علـيهم أعضـاؤهم وكيـف تنطـب؟ قلـت: هللا عـ، وجـل " :يقول ال،مخشرد 

بأن يخلب فيهـا كةمـا. وقيـل: المـراد بـالجلود: الجـوار . وقيـل: هـي  سينطقها كما أنطب الشجرة

 4 رناية عن الفروج

والهم،ة في  سوورد في ها  افية مجا ا ألن الجلود ال تنطبس المجا والنطب يأتي في الحقيقة و 

 يقال نطب بمانى تكّلم . سفال ال ل (نطب)ألن الفال ؛ ها  افية تفيد التادية

منهــا ومــا  بغيــر اختيــار الجلــود أن الشــهادة جــرت مــن( تبــين أنطقنــاوصــيغة ) : وقــول الجلــود

س وهـــاا النطـــب مـــن خـــوارق وتصـــرفها لجلـــودا بفاـــل قـــوة خارجيـــة خارجـــة عـــن إرادة يـــد  كـــان

 .الاادات

                                                           
 .مادة نطبس . اتن فارس: مقاييس اللغة 1

مادة نطب.: مفردات ألفاظ القرآنس األصفهاني  .2 
 .452ص س21ج س. الطبرد: جامد البيان 3
 .378س ص5ج سع: الكشا. ال،مخشرد  4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4340&idto=4340&bk_no=50&ID=4382#docu
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 أنعم

س والهم،ة أفادت التاديـةس وفيمـا ( من مادة نام في الحواميم في موضاينجاءت  صيغة )أفال

 يأتي توضيح المانيين اللغود والصرفي:

  النون والاين والميم أصوله كثيرةس وهي على كثرتها راجاة إلى أصل يدّل على ترّفـه و يـب 

 1صة   عي  و 

: إيصال اإليسان إلى الغيرس وال يقال إال إذا كان الموصل واإلناال سالنامة : الحالة الحسنةو 

 2فة يقال أنام هللا على فرسه  سإليه من جنس النا قين

: فاألول يدل على جهة الصدور من الفاعـل وال يةيـف فيـه ن اإلناال والتنايموهناك فرق تي  

اَسٌنُِ َ َِخَاُحَِاعَِتنٌََُب َى﴿جهة الوقوع كما في قوله   جهة الصدور من هللا تاالى  ﴾ اِْلِ

ذا والتاّلب بالمفاول كما في قوله تاالى   فأما اإلنسـان إ سوأما التنايم فيةيف فيه جهة الوقوع

 3. "فالنظر إلى جهة تعلق النعمة باإلنسانما اتتة  ربه فأررمه ونامه  

 سيء صـايب مـا صـيغ منـه إال أنـه ضـمن مانـى التفضـل( بجاـل الشـوردت الهم،ة في )أنام 

أد جالته صايب نامة وهاا المانـى هـو مـا ورد  (ية تنفسه )أنامتهوأصله التادس فادد بالى

 .في الحواميم

 الفاعلين على النحو افتي : (نا)إلى  ينجاء الموضاان مسند

                                                           
 .مادة نامس مقاييس اللغة :. اتن فارس1

.: مفردات ألفاظ القرآن س مادة نام الرارب األصفهاني ان،ر: .2 
. 201س ص12: التحقيب في كلمات القرآنس جيسن المصطفود  ان،ر: 3 
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ِاَسااٌِنُحَِبااَآَلُ َُ﴿: قددال تعددالى َُ َِخَاُحَِاعَِتنَااٌَُب َااىُاِْلِ َِْبااٌء  ُ َااذْ ُ اَااََىُاَِجٌاِِْااََُِّ َِخَاَُمَسااَُّْامَرااآُّ

ُ  [51]فصلت : ﴾َبِآُ  

وقـال محمـد تـن عاشـور :  المـراد  س1يقول ال،مخشرد :  أنامنا على اإلنسان بالصحة والسـاة 

 2س وليس المراد إعطاء النام الكاملة من اإليمان والتوفيب ناال إعطاء النامةباإل

 النام المتاددة التي ُتاطى ل نسانس كالصحة والاافية والر ق. دّل الفال )أنام( على

جــوب وو  سدلــت افيــة علــى ع،ــم هــا  النامــة سبمانــى إذا جالنــا هــاا اإلنســان صــايب نامــة

وأن هـاا الشـرط يوجـب عنـد أصـحاب  س( إلـى ضـمير الا،مـةتلقيها بالشكر وذلك بحسناد )أنام

 .الفطرة اإلقبال والرضى والتواضد 

ُِمَْنِيَُِِسَآائِللَُ﴿: لىوقوله تاا ِْدأُحَِاعَِتنٌََُب َِلََُِّ َجعَِ نٌَ َُْمتَ   َُب ََ  [59]الزخرف :﴾ َِِنُْهَ َُِ

س أناـم هللا عليـه عيسـى عليـه السـةلارتب  اإلناـال فـي افيـة الكريمـة بـالنبوةس والمقصـود سـيدنا 

 بأن جاله نبيا.

                                                           
 .548ص س3ج س. ال،مخشرد: الكشاع 1
 .192ص س16ج : التحرير والتنويرس. محمد تن عاشور 2
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 ييث جالنا  آية بـأن خلقنـا س أنامنا عليه إال عبد كسائر الابيدس عيسى ما  :يقول ال،مخشرد 

  .1آدل من رير أب كما خلقنا

س أنامنـا عليـه ييـث جالنـا  آيـة بـأن خلقنـا  مـن إال عبد كسائر الابيد عيسى ما : يقول الرا د 

 2" آدلس وشرفنا  بالنبوة وصيرنا  عبرة عجيبة رير أب كما خلقنا

 ل على رير  كونه صايب رسالة.وهاا الكةل يؤكد أن عيسى ما هو إال عبدس فضِّّ 

كــل ركاــة فـــي صــةتنا فــي قولـــه وإناــال هللا علــى عبــاد  مطلـــب ع،يــ، أمرنــا بالــدعاء بـــه فــي 

َآاَهُامْتستَِ للَُ﴿: تاالى  [7] الفاتحة :﴾ِصَآاَهُامَِذَُنُحَاعَتَيَُب َلِ لُِ(6) اهِداَــــٌُامِ  

 عليه(.) القة بجار ومجرور( في كلتا افيتين مت)أنامصيغة وجاءت 

"ووصينا اإلنسان بواديده إحسدانا حملتده وارتب  اإلناال بالهداية إلى اإلسةل في قوله تاالى: 

أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثالثون شدهرا حتدى إذا بلدش أشددهوبلش أربعدين سدنه 

 [15قال رب أوزعني أن أشكر نعمت  التي أعمت علي وعلى والدي" ]األحقاف: 

 ية الكريمة هي نامة الدين.والنامة في اف

فــــي تاريفــــك إيــــاد توييــــدك  شــــكر نامتــــك التــــي أنامــــت علــــيّ يقــــول الطبــــرد:  أو عنــــي أن أ

 4 والمراد بالنامة التي استو ع الشكر عليها: نامة التوييد واإلسةل "س3 وهدايتك

                                                           

418ص س5: الكشاعس جشرد ال،مخ  .1 
 .191ص س13: التفسير الكبيرسج. الرا د  2
 .113ص س22: جامد البيانس ج. الطبرد  3
 .499ص س5سجكشاع. ال،مخشرد: ال 4
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ن : دلت صيغة )أنام( على النام التي ُتاطـى مـن هللا تاـالى إلـى اإلنسـان سـواء كـاوالخةصة

ذلك من جهته مباشـرة أل مـن جهـة أخـرى فـي ال،ـاهر ولكنهـا فـي الحقيقـة منـهس ويملـت داللـة 

 الجال أد جاله صايب نامةس سواء ارتبطت ها  النامة بالدين أو الصحة أو النبوة.

 

 أهل 

س وكانــــت تحمــــل دالالت مختلفــــة سوردت صــــيغة )أهلــــك(  فــــي الحــــواميم فــــي خمســــة مواضــــد

 فيمــا يــأتي توضــيح هــا  الــدالالتس باــد التاــّرع علــى المانــى اللغــود س و باإلضــافة إلــى التاديــة

 تي:على النحو اف

ٍر وُسقوطس لالك ُيقال للميت هلك الهاء والةل والكاع   .1  : يدّل على َكس 

 والهم،ة ال،ائدة تفيد التادية إلى مفاول وايد . سوهو فال ال ل سهلك بمانى مات وفنى

 ي سياقات مختلفة :وهاا توضيح لداللة )أهلك( ف

إهةك األقوال والقرى التي كاتت الرسلس وكان الاقاب هو االستعصال الجماعي في أوال: 

 رثير من األييان .

ِِْ ِ ِلُحَِه َِمنَاااٌْهِلَُِاَْ ااِلَُكاااٌاْ اُْمِجاااِآِملنَُ﴿: قــال تاــالى َ امَاااِذَُنُِماااِنُرَاا اااِ ْ ُ َْْاا ُ 
ُحَِ ُرَ ﴾ حَْهاااِلَُلِلااآأ

 [37]الدخان:

                                                           
 .مادة هلك س: مقاييس اللغة.اتن فارس 1
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 هاا استفهال إنكارس أد: إنهم مسـتحقون فـي هـاا القـول الاـاابس إذ ليسـوا تبد قول أل خير أهم

 أظهر نامةً  م  هَ : المانى أَ وقيل سالءأهلكنا أولعك فكاا هؤ  وإذا سواألمم المهلكة تبد قول خيرا من

  .1تبد قول وأشد وأمند أل : أهم أع،ّ وقيلس تبد قول وأرثر أمواال أل  

 وإسناد الفال إلى الضمير )هم( للداللة على اإلبادة الجماعية التي لحقت ها  األقوال .

َُ﴿: وقوله تعالى َِ  [8] الزخرف :﴾َ ِملنَُ َََِه َِمنٌَُحََشَدُِمِنْ ِلُاَِطر ٌَُ َمَضىَُمتَْلُا

كمــا أهلكنــا الــاين كــانوا أشــد  س( أن نهلكهــم بســبب ذلــك)يــا محمــد الكفــار الــاين كــاتوك تحــاير 

 .2" منهم بطشا

 .  لمفاول محاوع اأشّد( ناتتكون ) ،: وأهلكنا قوما أشّد منهم بطشاوالتقدير

َ َصاااااَآِ نٌَُاآِلََُاااااٌِتُمَعَ َْ ااااااِلَُ مَ َاااااِدُحَِه َِمنَاااااٌَُماااااٌَُكاااااِ مَْمِلُِماااااَنُاِم ْاااااَآىُ﴿: وقولددددده تعدددددالى

  [27:]األحقاف ﴾َُِآِجعْ نَُ

ألنــه مــن البــديهّي إذا   سرّنـى فــي هــا  افيــة عــن إهـةك األقــوال إهــةك قــراهم مــن بـاب المبالغــة

 .  3أهلكت القرية لم يبب أيد من أهلها

 4أهلكنا يا أهل مكة أهل القرى من نحو عاد وثمود يقول ال،مخشرد:  

والتابيـر بـالقرى عـن أصـحاتها  سوالمـراد هـةك أهـل القـرى  سعـن أصـحاتها مرسل مجا فالقرى 

 فيها. منألن هةك القرية ياني هةك كل  ؛ يفيد استعصال الكافة

                                                           

135ص س16: الجامد أليكال القرآنس جالقر بي ان،ر:  . 1 
.83ص س7أضواء البيانس ج :الشنقيطي  .2 
55س ص27: التحرير والتنويرس جمد تن عاشورمح  .3 

 .509س ص5س ج. ال،مخشرد: الكشاع 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3157&idto=3157&bk_no=48&ID=2606#docu
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ألن عمليـة س( فـي افيـات الـثة  السـابقةى )نا الفاعلين رب الاالمينجاء الفال أهلك مسندا إل

 ها إال هللا عّ، وجل .اإلهةك مرتبطة بقوة خارقة ال يقدر علي

ُ َِستَِعِجِلُمَْ ِلَُكََاَْ ِلَُُِ َ ََُُآِ َنَُمٌُ﴿: وقوله تعالى ََ ْسِلَُ   ٌَِصِِْآَُكَتٌَُصََْآُحْ مْ اُِاِمعَِزِ ُِمَنُامآُّ

ُاِم َِ ْ ُاِمفٌَِس ُْ ََ َُِ َْ ُاََ غأُ ََ ِلُُِْ  َ ِمِنُاََ ٌر  َُسٌَبٍُ  ََ  [35ف :ا] األحق ﴾ نَُُْ َبْد َنُمَِلَُُِ َْتْ اَُِ

 فهـــل يهلـــك هللا بااابـــه إذا أن،لـــه إال القـــول الـــاين خـــالفوا أمـــر  س وخرجـــوا عـــن يقـــول الطبـــرد: 

 أن،له إال من يستحب هاا الاااب  ال يهلك هللا بااابه إذا : . ومانى الكةل1  اعته وكفروا به

وللداللـة علـى أن  سلُمهلِّـكألن المحـاور الهـةك وإن لـم ياـن ا سك( تنـي للمفاـول مـن أهلـكهلَ يُ )

 .2إهةرهم عليه سبحانه وتاالى يسير جدا 

لتغليــب إهــةك المشــركين  سفهــل يهلــك( علــى هــاا الوجــهوالتابيــر فــي المضــارع فــي قولــه )   

س باإلضــافة إلــى صــفة التجــدد التــي تــأتي مــن 3 الــاد لّمــا يقــد علــى إهــةك األمــم الــاين قــبلهم 

 ن هةك القول الفاسقين أمرا يتجدد مد تجدد أجيالهم .فاألصل أن يكو  ساستخدال المضارع

( داللـــة واضــحة ومهمـــةس وهـــي أن خـــروج وفــي افيـــة الكريمـــة )فهـــل يهلــك إال القـــول الفاســـقون 

 سمؤذن تدمارها وهةرها مهما تلغت من القوة والاّدة ساألقوال عن  ريب الحب والصدق والادل

 هةك والدمار .ألن الفسوق التي هي عليه مؤذن ال محالة بال

ِالٌَُاَْتا ْتُ: ﴿ايدة بمانى الفناء في قوله تاالىوردت مّرة و ثانيا:  َُكلٌَ ْنَاٌُامادُّ ََ َ رٌَمْ اَُماٌُِهاَيَُِ

َُُْظنُّ نَُ ََ َُِِنُْهِلَُِ ُِمِنُِبِ ل  ََ ُامَدِهْآَُ َمٌُمَْ ِلُاِذَِم ََ  [24] الجاثية : ﴾ َ اَِحلٌََُ َمٌُُِْ ِ ْمنٌََُِ

                                                           
 .147ص س22س ججامد البيان. الطبرد :  1

192س ص18: ن،م الدررس جالبقاعي ر:ان، .2 
69س ص27: التحرير والتنويرس جمحمد تن عاشور  .3 
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علــى لســان المشــركين الــاين قــالوا : مــا الحيــاة إال الــدنيا التــي نحــن فيهــاس وال ييــاة  هــا  افيــة

 وهاا الموقف يدّل على تكايبهم بالباث باد الممات .سسواها

كـــانوا ي،عمـــون أن مـــرور األيـــال والليـــالي هـــو المـــؤثر فـــي هـــةك  ....... يقـــول ال،مخشـــرد : 

مر هللاس وكـانوا يضـيفون كـل يادثـة تحـد  وقبضـه األروا  بـأ سملـك المـوت األنفسس وينكـرون 

 1  إلى الدهر وال،مان

ال يهلكهـم  وهـولتأريـد مانـى وايـد  ؛إسناد اإلهةك إلى الدهر عن  ريـب الحصـرو المةيف 

 إال الدهر وقطد الطريب على الباث .

                                                           
 .488ص س5س ج. ال،مخشرد: الكشاع 1
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 أورث

س وفيمــا يــأتي توضــيح ورد فــي هــا  المــادة علــى تنــاء أفاــل الفاــل )أور ( فــي أرباــة مواضــد

 لمانيين اللغود والداللي : ا

هــي الــوِّر  س والميــرا  أصــله الــواوس وهــو أن يكــون الشــيء  الــواو والــراء والثــاء: كلمــة وايــدة س 

وُســمي تــالك المنتقــل عــن الميــتس فيقــال للقنيــة  س1 لقــول ثــم يصــير إلــى آخــرين تنســٍب أو ســبب

 .(2)الموروثة ميرا  وإر 

رك وهـــو  نـــا  الدالـــة علـــى ضـــمير رفـــد متحـــلمســـندة فـــي موضـــاين  وكانـــت صـــيغة )أور (  

وهـو فاـل يتاـدى المجـّرد منـه  سإلى واو الجماعة التي هـي نائـب فاعـل ينوُأسند مرت سالفاعلين

 إلى مفاول وايدس فحذا  يدت هم،ة أفال تادى لمفاولين.

 :التوضيح وفيما يلي سأور ( في الحواميم في سياقات مختلفة تدالالت مختلفةجاءت صيغة )

 ( الفاعلين:يات التي أسندت إلى )نافي اف

 [53]رافر:  ﴾َ مَ َِدُتَ َِلنٌَُْم َسىُاِمْ َدىَُ حَِ َرُِنٌَُاَنِيَُِِسَآائِلَلُاِمِمتٌَ َُ﴿قوله تاالى:  .1

وأشـــار  س3 تركنـــا التـــوراة عنـــد تنـــي إســـرائيل إرشـــادا وتـــاكرة وأورثنـــا عنـــد ال،مخشـــرد بمانـــى:  

 4.  ّن اإليرا  مجا  مرسل عن التركفهو يرى أ األلوسي إلى هاا المانىس 

 

                                                           
 .مادة ور  .اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 . الرارب األصفهاني: مفردات ألفاظ القرآنس مادة ور .2
 .355ص س5ج س. ال،مخشرد : الكشاع 3

77س ص24س جياأللوسي: رو  الماان  .4 
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ويجـو  أن يكـون  سنـه التـوراةس توارثوهـا خلـف عـن سـلفوأورثنا تني إسـرائيل الكتـاب: ال،ـاهر أ

 .1الكتاب أريد به ما أن،ل على تني إسرائيل من كتب أنبيائهم كالتوراة وال،بور واإلنجيل

أخبـر أنـه أتـى موسـى الهـدىس  ا( الـادأور ( المسندة إلى ضمير لفف الجةلة )نالخةصة: )و 

الداللــة رىس و س والفاــل يينمــا يســند إلــى هللا يكــون للكــةل قيمــة أخــوأور  تنــي إســرائيل الكتــاب

ريـب توريثهـا مـن س عـن  عـن قصـد وعلـم ودرايـة ولكـن تـركسيحملها الفال )أور ( هي ال التي

 من السلف إلى الخلف .جيل فخر 

َُ حَِ َرُِنٌَهَُ﴿قال تاالى:  .2 ََ ٌُتََلِآُنََُكذَِم  [2]الدخان:  ﴾ٌُرَِ م 

ملكهــم هللا تاــالى أر  مصــر باــد أن كــانوا فيهــا  س اهــا قومــا آخــرين يانــي تنــي إســرائيلوأورثن

 2.  مستابدين فصاروا لها وارثين

قال وأورثناها ولم يقل سبحانه وورثها قول آخرون؛ ألن المقصود تهـا  الهمـ،ة هـو اإلشـارة إلـى 

وأنـــه ســبحانه ينصــر أوليــاء  ويـــدمر  سء أنبيائـــهس أعــداء الحــب والخيــرعــداتمــال نكايــة هللا فــي أ 

 الماارضين ألمر .

ثم إن األمر ال يقف عند هااس وإنمـا يلحـب بـه مـا نهبـو  وتلهـوا بـه مـن مـال وجـا س فيـدمر  كمـا 

. وهاا ال ياود علـيهم 3دمرهم ولكن بطريقة أوجدس وهو نقل هاا المال الاد نهبو  لغير ورثتهم

 تدمير الكامل.إال بال

 وقوما مفاول ثان . سالهاء مفاول أول والفال أور  تادى إلى مفاولين:

                                                           
 .471س ص7ج لس1993 دار الكتب المصريةس عادل أيمدس البحر المحي س تحقيب: أتو ييان األندلسي: ان،ر :.1

128س ص16القر بي: الجامد أليكال القرآنس ج .2 
 .622ال يمس ص محمد أتو موسى: ان،ر :.3
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 إلى نائب الفاعل فهي: د فيها فال )الوراثة(أما افيات التي أسن

ُِمِنَُّْْمِآُبُ ﴿قال تاالى:  .1   َ  [14]الشورى:  ﴾َ ََِنُامَِذَُنُحْ ِرُْ اُاِمِمتٌََ ُِمِنُاَِعِدِهِلُمَِفيَُش

-      هـم بقيـة أهـل الكتـاب الـاين عاصـروا رسـول هللا  باـدهم مـن الكتـاب أورثوا الاين وإن 

أهـل الكتـاب التـوراة  س أورثـوا الكتـاب مـن باـد مـا أور أو هم المشـركون  -صلى هللا عليه وسلم

  .1واإلنجيل

واسـُتاير اإلر   صاروا على علم بالكتاب الاد اختلف فيه سلفهمس )ُأورثوا(  وعند اتن عاشور

 2. للخلفّية والمارفة  في علم الكتاب 

 س  ُتنـيوألّن المراد الوصول إلى الكتـاب مـن ريـر منـا عس ولـم تـدع ياجـة إلـى الالـم بالموصـل

 ورثوا الكتاب .للمفاول في قوله:  أ

ُاِمَجنٍَُْامَتِيُحْ ِرُِتْْت َهٌُاَِتٌُْكِنتِْلُ َِعَت ْ نَُ﴿قال تاالى:  .2 ََ  [.72]ال،خرع:  ﴾َ  ِِ 

ــا جــ،اء ألعمــالهم فــي   سد أورثــه هللا للمــؤمنين دون ريــرهمتحــدثت افيــة عــن ميــرا   الجنــة ال

انتقـال الجنـة إلـيهم تـدون  س ألن افيـة الكريمـة تحمـل أرثـر مـن مانـىوتوريث الجنة فـي  سالدنيا

 .المال إلى الوار  يشبه انتقال

وبانتقالها إلى أتنائه صار ذلك  سيرى الرا د أن الجنة كانت مسكن أتينا آدل عليه السةل 
 )3(تشبيها بالميرا .

ألّن   ُشــبهت الجنـة بالمـال المــورو س .1 ويـرى األلوسـي أن اإلر  مجـا  مرســل للنيـل واألخـا 

 2 س ويبقى ج،اؤ  مد الااملأن يلقى ج،اء س إذ ياهب الاملّد رل عمل ال ت
                                                           

 .513ص س7ج سأتو ييان : البحر المحي ان،ر : . 1
.58ص س26جير والتنويرس محمد تن عاشور: التحر   .2 

.73التفسير الكبير: الرا دس ص .3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=42&ayano=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=42&ayano=14#docu
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استاير أورثتموها لمانـى: أعطيتموهـا دون ريـركمس وبتشـبيه إعطـاء هللا المـؤمنين دون ريـرهم و 

 .3نايم الجنة بحعطاء الحارم مال الميت لوارثه دون رير  من القرابة ألنه أولى به

                                                                                                                                                               
 .100ص س25س ج. األلوسي: رو  المااني 1
 .106س ص9إعراب القرآن وبيانه سج :.محيي الدين دروي  2
 .256س ص26محمد تن عاشور:التحرير والتنويرس جان،ر : . 3
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 وزعأ

لمانيين اللغود اس وفيما يأتي التوضيح د وايدأو ع( في الحواميم في موضوردت صيغة )

 والصرفي :

ه إيا س ويقال س أو ع هللا فةنا الشكر: ألهمس تناء موضوع على رير قياسوالاين الواو وال،اد 

 .1  س كأن هللا تاالى يولاه بشكر هو من أو ع بالشيءس إذا أولد به

 في سورة األيقاع  :وجاءت صيغة ) أو ع ( 

ااَُّْْكِآه ااٌَُ َ َضااعَتَُِّْْكِآه ااٌَُ َكِت ْااَُّْ َُ﴿: قددال تعددالى َُكَت َتِااَُّْحْمُّ ااََُِِِّكَسااٌاٌ  ُِ ِاَسااٌَنُاَِ اِمَد َ َصااِلنٌَُاِْلِ

ُِحَِ ِزِبنِيُحَِنُحَِشْمآَُ رٌََلَُر   اَُكتَىَُِخَاُاَ ََغُحَْشَد َُْ اَ ََغُحَِراَِعلَنَُسنٍَُ  َُ  َِ ٌمَََُُّْْ ُْ َنَُشِ آ  ََ ُاِِعَتتَ

ُامَتِيُحَُ ََ ِْْيَُِمَِل َُتِيَُِا ِيُ ْ ٌُ َِآَضٌ َُْ حَِصِ ِحُِميُ ِيُخْر ِ ِاعَِتَيَُب ََيَُ َب َىَُ اِمَدَأَُ حَِنُحَِبَتَلَُصٌِمح 

 [15] األحقاف :﴾َ َِا ِيُِمَنُاِمْتِسِ ِتلنَُ

وأو عنـي هنـا بمانـى: ألهمنـي   ستبّين ها  افيـة مـا يجـب أن يكـون عليـه المـؤمن إذا تلـغ أشـد 

 2. وأو عته بكاا جالته مولاا به راربا في تحصيله  سأشكر نامتك أن

والولــد الصــالح فــي وصــية األيقــاع يــدعو هللا أن  سويّثــه عليــه سيقــال أو عــه بالشــيء أرــرا  بــه

 اكر هللا وشكر .ل وأن يقاع في قلبه الرربة الدائمة سيوجهه لشكر 

                                                           
 .مادة و عس . اتن فارس : مقاييس اللغة 1

19ص س26ج سنياأللوسي: رو  الماا  .2 
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ألن  سامتـك أو يثنـي أو يضـنيوفرق تين أو عني أن أشكر نامتـك وبـين أعنـي علـى شـكر ن

 1.لقلب فة يفتر عن ذكر هللا وشكر أو عني فيها ما في كل هاا وت،يد في كشف الغفلة عن ا

ـــأن ذُ وســـبب  ففـــي افيـــة  س( أن تفيـــد مانـــى الجاـــلمـــن ضـــواب  التاديـــة فـــي صـــيغة )أفاـــل ررِّ

إليـه بالشـكر الكريمة يطلب الاون من هللا على  يـادة اإليسـان إليهمـا مـن خـةل جالـه يتوجـه 

 .ه وعلى والديهعلى نامه علي

أن أشــكر( فــي والمصــدر المــؤول ) ساليــاء المفاــول األول : تاــدى الفاــل )أو ع( إلــى مفاــولين 

 . 2 محل نصب مفاول ثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

403ص محمد أتو موسى : آل يم الجاثية واأليقاعسان،ر :   .1 
 .169ص س9. محيي الدين دروي  : إعراب القرآن وبيانهس ج 2
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 لَ عَ األفعال التي تحمل داللة أف   :المبحث الثاني
 بمعنى َفَعلَ 
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َعَل بمعنى َفَعَل الثال   ثيصيغة أف 

يقــــول اتــــن ســــيد  فــــي وقــــف الالمــــاء األقــــدمون عنــــد هــــا  ال،ــــاهرة تــــين مؤيــــد وماــــار س    

س كأّن لكـل وايـد منهمـا لغـة لقـولس ثـم تخـتل  لت بمانى وايداَ ف  لت وأَ اَ وقد يكون فَ المخصص  

 .1فتستامل اللغتان 

ل فاسـد السيو ي:  أهل اللغة ي،عمون أّن فاـل وأفاـل قـد يجيعـان لمانـى وايـدس وهـو قـو  ويقول

إال  في القياسس ومخالف للحكمـة والصـوابس وال يجـو  أن يكـون لف،ـان مختلفـان لمانـى وايـد

 2أن يجيء أيدهما في لغة قول وافخر في لغة ريرهم 

 س وفي مقدمتهم سيبويه في كتابـه )ت( المجرد عند اللغويينوردت صيغة )أفال( بمانى )َفَالَ 

س وعنـد 3إال أن اللغتـين اختلفتـا  لمانـى فيهمـا وايـدوقد يجيء فالت وأفالت ايقول :   (ـه180

 .وريرهم الكثير ممن جاء بادهم 5(ـه634س واتن ياي  )ت4(471الجرجاني )ت

 سهو أن الهم،ة لم تضف شـيعا علـى األصـل الثةثـي للفاـل (:أن أفال بمانى فال)والمقصود 

بـــه عنــد الكثيـــر مـــن  اوررــم أن هـــاا الكــةل لـــم يكـــن مســلم س6وإنمــا  يادتهـــا كانــت لغيـــر مانـــى

اللغـويين باعتبــار أن ال،يـادة فــي المبنـى مــن المفـرو  أن يقاتلهــا  يـادة فــي المانـى وال يجــو  

ـــد الكثيـــر مـــن اللغـــويين  سأن يكـــون لف،ـــان مختلفـــان لمانـــى وايـــد إال أن هـــاا المانـــى ورد عن

                                                           
 .171ص س14.علي تن اسماعيل تن سيد  : المخصصس دار الطباعة الكبرى األميريةس تيروت سج 1
واعها) تحقيب: أيمد جاد المولى وآخرين(س المكتبة الاصرية س تيروت . جةل الدين السيو ي : الم،هر في علول اللغة وأن 2
 .184سص1سج

 61س ص4. ان،ر : سيبويه :الكتاب س ج3
 49. الجرجاني : المفتا  في الصرع س ص4
 .159س ص7.اتن ياي  : شر  المفصل سج5
 .384س ص1السيو ي : الم،هر في علول اللغةس )تحقيب محمد جاد المولى(سالمكتبة الاصريةس ج6
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لســياقس فقــد س وقــد يـأتي الم،يــد بمانــى مجـرد  فــي المفــردة بايـدا عــن داللتهــا خـةل اوالمفسـرين

ي وقــد تكـون الصــيغتان بمانـى وايــد فــ يسـتامل المجــرد فـي المحســوسس والم،يـد فــي المانـودس

 وهاا ما سيتضح عند عر  األفاال. في االستامال القرآنيس اللغةس ويكون تينهما فرق 

 هي : األفاال التي جاءت تهاا المانى في الحواميمو  

 أبرم

س وفيما يأتي التوضيح للداللتين اللغوية والصرفّية صيغة أترل مرة وايدة في الحواميموردت 

 يسب ورودها في السياق القرآني :

األمر أيكمتهس س أترمت أرباة أصول  األول: إيكال الشيء  الباء والراء والميم يدل على

س وأترمني أعيانيس والثالث: اختةع : َترمت باألمر عييُت بهيقولون  سوالثاني : الغر  به

  1 س والرابد: نوع من أنواع النباتسواد الليل مختلطا تبيا  النهار اللونين مثل

 .2وهو ترديد فتله  سأصله من إترال الحبل س: إيكال األمرواإلترال

 ساألمـر بكســر الاـين بمانــى ســعمه لوبــرِّ  سبفــتح الاـين فــي المجــرد: يكمـه -مـه وأتـرل األمــر ترَ 

 3.ترمه بمانى أسأمهة التادية صار أوهو فال ال لس وإذا دخلت عليه هم، 

ِِْآْم نَُ﴿في قوله تاالى:  اُ َِااٌَُْم  [79الزخرف :] ﴾حَِ ُحَِاَآْم اُحَِمآ 

أل  أترل مشركو مكة  أمـرا  مـن كيـدهم ومكـرهم ترسـول هللا صـلى هللا عليـه  يقول ال،مخشرد : 

  س4"كيدنا كما أبرموا كيدهم مبرمون  فإنا  وسلم

                                                           
 .مادة ترل. اتن فارس : مقاييس اللغة س  1

مادة ترل.األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس  .2 
.اتن من،ور : لسان الاربس مادة ترل  .3 

 .457ص س5. ال،مخشرد : الكشاع س ج 4
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هللا عليه وسلم كما فالوا فـي  صلى محمد : أيكموا أمرا من أمور مكرهم وتدتيرهم علىوأترموا

أد: فحنــا محكمــو نصــر   س"مبرمــون  فحنــا "مثلــه فــي دار النــدوة إلــى ريــر ذلــكساجتمــاعهم علــى 

 . 1تفتلهما فتة متقناس والبريم: خي  فيه لونان ويمايتهس واإلترال: أن تجمد خيطين ثم

يم أعمـــالهم وأفكـــارهم أد وســـيلة ممكنـــة فـــي تحكـــاســـتخدال  : أتـــرل الـــواردة فـــي افيـــة الكريمـــةو 

 .2ولكّن هللا هو المبرل القوّد الشديد  سبفتل والتواء سالبا نه

اإلتــرال  وورودهــا عنــد المفســرين أن  يقيقــة  سخــةل المانــى اللغــود لصــيغة )أتــرل(ويبــدو مــن 

  من كيد وضغينة. س وهو هنا مستاار إليكال التدتير والا،ل على ما دترو تل المحكمفال هي

( الم،يــد فــي نــا : )تــرل الحبــل(س والفاــل )أتــرل( المجــرد فــي األمــر المــادد كقول)تــرل يــأتي الفاــل

 .3س وأفال هنا بمانى َفَال( وهاا ما ورد في افية الكريمةراألمر المانود كقولنا )أترل األم

وهــاا مــن شــأنه أن يقــود  سواســتامال أتــرل الــوارد فــي افيــة هــو اســتامال مجــا د لهــا  الصــيغة

( يجالــه باــد أن كــان مــدركا بالاقــل ويــد  )إتــرال الحبــل ألنــه يجاــل المانــى سحهالمانــى ويوضــ

 مدركا بالاقل والحواس .

اُ َِااَاٌُ﴿ ورد من األسماء على هاا البناء اسـم الفاعـل )ُمبـرِّل( فـي قولـه تاـالى : حَِ ُحَِاَآْما اُحَِماآ 

ِِْآْم نَُ  [79] الزخرف : ﴾ْم

                                                           
 .563ص س7. اتن عطية : تفسير اتن عطيةس ج 1

مادة ترل.يسن المصطفود : التحقيب في كلمات القرآنس   .2 
 .491ص س2س تيروتس جأدب الكاتبس مؤسسة الرسالة تيبة :. اتن ق 3
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والمقصـود إن أترمـوا أمـرا  سأتـرل(يغة )الحديث عن ص( في وسبب أن أشرت إلى داللة )اإلترال

أفادت صيغة اسـم الفاعـل  سمن الكيد فحن هللا مبرل لهم أمرا من نقض الكيد وإلحاق األذى تهم

 .والتقدير: مبرمون أمرا سالتادية

 وأما إترال هللا ج،اء لهـم فهـو توعـد بـأن هللا س  ألن إترامهم واقد مبرمون والمخالفة تين أترموا و 

أد نحــن نقــدر لهــم افن أمــرا  سقــدر نقــض مــا أترمــو  فــحن اســم الفاعــل يقيقــة فــي  مــن الحــال

 .1ع،يما 

ــَرَل(س وهــو فاــل متاــدس وأتــرل الم،يــد  والخةصــة ترمــوا الــواردة فــي افيــة الكريمــة مــن المجــرد )َت

َرل س ولكـن كـان هنـاك داللـة خاصـة لكـّل مـن الثةثـي َتـأيضا متادس فجاء الم،يد بمانى المجرد

 .الاد ارتب  باألمور المادّيةس وأترل الاد ارتب  باألمور المانوّيةس وهللا أعلم 

 

 

 

 أحبّ 

تقاقه من أيب ه إذا ل،مـه  الحاء والباء أصول ثةثة أيدهما: الل،ول والثباتس فالحّب والمحّبة اش

 .2: الَحّبة من الشيء ذد الحّبس والثالث: وصف القَِّصر  وافخر

ومحبة الابد رّبه تا،يم هللا والتقرب  سالنفس إلى ما ترا  وتحبه أو ت،نه خيرا : ميليّب وأيبّ 

 1إليه بطاعته .
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يـــرى ال،جـــاج أّن أيـــّب تـــأتي بمانـــى يـــّب يقـــول:  يببـــُت الشـــيء وأيببتـــه بمانـــى وايـــد فهـــو 

 2محبوب وُمَحّب 

الاــين جـرد المفتـو  وجـاءت بمانـى )يبـب( الم سأيـّب( مـرة وايـدة فـي الحـواميموردت صـيغة )

ُ﴿: في قوله تاالى ُُِْحابُّ ََ ِمتِ َْ اٌُ ََتاِنَُبفَاٌَُ حَِصا ََحُ َاََِجْآ َُْب َاىَُّللَاَُِِاَاَُّْ َُسال ِئٍَُأ  ٍ َ َجاَزاْءَُسال ِئَ

 [40: ]الشورى  ﴾امَظٌِمِتلنَُ

أخبـر أنـه مـد  سالافـو عـن ال،ـالم أنـه تاـالى لمـا يـّث علـىإنـه ال يحـب ال،ـالمين  وفي قوله   

فالمؤمن الـاد  سنبيها على أنه إذا كان ال يحبه ومد ذلك فحنه يندب على عفو ذلك ال يحبهس ت

  .3 هو يبيب هللا بسبب إيمانه أولى أن يافو عنه

ـــيهمس ـــاس فيســـيعون إل ـــى الن ـــاين يتاـــدون عل ـــم ال ـــة فـــا  ال يحـــّب أهـــل ال،ل ـــه وجمل  يحـــب ال إن

وال يحب  س: أنه يحب الاافينكةل محاوع دل عليه السياق فيقدرفي موضد الالة ل ال،المين

 ال يحب ال،المين ترهيب ترريب بالافو عند المقدرةس وقوله  وفي قوله يحب الاافين سال،المين

 لما.محبة هللا في يال كونه ظا بفقدان

والخةصة: جـاءت صـيغة )أيـّب( فـي افيـة الكريمـة بمانـى الثةثـي المجـرّد )يـّب(س وماناهـا 

 الميل إلى ما ترا  وتحّبهس ويّب هللا للاافين يكون بحثاتتهم واإلناال عليهم.

 

 

                                                                                                                                                               

.الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة يبب .1 
 .64ص . ال،جاج : فالت وأفالتس 2
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=42&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=42&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=42&ayano=40#docu


127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصرّ 

 والصرفّية:س وفيما يأتي توضيح الداللتين اللغوّية وردت مادة )أصّر( في الحواميم مّرة وايدة

 الصاد والراء أصول كثيرة منها: صّر الـدراهم يصـّرها صـّراس ومـن هـاا البـاب: اإلصـرار الاـ،ل 

علــى الشــيءس وإنمــا جالنــا  مــن قياســه ألّن الاــ،ل علــى الشــيء واإلجمــاع عليــه وايــدس وصــّر 

س ه النقـودرة بضـم الصـاد مـا تاقـد فيـوالّص  .1الحمار أذنه إذا أقامهاس وأصّر إذا لم تاكر األذن 

                                                           
 .مادة صرر .اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
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واإلصرار التاقـد فـي الـانب والتشـدد بـه واالمتنـاع عـن اإلقـةع  لسأصّر على الانب: شّدد الا، 

 1عنه 

ويرى ال،ّجاج أّن صّر تأتي بمانى أصـّر يقـول:  صـّر الفـرس بأذنيـهس وأصـّر إذا أصـغى تهمـا 

 3انى س ويؤكد اتن قتيبة في كتابه أدب الكاتب اشتراك صّر وأصّر في الم2إلى الصوت  

دده  ُثددمه َُِسااَتْ ُتََُااٌِتُ﴿: اــالىتبصــيغة المضــارع فــي قولــه جــاءت صــيغة )أصــّر(  َلددى َعَلي  َّللاه  ُتت 

ر ُه ب َعَذاٍب َأل يٍم﴾ ] الجاثية : َمع َها َفَبشّ  ب ًرا َكَأن  َلم  َيس  َتك  رُّ ُمس   [8ُيص 

  

                                                           

نس مادة صرر.آالرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القر  .1 
 .93ص فالت وأفالتس . ال،جاج :2
 .437ص س2اتن قتيبة : أدب الكاتب سج ان،ر :. 3
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أد يتمــادى علــى كفــر  متا،مــا فــي نفســه  يســماها لــم كــأن مســتكبرا يصــر ثــميقــول القر بــي:  

: أصـله مـن إصـرار الحمـار علـى الاانـة ها وقيـلالصـرة إذا شـدّ  مـأخوذ مـن صـرّ  سيـادعن االنق

   .1"وهو أن ينحني عليها صارا أذنيه

ن لمـا ينطـب بـه مـن بل على كفر  ويقيم عليهس مستكبرا عن اإليمـان بافيـات واإلذعـايصر  يق 

ويــاع  س: مة مــة الشــيء وعــدل االنفكــاك عنــهواإلصــرارس  2ماجبــا بمــا عنــد الحــبس م،دريــاس 

 3 أد يصرون على كفرهم  س  لداللة المقال عليهمتالب  يصر

يسـاس بغلبـة مـا يسـمد مـن آيـات هللا يصّر( المضـارع هـي تجديـد اإلصـرار تتجـدد اإلوداللة )

 .تتلى عليه

إال أنهـم  سوهـو الاقـد والشـد الثةثـي المجـرد )صـّر( بمانـى (أصرّ الخةصة : جاءت صيغة )و 

س كمـا ارتـب  المانـى باألصـل وا )أصّر( بالا،ل والثبات كما ورد في افية الكريمـة السـابقةخّص 

ثــم تطــّور إلــى المانــى المانــود المــرتب  اللغــود وهــو المانــى المــادد المــرتب  بصــّر الحمــارس 

 . باإلصرار على الشيء والا،ل والثبات عليه

 

 

 

 

 
                                                           

 .150ص س16ج . القر بي : الجامد أليكال القرآنس 1
482ص س5ال،مخشرد : الكشاعس ج  . 2 
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 أصاب

َواب في س مّل على ن،ول شيء واستقرار  قرار  الصاد والواو والياء أصل صحيح يد ن ذلك الص 

ــه أمــر نــا ل مســتقرٌّ قــرار س وهــو خــةع الخطــأ ــوب وهــو نــ،ول القــول والفاــلس كأّن س ومنــه الص 

 .1مطر ال

الثةثــي مــن صــاب يــأتي ال مــا  سأصــاب: أراد الشــيء وقصــد إليــه سوالصــوب بمانــى القصــد 

 . 2ومتاديا فنقول: صاب السحاب األر  وأصاتهاس ولكن الم،يد أرثر استخداما 

ويشير ال،جاج إلى أّن أصاب تأتي بمانى الثةثي  المجّرد يقـول  صـاب السـهم س وأصـاب    

 3س وأصابه : إذا أمطر  ب السحاب الموضدوصا إذا وقد في الرميةس

َُكَساانٍَُأ َْسااِؤْهِلَُ َِِنُ﴿قــال تاــالى  ساســتامل القــرآن الفاــل أصــاب فــي الخيــر والشــر ََ ِْ َِِنُ ِْ اا

ِْْلَُ َُتََ مَِ اَُ ْهِلُ َِآْك نَُ َُ ْ مْ اُرَِدُحََلِذاٌَُحَِمَآاٌَُِمِنُرَ ُْمِ لٍَُْأ ََ ِْ  [50﴾ ]التوبة :  ِْ 

يعهدا كاندت فدي الشدر فدي اآليدات اب فدي الحدواميم فدي أربعدة مواضدع وجموردت صيغة أصد

 ية :تاآل

ُِِدُْمِلَُ َُِعفْ َُبِنَُكتِلاآُ ﴿قال تعالى :  -1 ُ ََِْتٌَُكَسَِْيُحَ  ٍ الشدورى : ﴾ ]َ َمٌُحََصٌاَْمِلُِمِنُْمِ لَْ

30 ] 

دمته أيـديهم مـن ما قكان نتيجة  بياّية لمن مصيبة في أيديهم وأقوالهم  ن،ل بالابادبمانى ما 

 .السيعات 

                                                           
 .مادة صوب. اتن فارس : مقاييس اللغة س  1

 2. .األصفهاني : ماجم ألفاظ القرآنس مادة صوب 
 .94ص (:  فالت وأفالتس مكتبة الثقافة الدينية سل،ّجاج )تحقيب: رمضان عبد التواب.أتو اسحاق ا 3
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ما يصيب الناس من مصائب الدنيا ما هو ج،اء لهم على أعمالهم التـي ال يقول اتن عاشور  

يرضاها هللا تاالى كمثل المصيبة أو المصائب التي أصاتت المشـركين ألجـل تكـايبهم وأذاهـم 

  .1 "للرسول صلى هللا عليه وسلم

َِْيُْهِلَُُِنتَِ ْآ نامَِذَُنَُِخَاُحََصٌاَ ُْ﴿قال تعالى :  -2  [ 39]الشورى :  ﴾ْلُاِمَْ

ــَد فــي وقــد   2والمقصــود وقــد علــيهم بغــي المشــركين اختلــف أهــل التأويــل فــي البــاري الــاد ُيمِّ

مــا بغــوا علــى الرســول نس وذلــك يي: البغــي يــرتب  تبغــي المشــركينمافيــة الكريمــةس قــال  باضــه

فية ى من بغى عليهمس وقال الباض ها  اس فأذن هللا لهم بالخروج وَنَصرهم علوعلى أصحابه

 .3س فمن بغى عليهم وظلم فجائ، له أن ينتصف لنفسهعامة في المشركين والمؤمنين

 .4 ر فيهمعليهم  وأثّ  دَ وقَ  وأصاتهمالبغي : االعتداء على الحبس و 

ُِمِنُتَِلُ ِِآَبِ َنَُُِمتْْلََُُِتٌاَاَُّْحَ َِ تُْ﴿قال تعالى :  -3 ُْمِؤِمنأ ُحَِنَُُ ْا َلَُرا ِاَيُرٌََلَُرْجلأ  ْا َنَُرْجا  

ِْمُْ ُُِْ ا رٌ  ِِ َُصاٌ َْ ُ َعَ َِلََُِّكِذاْاََُّْ َِِنَُُا َُكٌِخاٌ  َْ ِلُاَِعاْ َُّللَاَُْ رَِدَُجٌَءْكِلُاٌِِمَْل ِنٌَِتُِمِنَُرا ِْمِلَُ َِِنَُُ

َُكذَا ُأ َُُِ ِدأَُمِنُْهَ ُْمِسِآفأ ََ  [28] غافر : ﴾امَِذأَُُِعْدْكِلََُِنَُّللَاَُ

                                                           

100ص س26ج رسمحمد تن عاشور : التحرير والتنوي .1 
 .37ص س16ج . القر بي : الجامد أليكال القرآنس 2
 تفسير اتن عطية : اتن عطية س س37ص س16س الجامد أليكال القرآن: القر بي سج548ص س21س ججامد البيان. الطبرد :  3

 .524ص س7ج
334ص س17ج البقاعي : ن،م الدررس .4 
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ريف تقتلون رجة لكونه يقـول ربـي هللاس إذا لـم ي،هـر ربكـم صـحة مـا جـاءرم بـهس فمـن الاقـل  

والـــرأد التـــال أن تتركـــو  ونفســـهس فـــحن يكـــن كاذبـــا ســـيجا يه هللا علـــى كابـــهس وإن يكـــن صـــادقا 

 .1 يصبكم باض الاد يادكم من الاااب

وهـو كـةل المنصـف فـي مقالـه  ياـدكم الـاد باـض يصـبكم صادقا يك وإن  يقول ال،مخشرد :

ليســماوا منــه وال يــردوا عليــهس وذلــك أنــه يــين فرضــه صــادقا فقــد أثبــت أنــه  ؛ريــر المشــت  فيــه

ليهضــمه باــض يقــه فــي  ياــدكم الــاد باــض يصــبكم صــادق فــي جميــد مــا ياــدس ولكنــه أردفــه

 .2 فيريهم أنه ليس بكةل من أعطا  يقه وافيا ظاهر الكةلس

ي نفوس قومه عن موسى؛ ليكـون كةمـه يريد الرجل المؤمن من هاا الكةل أن ي،رع الشك  ف

 مشتمة على التصديب والتكايبس فة ُيكشف تصديقه لموسى.

 3والمقصود تـ) يصبكم باض الاد يادكم( يقد بكم السوء

ُاِمََْ ْغَُ َِاَاٌَُِخَاُحَُ﴿قال تعالى :  -4 ََ َُِ ََ خَِرنَاٌُ َِاِنُحَِبَآْض اُ ََتٌُحَِرَسِ نٌََكَُب َِلِ ِلَُكِفلظ ٌَُِِنَُب َِل

ِاَساٌَنَُكفْا ر اِدُِ ِلُ َاِاَنُاِْلِ ُِ اَِتاٌُرَاَدَمِيُحَ ِْْ ِلَُسال ِئٍَُأ ِاَسٌَنُِمنٌََُرِكَتٍُ  َِآَحُاَِ ٌَُ َِِنُ ِْ   ﴾ُاِْلِ

  [ٌ 48الشورى : ]

مـــن الـــدنيا فـــر  وأصـــابه الغـــرورس وإذا أصـــابه ســـوء  بســـي مـــن  بياـــة اإلنســـان إذا فـــا  بقـــدر 

 .نه الكفر رالمر  والفقر فحنه ي،هر م

                                                           

141س ص7اتن كثير : تفسير القرآن الا،يمس ج  .1 
 .343ص س5. ال،مخشرد : الكشاع س ج 2
 .130ص س25ج . محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=40&ayano=28#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=40&ayano=28#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=40&ayano=28#docu


133 
 

 

: جــاءت صــيغة )أصــاب( فــي الحـــواميم مســندة إلــى مفاولهــاس كمــا جــاءت بمانـــى  والخةصــة

 الثةثي المجرد )صاب(  وهو الوقوع واالستقرار.

 : قوله تاالى( مّرة وايدة في الحواميم بصيغة المؤنث في ورد اسم الفاعل من صيغة )أصاب

ُ ََِْتٌُكَُ﴿  ٍ ُِِدُْمِلَُ َُِعفْ َُبِنَُكتِلآُ َ َمٌُحََصٌاَْمِلُِمِنُْمِ لَْ  [30] الشورى : ﴾َسَِْيُحَ

 بمانى مهما اقترفتم من المصائبس فهاا نتيجة أعمالكم .

وقــد ل،متهــا تــاء التأنيــث للداللــة علــى  س: اســم للحادثــة التــي تصــيب بضــّر أو مكــرو والمصــيبة

  1الحادثة .

 

  

                                                           

.99س ص26س جان،ر : محمد تن عاشور : التحرير والتنوير  .1 
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 ضرَ ع  أَ  

س وفيما يأتي توضيح للمانيـين اللغـود اضد ثةثة مو جاءت صيغة )أعر  في الحواميم( في 

 والصرفي لصيغة )أعر (:

 الاين والراء والضاد تناء تكثر فروعهس وهي مد كثرتهـا ترجـد إلـى أصـل وايـدس وهـو الَاـر   

ـت عـن هـاا  َرض  َضـهس وأع  الاد يخـالف الطـولس ومنـه عـَر  المتـاعس كأّنـه فـي ذاك قـد أرا  َعر 

 .1األمرس وأع َر  توجهه 

 .2وقد تحاع استغناء  سواألرلب أن تليها عن وقد للمجاو ةس هُض ر  : تدا عُ الشيءُ  َ  رَ وأع  

 .3يشير اتن قتيبة إلى أّن َعَر  وأع َر  بمانى وايد

ٌ﴿متاديا كقوله تاالى : أعر () المجرد منقد يأتي  ُِم ِ َمٌ ِِآَُنَُبِآض   ﴾َ َبَآِضنٌََُجَ نََلَُُِ َمئِذ 

وهـاا مـا كـان واضـحا فـي صـيغة )أعـر ( الـواردة فـي  س مـاال م،يدال يأتيو  س[10] الكهف : 

وفيمـا  4س ويرى محمد عبد الخالب عضـيمة أن صـيغة ) أعـر (  ال تـأتي إال ال مـة الحواميم

 يأتي التوضيح :

َُِ﴿قال تاالى:  َُ َُْت   ِ َُبٌ ٍِ  [13] فصلت : ﴾ َِاِنُحَِبَآْض اُ َ ِْلُحَِاذَِر ْْمِلَُصٌِب ٍَ ُِمتَِلَُصٌِب َ

اســتمروا فــي إنكــارهم باــدما هــديتهم بالــدالئل البينــةس وكــاتروا فيهــاس  وهنــا جــاء مانــى أعرضــوا: 

 .5  فالفال مستامل في مانى االستمرار

                                                           
 .مادة عر  . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1

مادة عر . الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس  .2 
 .435ص س2ج . اتن قتيبة : أدب الكاتب س 3
 .231ص س1ج . محمد عبد الخالب عضيمة : دراسات ألسلوب القرآن س 4

.159ص س17البقاعي : ن،م الدررسج س253س ص25محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج .5 
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ل شارة إلى أن إعراضهم ريـر متوقـدس واألصـل أن يكـون علـى   ؛وسبب الفال بأداة الشرط إن

  1سبيل الفر  

والتقـدير أعرضـوا عنـكس واإلعـرا  فـي افيـة  سياق( محـاوع دّل عليـه السـ)أعر ـوالمتالب تـ

 وهاا أدعى لتحايرهم بالصاعقة . سالكريمة جاء باد تقديم الحجج والبراهين على ويدانية هللا

ُ﴿: وفي قوله تعالى َِْبٌء  ُ َذْ ُ ِاَسٌِنُحَِبَآَلَُ اَََىُاَِجٌاََُِِِّْ َِخَاَُمَسَُّْامَرآُّ َ َِخَاُحَِاعَِتنٌََُب َىُاِْلِ

ُبَُ  [51] فصلت : ﴾ِآُ  

 : بجانبــه ونـأى سعــن ذكــر هللاس كأنــه مســتغن عنــه مســتبد تنفســه أعــر يقـول ال،مخشــرد : "

ليـــه عـــر  وجهـــهس والنـــأد بالجانـــب: أن ل عـــرا ن ألن اإلعـــرا  عـــن الشـــيء أن يو  اتأريـــد

 2 االستكبارتالك  يلود عنه عطفه ويوليه ظهر س وأراد 

 .3ع عن سواء القصد اانحر  يرى البقاعي اإلعرا  بأنه:و 

وهــو مســتاار للغفلــة عــن شــكر المــنام أو التامــد لتــرك  س: االنصــراع عــن الشــيءفــاإلعرا 

 س والتقدير أعر  عن دعائنا.سياق( متالب بمحاوع دّل عليه الوالفال )أعر  الشكرس

ُاِمااََْ ْغَُ َِاَااٌَُِخَاُ﴿ :وفــي قولــه تاــالى  ََ َُِ ََ  َااِاِنُحَِبَآْضاا اُ ََتااٌُحَِرَسااِ نٌََكَُب َااِلِ ِلَُكِفلظ ااٌَُِِنَُب َِلاا

ااادُِ ُِ اَِتاااٌُرَاااَدَمِيُحَ ِْْ ِلَُسااال ِئٍَُأ ِاَساااٌَنُِمنَاااٌَُرِكَتاااٍُ  َاااِآَحُاَِ اااٌَُ َِِنُ ِْ ااا ِاَساااٌَنُحَخَِرنَااٌُاِْلِ ُِ ِلُ َاااِاَنُاِْلِ

 [48:]الشورى ﴾ َكفْ رُأ

 سفلـم يسـتجيبوا لــك سعمــا أتيـتهم بـه مـن الحــب محمـد فـحن أعـر  هــؤالء المشـركون يـا والمانـى

 .1تحفف أعمالهم وتحصيها س فحنا لن نرسلك إليهم رقيباسفدعهم سوأتوا قبوله منك
                                                           

353ص محمد أتو موسى : آل يمس .1 
 .548ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاعس 2

221ص س17ج البقاعي : ن،م الدررس .3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=17&ayano=83#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=17&ayano=83#docu
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ضـوا محـاوع ألن السـياق دّل والمتالـب بأعر  سأعرضوا( هنـا رفضـوا مـا دعـوت إليـه) المقصود

 عليه .

النحــــراع واالنصــــراع ( فــــي افيــــات الســــابقة بمانــــى اجــــاءت صــــيغة )أعــــر والخةصـــة :  

 س وجاء الفال أعر  متالقا بمحاوع دّل عليه السياق.جحودا وتكّبرا

 ورد اسم الفاعل من صيغة )أعر ( مرة وايدة في الحواميم في قوله تاالى :

ُْمَسِتىَُ امَاِذَُنَُكفَاْآ اَُبَتاٌُحِْااِذْر اَُمٌَُل َِ نٌَُامَستَُ﴿ َُ حََجل  ِ ُاٌِِمَحق  ََ َِرَلَُ َمٌُاَِلنَْ َتٌَُِ َِ َ اِتَُ ا

 [3] األيقاع :﴾ْمِعِآْض نَُ

ومـــد مواظبـــة  سوإنـــ،ال الكتـــب سومـــد إرســـال الرســـل سوتفســـير افيـــة : مـــد إيـــراد دالئـــل قـــدرة هللا

والماـر  مـن  سء الكفـار مارضـين عـن هـا  الـدالئلبقي هـؤال سالرسل على الترريب والترهيب

 2أظهر عرضه داللة على رفضه للموضوع وتجاو   عنه 

واإلعـرا  صـفة  سوقال مارضون ولم يقل )يارضون(س ألن الفال يدل على الحدو  والتجدد

 ثاتتة فيهم ال تكاد تفارقهم .

 

 

 

  نشرأ

 توضيح للداللتين اللغوّية والصرفّية: ( مّرة وايدة في الحواميمس وفيما يأتيوردت صيغة )أنشر

                                                                                                                                                               

556ص س21امد البيانسجالطبرد : ج .1 
4الرا د : التفسير الكبيرس ص  .2 
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 النون والشين والراء أصل صحيح يدّل على فتح شيء وتشابه س نشرت الكتاب خةع 

 .1  ر هللا الموتىشَ ن  س وأَ رواشِّ ر هللا الموتى فنُ شَ س ونَ  ويته

وهللا ينشر ريمته : يبسطها  ،: بسطهاس والنامة والحديثوالسحاب سوالصحيفة سر الثوبشَ نَ  
2 

َ امَاِذأُاَاَزَلُ﴿بصيغة الماضي مسـندا لضـمير رفـد متحـرك فـي قولـه تاـالى:  (أنشر)ورد تناء 

ُ ِْخَآْج نَُ ََ َُكذَِم َمِلتٌ  ُ َََِاَرِآاٌَُاَُِِّاَِ َدةُ  ُاِ ََدر   [11] ال،خرع : ﴾ِمَنُامَسَتٌِءَُمٌء 

 3" بات تها وال  رعأييينا به تلدة من بةدكم ميتا س ياني مجدبة ال ن أنشرنا وفي التفسير: 

 ونشـر س بمانـى أييـا : أنشـر هللا الميـتيقال سوكاا الم،يد بالهم،ة سمتاديا الفال المجرد يأتي  

 .4 بسطهابمانى  هللا الريمة

 5 بس  ما كان مطوياس ومن َثم  تفرع عنه مانى االنتشار وأصل النشر 

نا( إلـى نـون تفـات فـي )أنشـر لالوا سمـن النبـاتخالية  ةميت تلدة أييينا تالك الماء :أد به نشرنا

،ـم خطـر س وفـي التابيـر عـن إخـراج اِّ إلظهار كمال الاناية بأمر اإليياء واإلشـاار بِّ  ؛الا،مة

النبات باإلنشار الاد هو إيياء المـوتى وعـن إييـائهم بـاإلخراج تفخـيم لشـأن اإلنبـات وتهـوين 

 .6ألمر الباث

                                                           
 .مادة نشر . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1

.الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة نشر    .2 
 .573ص س21ج . الطبرد : جامد البيان س 3

219محمد عبد الخالب عضيمة : دراسات ألسلوب القرآنس ص .4 
 171س ص26ن عاشور : التحرير والتنويرس ج. ان،ر : محمد ت5
 .68ص س 25ج . ان،ر : األلوسي : رو  المااني س6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=11#docu
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س وكةهمـا جـاء نشـر(فس مانى األصل الثةثي منها وهو)( تنوالخةصة جاءت صيغة )أنشر

َُِنْرآُاألصل هو النشر )الثةثي( كما ورد الثةثي في الحواميم في قوله تاـالى :   و  متادياس 

ــة النشــر28  ] الشــورى: ركتتااَّ ــ  [ وارتبطــت دالل س فــي يــين مــن الثةثــي للداللــة علــى الَبس 

 . الموت ارتبطت داللة )أن َشر( كما ورد في افية الكريمة موضوع الدراسة باإليياء باد

ُ﴿: ( مــرة وايــدة فـي الحــواميم فـي قولــه تاـالى اسـم المفاــول مـن صــيغة )أنشـرورد  ََ َِِنُِهااَيَُِ

ْ مَىَُ َمٌُاَِحْنُاِْتِنَرِآُنَُ َِ  [ 35] الدخان : ﴾َمِ  َتْنٌَُا

 : المباوثون والمنشورون 

فيمــا ى داللــة صــيغة )أنشــر( وســبب وأشــرت إلــ س: بمانــى أييــاهم للباــثوأنشــر المــوتىونشــر 

 س وتحمل كلمة )منشرون( داللة قوة خفّية هي التي تقول باملية النشر.سبب

 

 


 

 

 

 أوحى

س وفيما يأتي تحمل دالالت مختلفةفي أرثر من موضد و وجاءت صيغة )أويى( في الحواميم 

 توضيح الدالالت اللغوية والصرفّية:
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ــم فــي إخفــ الــواو والحــاء والحــرع الماتــل ل  ك س اء أو ريــر  إلــى ريــر : أصــل يــدّل علــى إلقــاء عِّ

ي   1: الكتاب والرسالةس وأويى هللا وويى  فالويي: اإلشارةس والَوي 

وبصوت  سوقد يكون بالكةل ي  ي  وَ  ر  : أم  ولتضمن السرعة قيل س: اإلشارة السرياةيي  أصل الوَ  

 .2س وبحشارة تباض الجوار  مجرد

ُ﴿كقولـه تاـالى:  ر الثةثـيورد أويى باأللفس ولـم يسـتامل مصـدرهاس وإنمـا جـاء فيـه مصـد  َ َ

 [51] الشورى : ﴾َ ِكلٌ ُ

سـواء كـان اإللقـاء بـالتكوين أو بـحيراد فـي  س: هو إلقاء أمر فـي بـا ن ريـر واألصل في المانى

وســـواء كـــان  سملكـــا ألســـواء كـــان إنســـانا  سأو كـــان علمـــا أو إيمانـــا أو نـــورا أو وسوســـة سالقلـــب

 .3ير واسطة ل بغتواسطة أ

وأومــأ إلــّي وومــى  سيقـول الفــراء :  والاــرب تقــول أويــى إلـّي وويــى سى وايــدويـى وأويــى بمانــ

 . 4بمانى وايد 

                                                           
 .مادة ويي. اتن فارس : مقاييس اللغة س  1

 2.  ي.الرارب األصفهاني  : مفردات ألفاظ القرآنس مادة وي
60س ص13يسن المصطفود : التحقيب في كلمات القرآنس ج  .3 

163ص س2الفراء : مااني القرآنس ج .4 
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 ( في الحواميم :اللغوية التي تحملها صيغة )أويىومن الدالالت 

ُ﴿: : فــي قولــه تاــالى *الددوحي التكددويني ُ ِاايَُُااِ َمِلِنَُ حَِ َكااىُ ِاايُْكاال ِ َِْ َُسااَتَ ات   َ ََضااٌْهَنَُساا

ُحَِمَآَهاا ُ َِ ااِدُْآُاِمعَِزُااِزُاِمعَِ االلَُِسااَتٌء  ََ ِالٌَُاَِتَ ااٌاِلَحَُ ِكِفظ ااٌُخَِماا ] فصددلت  ﴾ ٌَُ َزَُنَااٌُامَسااَتٌَءُاماادُّ

:12] 

وألقـى فـي كـل سـماء مـن  سَفـَر  مـن الخلـب  فباضهم قال: اختلف المفسرون في داللة )أويى(

الـويي هـو  وباضهم قـال:  1 السموات السبد ما أراد من الخلب والمةئكة والبحار والجبال ...

 . 2  األمر بما أراد

األمـور التـي تهـا قوامهـا  أويى إلى سكانها وعمرتهـا مـن المةئكـة مـا شـاء مـنوباضهم قال:  

 س سواء كان أمرا أل فاة  س خلب السماء وكل ما فيهافالويي هنا متالب بالخلب 3  وصةيها

ل شـــارة إلـــى أن  سّدى بفـــي ال،رفّيـــةأمـــا فـــي هـــا  افيـــة فتاـــ س(والفاـــل )أويـــى( تاـــدى ب )إلـــى

وأّن خلقـــه فـــي ســـمائه ال  سوفيـــه إشـــارة إلـــى أّن لكـــّل ســـماء أمـــرا سالـــويي كـــان فـــي كـــل ســـماء

 . 4ويفالون ما يؤمرون  سياصون هللا ما أمرهم

س كمـا ارتـب  اسـتخدال (ديا إلى المـويى إليـه بحـرع الجـر )إلـىوالغالب في الم،يد أن يأتي متا

كمــا ســيأتي فــي  يــات الكريمــة توجــود واســطة تــين هللا والمــويى إليــهس صــيغة )أويــى( فــي اف

 : تيةافيات اف

                                                           

441س ص21الطبرد : جامد البيانس ج    .1 
 .94ص س14. الرا د : مفاتيح الغيب س ج 2
 .468ص س7. اتن عطية : تفسير اتن عطية سج 3

348فصلت (س ص محمد أتو موسى : آل يم )رافرس  .4 
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ِرأُ﴿في قوله تاالى :  *الوحي بمعنى االلتزام والتكليف ِِ ْساِلَُ َماٌُحَ رِْلَُمٌُْكِناْيُاِاِدب ٌُِماَنُامآُّ

َُمٌُُْ َكىَُِمََيَُ َمٌُحَُ ََ ُاِْمِلَُِِنُحَ َِْْ َُِ ََ ُْمِْلنُأَمٌُُِْفعَْلُاِيَُ  ُاَِذُآأ ََ  [9] األحقاف : ﴾اٌََُِ

فيرّد عليهم بأن  ساسته،اء به تالرسول عن المغيبا ن على المشركين الاين كانوا يسألو  وهنا رد

 1قصارى ما يدريه هو اتباع ما ياّلمه هللا به 

 ومــا علـى الرســول الكــريم إال سفكـل مــا يـويى بــه إلـى الرســول الكـريم مــا هـو إال التــ،ال وتكليـف

 الامل تهاا التكليف .

ُِماتِ ْْمِلُُْاا َكىَُِمَاَيُحَاََتااٌُ﴿وورد هـاا فـي قولـه تاـالى :  *الدوحي فدي التوحيددد رْااِلَُِاََتاٌُحَاَااٌُاََراآأ

ُِمِ ْتِرِآِكلنَُ ُِلأ َِِفْآ  َُْ َ  َ اِكدأُ ٌَِستَِ لْت اَُِمَِلََُِّ اِستَ  [6] فصلت :  ﴾َِمَْ ْمِلَُِمََُّأ

وإذا صـحت  ست بملكس وإنمـا أنـا بشـر مـثلكمس وقـد أويـي إلـي دونكـمإني لس  يقول ال،مخشرد:

 .2 وجب عليكم اتباعيس واتباع ما يويى إلّي من  أّن إلهكم إله وايد سنبوتي

ورســـالته تتمثـــل فـــي  س_ صـــلى هللا عليـــه وســـلم_ جـــاءت هـــا  افيـــة علـــى لســـان ســـيدنا محمـــد

 . وها  الرسالة ويي من عند هللا ساإلخبار عن أن إلهكم وايد

اٌُ﴿رما في قوله تاـالى:  *الوحي لألنبياء والمرسلين ُِنَُماٌَُ َصاىُاِاَُِّاْ ك  َشاَآَعُمَْماِلُِماَنُاماد ِ

ُ َتَفََآرْا ََ َُنَُ  َُ َمٌَُ َصِلنٌَُاََُِِِِّاَآاِهلَلَُ ْم َسىَُ ِبلَسىُحَِنُحَرِلْت اُامد ِ ََ  اُ ِلاََُِّ امَِذأُحَِ َكِلنٌََُِمَِل

 ﴾ِآِكلَنَُمااٌُ َااِدْب ْهِلَُِمَِلااََُِّّللَاَُُِْجتَِْاايَُِمَِلااََُِّمااِنََُُرااٌْءَُ َُِ ااِدأَُِمَِلااََُِّمااِنُُْنِلاابَُْكْْااَآَُب َااىُاِمْتِراا

والمقصود شرع لكم يا أصحاب محمد من الدين ما وّصى بـه نويـا ومحمـدا  [13الشورى : ]

                                                           

441س ص27محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج   .1 
369ص س5ج ال،مخشرد : الكشاعس  .2 
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وأصـحاب  وخّص هؤالء األنبياء بالـاكر ألنهـم يحملـون مكانـة عاليـة سوإتراهيم وموسى وعيسى

 1شرائد سماوّية 

 : تيةالقرآن كما ورد في افيات اف*الويي لنبينا صلوات هللا عليه في 

َُتاٌْنَُ مَِماِنُ﴿قال تاالى :  ُاِْلِ ََ ٌُِمِنُحَِمِآاٌََُمٌُْكِناَيُ َاِدِرأَُماٌُاِمِمتَاٌْ َُ  ُْر ك  ََ ُحَِ َكِلنٌََُِمَِل ََ َكذَِم

اُاَِ ِدأُاََُِِّمِنُاَُ ُْمِستَِ للُ َجعَِ نٌَ ُْاْ ر  ُمَتَِ ِدأَُِمَىُِصَآاه  ََ اٌََُ َِاَ ِِ  [52الشورى :]﴾ َرٌْءُِمِنُِبٌَْ

يقــول رــالك  سارتــب  الــويي تنــ،ول القــرآن علــى محمــد صــلى هللا عليــه وســلم فــي افيــة الكريمــة

ألّن القــرآن الكــريم بمن،لــة الــرو  لألتــدان ييــث  س"2هــاا القــرآن محمــد أويينــا إليــك يــا  :الطبــرد 

 .3يياة أتدّية  يحييها

َُّللَاُْاِمعَِزُْزُاِمَحِمللُْ﴿  ََ  ِ ِْ َُ َِمَىُامَِذَُنُِمِنُرَ ََ ُُْ ِكيَُِمَِل ََ  [3] الشورى :﴾َكذَِم

بمانــى أن مــا  سقبلــك مــن أد مثــل ذلــك الــوييس أو مثــل ذلــك الكتــاب يــويي إليــك وإلــى الرســل

تضــمنته هــا  الســورة مــن الماــاني قــد أويــى هللا إليــك مثلــه فــي ريرهــا مــن الســورس وأويــا  مــن 

 4قبلك إلى رسله

َُبَآاِلٌُِِمتِْنِذَرُحَْ ُاِم َْآىَُ َمِنَُكِ مََ ٌَُ  ْنُِ﴿  ُرِْآتَاٌ  ََ ُحَِ َكِلنٌََُِمَِل ََ ُِاَبُ ِلاََُِّ َكذَِم َُر ََ ِذَرَُُِ َ ُاِمَجِتا ُِ

ُ ِايُامَساِعلآ َُ  َِآُاقأ ٍِ ُ ِيُاِمَجنَ رـالقول  ) أويينـا وكـالك( والقـول  فـي [7] الشدورى :  ﴾ َِآُقأ

ا عربيــا لمــا يجــ، تينهمــا مــن وإنمــا أعيــد وكــالك أويينــا ليبنــى عليــه قرآنــ يــويى(س رــالك( فــي

مــد مــا يصــل تتلــك  سهللا الا،يــ، الحكــيم قرآنــا عربيــا وأصــل الــن،م كــالك يــويي إليــك سالفصــل

                                                           

134س ص  14ج : التفسير الكبيرسالرا د   .1 
 .560ص س21. الطبرد : جامد البيانس ج 2

59س ص25األلوسي : رو  الماانيس ج  .3 
392س ص5ال،مخشرد : الكشاعس ج .4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=42&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=42&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=42&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=42&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=42&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=42&ayano=7#docu
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والادول عن ضـمير الغائـب إلـى ضـمير  ساإلعادة من التأريد لتقرير ذلك المانى أفضل تقرير

  .1الا،مة التفات

ُْمِستَِ لل﴿: وقوله تاالى َُب َىُِصَآاه  ََ َُِاَ ََ ُاٌِمَِذأُحْ ِكَيَُِمَِل َِ  [43الزخرف : ] ﴾ ٌَِستَِتِس

 .2 الاد أويا  إليك ربكبما يأمرك به هاا القرآن  محمد فتمسك يا

تحمــل دالالت  وصــيغة )أويــى( سصــيغة )أويــى( بمانــى )ويــى( الثةثــي: جــاءت والخةصــة

س فجــاءت والســياق الــاد ارتبطــت فيــه الصــيارةس يســب الفعــة التــي وجــه إليهــا الــوييمختلفــة 

 .والويي في التوييد والويي المرتب  بالخلبس س والويي إلى األنبياءسبمانى التكليف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 36ص س26ج محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس :ان،ر1.
610س ص 21الطبرد : جامد البيانس ج  .2 
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في  : معان أخرى أفادتها صيغة )أفعل(المبحث الثالث

 الحواميم وتشمل:

 

 أوال: الدخول في الوقت

 ثانيا: االستغناء

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 ( بماان أخرى متنوعةس وها  المااني هي :أفالوردت صيغة )

 الدخول في الوقت

يه:  تقـــول: س يقـــول ســـيبو 1 أد دخـــول الفاعـــل فـــي الوقـــت المشـــتب منـــه س نحـــو أصـــبح وأمســـى 

 2س وأفجرناس وذلك إذا صرت في يين صبح ومساء وسحر أصبحناس وأمسيناس وأسحرنا

وعّبر اتـن عقيـل عـن هـاا المانـى بالـدخول فـي ال،مـان أو المكـانسنحو أصـحرس أنجـدس أصـبح 

 .3وأمسى 

 أصبح

ا لو س قـــاهـــو لـــون مـــن األلـــوانس قـــالوا أصـــله الُحمـــرةس و اد والبـــاء والحـــاء أصـــل وايـــد مّطـــردالصـــ 

 . 4س والصبا  نور النهاروسمِّّي الّصبح صبحا لُحمرته

 وأفادت في كل آية مانى مغايرا. س( في موضاين في الحواميمجاءت صيغة )أصبح

اْكِلُ َََِصَِْحتِْلُِمَنُاِمَخٌِساِآُنَُ﴿ففي قوله تاالى:  َِ  :فصدلت] ﴾َ خَِمْمِلَُلنُّْمْلُامَِذأَُلنَِنتِْلُاَِآا ِْمِلُحَِر

23] 

 أد صرتم . م هنا جاءت بمانى فأصبحت

لــالك صــدر  سظننــتم بحقــدامكم علــى المااصــي أن هللا ال يالــم كثيــرا ممــا تالمــون  فــي التفســير:

 5.س فصرتم من الخاسرين نتيجة عملكموهاا ال،ن صار سبب هةرهم سمنكم ما صدر

                                                           
 .67ص س1ج سجبسترأباذد: شر  شافية اتن الحا. األ 1
 .63ص س4.سيبويه : الكتاب سج 2
 .263ص س4ج . اتن عقيل : شر  اتن عقيل س 3
 .مادة صبح س. اتن فارس : مقاييس اللغة 4

1570س ص7السادد : تفسير الساددس ج  .5 
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ملكـم هـو نتيجة عملكمس أنتم لم تكونوا من الخاسـرينس ولكـن ع وفالخسران الاد وصلتم إليه ه

 الاد أوصلكم إلى ها  النتيجة.

ُاَِجِزأُاِم َِ َ ُ﴿: أما قوله تعالى ََ َُمَسٌِكنْْ ِلَُكذَِم ََ َُُْآىَُِ ََ ُاََِِمِآَُرا َِ ٌُ َََِصَْْح اُ ْآُْكَلَُشِيء   َْدم ِ

 [25] األحقاف :  ﴾اِمْتِجِآِملنَُ

تـرى صـرت ال القر بـي:  يقول  تها فباضهم قال: إنها بمانى صاراختلف المفسرون في دالل

 .1س وإنما ترى مسارنهم ألنها قائمة الناس ألنهم كانوا تحت الرمل

ولــيس المــراد أن  س: أصــبحوا أد صــارواإليــه صــايب التحريــر والتنــوير يقــولوهــاا مــا ذهــب  

فباضـهم هلـك فـي الصـبا  وباضـهم فـي المسـاء  سفحنهم دمروا أياما وليالي ستدميرهم كان لية
2 

فانـــد الصـــبا   س( بمانـــى دخلـــوا وقـــت الصـــبا أن )أصـــبحوا مفســـرون آخـــرون ين يـــرى فـــي يـــ

 .3رطتهم الريح بالرمل فة يرون شيعا 

ـــل  سواختيـــار كلمـــة الصـــبا  مـــن تـــين أخواتهـــا مـــد أن القـــول أمســـوا وأضـــحوا  ـــوا فـــي اللي ودخل

إضــافة إلــى أّن الصــبا   سألن الغــارات والحــروب عــادة مــا تكــون مقترنــة فــي الصــبا  سوالنهــار

ص أصة للوقت ارتيا   رايةس فهاا فيـه م،يـدس فاندما يأتيهم الاااب في هاا الوقت الاد ُخصِّّ

 . من الاااب

                                                           
 .193ص س16ج . القر بي : الجامد أليكال القرآن س 1

51س ص27محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج  .2 
170س ص18س ن،م الدررس ج348ص س7الجو د :  اد المسير في علم التفسيرس ج اتن   .3 
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 ٌَِصاِِْآََُِنُ﴿( مرة وايد في الحواميم في قوله تاالى : ورد المصدر القياسي من صيغة )أبكر

ََُ َُ َسْ ِِحُاَِحِتِدَُرا ِ ََ َِِفِآُِمذَِاِْ َُ اِستَ ِاَمٌرَُُِ ِبَدَُّللَاَُِكق  َُِ اِْلِ  [              55] غافر: ﴾اٌِِمعَِري 

بالشـكر منـك لربـك  وصـلِّّ  : وفي التفسـير سكاإلصبا  اسم للصبا  ساإلبكار: اسم لبكرة النهار

( وذلــك مــن  لــوع الفجــر الثــاني إلــى وذلــك مــن  وال الشــمس إلــى الليــل )واإلبكــار ()بالاشــي

 .1    لوع الشمس

واإلبكــار هنــا يــدل علــى  . 2 ي واإلبكــار همــا صــةتا الفجــر والاصــرالاشــ : وقــال ال،مخشــرد  

  الدخول في الوقت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

403ص س21ج الطبرد : جامد البيانس .1 
145ص س5ج الكشاعس ال،مخشرد:  .2 
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 االستغناء

 1قال اتُن مالك :  والاد  جاء إلرنائه عن الثةثيس مثل : أفلح بمانى فا  

ويأتي  س: األفاال التي جاءت م،يدة من صيغة أفالقصود ت،يادة الهم،ة في أصل الوضدوالم

 مجــرد داــدل ورو ول س2؛ لاــدل ورود الثةثــي منــه فــي الاربّيــةبنــاء ل شــارة إلــى هــا  الداللــةال هـاا

وجـاء فـي أو أن الثةثـي منهـا لـم يسـتاملس  سولم تأت إال على و ن أفال فق  سمن ماناها لها

 تهاا المانى وهو : نالحواميم فاة

 أبصر

وضيح المانيين اللغـود والصـرفي ( مّرة وايدة في الحواميمس وفيما يأتي توردت صيغة )أبصر

 لها:

ــ ــم بالشــيءس ُيقــال هــو بصــير  بــهس واألصــل افخــر  : أيــدهماراء أصــةن البــاء والصــاد وال ل  الاِّ

ــُر وهــو أن يضــّم أديــم إلــى أديــم يخا ــان كمــا ُتخــاط ياشــية  ُبصــر الشــيء رَلُ،ــهس ومنــه الَبص 

   3الثوب

 4تنحصر مادة بصر في القرآن في مانيين :

ٌ  ِلل َف﴿: ؤيا بالبصر كقوله تاالىول: الر األ َُشاِلئ ََ َِنِايَُبنا ُُْ ََ ِِْ اْآَُ  ُُْ ََ َُُِساَتْ َُ  ََ ﴾  َِعْْاْدَُماٌُ

 ]مريم :  [

                                                           
 .450ص س3ج . اتن مالك : شر  التسهيل س1
 .31.أيمد الحمةود : شاا الارع في فن الصرع س ص2
 .مادة بصر . اتن فارس : مقاييس اللغة س3

42ص توفيب أساد : صيغة أفال ودالالتهاس  .4 
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َراِ ْمِلُ ََتِنُحَِاَ َآُ َِ نَِفِساَُِّ ِمنْف رَِدُجٌَءْكِلُاَ ٌئِآُْ﴿: كقوله تاـالى الثاني: التأمل باين البصيرة :

 [104ل :] األناا ﴾َ َمِنَُبِتَيُ َعَ َِل ٌ

. مــن هنــا ويــأتي بمانــى إدراك الشــيء والالــم بــه  سوالم،يــد بــالهم،ة يــأتي بمانــى الرؤيــة بــالاين

 أبصر( عن الفال المجرد )بصر(يمكن االستغناء بصيغة )

ُ﴿: في قوله تاالى ( أبصروردت صيغة ) َْ َِىُ ِِآَبِ ْنُ ِيُرَِ ِمَُِّرٌََلٌَُُُرَِ ِ ُحَمَِلَ ُِمايُْمِ ا َ اٌَ

ِِْ ْآ نَُِمِ َآُ َُ َِاَ ٌْرُ َِجِآأُِمِنُ َِحتِيُحَ ََ ُ ْ َِ  [51الزخرف:] ﴾َهِذِ ُا

 أفة   : يقول الطبرد س تبصرون وردت عند باض المفسرين بصريةس وعند الباض قلبية

. 1  مـن الفقـر وعـي اللسـان موسـى تبصرون أيها القول ما أنا فيه من النايم والخير س وما فيـه

 فالرؤية بصرية.

أد أفــة تبصـرون ذلــك أد مـا ذكــرس ويجــو   سعلـى تقــدير المفاـول تبصــرون  أفـة : هقولــوفـي 

 . 2 من،لة الة ل والمانى أليس لكم بصر أو بصيرة ينزل أن

 .3اإلبصار تبصائر القلوب وليس بالبصر عتقاد يقول:  البقاعي يرتب  باال واإلبصار عند

  حدثعبملكف عوبو وهقأمو وذلعةذآلية ذل ق ج ي حتلص ه، وذأل ه   ،

 .،وغ ي نمب لكذؤ عظ  ملكنيؤص و ه ؤأعي ه  حت  ظ يه 

فها  الم،اهر أمامهم ال تّد من  وأنا أرى أن المانيين مقصودانس الرؤية البصرّية والقلبيةس

 رؤيتها بصرياس ومن َثّم إدرارها تبصائر القلوب .

                                                           
 .617ص س21ج . الطبرد : جامد البيانس 1
 .88ص س25ج . األلوسي : رو  المااني س 2
 .466ص س7ج . البقاعي : ن،م الدررس 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=51#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=51#docu


150 
 

 

َّللَاُْامَاِذأَُجعَاَلُ﴿: وايدة في الحواميم في قوله تاـالىأبصر( مّرة ورد اسم الفاعل من صيغة )

ُ اََُِنَُّللَاَُمَااذْ ُ َِضاال  ِِْ ااآ  ُمَْمااْلُام َِلااَلُِمتَِسااْمنْ اُ ِلااََُِّ امنََ ااٌَرُْم ََ َب َااىُامنَااٌِسَُ مَِمااَنُحَِكتَااَآُامنَااٌِسُ

 [61] غافر: ﴾َُِرْمْآ نَُ

أريـد منـه المخـا بون مـن  سوالتابيـر هنـا مجـا د  سمبصرا( جاء في وصف النهاراسم الفاعل )

والمـــراد أنـــه جاـــل لكـــم النهـــار مضـــيعا تبصـــرون فيـــه يـــوائجكمس وتنصـــرفوا فـــي  لـــب  سالبشـــر

 1ر قكم

 سهــار علــى  ريقــة المجــا  الاقلــي لقــوة المةبســة تــين األفاــال و مانهــاُأســند اإلبصــار إلــى الن 

 2. فأسند إبصار الناس إلى نفس النهار ألنه سبب باضه 

أّما داللة استخدال اسم الفاعل تدال مـن اسـتخدال الفاـل فهـي أقـوىس وهـاا مـا أشـار إليـه الـرا د 

ال والكمال أقوى من داللة اسـتخدال في التفسير الكبيرس تّين أن داللة استخدال االسم على التم

 .3الفال

َ َمااٌُ﴿راد منهــا المبصــر فــي قولــه تاــالى :ولكــن المــ س( علــى و ن فايــلوردت صــيغة )البصــير

َُماٌُ َتَاذََكْآ نَُ ُاِمْتِسايْءُرَِ ال   ََ َِبَتىَُ اِمَِْ لْآَُ امَِذَُنُتََمنْ اَُ َبِت ْ اُامَ اٌِمَحٌِتَُ  َِ  ﴾َُِستَِ أُا

 [58غافر :]

  سوهو مثل الكافر الاد ال يتأمل يجج هللا باينيه سيستود األعمى الاد ال يبصر شيعاوما 

 

                                                           

.292ص س15ج سالجامد أليكال القرآنالقر بي :  ان،ر : .1 
185ص س 25ج محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس  .2 

 .72ص  س14ج الرا د : التفسير الكبيرس ن،ر :ا.3
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. والبصـــير الــــاد يـــرى باينيــــه مـــا شــــخص لهمــــا ويــــؤمن تهـــا ويصــــدق سفيتـــدترها وياتبــــر تهـــا

 .1وهو مثل المؤمنس الاد يرى باينيه يجج هللا فيتاف تها سويبصر 

فـة  انـى اسـم الفاعـل المبصـر وهـو إ ـةق مجـا دسفأ لب هنا البصير والتـي جـاء ماناهـا بم

والكفــار الــاين امــتألت  سيصــح المســاواة تــين المــؤمنين الــاين قــدموا فــي دنيــاهم الامــل الصــالح

 يياتهم بالفساد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

406ص س21الطبرد : تفسير الطبردسجان،ر : .1 
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 أرسل

وردت صــيغة )أرســل ( فــي أرثــر مــن موضــد فــي ســور الحــواميمس وما،مهــا مســندة إلــى )نــا( 

 وضيح المانيين اللغود والصرفي للفال ) أرسل(:س وفيما يأتي تالفاعلين

ـير  :ى االنباـا  واالمتـدادس فالر سـلس يدّل علين والةل أصل وايد مّطرد ُمنقاسالراء والس   الس 

ل من الضرع   . 1السهلةس والرِّسل : اللبن ألنه يترس 

ــأصــل الر   و  ي األشــياء المحبوبــة وفــ سواإلرســال يقــال فــي اإلنســان سؤدة: االنباــا  علــى الّتــلِّ س 

نحــو  سوقـد يكــون تباــث مـن لــه اختيــار سكحرســال الــريح سوقــد يكــون ذلـك بالتســخير سوالمكروهـة

 2.  س واإلرسال يقاتل اإلمساكخلية وترك المندوقد يكون ذلك بالت   سسلإرسال الرّ 

( مسـند إلــى ضــمير الرفــد المتحــرك )نــابصــيغة الماضــي المبنــي للمالــول وال أرســل(ورد الفاـل )

 وورد ماضيا مبنيا للمجهول في موضاين . سفي ستة مواضد

ــة الــدال علــى اضــي كانــت مســندة  إلــى ضــمير )نــا( فــي يالــة المصــيغة )أرســل ( لفــف الجةل

 ( في الحواميم تحمل دالالت مختلفة منها .أرسلوصيغة ) سالا،مة

 أوال : بعث من له اختيار .

َُمٌُحَِرَسِ نٌَُِمنُِ﴿: قال تاـالى ََ ُرٌََلُْمتَِآ ْ َهاٌَُِاَاٌَُ َجاِداٌَُتَاٌََءاَاٌَُُ َكذَِم ََ َُِ ُِمِنُاَِذُآ   ٍ ُ ِيُرَِآَُ ََ  ِ ِْ رَ

َُ َِاٌََُب َىُتٌََُِرِهِلُْمِ تَْد نَُ  ٍ  [23] الزخرف : ﴾َب َىُحَْم

وقــالوا  سقــبلهم مــن أهــل الكفــر بــا  ن  فاــل َمــ سقــري  والمقصــود كمــا فاــل هــؤالء المشــركون مــن

 رسة تنارهم عقاتنا  (ياني إلى أهلها( سنرسل من قبلك يا محمد في قرية لم سل قولهمث  مِّ 

                                                           
 .مادة رسل .اتن فارس : مقاييس اللغة س 1

.الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة رسل .2 
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 .1 ويلول عقوبتنا تهم سعلى كفرهم تنا فأناروهم وياروهم سخطنا

َُ ِماِنْ ِلَُماِنُمَاِلُاَِ ْ اِ ُ﴿قال تعدالى :  ََ ُِماِنْ ِلَُماِنُرََ ِ انٌََُب َِلا ََ ِ ا ِْ ُِمِنُرَ َ مَ َِدُحَِرَسِ نٌَُْرْس  

َُ ُ ََ َُ َلِسَآُهَُْب َِل ِ ُاِِاِخِنَُّللَاُِ َِاخَاَُجٌَءُحَِمْآَُّللَاُِرِْضَيُاٌِِمَحق  ََ َُِ  ٍ ُحَِنََُُِ َِيُاِآََُ َُمٌَُكٌَنُِمَآْس ل  ََ نٌَِما

ِِْط ْ نَُ  [78] غافر: ﴾اِمْت

أوردنــــــا أخبــــــارهم  مــــــن مــــــنهم .(مــــــن قبــــــل إرســــــالك( قبلــــــك مــــــن رثيــــــرين رســــــة أرســــــلنا ولقــــــد

وهــم أرثــر الرســل علــيهم  عليــك نقصــص لــم مــن ومــنهم سوموســى وإتــراهيم رنــو  عليــك وآثــارهم

 .2الصةة والسةل

ََ ِملنَُ﴿قال تعالى:  َِ ُ  ِيُا  [6]الزخرف : ﴾َ َكِلُحَِرَسِ نٌَُِمِنُاَِْي 

يــة أّن إســراع األمــم الســابقة لــم س تؤكــد اف3مــن األنبيــاء  مــا أرثــر مــا أرســلنايقــول القر بــي:  

كــم خبريــة فـي محــل نصـب مفاــول مقـّدل )ألرســلنا(س وفــي   4 .يمناـه مــن إرسـال األنبيــاء إلـيهم

 .5 األولين متالقان بأرسلنا

فافيــة تــدل  سولكنهــا تحمــل قــدرا كبيــرا مــن الماــاني المتةيقــة سفــي افيــة الكريمــة كلمــات قليلــة

وكانت سمـن اسـته،اء قومــه وايــد مـنهملــم يـنج  رسـلهـؤالء الس و  أرسـل رسـة كثيــرينعلـى أن هللا

 جمياا أخا استعصال . ها  األقوال ن هللا أخاالنتيجة أ

ُِْعَْاْد نَُ﴿قال تاـالى:  ِْ ِنُامَآِكَتِنُتَِمَ اٍُ  ُِمِنُْرْسِ نٌَُحََجعَِ نٌَُِمِنُ ََ  ِ ِْ  ﴾ َ اِسََِلَُمِنُحَِرَسِ نٌَُِمِنُرَ

 [45خرف :]الز 

                                                           

587ص س21الطبرد : جامد البيانس ج ان،ر : .1 
89ص س24ج األلوسي : رو  المااني سان،ر : .2 

 60ص س16. القر بي : الجامد أليكال القرآنس ج 3
 .67ص س25. األلوسي : رو  المااني س ج 4
 .61ص س9ج . محيي الدين دروي  : إعراب القرآن وبيانهس 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=78#docu
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تقرِّ شرائد الرسل وكتبهم وأخبارهم هل تجد فيها عبادة آلهة  :والمانى  .1 اس 

 [ 70] غافر : ﴾امَِذَُنَُكذَاْ اُاٌِِمِمتٌَِ َُ اَِتٌُحَِرَسِ نٌَُاَُِِّْرْس َنٌَُ ََسِ َفَُُِع َْت نَُ﴿: قال تعالى

بمـا أرسـلنا  مـن سـائر  ود س ويـرى البيضـا2مـن الكتـب بما أرسـلنا إلـى رسـلنا شرد:  يقول ال،مخ

 3الكتب أو الويي أو الشرائد 

 تثبيتا لما يةقيه من تكايب وإنكار وجحود قومه . سإلى الرسول اوجاء الخطاب موجه

رمــا أن اإلرســال سوداللــة اإلرســال فــي افيــات الســابقة هــو باــث عاقــل ترســالة  فــي أمــر ديني

 (.ليننما يكون مسندا إلى )نا الفاعيحمل داللة الا،مة يي

ـــا: ـــه تاـــالى : ثاني ـــا أو مكروهـــا كقول  الباـــث مـــد التســـخير لغيـــر الااقـــلس ليـــؤدد عمـــة محبوب

ِالٌَُ﴿ ُِمنْااِذُ َْ ِلَُبااذَاَ ُاِمِخااِزأُِ ِاايُاِمَحلَااٌِةُاماادُّ ُاَِحَسااٌت  اُ ِاايُحََُااٌ   ااٌَُصِآَصااآ   َََِرَسااِ نٌََُب َااِلِ ِلُِرُح 

ُُْنُِ ََ  [16]فصلت : ﴾َ ْآ نََُ مَعَذَاْ ُاآِلَِلَآِةُحَِلَزىَُ ْهِلُ

 .4ر بفتح الصاد بمانى الحرشديدة السمول فهو من الص  والمانى باثنا عليهم ريحا 

س أد دوّد فــي رةَصــر  ويضــيف محمــد تــن عاشــور قــائة :  الــريح الااصــفة التــي يكــون لهــا َص 

 .5هبوبها من شدة سرعة تنقلها 

ت بالصرصـــر إلذاقـــتهم أشـــّد فالباـــث فـــي افيـــة الكريمـــة كـــان تتســـخير هـــا  الـــريح التـــي وصـــف

 الاااب .

 ( فهي:فاال المبنية للمجهول من صيغة )أفالأما األ
                                                           

223ص س26محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج .1 
 .360س ص5.ال،مخشرد : الكشاعس ج 2
 .80ص س5ج . البيضاود : تفسير البيضاود س 3

.113ص س24أللوسي : رو  المااني س جا  .4 
 .257ص س25ج : التحرير والتنويرس. محمد تن عاشور 5
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رٌََلُحََ مَِ ُِجئِتْْمِلُاََِِهَدىُِمَتٌَُ َجِد ِْلَُب َِلَُِّتَاٌََءْكِلُرٌَمْ اَُِاٌَُاَِتٌُحِْرِسِ تِْلُاََُِِّكاٌ ِْآ َنُ﴿: قال تاالى

 [24]الزخرف:﴾

ولف،ـه لفـف الجمـدس  -صلى هللا عليه وسـلم -فالخطاب للنبي  . ياني بكل ما أرسل به الرسل

 فح ةقهم اسم اإلرسال على دعوة رسلهم تهكم.س 1 ألن تكايبه تكايب لمن سوا  

ن علـى ديـن آبائنـاس إنا ثاتتو فالرد على الرسالة التي جاء تها األنبياء ويملوها من قبل الكّفار  

 2كّنا عليه  س وإن جعتم بما هو أهدى مماال ننفّك عنه

اٌُ َِجَ  ْاا نَُ﴿:وقولـه تاـالى  ﴾رَاٌَلَُِاََتاٌُاِمِعِ اْلُِبِناَدَُّللَاَُِ حْاَ  َِْْماِلَُماٌُحِْرِساِ ْيُاِاََُِّ مَِمن ِايُحََراْكاِلُرَِ م 

 [23األحقاف:]

غ أتلغكـم عنـه مـا بلِّـمُ  سوإنمـا أنـا رسـول إلـيكم مـن هللا وهاا الكةل على لسان هـود لقومـه يقـول:

 .3التبليغ بما أرسلت به من اإلناار والتخويف  ورسالتي تحمل سمن الرسالةأرسلني به 

س والثانيـة الباـث مـد التســخير م تـداللتين األولــى: إرسـال الرسـلارتـب  الفاـل أرسـل فـي الحـوامي

 لغير الااقلس ليؤدد عمة محبوبا أو مكروها.

صــيغة رســـلس وقـــد  (س والاـــدول عــن اســـتخدالةيــف فـــي الحــواميم اســـتخدال صــيغة )أرســـلوالم

يكون ذلك؛ ألّن اإلرسال مرتب  با  عّ، وجل يسب ما ورد في افياتس سواء أرـان ذلـك فـي 

أرســل( جـــاء متاــديا ناصـــبا لمفاــول بـــه فــي باـــض الفاـــل )و  سإرســال الرســلس أو إرســـال الــريح

                                                           

71ص س16القر بي : الجامد أليكال القرآنس ج .1 
 .178ص س13ج . الرا د : التفسير الكبير س 2

507ص س5ج ال،مخشرد : الكشاعس . 3 
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له افيات س كقوله تاالى :  أرسلنا رسة س وياع المفاول به في باض افيات للالم به س كقو 

 تاالى:  واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا 

ورد اســم الفاعــل مــن صــيغة )أرســل( مــرة وايــدة فــي الحــواميم  بصــيغة جمــد المــاكر الســالمس 

اُِمِنُِبِنِداٌََُِاٌَُْكنٌَُْمِآِسِ لنَُ﴿في قوله تاالى:  سوأفاد التادية  [5]الدخان : ﴾ حَِمآ 

 سهللا عليــه وســلم إلــى عبادنــا ريمــة بالنــاسإنــا كنــا مرســلين رســولنا محمــد صــلى  : والمقصــود

 .1 والتقدير مرسلين الرسل  سومفاول مرسلين محاوع دّل عليه السياق

اإلناارس والمانى أننـا نرسـل رسـلنا بمـا أن،لنـا  علـيهم مـن الريمـة والهدايـة  تداية  واإلرسال هو

هم الاين يحملون  وأن رسله سألن خالب الخلب هو أعلم تهمس وبما يصلحون عليه إلى الخلبس

 مناهج الهداية إلى الخلب.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

34ص س8ج أتو ييان : البحر المحي س .1 
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 الفصل الثاني

ومصادرها ومشتقاتها داللة صيغة )فّعل( 

 في سور الحواميم

والمجاالت التي  تعديةاألفعال التي أفادت ال: المبحث األول

 وردت فيها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيون والنحويــون مــن خــةل اســتدّل عليهــا الصــر  سصــيغة فّاــل فــي الاربيــة دالالت كثيــرةتحمــل 

الــدالالت التــي جــاءت وهــاا عــر  ألتــر   سومــن خــةل كثــرة اســتامالها ستــداولها عنــد الاــرب

 . كما وردت في سور الحواميمفّال( عليها صيغة )
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 أوال : التعدية 

اــل الــة ل متاــديا مثــل س نحــو ج1ذكــر كثيــر مــن اللغــويين أّن )فّاــل( تــؤاخي أفاــل فــي التاديــة

: د متاـديا إلـى مفاـولين اثنـينس نحـوجالته فرياس وجال المتادد إلـى مفاـول وايـ: فّريتهس أد

لبس الرجل الثوب تصبح لّبسُت الرجـل الثـوبس والتاديـة ليسـت مانـى إنمـا وظيفـةس فكثيـر مـن 

 وهاا ما أتينه من خةل األفاال .مااني التضايف تصحبها تاديةس 

:  ومــن ماــاني فّاــل أن تكــون للنقــلس يقــوللــى هــاا المانــى وســّما  النقــل وأشــار اتــن عصــفور إ

باضــهم عــّد  و 2فتصــّير الفاعــل مفاــوالس كقولــك َفــرِّ  وفّريتــهس وَرــرِّل ورّرمتــهس وَفــ،ِّع وفّ،عتــه  

صـــرفياس وباضـــهم عـــّدها وظيفـــة فلـــم يـــاكرها علـــى اعتبـــار أّنهـــا تـــؤدد وظيفـــة التاديـــة مانـــى 

 نحّوية.

لشـيء ميم في مجاالت عديدة منها استقامة افي الحوا صيغة )فّال( التي أفادت التادية وردت

 واعتدالهس واألفاال التي جاءت في هاا المجال هي :

 

 

 

 بّدل

س والفاـل تـّدل يقـد فـي هـاا المجـال عليها التادية التحويـل والتغييـر من المجاالت التي جاءت 

 وفيما يأتي التوضيح :

                                                           
1
ف.5 فص4.سيبويهف:فالكتَبف جف
2
 .188.فابنفلصفورف:فالممتعففيفالتصريف فصف
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الـااهبس ُيقـال: هـاا تـدل الشـيء   الباء والدال والةل أصل وايد وهـو قيـال الشـيء مقـال الشـيء

والفـرق تـين  س 1وبديلهس ويقولـون تـّدلت الشـيء وإن لـم تـأت لـه تبـدلس وأتدلتـه إذا أتيـت لـه تبـدل

والثاني في الداللة علـى  ساإلتدال والتبديل أن األول يستامل في مقال التنبه إلى جهة الصدور

 جهة الوقوع .

يتاـــّدى بمفاـــولين  سوبـــّدل هللا الســـيعات يســـنات سا: بمانـــى رّيـــرت صـــورته تغييـــر وبّدلتـــه تبـــدية

 2تنفسه ألنه بمانى جال وصّير .

َ رَاٌَلُ ِِآَباِ ْنُخَْر اِايُ﴿( في الحواميم في موضـد وايـد فـي قولـه تاـالى : وردت صيغة )تّدل

ُانَْمِلُحَِ ُحَِنُُِْظِ اَآُ ِِ َلُ َُِحَِرتِْلُْم َسىَُ ِملَِدْعَُراَََُِّْا ِيُحََلاٌْفُحَِنَُُْْاد ِ َِرِلُاِمفََساٌ َِ ] غدافر: ﴾ ِايُا

 . ويبّدل هنا بمانى يغّير[ 26

 مــن عبــادة دعــوني أقتــل موســى خوفــا مــن أن يغيــر ديــنكم الــاد أنــتم عليــهس : يقــول الشــوكاني

ي،هر فرعون أمال الناس بصورة الناصـح الـاد يخـاع . 3 رير هللا أو يجالكم على دين آخر 

 .هم من الكفر إلى اإليمانعلى قومهس فهو يخشى أن يحول موسى دين

 عمـه أنـه  فرعـون  علـى موسـى إنكـار ذلـك مـن فرعـون  وتوسم سوالتبديل: تاويض الشيء بغير 

  .4 إله لقومهس فحن تبديل األصول يقتضي تبديل فروع الشرياة كلها

ألّن الـدين فـي الجماعـة هـو خيـر عاصـم ياصـمها  سوقد قدل فرعون الخوع على تبـديل الـدين

 لالك أظهر تخّوفه من هاا األمر . سوارد عند قومهوتبديل الدين 

                                                           
 مادة تدل. . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 مادة تدل. ساألصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن.  الرارب  2
 1299س ص1. الشوكاني : فتح القديرس ج 3
 .125ص س25ج محمد تن عاشور: التحرير والتنويرس 4
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 .1 تدأ فرعون تاكر الدين سولّما كان يب الناس ألديانهم فوق يبهم ألموالهميقول الرا د:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زّوج

 س وأفاد التاديةس وفيما يأتي التوضيح :ل )  ّوج ( ورد في مجال االقترانالفا

ارنــة شــيء لشــيء مــن ذلــكس الــ،وج  وج المــرأةس والمــرأة  الــ،اء والــواو والجــيم أصــل يــدل علــى مق

قـرينين فيهـا وفـي ريرهـا  لكـلّ س وُيقال 2 وج بالهاس ويقال  وجان من الحمال ياني ذكرا وأنثى  

 1ولكل ما يقترن بيخر مماثة له أو مضادا :  وج. سكالخف س وج

                                                           
 .49ص س13. الرا د : التفسير الكبيرسج 1
 .مادة  وج .اتن فارس : مقاييس اللغة س 2
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كـــان هـــاا االقتـــران فـــي وقـــد جـــاء االســـتامال القرآنـــي للفاـــل ) ّوج( داال علـــى االقتـــرانس ســـواء 

 .2الحياة الدنيا أو في افخرة من باب تكريم هللا أهل الجنة بحور الاين

: موضــاين وأفــادت مانــى االقتــران. ففــي قولــه تاــالىفــي  ميم ( فــي الحــواوردت صــيغة ) ّوج

ٌَُِاَََُّْبِ للُأ﴿ َُ َُِجعَْلَُمِنََُُرٌْءَُبِ لت  َُ َِاٌٌَُ  ْجْ ِلُخِْكَآااٌ  ِ  [50] الشورى : ﴾رَِدُآُأُحَِ َُُْز  

اس ثـم تلـد : أن تلد المرأة رةميخل  تينهم يقول: الت،ويج  ثاوإنا اناذكر  ي،وجهم "يقول الطبرد :

يــ،وجهم ذكرانــا وإناثــا فــي بطــن  وقــال الســيو ي:  .3" ثــم تلــد جاريــة سجاريــةس ثــم تلــد رةمــا

 .4 وايد

وأشــار اتــن عطيــة إلــى هــاا المانــى بقولــه:  يــ،وجهم: التــوألس أد يجاــل فــي بطــن  وجــا مــن 

 5الارية ذكرا وأنثى 

ومــنهم مــن  سومــنهم مــن ياطيــه البنــين سمــنهم مــن ياطيــه البنــات سفجاــل النــاس أرباــة أقســال

فيجاله عقيما ال نسل له وال يولد  سومنهم من يمناه هاا وهاا سوعين ذكورا وإناثاياطيه من الن

 .6له 

ومن مجا   إ ةقه على  والت،ويج في افية االقتران فيصيران  وجاس يقول محمد تن عاشور  

 7.  إنكا  الرجل امرأة ألنهما يصيران كال،وج

                                                                                                                                                               
 .المصطفود :التحقيب في كلمات القرآنس مادة  وج  س384.الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن س ص 1
 .366.أيةل يميد : صيغة فال في القرآنس ص 2
 .557ص س21ج . الطبرد : جامد البيان س 3
 .178ص س13. السيو ي : الدّر المنثور س ج 4
 .529ص س7ج . اتن عطية : تفسير اتن عطية س 5
 216سص7اتن كثير : تفسير اتن كثيرسج 6
 139س ص26.محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج  7

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4400&idto=4400&bk_no=50&ID=4443#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4400&idto=4400&bk_no=50&ID=4443#docu
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يشـــاء ذكرانـــا مـــد صـــنف آخـــر مـــن  أد يهـــب لمـــن سالمراد فـــي افيـــة جالهـــم  وجـــا فـــي الهبـــةفـــ

 فالمراد الت،ويج بصنف آخر . ساإلنا 

ُِبلنُ ﴿: وقوله تاالى َُ َزَ ِجنٌَْهِلُاِْح ر  ََ   [54] الدخان : ﴾َكذَِم

ـــف المفســـرون فـــي ماناهـــاس يقـــول  ـــة الســـابقةس واختل جـــاءت صـــيغة ) ّوج( بمانـــى مغـــاير ل ي

أنــه  ه تهـا مانــا : تُــج  و   َ رى الـرا د أّن . ويــ1 )و وجنــاهم بحـور عــين( أنكحنـاهم يــوراالطبـرد:  

 قولــه. وهــاا مــا أشــار إليــه البقــاعي فــي 2 كمــا يقــال شــفاته بــيخر س رــان فــردا ف،وجتــه بــيخر

هم كما تقرن األ واجس وليس المراد به الاقد؛ ألنه فال متاد تنفسه وهـو ال أد: قرنا و وجناهم

 .3ألن فائدته الحلس والجنة ليست تدار كلفة من تحليل أو تحريم سيكون في الجنة

أد جالنــا لكــل فــرد مــن المتقــين  وجــا  سمانــى  وجنــاهم جالنــاهم أ واجــا جمــد  وج ضــد الفــرد

 4.س أد قرنا بكل وايد نساء يوراة عن القرينوال،وج كناي سبسبب نساء يور الايون 

أمـــا  سوذكـــر الالمـــاء أنـــه يقـــال تـــ،وج بـــه إذا اقتـــرن  سوالتـــ،ويج هنـــا لـــيس هـــو الـــ،واج المتاـــارع

ألن الجنة  سال،واج الماروع فحنه ياّدى تدون الباء يقال ت،وجهاس والمقصود في افية االقتران

ولــيس هنــاك يــةل وال يــرال فــي  سن يرامــاوالــ،واج فــي الــدنيا يحــّل مــا كــا سليســت دار تكليــف

 .الجنة

ديـة إلـى س التضـايف أفـاد التا1 و وجناهم : فال وفاعل ومفاول بهس وبحور متالب ت،وجنـاهم 

 س ومتالب بالفال في افية الثانية .مفاولين في افية األولى

                                                           
 .52ص س22الطبرد : جامد البيان سج 1
 .217ص س14. الرا د :التفسير الكبيرسج 2
 .52ص س18البقاعي : ن،م الدررسجان،ر : .  3
 319س ص26محمد تن عاشور :التحرير والتنويرس ج ان،ر : . 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=44&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=44&ayano=54#docu
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 زّين

يأتي التوضـيح  ( في مجال تحسين الشيء وتجميلهس وأفادت التاديةس وفيماوردت صيغة ) ّين

: 

 الــ،اء واليــاء والنــون أصــل صــحيح يــدّل علــى يســن الشــيء وتحســينهس فــالّ،ين نقــيض الّشــينس 

س و ينـة تدنّيـة كـالقوة والطـول سوال،ينـة إمـا  ينـة نفسـية كـالالم س2 ال،ينةيقال  ّينت الشيء ت،يينا 

 3.و ينة خارجّية كالمال والجا 

وتحســين  مواضــد وجمياهــا فــي مجــال التجميــل( فــي الحــواميم فــي ثةثــة وردت صــيغة ) ّيــن

  الشيء .

ُحَِمَآَهاٌَُ َزَُنَاٌُ﴿: ففي قوله تعالى َُساَتٌء  ُ ِايَُُاِ َمِلِنَُ حَِ َكاىُ ِايُْكال ِ َِْ َُساَتَ ات   َ ََضاٌْهَنَُسا

ُ َِ ِدُْآُاِمعَِزُِزُاِمعَِ للُِ ََ ِالٌَُاَِتَ ٌاِلَحَُ ِكِفظ ٌُخَِم  [12] فصلت :  ﴾امَسَتٌَءُامدُّ

ــــن: صــــّير الكوارــــب  ينــــةس  سوفــــي التفســــير:  ينــــا الســــماء الــــدنيا بكوارــــب تضــــيء ومانــــى  ّي

 .4ويف،ناها من الشيا ين الاين يسترقون السمد 

 5: جالنا المصاتيح  ينة ويف،ا  ّينايقول ال،مخشرد:  

                                                                                                                                                               
 .137سص9. محيي الدين دروي  : إعراب القرآن وبيانه سج 1
 .مادة  ين. اتن فارس : مقاييس اللغة س  2
 .مادة  ين . األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن س 3
 .306س ص15. القر بي : الجامد أليكال القرآنس ج 4
 .373ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاع س 5
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وســـر  هـــي النيـــرات التـــي خلقهـــا فـــي الســـماواتس وخـــص كـــل وايـــد بضـــوء ماـــينس والمصـــاتيح

يانـي مـن  س( يانـي ويف،ناهـا يف،ـاس ثم قال: )ويف،اال يارفها إال هللا سو بياة ماينة سماين

 . 1طان نجما يرميه به وال يخطعهفأعد لكل شي سالشيا ين الاين يسترقون السمد

ارتبطــت داللــة التضــايف فــي ) ّيــن( بجاــل الكوارــب  ينــة فــي الســماء س كمــا أفــاد التضــايف 

  التادية.

وهــاا  سألّن الكــةل فيهــا انتقــل مــن الغائــب إلــى الــتكّلم ؛( هــو االلتفــاتفــي الفاــل ) ّينــا ةفــتوال

را  عيـونهم فـي هـا  السـماء مـن  ينـة مـا فهاا الاد تـ سااللتفات فيه خصوصية بالسياق والمقال

هو إال صنيد متفرد بقدرة هللا عّ، وجلس ومن م،اهر القدرة أن تكـون هـا  الكوارـب التـي هـي 

 ويرسا لها  ال،ينة. س ينة السماء رجوما للشيا ين

 2و ّينا : فال وفاعل والسماء مفاول به وبمصاتيح متالقان ت،ّينا 

 ت،يين األعمال القبيحة وتجميلها وهاا في قوله تاالى :  ّين( في باب رما وردت صيغة )

ُِِدُِ ِلَُ َمٌَُلِ فَْ ِلَُ َكَقَُب َِلِ ْلُاِم َِ ْلُ ِيُحْمَُ﴿ ُرَِدَُل َِيَُ رَلَِضنٌَُمَْ ِلُرَْآاٌََءُ ََزَُنْ اُمَْ ِلَُمٌُاَِلَنُحَ ل 

ِاِ َُِاَْ ِلَُكٌاْ اُلَُ َُ اِْلِ ِِْ ِ ِلُِمَنُاِمِجن ِ  [25] فصلت : ﴾ٌِسِآُنَُِمِنُرَ

والمقصود  ّين لهؤالء الكفار قرناؤهم من الشيا ين ما تين أيديهم من أمر الدنياس فحسنوا ذلك 

 "4 يقول األلوسي:   ّينوا يّسنوا . 3ويببو  إليهم يتى آثرو  على أمر افخرة سلهم

                                                           
 95ص س15. الرا د : التفسير الكبيرس ج 1
 .536ص س8. محيي الدين دروي  : إعراب القرآن وبيانه سج 2
 459سص21. الطبرد : جامد البيانس ج 3
 .85سص24. األلوسي : رو  المااني سج 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2192&idfrom=4515&idto=4518&bookid=132&startno=3#docu
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لألمــور  أيــديهم()ومــا تــين  سوهــو يشــار بــأن المــ،ي ن ريــر يســن فــي ذاتــه سوالتــ،يين: التحســين

 .1لألمور الغيبية  )وما خلفهم( سالمشاهدة

أّن الم،ي ن عمل  (من كلمة ) ّينوا لهموإنما يفهم  سوالاد لم تبّينه افية هو ما يقد عليه الت،يين

ي ســورة ألّن الاــرع جــرى علــى أن يوصــف بــالت،يين مــا لــيس تــ،ّين كمــا ورد فــ سريــر صــالح

 2[8] فاطر:﴾ُ َِنُمََُّْْس ْءَُبَتِ َُِّ ََآتَ َُْكَسنٌ حَ ََتِنُزُْ﴿: فا ر في قوله تاالى

س فـالت،يين فـي افيــة الكريمـة كــان 3 س ومـا مفاـول بــهمتالقـان ت،ينــوا (ولهـم) ف،ّينـوا فاـل وفاعــل 

 في باب تجميل ون،يين الشيا ين األعمال القبيحة للكفارس والتضايف أفاد التادية.

حَِساٌََْ ُامَساَتَ اِتُ َاَََهِ َ َُِمَاىُ﴿في قوله تاـالى : ( بمانى ت،يين الشيطان ووردت صيغة ) ين

ُْزُ ِاَنُِمِفِآَباِ َنُْسا ْءَُبَتِ اََُِّ ْصاَدَُباِنُامَساِْلِلَُ َماٌَُكِلا ََ َْلنُّاََُّْكٌِخا اٌَُ َكاذَِم ََ ْدَُِمََُِّْم َسىَُ َِا ِيُ

ُ ِيُ ٌََْ ُ  ََ  [37] غافر: ﴾ ِِآَبِ َنَُِ

ـــه لفرعـــون   يـــن هللا ـــا علي ـــه سوتمـــرد يـــين عت ـــيح عمل ـــو  أســـباب يتـــى ســـوّ  سقب ـــه نفســـه تل لت ل

 .4س ويصل إليهموسى ليطلد إلى إله سالسموات

أد يصـل  س( للمجهول ألن المقصود مارفة مفاول التـ،يين ال مارفـة فاعلـهوبني الفال ) ين 

 5.  فحسب البا ل يقا والضةل اهتداء سله ت،يين سوء عمله في نفسه

ألّن التــــ،يين جــــاء فــــي  سيقدرونــــه تلفــــف الجةلــــة أو بالشــــيطان مفســــرون س والوالفاعــــل محــــاوع

ُُِْؤِمنْاا َنُاِااٌآِلَِلَآِةَُزَُنَااٌُمَْ ااِلُ﴿الكتـاب الا،يــ، مسـندا إلــى الخــالب فـي قولــه تاــالى:  ََ ََِنُامَااِذَُنُ

                                                           
 275س ص25محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 1
 396ص فصلت(س سمحمد أتو موسى : آل يم )رافر ان،ر :. 2
 .548ص س8ج .محيي الدين دروي  : إعراب القرآن وبيانهس 3
 .388ص س21ج الطبرد : جامد البيانسان،ر :   4
 148ص س25. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 5
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ِخَُزَُاَنَُ َُِ﴿: وجاء مسندا إلى الشيطان في قوله تاالى[، 4] النمل :  ﴾حَِبَتٌمَْ ِلُ َْ ِلَُُِعَتْ  نَُ

 [48] األنفال: ﴾مَْ ْلُامَرِلَطٌْنُحَِبَتٌمَْ لُِ

أو هللا تاــالى علــى  س: إّمــا الشــيطان توسوســته:  والمــ،ّينويوضــح هــاا األمــر ال،مخشــرد بقولــه

أن المـــ،يِّن هــــو  فـــي يـــين يــــرى اتـــن عطّيـــة  .1وجـــه التســـبيبس ألّنـــه مّكـــن الشــــيطان وأمهلـــه 

 .2 الشيطان فق 

 ّيــن( فــي الحــواميم إال أنهــا ارتبطــت فيهــا صــيغة ) ســياقات التــي وردتبــالررم مــن اخــتةع ال

 أل مانوّيا.سواء أران الُم،ي ن شيعا ماديا تتحسين الشيء وتجميلهس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سّخر

 ( في مجال استقامة الشيء واعتدالهس وفيما يأتي التوضيح :وردت صيغة )سّخر

                                                           
 .349سص5. ال،مخشرد : الكشاعس ج 1
 .444سص7اتن عطية : تفسير اتن عطّية سج 2
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س إذا س مـن ذلـك سـّخر هللا تاـالى الشـيءالل السين والخاء والراء أصل يدّل على ايتقـار واسـتا

والُمسـّخر هـو المقـّيض  س: السياقة إلـى الغـر  المخـتص بـه قهـراوالتسخير 1ذلّّل ألمر  وإرادته 

 2للفال .

وردت صــيغة )ســّخر( فــي الحــواميم فــي ثةثــة مواضــد فــي صــيغة الماضــيس وجمياهــا تحمــل 

 المانى المابر عن األصل اللغود وهو التاليل.

ُ﴿: ىوله تاـالففي ق ُآَلََُاٌت  ََ ُِمِنَََُِّْنُ ِيُخَِما َِرِلَُجِتلعٌ  َِ َ َسَخَآُمَْمِلَُمٌُ ِيُامَسَتَ اِتَُ َمٌُ ِيُا

َُُتَفََمْآ نَُ  [13] الجاثية : ﴾ِم َِ   

ر هـــا  األشـــياء كائنـــة منـــه وياصـــلة مـــن عنـــد س يانـــي: أنـــه مكونهـــا ســـخّ   : يقـــول ال،مخشـــرد 

  .3 مسخرها لخلقهوموجدها بقدرته ويكمتهس ثم 

وما في  (نجول سقمر سشمسجميد ما في السموات من مخلوقات ): أّن هللا سخر وفي التفسير

4( لمنـافاكم ومصـالحكم .جبـال سشجر سدابةاألر  من )
أن جاـل فيهـا منـافد لكـم وسـخرها  بـ 

 5 منها ظاهرة ومنها خفية

يصــير  مــة والمنفاــة وأنوالتســخير جــاء بمانــى تصــيير المخلوقــات فــي الســماء واألر  للخد

فتسـخير الشـمس أن يكـون ضـياؤها نافاـا  سالشيء ُمتصر فا فيـه علـى وجـه مـن وجـو  التصـرع

ـــا  دليـــلوالتســـخير  سوتســـخير الـــدواب انقيادهـــا لوجـــو  النفـــد تهـــا سوتســـخير األر  تـــاليلها سلن

                                                           
 .مادة سخر . اتن فارس: مقاييس اللغةس 1
 . الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة سخر. 2
 .485ص س5. ال،مخشرد : الكشاعسج 3
 66س ص22. الطبرد : جامد البيانس ج 4
 .145ص س25ج .األلوسي : رو  المااني س5
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آيـة ى الغر  المخـتص بـه وصـيرورته وتسخير المخلوق إل سوهاا ياني أّن الخلب آية سالخلب

 أخرى.

نامــة عامــة للنــاس  فهــيسنامــة التســخير مــن أجــّل الــنام التــي ُخــّص تهــا مــن آمــن ومــن كفرو 

 سّخر  لجميد مخلوقاته. سوهاا األمر مد كل ما خلقه هللا في هاا الوجود سجمياا

تِْلَُب َِلااََُِّ  َ ْ مْاا اُِمتَِسااتَْ  اَُب َااىُْلْ اا ِرِ ُُْااَلُ َااِذْكْآ اُاِِعَتااٍََُرا ِْمااِلَُِخَاُاِسااتََ ُُِ﴿وقولدده تعددالى : 

َِْحٌَنُامَِذأَُسَخَآُمَنٌََُهذَاَُ َمٌُْكنٌَُمََُّْْمِ ِآاِلنَُ  [13] الزخرف : ﴾ْس

سـبحان الـاد ذ  وجالـه منقـادا  يقـول األلوسـي:  س1س  وسّخر لنا أد ذلـل لنـا : التاليلالتسخير

 والبحــر كمــا جاــل البــرّ  سوالبحــر جاــل لكــم مــن الســفن واإلتــل مــا تركبــون فــي البــرّ ييــث 2 لنــا 

 صالحا الستخدامكم .

وتســخير هللا الــدواب هــو خلقــه إياهــا قاتلــة للتــرويض فاهمــة لمــراد  سوارتــب  التســخير بــالتطويد

وخلــب  سوتســخير الفلــك ياصــل بمجمــوع خلــب البحــر صــالحا لســبح الســفن علــى مائــه سالرارــب

  . 3الريا  تهب فتدفد السفن على الماء 

والتسـخير فـي  سوسّخر  جاله منقادا ومسـيرا سنفس مانى جاله لنا وصّير ومانى سّخر لنا هو 

ييــث  سجالهــا قاتلــة ألن تــرّو  علــى الوجــه الــاد ُيــراد منهــاو ألّن هللا هيأهــا  ساألناــال ظــاهر

أّمـا التسـخير فـي الفلـك فلـيس علـى  سوأمور أخرى كثيرة ستمشي على أربد سجالها قوية ال،هر

ويمــل  سووجــه التســخير فيــه هــو جريــه علــى المــاء سصــناعة البشــرألّن الفلــك مــن  سهــاا الوجــه

                                                           
 .62ص س16ج .القر بي : الجامد أليكال القرآنس 1
 .68ص س25. األلوسي : رو  الماانيسج 2
 175ص س25ج محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ر :ان،. 3
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وقبـل كـّل هـاا أودع هللا فـي اإلنسـان قـدرات علـى صـند  وتسـخير الـريح التـي تسـير س الماء لهس

 واستغةل اإلنسان لما أوجد  هللا في الطبياة . سها  السفن

ِْتََْا اُِماِنُ َِضاِ ََُِّّللَاُْامَاِذأَُساَخَآُمَْماْلُاِمَِْحاَآُِمتَِجا﴿ وفي قوله تعالى: ُ ِلاَُِّاِاََِمِآِ َُ ِمتَ َْ ِآَأُاِمفِْ ا

 [12] الجاثية :  ﴾َ مَعَ َْمِلُ َِرْمْآ نَُ

لبشـر مـن ليـتمكن ا سوتطوياـه البحـر اليل ية الكريمة لتدل على ت( في افصيغة )سّخر وردت

 واالستفادة من منافاه التي ال تاّد وال تحصى . سالتصرع به

تســخير الســفن للجريــان فــي البحــر ال يحصــل إال بســبب تســخير ثةثــة أشــياء يقــول الــرا د : 

وهــي: الريــا  التــي تجــرد يســب المــرادس وخلــب وجــه المــاء علــى المةمســة التــي تجــرد عليهــا 

 1  وخلب الخشبة على وجه تبقى  افية على وجه الماء وال تغوص فيه سالفلك

يم باـد تخصـيص اقتضـا  االهتمـال أوال هاا تام سوسّخر لكم ما في السموات وما في األر  

ما في السموات وما في األر  عال مخصوص بما تحصل للناس فائدة من  سثم التاميم ثانيا

وأما ما في السموات واألر  مما  سوالشجر لل،ل سوالمطر للشراب سكالشمس للضياء سوجود 

 .2ال يفيد اإلنسان فغير مقصود

ومـا يكـون منـه ال  سر البحـريسـخّ  ويـد وأنه  سع لفف الجةلةوكأنه يارّ  سوبدأت افية بقوله هللا

ألن تســخير البحــر وتاليلـه أمــر إلهــي ال يمكـن أن يكــون مــن ريــر   سيمكـن أن يكــون مــن ريـر 

 .3في يال من األيوال

                                                           
 226ص س13ج . الرا د : التفسير الكبيرس 1
 337ص س26.ان،ر : محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 2
 97محمد أتو موسى : ال يمس صان،ر :  .3
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وبـين لهـم عّلـة  سألنهـم هـم الـاين سـّخر هللا البحـر  لهـم سوالمخا ب فـي هـاا الخلـب كـل الخلـب

 به. التسخير وهو االنتفاع

 س والمفاول به ماكور في كّل المواقد.( متاديا في افيات السابقةجاء الفال )سّخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صّور

( فـــي مجـــال تحســـين الشـــيء وتجميلـــهس وأفـــادت التاديـــة س وفيمـــا يـــأتي جـــاءت صـــيغة )صـــّور

 التوضيح :
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ــور إذا مــال ــوَر َيص  س والّصــورة  الصــاد والــواو والــراء كلمــات كثيــرة متباينــة األصــول ومنهــا صِّ

لقتهس وهللا تاالى البارىء المصوِّر    1ُصورة كلِّّ مخلوق والجمد ُصَورس وهي هيعة خِّ

 :قد جال الرارب للصورة ضربينو  سالصورة : ما ينتق   به األعيان

والثـــاني: ماقـــول ليدركـــه الخاصـــة دون  ساألول : محســـوس يدركـــه الخاّصـــة والااّمـــة بالمااينـــة

ـــة الاامـــة كالصـــورة التـــي اخـــتص ـــّص تهـــا  ستهـــا اإلنســـان فـــي الاقـــل والرؤي والماـــاني التـــي خ 

 2وبها فضله على كثير من خلقه . ساإلنسان بالبصر والبصيرة

 3وعّبر الطوسي عن التصوير بأنه   جال الشيء على صورة لم يكن عليها من قبل  

َِرَلَُّللَاُْامَاِذأُ﴿صّور(  مّرة وايدة في الحواميم في قوله تاالى : وردت صيغة ) َِ َجعَاَلُمَْماْلُا

َُ َصَ َرْكِلُ َََِكَساَنُْصاَ َرْكِلَُ َرَزرَْماِلُِماَنُامَطل َِْاٌِتُخَِمْماْلَُّللَاَُْراُّْماِلُ اَُ امَسَتٌَءُاِنٌَء   َتََْاٌَرَكُرََآار 

ُاِمعٌَمَِتلنَُ  [64] غافر: ﴾َّللَاَُْر ُّ

 4يقول الطبرد:   صّوركم أد خلقكم على أيسن خلب 

لوسي الهيعة التي يكون عليها التصوير  يقول:  خلب كة منكم منتصب القامة بادد ويبين األ

 5" لم،اولة الصنائد وارتساب الكماالت مستادا سمتناسب األعضاء والتخطيطات سالبشرة

فالصورة أراد تها مـا ُخـّص اإلنسـان تهـا  سصّيركم وجالكم بالصورة التي أنتم عليها وصوركم :

 وبها فضله على كثير من خلقه . سبالبصر والبصيرة من الهيعة المدَررة

                                                           
 .مادة صور . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 قرآنس مادة صور.. الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ ال 2
 .393ص س2ج الطوسي : التبيان في تفسير القرآنس 3
 .410ص س21ج . الطبرد : جامد البيانس 4
 .89ص س24. األلوسي : رو  المااني سج 5
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 س( ألن التصـوير خلـب علـى صـورة ُمـرادة تشـار بالانايـةوعّبر عن هاا الخلب بفاـل )صـوركم 

 1. لالك ُعّدل في جانب خلب اإلنسان عن فال الجال إلى فال التصوير

رة فــي وتحســين الصــو سوتحســين صــوركم نامــة مميــ،ة تصــلح أن تكــون ويــدها موضــاا للفضل

ألن هــا  الــنام إذا أهملهــا اإلنســان  سأمــور كثيــرة وعلــى رأســها الاقــل والفكــر والن،ــر واالختيــار

صــار كاألناــال تــل أضــّلس وخلــب اإلنســان تهــا  الخصوصــية يتطلــب منــه التوجــه   بالشــكر 

 والارفان ال بالجحود والكفر.

 والتضايف أفاد التادية إلى مفاول هو الكاع.

 

 

 

 

 

 خّفف

 التاديةس وفيما يأتي التوضيح : توأفاد ( في مجال السكينة والرفبسة )خففغوردت صي

ّفــةس   الخــاء والفــاء أصــل وايــدس وهــو شــيء يخــالف الثِّّقــل والر انــةس ُيقــال خــف  الشــيء َيخــّف خِّ

 3والتخفيف ضد التثقيل. س: جالته خفيفاس وخفّفته2وخّف القول: ارتحلوا 

                                                           
 191س ص25. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 1
 .مادة خفف . اتن فارس : مقاييس اللغة س 2
 مادة خفف. رآنس. األصفهاني : مفردات ألفاظ الق 3
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ُ﴿: يم في قوله تاالىحوامخّفف( مرة وايدة في الوردت صيغة ) ٍِ َ رَاٌَلُامَاِذَُنُ ِايُامنَاٌِرُِمَخَزاَا

ٌُِمَنُاِمعَذَا ُِ ْب اَُراَْمِلَُُْخف ِِفَُبنٌََُُِ م  ِِ  [49] غافر :﴾َجَ نََلُا

س ولـيس 1( الـاد نحـن فيـه قـدر يـول وايـد مـن أيـال الـدنيا )مـن الاـااب يقول الطبرد: التخفيف

 .2لكن للداللة على الخيبةقولهم ادعوا لرجاء المنفاةس و 

أد شـيعا مـن الاـاابس  الاـااب مـن أد مقدار يـول مـن أيـال الـدنيا :يوما عنا يخفف ربكم ادعوا

  س والتقدير شيعا.( محاوعفمفاول )يخفف

المضـاع نحـو ألـم ( بحـاع تبايضس ويجو  أن يكون المفاول )يومـا( تحتمل البيان وال)ومن 

 3بل الاااس والمراد يدفد عنا يوما من أيايول )ومن الاااب( تيانه

أد  سأد عـااب يـول سأو هـو علـى تقـدير مضـاع سوضمن يخفـف مانـى يـنقص فنصـب يومـا 

 .4  وانتصب يوما على مفاول به للفال يخفف مقدار يولس

وصـيغة المضـارع للداللـة علـى التجـدد  ،أد يخفـف عنـا ولـو  منـا قلـية سواليول كناية عن القلة

 واالستمرار في  لب التخفيف .

ـــول مـــن الاـــاابوالتخفيـــف اقتصـــ ـــى ي ـــوا تخفيـــف الاـــااب سر عل ـــم يطلب ـــوا أن  سفهـــم ل ـــم يطلب ول

 وإنما  لبوا تقليله وجاله خفيفا عليهم . سيستريحوا منه

 

 

                                                           
 .400ص س21. الطبرد : جامد البيان سج 1
 .65ص س14. الرا د : التفسير الكبيرسج 2
 .76ص س24ج ساأللوسي : رو  المااني ان،ر :. 3
 165ص س25.محمد تن عاشور : التحرير والتنويرسج 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=49#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=49#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=49#docu
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 فّضل

س وأفـــادت التاديـــةس وفيمـــا يـــأتي مجـــال التشـــريف بالمكانـــة والمن،لـــة فّضـــل( فـــيوردت صـــيغة )

 التوضيح :

: الَفضـــل ال،يـــادة والخيـــرس لـــى  يـــادة فـــي شـــيء مـــن ذلـــكع  الفـــاء والضـــاد والـــةل أصـــل يـــدّل 

  1واإلفضال : اإليسان

                                                           
 .مادة فضل . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
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ل مس وذلك ضربانالفضل : ال،يادة عن االقتصاد  : كفضل س ومامول: محمود كفضل الالم والحِّ

والتفاضـل تـين  سوالفضـل فـي المحمـود أرثـر اسـتاماال سالغضب على مـا يجـب أن يكـون عليـه

 .1اض القول أن يكون باضهم أفضل من ب

 .2 صّيرته كالك  س إذا لته على الناس تفضيةوفّض  

ـــنس ررـــم ورود المصـــدر منهـــا تـــنفس  ـــرِّد فـــي الحـــواميم صـــيغة )َفَضـــَل( والتـــي تانـــي تمّك ـــم َت ل

نةس و  وأفـادت  اميم بصـيغة الماضـيفّضل( مـرة وايـدة فـي الحـو وردت صيغة )المانىس أد الُمك 

ْااَ ةََُ َرَزِرنَااٌْهِلُِمااَنَُ مَ َااِدُتَ َِلنَاا﴿: فــي قولــه تاــالى التاديـة  ٌُاَنِاايَُِِسااَآائِلَلُاِمِمتَااٌَ َُ اِمْحِمااَلَُ امنُّْ

 [16الجاثية :] ﴾امَطل ٌَِِْتَُ  ََضِ نٌَْهِلَُب َىُاِمعٌَمَِتلنَُ

ييــــث لــــم نــــؤت ريــــرهم مثــــل مــــا " الاــــالمين علــــى لناهموفّضــــقولــــه تاالى:  وفّســــر ال،مخشــــرد 

 .4 أّن تفضيلهم كان من باض الوجو  ال من كّلها س ويرى األلوسي 3آتيناهم

 س وخصهم بأمور دون ريرهم من الناس.باب التشريف بالمكانة والمن،لة والتفضيل يأتي من

ن بأن جمد هللا لهم تين اسـتقامة الـدين والخلـب وبـين يكـم أنفسـهم وكان تفضيلهم على الاالمي

 .5وبث أصول الادل فيهم على أهل  مانهم  سبأنفسهم

( وورود )فضـلوهـاا التفضـيل يسـتوجب الشـكر مـن تنـي إسـرائيلس  سوالفضل ال،يادة فـي الخيـر

 ( إلــى ضــميرلفضــتفضــيل يصــل وتحقــبس وإســناد الفاــل )بصــيغة الماضــي يــدل علــى أن ال

                                                           
 مادة فضل.ألفاظ القرآنس الرارب األصفهاني : مفردات  ان،ر : . 1
 1791س ص5س عن الصحا س ج234. أيةل يميد : صيغة فّال في القرآنس ص 2
 486ص س5ج ال،مخشرد : الكشاعس 3
 .153ص س25ج . األلوسي : رو  الماانيس 4
 .345س ص26محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج :. ان،ر 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=45&ayano=16#docu
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وإنمـا ذّكـر أنـه با،متـه وجةلـه هـو  سألّن هللا لـم يـاكر تنامـه سالا،مة فيه تكريم من نوع آخـر

 وهاا من باب التشريف والمكانة. ولم يكلف ملكا بالقيال تالكس سوهو الاد ر ق  سالاد أعطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 فّوض

  :توضيحفاد التاديةس وفيما يأتي الس وأ( في الحواميم في مجال الرجوعصيغة )فّو  وردت

 الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدّل على اّتكال في األمر على آخر وردِّّ  عليه س من ذلـك 

: تصـيير أمـر إلـى آخـر بحيـث يجالـه متوليـاس وصـايب والتفـويض  1فّو  إليه أمر س إذا رّد  

 2.   اختيار مطلب فيهس يفال ما يختار

 ََساااتَِذْكْآ َنَُماااٌُحَرْااا ْلُمَْماااِلُ﴿تاـــالى : فـــّو ( مـــّرة وايـــدة فـــي الحـــواميم فـــي قولـــهورد الفاـــل )

ُِِ ُاٌِِمِعٌَْ ِْلُحَِمِآأَُِمَىَُّللَاََُِِنَُّللَاَُاَِ لآأ  [44] غافر: ﴾َ حْ َ  

                                                           
 .مادة فو  س.اتن فارس : مقاييس اللغة 1
 صفهاني: مفردات ألفاظ القرآن س مادة فو .. األ 2
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وأفو  أمرد إلى هللا: وأسلم أمرد إلى هللاس وأجاله إليه وأتوكل عليـهس فحنـه الكـافي مـن توكـل 

نـه تاـالى بصـيرا بـأيوال الابـاد وبمقــادير س وهـو كو ثـم يـاكر مـا يوجـب هـاا التفــويض  ،1 عليـه

 3 والاّلة من التفويض الاصمة من كّل سوء  س2 ياجاتهم 

والخطـاب مــن الرجــل الصـالح المــؤمن الــاد تــر  مـن ياشــية فرعــون يـدعو قومــه إلــى اإليمــان 

 با س فلم يسماو س تل رضب منه فرعونس فما كان منه إال أن سّلم أمر    .

التحويــلس أد وتشــديد عــين الفاــل تــدل علــى  ل علــى االســتمرار والتجــددسوالفاــل المضــارع يــد

 يّول أمر    .

وعبارة أفـو  بالغـة السـخاءس وبالغـة الداللـة علـى صـدق الرجـوع عنـد األمـر الصـاب إلـى هللا 

 عّ، وجلس وأّنه هو الكافيس فهو يج،د كل فاعل بما فال .

 

 مّكن

 التادية . تانة والمن،لةس وأفادمّكن( في مجال التشريف بالمكوردت صيغة )

س والَمُكنــات أوكــار الطيــور  ــن تــيُض الضــبِّّ والتمكــين  4 المـيم والكــاع والنــون أصــل وايــد والمك 

( نوالداللـة المانوّيـة )لمّكـ سويقال: مّكنته ومّكنت له فـتمكنس هو اجتماع جسمين ياٍو ومحود 

                                                           
 .394ص س25ج الطبرد : جامد البيانس.1
 .468ص س7ج . أتو ييان : البحر المحي س 2
 .66ص س24ج . األلوسي : رو  الماانيس  3
 .مادة مكن . اتن فارس : مقاييس اللغة س 4
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( مـّرة وايـدة فـي الحـواميم غة )مّكـنوردت صـي 1أد جالته ذا مكانـة ومن،لـة . سالمن،لة والمكانة

 في قوله تاالى :في باب التشريف في المكانة والمن،لة 

اَُ حَِ ئَِدةُ  ََتٌُحَِغنَىَُبنُِ﴿ َُ حَِاَ ٌر  ْ ِلَُساِتعْْ ِلَُ مَ َِدَُمَمنٌَْهِلُ ِلَتٌَُِِنَُمَمنٌَْكِلُ ِلََُِّ َجعَِ نٌَُمَْ ِلَُسِتعٌ 

ُحَ ُِ ََ ُحَِاَ ااٌْرْهِلَُ  ََ َُِِخَُكااٌاْ اَُُِجَحااْد َنُاِآََُااٌِتَُّللَاَُِ َكااٌَرُاِِ ااِلَُمااٌَُكااٌاْ اُاِااََُِّ  ئِااَد ْْ ِلُِمااِنَُشااِيء 

 [26] األحقاف :﴾ َُِستَِ ِزْء نَُ

س والصـحة فـي ة مـن خـةل كثـرة األمـوالارتب  التمكـين فـي افيـة الكريمـة ترفـد المن،لـة والمكانـ

 األتدانس وهاا ما أشار إليه الطبرد يقول:

وأعطينــاهم منهــا  سالــاين أهلكنــاهم بكفــرهم فيمــا لــم نمكــنكم فيــه مــن الــدنيا عــادس ولقــد مّكنــا قــول 

: إعطـاء التمكينفـ "2وشـدة األتـدان سوبسـطة األجسـال سالـاد لـم ناطكـم مـنهم مـن كثـرة األمـوال

 ومّكـن سومانـى مكنـاهم جالنـاهم متمكنـين سوهي القدرة والقـوة سنة بفتح الميم وكسر الكاعكِّ المَ 

والتمكـين فـي األر  مانـا   سألّن المكان محي  بما هـو فيـه ومـتمكن منـه سوتمكن من المكان

س يقــول الـرا د: المكنــة  البسـطة فـي األجســال والسـاة فــي األمـوالس واالســت،هار 3الغلبـة عليهـا 

 4بأسباب الدنيا 

عـاد ورفـد  في مجال تشـريف قـول ( جاءت في افية الكريمة ضمن الداللة المانوّية ناهمومكّ )

علــى ن( تــدّل مّكــس والماضــي فــي صــيغة )س مــن خــةل إعطــائهم القــوة والســيادة والمــالمنــ،لتهم

 .جال والتاديةس أد جالته ذا مكانةس والتمكين يحمل داللة الالتحقب والتأريد في التمكين

                                                           
 .. الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة مكن 1
 .131س ص22: جامد البيانس جالطبرد  2
 .522ص . محمد أتو موسى : آل يم األيقاعس الجاثيةس 3
 131ص س12. الرا د : التفسير الكبير سج 4
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 نّجى

 ضيح :التاديةس وفيما يأتي التو  ت( في مجال تخليص الشيءس وأفادوردت صيغة )نّجى

  النـون والجــيم والحــرع الماتــل أصــةن يــدل أيــدهما علــى كشــ  وكشــفس وافخــر علــى ســتر 

س 2 س وأنجيتـه ونّجيتـهومنـه نجـا فـةن مـن فـةن سأصل النجاة : االنفصال من الشيء 1وإخفاء 

وذهـب إلـى أّنـه إذا نقلـت الفاـل يُسـن أن  سوذكر الطوسي  أن النجاة هي السةمة من الهةك

س والمقصـــود 3نّجيتـــه  ويجـــو  أن تنقلـــه تتضـــايف الاـــين فتقـــول: سم،ة فتقـــول أنجيتـــهتنقلـــه بـــاله

 بالنقل هنا التادية .

                                                           
 مادة نجي. . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 ي.. الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة نج 2
 .13ص س6س جفي تفسير القرآن الطوسي : التبيان 3
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 ( بمانى الخةص من عااب الدنيا في الحواميم في موضاين :وردت صيغة )نّجى

 [ 18] فصلت :  ﴾َ اََجِلنٌَُامَِذَُنُتََمنْ اَُ َكٌاْ اَُُتَ ْ نَُ﴿ففي قوله تاالى: 

 سينا الاين آمنوا وكانوا يتقون ياني صالحا ومـن آمـن بـه : أد مي،نـاهم عـن الكفـارنج بمانى 

 .1 نفال بمؤمني قومك وكفارهم  سوهكاا يامحمد سفلم يحل تهم ما يل بالكفار

)ونجينــا(  أو كــاد يهلــك تتــدخل مشــيعة الخــالب سوبمــا أّن النجــاة ُتقــال لمــن شــارع علــى الهــةك

ــيهم  سير الا،مــة( إلــى ضــمييــث ُأســند الفاــل )نجــى وأنــه ســبحانه بجةلــه وع،متــه مــّد يــد  إل

 وهاا تكريم لهم . سونّجاهم

 [30] الدخان : ﴾َ مَ َِدُاََجِلنٌَُاَنِيَُِِسَآائِلَلُِمَنُاِمعَذَاِ ُاِمْتِ لنُِ﴿وفي قوله تاالى : 

اا وكان ه سبمانى جالنا تني إسرائيل ينجون من الاااب الاد كان فرعون وقومه يااتونهم به

 ستقــدير افيــة أررقنــاهم ونجينــا تنــي إســرائيل : محمــد تــن عاشــور يقــول 2هــين.يُ و  يــالّ الاــااب 

 .3  وإنجاء فخرين سفكان البحر هةرا لقول

 4ونجينا : فال وفاعلس وبني إسرائيل مفاول بهس ومن الاااب متالقان تنجينا

أو  حــر والغــرق فيــهأو الخــةص مــن الب سفالنجــاة ارتبطــت بــالخةص ســواء مــن عــااب فرعــون 

 . الخةص من الاااب

 

 

                                                           
 .312س ص15. القر بي :الجامد أليكال القرآنس ج 1
 36س ص22الطبرد : جامد البيانس جان،ر : 2
 .305ص س26.محمد تن عاشور : التحرير والتنويرسج 3
 .130ص س9محيي الدين دروي  : إعراب القرآن وبيانهسج ان،ر :. 4
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 ّزلن

ـــادت التاديـــةس وفيمـــا يـــأتي نـــّ،لوردت صـــيغة ) ( فـــي مجـــال الهبـــوط مـــن أعلـــى والتـــدرج س وأف

 التوضيح:

والتن،يل أيضا الترتيبس والّتنـّ،ل  . 1على هبوط شيء ووقوعه   تدلّ  والةل كلمة   النون وال،اد

 .2الن،ول في مهلة  

ومـّرة  سص بالموضد الـاد يشـير إليـه إن،الـه مفرقـاختأن التن،يل ي : ين اإلن،ال والتن،يلوالفرق ت

وجــاء فــي الفــروق اللغوّيــة :  اإلنــ،ال . 3 فــاإلن،ال أعــم مــن التن،يــل  سواإلنــ،ال عــال سباــد أخــرى 

 4دفايس والتن،يل للتدريج 

                                                           
 .مادة ن،ل . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 .273ص. الرا د : مختار الصحا س  2
 . الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة ن،ل. 3
 .79ص س1ج . أتو هةل الاسكرد : الفروق اللغوّيةس 4
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والتن،يـل  ستامل فـي الوقاـةرما فرق الشريف الجرجاني تين اإلن،ال والتن،يل بقوله: )اإلن،ال يسـ

 1في التدريج (

أّمــا التن،يــل فهــو مصــدر الفاــل )نــّ،ل(س وقــد اســتامل القــرآن هــاتين  ساإلنــ،ال مصــدر )أنــ،ل(و  

 الصيغتين في سياق افيات المةئمة لكل صيغة.

 ورد الفال )نّ،ل( للداللة على تن،يل عدة أمورس وفيما يأتي التوضيح:

والماضـي  سوالمضـارع سبصـيغة الماضـي سيم في أرباـة مواضـدنّ،ل( في الحواموردت صيغة )

ُِماَنُاِم َاِآَُتَِلِنُ﴿: المبني للمجهول. ففي قوله تاالى َلَُهاذَاُاِم ْاِآءاْنَُب َاىَُرْجال  ُاْاز ِ ََ َ رٌَمْ اُمَاِ 

 [31: ]الزخرف﴾ َبِظللُ 

ـــّ،ل(ورد الفاـــل ) ـــل القـــرآن الكـــريمس وقـــد ذكـــر  ن ـــى تن،ي ـــة عل ـــل يخـــتص ت ســـابقا أن التنللدالل ،ي

 س واإلن،ال عالبالموضد

فـحن كـان يّقـا  سقال المشـركون بـا  مـن قـري  عنـدما جـاءهم القـرآن مـن عنـد هللا : هـاا سـحر

 .2فهة ُأن،ل على رجل ع،يم من إيدى هاتين القريتين مكة أو الطائف 

آن تن،يــل القــر وجــاء التابيــر مــن خــةل )صــيغة فّاــل( للداللــة علــى شــدة اســته،ائهم وتهكمهــمس و 

( للمجهول ألن الفاعل هو هللا وألنه مالول وال ياجة س وصيارة الفال )نّ،ليحمل داللة التدرج

والتضايف يحمل داللة  التكرار والتـدرج فـي هـاا  سوالتركي، على يد  التن،يل ألهميته سلاكر 

 الهبوط .

                                                           
 42صس 1983س دار الكتب الالميةس تيروتس 1ط.الجرجاني : التاريفاتس  1
 .592ص س21الطبرد : جامد البيانس ج . ان،ر :2
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 سييـــرةوجملـــة )لـــوال نـــّ،ل ...( صـــادرة عـــن عنـــاد و  سو)لـــوال( دخلـــت علـــى فاـــل اليمكـــن وقوعـــه

 وإيساس دفين بأن الاد جاءهم هو الحب. 

َُماِنُُْنِلابُْ﴿وقوله تاالى:  ََ ْلُمَْمِلُِماَنُامَساَتٌِءُِرِزر اٌَُ َماٌَُُتَاذََكْآَُِ  ﴾ْهَ ُامَِذأُُِْآُْمِلُتٌََُ ََُِِّ ُْنَز ِ

 [ 13غافر: ]

التـدّرج  يد يفيـدس وقـد مـّر سـابقا أن التشـدللتابيـر عـن نـ،ول المـاء مـن السـماءورد الفال )نـّ،ل( 

والتكثيــرس كمــا جــاء الفاــل الــاد يابــر عــن نــ،ول المطــر بصــيغة المضــارع س لمــا تحملــه داللــة 

 المضارعة من االستمرارية.

 سخـرج بـه أقـواتكم مـن األر بحدرار الغيـث الـاد يُ  سين،ل لكم من السماء مطراالطبرد:   يقول

 1 ناامكمألورااء 

وعلـى التجـدد فـي هـاا  ساالستمرارية في نـ،ول المطـروورود الفال بصيغة المضارع يابر عن 

 .2وتن،يل الر ق من السماء هو ن،ول المطر ألّن المطر سبب في الر ق  س الن،ول

 سألنهــم انتفاــوا بافيــات فــيمنوا سينــّ،ل( إلــى ضــمير المخــا بين وهــم المؤمنــون وُعــدد الفاــل ) 

 .3 اوا تها وجال ريرهم بمن،لة رير المقصودين بافيات ألنهم لم ينتف

َُماٌََُُراٌْءَُِاَاَُّْ﴿وقوله تعالى :  ْلُاِ َاَدر  َِرِلَُ مَِمِنُُْنَز ِ َِ ِ ُمََََِْ اُ ِيُا ِِ ِزَرُِمِعٌَْ َ مَِ ُاََسَطَُّللَاُْامآ ِ

ُاَِ لآُأ ِ َُلِْلآأ ِِ  [27] الشورى : ﴾اِِعٌَْ

                                                           
 .363ص س21ج . الطبرد : جامد البيانس 1
 .484ص س4ج الشوكاني : فتح القدير س ان،ر :. 2
 103ص س25محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج. 3
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س فيفقــر  يقــول ال،مخشــرد:  ياــرع مــا يــؤول إليــه يــالهم فيقــدر لهــم مــا هــو أصــلح لهــم وأقــرب

والمقصـود  س2 والحكمة من تن،يل األر اق بقدر هو الالم بالمصـلحة س 1ويغنيس ويمند وياطي 

 .3  يقدر لهم ما هو أصلح لهمبقوله :  ينّ،ل بقدر

( اسـتاارة ألنـه عطـاء مـن رفيـد إعطـاء الـر ق فـي قولـه )ينـ،ل بقـدرإ ةق فاـل التن،يـل علـى  

 4  بالنا ل من علو هفشبه سالشأن

 سوأنـه ينـ،ل علـيكم مـن علـّو مـن عنـد خـالقكم س( فيهـا مانـى أن ر قكـم فـي السـماء)ينّ،ل وكلمة

( تهيعــة خفيــة ل يــة س ثــم فــي كلمــة )ينــّ،لوليســت عليــاء مكــان سوعليــاؤ  ســبحانه عليــاء مكانــة

ْلُاِمََِلغَُ﴿التالية من سورة الشورى   .5وتنّ،ل الغيث سورب  تين تن،ل الر ق  ﴾َ ْهَ ُامَِذأُُْنَز ِ

والخةصة )ينّ،ل( في افية الكريمة لم تأت بمانى الن،ول الحقيقيس فالر ق في السماء وينـ،ل 

 على اإلنسان يسب الكيفّية التي يراها الخالب مناسبةس ويسب التقدير الصحيح.

ْلُاِمََِلااَغُِمااِنُاَِعااِدَُمااٌُرَنَْطاا اَُ َُِنْرااْآَُرِكَتتَااَُّْ﴿وقولدده تعددالى :    َُُ ْهااَ ُامَااِذأُُْنَااز ِ َ ْهااَ ُاِمااَ ِميُّ

 [28الشورى : ] ﴾اِمَحِتلدُْ

فــة  ولــالك خــّص بالنــافد منــه أد المطــر الــاد يغيــثهم مــن الجــدبس" سالغيــث ينــ،ل الــاد وهــو

 .6 طريقال ريث لكل م

                                                           
 .409ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاع س 1
 .73ص س7ج . الشنقيطي : أضواء البيان س 2
 .519ص س5ج . أتو ييان : البحر المحي س 3
 94س ص26. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 4
 .150محمد أتو موسى : آل يمس الشورىس ص :ان،ر . 5
 .40سص25.األلوسي : رو  الماانيسج 6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=42&ayano=28#docu
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يير  بطريـــب ماينـــة تســـاعد فـــي والهبـــوط مـــن أعلـــى وتصـــ ستن،يـــل الغيـــث تحمـــل داللـــة التـــدرج

 س وتحمل داللة االستمرارية في الهبوط .هبو ه

س ( مرتبطــة بالغيــثس ألّن كلمــة)قنطوا( ال يمكــن أن توضــد مكانهــا كلمــة مطــركلمــة )الغيــثو 

والقنـوط مانـا  اليـأس  سلـى الغـو الغو (س والقنوط أيـرج اللح،ـات التـي تحتـاج إوالغيث من )

 .1من المطر 

 سالقـرآن تكررت صيغة )تن،يل( في الحواميم في مطـالد  أربـد سـورس وجمياهـا ارتبطـت تتن،يـل

فهـــاا الكتـــاب مـــن عنـــد هللا وال مجـــال  سواســـتامال المصـــدر كـــان يحمـــل داللـــة الثبـــات والتوكيـــد

 للتشكيك في ذلك .

 [2]فصلت : ﴾ِكَتِنُامَآِكللُِ َِنِزُلأُِمَنُامآَُ﴿: ففي قوله تاالى

س وأنــا أرى 2والتابيــر عــن المفاــول بالمصـدر مجــا  مشــهور  س:التن،يـل هنــا بمانــى المنـ،لوقيل

 ايتمالية أن تكون لف،ة )تن،يل( مصدرا واردةس وايتمالية أن تكون اسم مفاول واردة .

 سد المبتـــدأيقـــول ال،مخشـــرد فـــي إعـــراب تن،يـــل  إن جالـــت يـــم اســـما للســـورة كانـــت فـــي موضـــ

وكتـاب تـدل مـن  سكانت تن،يل خبرا لمبتدأ محـاوع سوإن جالتها تاديدا للحروع سوتن،يل خبر 

 .3تن،يل أو خبر باد خبر 

وهــــو إخبــــار  سوخبــــر  تن،يــــل الكتــــاب سوالــــاين يقولــــون أن يــــم اســــم لســــورة يقولــــون أنــــه مبتــــدأ

لمفاـول كمـا ذكـر الـرا د وليست تن،يةس فالمصدر هنا بمانـى اسـم ا سوالسورة من،لة سبالمصدر

                                                           
 .152. محمد أتو موسى : آل يمس ص 1
 82ص س15. الرا د : التفسير الكبيرس ج 2
 366ص س5. ال،مخشرد : الكشاعس ج 3
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وهـاا التحـدد ال يمكـن أن يكـون إال  سواإلخبار عن السورة المسماة يـم جهيـر بالتحـدد سسابقا

 وليس من صنيد البشر . سمن صنيد إله البشر

 [2] غافر :﴾ َِنِزُْلُاِمِمتٌَِ ُِمَنَُّللَاُِاِمعَِزُِزُاِمعَِ للُِ﴿وقوله تاالى :

ومــا  سفغــايرت فصــلت فــي شــيء ووافقتهــا فــي شــيء آخــر سالــيموالتن،يــل هنــا مــن هللا الا،يــ، ال

وتفاصــيل كــل  سإلــى مصــدر هــاا الــوييذلــك د باــكلمــة )تن،يــل(س وهــي تشــير  وافقتهــا فيــه هــو

 سورة يرتب  ارتبا ا وثيقا بمطلاها .

 َِنِزُاْلُاِمِمتَاٌِ ُِماَنُ﴿تينما تكرر نفس المطلد في سورتي الجاثية واأليقـاع فـي قولـه تاـالى : 

 [2] الجاثية :﴾ُاِمعَِزُِزُاِمَحِمللَُِّللَاُِ

 [2] األيقاع :﴾ َِنِزُْلُاِمِمتٌَِ ُِمَنَُّللَاُِاِمعَِزُِزُاِمَحِمللُِ﴿وقوله تاالى :

ألّنـه  سال مانـى المفاـول سويؤكد محمد تن عاشور أن تن،يـل مصـدر مـراد بـه مانـا  المصـدرد 

 .1وأصل اإلضافة أن ال تكون تيانّية  سأضيف إلى الكتاب

 س( الــواردة فــي الحــواميم أن المصــدر يحمــل داللــة الثبــات والتوكيــدتن،يــلوالمةيــف فــي كلمــة )

وســبب وذكــرت أّن الفاــل نــّ،ل يحمــل مانــى المبالغــة  سوالثبــات يــأتي مــن كــون الجملــة اســمّية

 سمــد التركيــ، علــى فكــرة التــدرج سفجــاء المصــدر مــن هــاا الفاــل يحمــل نفــس المانــى سوالتكثيــر

 لقرآن كان ن،وله منجما يسب  بياة الحواد  التي كان ياالجها .ومالول أّن ا

وإنمـا بمـا تاالجـه هـا   سفـالمنّ،ل كثيـر ال فـي ألفاظـه سأيضا مصدر تن،يل يحمـل داللـة التكثيـر

ألّن الكثـرة مرتبطـة  سوال يتاار  مانى التكثيـر مـد نـ،ول القـرآن منجمـا ساأللفاظ من مواضيد

                                                           
 .314ص س24. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 1
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( أد فصـــلت فـــي أتـــو ييـــان فـــي قولـــه : )فّصـــلت آياتـــهعليـــة وهـــاا مـــا دلـــّل  سبكـــّل مـــنجم منـــه

 1بمانى لم تن،ل دفاة وايدة  سالتن،يل

كونهـا  سوملخص القول أّن جملة التن،يل في آل يم تختلف عن جملة التن،يل في بقية الكتـاب

 .ب تقارب آل يم وأنها عائلة وايدةوهاا التقارب يدخل في با ساً تحمل مانى متقارب

ألّن المســند إليــه المقصــود فــي الحكــم وايــد  سع فــي جملــة التن،يــل هــو الخبــرومراجــد االخــتة

 وهو )تن،يل(س وأن اإلخبار عن هاا التن،يل هو موضد االختةع الاد يرتب  بالسورة .

                                                           
 480ص س7.أتو ييان : البحر المحي س ج 1
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 ّسري

ــــأتي وردت صــــيغة )يّســــر( فــــي مجــــال  ــــةس وفيمــــا ي ــــهس وأفــــادت التادي اســــتقامة الشــــيء واعتدال

 التوضيح:

مـن  ء أصـةن يـدّل أيـدهما علـى انفتـا  شـيء وخّفتـهس وافخـر علـى ُعضـوٍ  الياء والسين والـرا

ـر  وَيَسـرس أد يَسـن االنقيـاد  األعضاءس ويقال رجل َيس 
األصـل الوايـد فـي المـادة هـو سـهولة  1

 2: سهلته وهيأته .يّسرته سويقاتلها الُاسر سفي ساة

آن علـــى الرســـول فـــي بـــاب نـــ،ول القـــر  س( فـــي الحـــواميم فـــي موضـــد وايـــدوردت صـــيغة )يّســـر

 باللسان الاربي .

ُمَعَ َْ ِلَُُتَذََكْآ نَُ﴿: ففي قوله تاالى ََ  [58] الدخان :﴾ َِااََتٌََُُسِآاٌَ ُْاِِ َسٌاِ

 3  سّهلنا  وجالنا  تلغتكس ييث أن،لنا  عربيا تلسانك ولسان قومكيقول القر بي:  

ث أن،لنــا  عربيــا تلســانك تلغتــك ســهلنا س ييــويبــين ال،مخشــرد الاّلــة مــن كونــه تلســانك يقــول : 

 4 "إرادة أن يفهمه قومك فيتاكروا

 5" وأنه ما أراد من أيد الكفر سوهاا يدّل على أن هللا أراد من الكل اإليمان والمارفة 

وأّنـه عنـد  سفـي مقـال التيسـير يانـي إررامـه وإضافة اللسان الاربي إليـه )صـلى هللا عليـه وسـلم(

 مد الالم أن هاا الكتاب من،ل إلى الناس  سةمه المن،ل تلسانهوأن هللا يّسر ك سربه بمكان

 . 1ولم يخص هللا به قوماس ويدّل على فصاية الرسول وفصاية قومه سراّفة
                                                           

 .مادة يسر . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 .. األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن س مادة يسر 2
 145س ص16. القر بي : الجامد أليكال القرآنس ج 3
 .479ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاع س 4
 .218ص س13ج الرا د : التفسير الكبيرس 5
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 2: فال وفاعل ومفاول به س وبلسانك متالقان تيسرنا ّسرنا والفال يّسر فال متاّد وي

باإلبانة في رير موضد كقوله  وهو أن هللا وصف اللسان الاربي سوشيء آخر يجب أن ياكر

ُْمِْاالنُأ﴿تاــالى : َُبَآاِااي  [ ألن اللغــات لــم توجــد إال ل بانــةس وهــاا 103]النحــل : ﴾َ َهااذَاُِمَسااٌنأ

اللسان الاربي فيه شـيء  ائـد مـن اإلبانـةس وهـاا ياـود إلـى خصوصـية اللسـان الاربـي ومـا فيـه 

 . باقي اللغاتعن  تمي،و رائب التابيرس التي تجاله يمن الدقائب والطاقات 
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 المبالغددة والتكثيددر فّعددل التددي تفيددد :المبحددث الثدداني

 والمجاالت الواردة فيها.
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  :المبالغة والتكثير 

ــ  فــحذا وقطاتهــاس رســرتها نقــول  ســيبويه: يقــول سالتكثيــر علــى الداللــة فّاــل( فــي) ر اســتامالَرُث

 .1 اتهوقطّ  رّسرته قلت الامل رثرة أردت

ويشــير إلــى ذلــك صــايب شــر  الشــافية فــي  سويكــون فــي المتاــدد سوالتكثيــر يكــون فــي الــة ل

 يـــّول فــي رمــا الــة ل فــي ويكـــون  وقّطــدس رّلــب فــي رمــا المتاـــدد فــي يكــون   والتكثيــر قولــه:

 2 ّوعو 

 وإمـا والجـوالنس الطـواع أرثـرت أد" و ّوفـت جّولـت ":قولـك نحـو الفاـل في إما يكون  والتكثير

 .والبارك منها الميت رثر أد :وبّررت اإلتل مّوتت: نحو لفاعلسا في

 3رثيرة أتواباً  أرلقتُ  أد األتوابس رلقتُ  " :نحو المفاول في وإما

 ذلك ومن  يقول:  سالتكثير على وداللته فّال صيغة تين في كتابه الخصائص جني اتن ورب 

 لّمـا أنهـم وذلـك قّطـدس رّسـرس فقـالوا السلفا تكريرى عل دلية البناء في الاين تكرير جالوا أنهم

 الفـاءس مـن أقـوى  والاـين سالفاـل قـوة هيقاتلـ أن ينبغـي اللفـف فـأقوى  الماانيس دليلة األلفاظ جالوا

 .4لهما  واسطة ألنها وذلك

 
 
 
 

                                                           
 .56سص4سيبويه : الكتابسج.1
 .93األسترأباذد:شر  الشافيةسصان،ر :  .2
 .73محمد محيي الدين: دروس التصريفسصان،ر :   .3
 .155سص2اتن جني: الخصائصسج.4
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 بّشر

س وفيمـــا يـــأتي ســـين الشـــيء وتجميلـــهس وأفـــاد المبالغـــة والتكثيـــربّشـــر( ورد فـــي مجـــال تحالفاـــل )

 التوضيح :

ــن وجمــالس فالبشــرة ظــاهر جلــد  ا لبــاء والشــين والــراء أصــل وايــدس وهــو ظهــور الشــيء مــد ُيس 

س والبشــير 1اإلنســانس وبّشــرت فةنــاس ويكــون ذلــك بــالخيرس وأبشــرت األر  إذا أخرجــت نباتهــا 

س والُبشـرى: اسـم لمـا ُبشـرت : هو إيصال االنبساط والطةقة إلـى الغيـروالتبشيرس الحسن الوجه

 2يوجب االنبساط والفر  بخةع اإلناار وهو تخويف الاباد . والتبشيرس به

ْآَُّللَاُُْ﴿ففي قوله تاالى :  س( في الحواميم في ثةثة مواضدوردت صيغة )بّشر ُامَِذأَُُْْر ِ ََ خَِم

ُامُِ ََ اَُِ ُحَِساََمْْمِلَُب َِلاَُِّحَِجاآ  ََ َِ ُْامَِذَُنُتََمنْ اَُ َبِت ْا اُامَ اٌِمَحٌِتُرْاِلُ َِةَُ ِايُاِم ِْآاَاىَُ َماِنُِبٌَْ َتاَ 

َُشْم رُأ ََُِنَُّللَاََُغفْ رأ ُمََُّْ ِلَ ٌُْكِسنٌ  ِِ اَِز  [23الشورى :] ﴾َُِ تَِآِفَُكَسنٍَُ 

  . يسـرّ : إذا أخبر  بحـاد  ر ش  س وهو من بَ ر(شِّّ بَ يُ وياقوب وخلف ) واتن عامر وعاصم نافد قرأ

: بشرت الرجـل تتخفيـف الشـين أبشـر  يقال (رشُ ب  يَ ( والكسائي ويم،ة وأتو عمرو اتن كثير وقرأ  

 .3 من باب نصر : إذا أربطه بحاد  يسرّ 

ــربيُ  : يقــول القر بــي  أد: يبشــر هللا بــه عبــاد  المــؤمنين ليتاجلــوا  سوفيــه يــاع سمــن بّشــر  شِّّ

  .4" ا منه ويّجدوا في الطاعةالسرور وي،دادو 

                                                           
 .مادة بشر. اتن فارس : مقاييس اللغة س  1
 مادة بشر. ني : مفردات ألفاظ القرآن س.  األصفها 2
محمد تن عاشور :  س405ص س5ج سالكشاعال،مخشرد :  س275ص س2ج . أتو علي الفارسي : الحّجة في القراءات السباة س 3

 .81ص س26ج التحرير والتنوير س
 21ص س16ج الجامد أليكال القرآنس القر بي:.4

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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وجــاءت صــيغة بّشــر مــن بــاب  سالتبشــير هنــا مــن بــاب التبشــير بــالفو  الــاد ينت،ــر المــؤمنينف

المصـير الـاد ينت،ـر الـاين آمنـوا  وتحسـين  يتمثـل فـي تجميـل وهـاا ستحسين الشيء وتجميلـه

 وعملوا الصالحات من النايم .

ِآ ُْاِعَذَا  َُُُِسَتْ ُتٌََُِتَُّللَاُِ﴿: وفي قوله تاالى اَُكََِنُمَِلَُُِسَتِعَ ٌُ ََْر ِ ُْمِستَِمِْآ   ْتِ َىَُب َِلََُُِّْلُُِْ آُّ

 [8] الجاثية : ﴾حَِملل

ها الارع بالخبر السـار فـحن ر للبشرة خيرا كان أو شراس وخّص والبشارة في األصل الخبر المغيِّّ 

 .1 أريد المانى الارفي فهو استاارة تهكمية

استايرت البشارة وهي في اإلخبار عما يسـر  سوتفسير ذلك: أد أنارهم سالااابوالتبشير هنا ب

 بحدخاله في جنسه على سبيل التهكم واالسته،اء . سل ناار الاد هو ضد 

وفــي هــا  افيــة جــاء  ساســتامال البشــارة إعــةل بحصــول أمــر مســر:  محمــد تــن عاشــوريقــول 

 2للتهكم .

َآُحَكَُ﴿وقوله تاـالى:  ِِاَُ ْهاَ َُكِظاللأ"َ َِخَاُاْر ِ َُلاَلَُ ِجْ اَُّْْمِساَ   ﴾ْدْهِلُاَِتٌَُضاَآَ ُِم اَآِكَتِنَُماتَ  

  [17الزخرف : ]

همس يملـت ؤ يقول األلوسي:  أصل البشارة اإلخبار بما يسّرس ولكن لّما كانت والدة األنثى تسو 

 3.أل ي،نا على مطلب اإلخبارس وقيل بشارة باعتبار الوالدة بغض الن،ر عن النتيجة فريا 

                                                           
 .143ص س25ج .األلوسي : رو  الماانيس 1
 .178س ص26تن عاشور : التحرير والتنويرس ج محمد 2
 .169ص س14ج . األلوسي : رو  الماانيس 3
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وتالو  كيبة من سوء  سإذا بشر أيد هؤالء بما جالو    من البنات يأنف من ذلك راية األنفة 

 1.  ويتوارى من القول من خجله سما بشر به

ّن البشـارة إعـةل  س أليـة السـابقة  فبشـرهم باـااب ألـيمكقوله في اف سواستامال البشارة تهكم تهم

 لمجهول لادل تالب رر  تاكر الفاعل .بني الفال لس و بحدو  أمر مسرّ 

س والبشـارة فـي ريـر ات السابقة تتحسين الشـيء وتجميلـهوالخةصة : ارتبطت البشارة  في افي

ـــرته تحمـــل داللـــة التكثيـــر  ُتُه عـــالس وبشّ  ذلـــك مـــن األمـــور الســـيعة جـــاء مـــن بـــاب الـــتهكمس وَبَشـــر 

 والمبالغة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 223ص س7اتن كثير : تفسير القرآن الا،يمس جان،ر :  . 1



195 
 

 

 بّلش

يصــالس وأفـــادت المبالغــة والتكثيـــرس وفيمــا يـــأتي التوضـــيح: وردت صــيغة )تّلـــغ( فــي مجـــال اإل

 البــاء والــةل والغــين أصــل وايــد وهــو الوصــول إلــى الشــيء س تقــول تلغــت المكــان إذا وصــلت 

 2  وأخبرته سغته عّرفتهوبلّ   1إليهس وبلغ الشيء يبُلُغ ُتلورا وصل وانتهى  

رَااٌَلَُِاََتااٌُ﴿رع فــي قولــه تاــالى : ( مــّرة وايــدة فــي الحــواميم بصــيغة المضــاوردت صــيغة )تّلــغ

ٌُ َِجَ  ْ نَُ  [23] األحقاف :﴾اِمِعِ ْلُِبِنَدَُّللَاَُِ حْاَ  َِْْمِلَُمٌُحِْرِسِ ْيُاََُِِّ مَِمن ِيُحََراْكِلُرَِ م 

الهــدع مــن وجــودد أن أتلغكــم مــا أرســلت بــه مــن اإلنــاار والتخويــف والصــرع عمــا يارضــكم 

نس وال ن ال تالمون أن الرسل لم يباثوا إال منارين ال مقترييلسخ  هللا بجهددس ولكنكم جاهلو 

والتبليغ هنا لدين هللا تاالىس بما يتضـمن نـ،ول الاـااب تهـم إن  3.سائلين رير ما أذن لهم في

 لم ينتهوا. 

اــث ل عــةل توقــت ب  ولــم يُ  سغــا أمــر هللا وإنــاار أنــه باــث مبلّ  :(وأتلغكــم مــا أرســلت بــه)ومانــى 

 4.يلول الاااب

وهــو القــدرة علــى أن  س( تبرئــة منــه عليــه الســةل ممــا نســبو  إليــهوجملــة )وأتلغكــم مــا ُأرســلت بــه

س اقتصــر س وال أملــك مـن أمـر هللا شـيعاولـيس عنـدد إال هـاا سفمـا أنـا إال مبلــغ سيـأتيهم بالاـااب

 التبليغ على إيصال الرسالة كما وصلته دون  يادة أو نقصان .

  اَ ََغُحُْشَد ُ ا غَُُحراعلنُسنٍ( المجردة في قوله تاالى:   وردت في الحواميم صيغة )َتَلغ

                                                           
 .مادة تلغ . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 مادة تلغ. . الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس 2
 505ص س5ج ل،مخشرد : الكشاعس. ان،ر : ا3
 48س ص26. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 4
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س وجــاءت بمانــى الوصــول واالنتهــاءس تينمــا تل غتــة الــوارد فــي افيــة الكريمــة [15] األيقــاع :  

 موضوع الدراسة جاءت بمانى اإليصال مد شيء من المبالغة والتكثير.

 

 بّين

لشـيءس وأفـادت المبالغـة والتكثيـرس وفيمـا يـأتي ( في مجال الكشفس وإترا  اجاءت صيغة )تّين

 التوضيح :

س 1  الباء والياء والنـون أصـل وايـد وهـو باـُد الشـيء وانكشـافهس وبـان الشـيء اّتضـح فهـو تـّين 

يقــال  ستواســطة التفريــب والفصــل سالمانــى الحقيقــي فيهــا هــو االنكشــاع والوضــو  باــد اإلتهــالو 

 2حا .وبّين الشيء صار واض ساستخرجته فتبّين

( مرة وايدة في الحواميم في تبيان ما اختلف اليهود فيه في التوراة في قوله وردت صيغة )تّين

ْاَل َِنُمَْماِلُاَِعاَ ُامَاِذأُ َِختَِ فْا َنُ﴿تاالى :  َِ  َُ ٍِ َ مََتٌَُجٌَءُِبلَسىُاٌِِمَْل ِنٌَِتُرٌََلُرَِدُِجئِتْْمِلُاٌِِمِحِمَت

 [63] الزخرف :  ﴾لعْ نُِ ِلَُِّ ٌَ َ ْ اَُّللَاََُ حَهُِ

 3  باـض الـاد تختلفـون فيـه مـن أيكـال التـوراة  تنـي إسـرائيل وألتـين لكـم ماشـر  يقول الطبـرد:

وهاا ياني وجود اختةع تـين قـول موسـى فـي األمـور التـي ُكّلفـوا تهـاس فجـاء عـيس ليبـين لهـم 

 الحّب في ها  المسائل.

 .4" فيه مانا  فروع الدين وباض الاد يختلفون  سالحكمة ماناها أصول الدينو  

                                                           
 .مادة تين . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 س مادة تين .األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن.  2
 .635ص س21ج . الطبرد : جامد البيانس 3
 .192ص س14. الرا د : التفسير الكبيرسج 4
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 .1 نه عيسى في اإلنجيلوالمراد ما تيّ  س: تجلية المااني الخفّية لغمو  أو سوء تأويلوالتبيين 

وماـروع أّن كـل رسـل هللا  سوبيان ما اختلفوا فيـه وتوضـيحه يانـي إنهـاء مـا تيـنهم مـن خـةع

 لناس .وبيان ما اختلف فيه ا سمن تني إسرائيل ومن ريرهم جاؤوا بالحكمة

والخةصـــة: بـــاَن وبيـــان: الكشـــف عـــن الشـــيء وإظهـــار س وبـــّين كمـــا وردت فـــي افيـــة الكريمـــة 

 موضوع الدراسة فيها مبالغة وتكثير في تجلية المااني الخفّيةس والكشف عنها وإظهارها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دّمر

 أتي التوضيح:وردت صيغة )دّمر( في مجال الشّدة والقّوةس وأفادت المبالغة والتكثيرس وفيما ي
                                                           

 24س ص26ج. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس  1



198 
 

 

  الدال والميم والراء أصل وايـد يـدّل علـى الـدخول فـي البيـت وريـر س ُيقـال : َدَمـر الرجـل تيتـه 

 2ر  تدميرا ودّمر عليه بمانى وايدويقال دمّ  س: الهةكس والدمار1إذا دخله 

ُاِااََمُِ﴿( مــّرة وايــدة فــي الحــواميم فــي قولــه تاــالى: وردت صــيغة )دّمــر ْآُْكااَلَُشااِيء  ِآَُرا َِ ااٌُ ْااَدم ِ

ُاَِجِزأُاِم َِ َ ُاِمْتِجِآِملنَُ ََ َُمَسٌِكنْْ ِلَُكذَِم ََ َُُْآىَُِ ََ  [25] األحقاف :  ﴾ َََِصَْْح اُ

وتهلــــك مــــن نفــــوس عــــاد وأمــــوالهم  الكثيــــرس فابــــر عــــن الكثــــرة  سشــــيء كــــل تــــدمر" والمانــــى:

 .3" بالكلية

التدمير: اإلهـةكس والمانـى تـدمر مـا مـن شـأنه أن تمـر عنـه الـريح مـن يقول محمد تن عاشور:  

وصيغة المضارع للداللة على استمرارية الريحس والتضـايف يـدل علـى  4 اإلنسان والحيوان والديار

 .تهاس وع،مة التدمير قوّ 

ر( تــدل علــى الهــةكس واســتخدال المضــارع فيــه وصــيغة )تــدمّ  وصــفا للــريحس )تــدمر كــل شــيء(جملــة و 

 يح وهي تدمر كل شيء على أر  عاد س وكأنك ترى الر القديمة التي لم نشهدها استحضار للصورة

تالـم  والفال )دّمر( لم يـأت إال فـي سـياق هـةك األمـم التـي عانـدت النبـواتس وكـّاتت أنبيـاء هللا وهـي 

 .5  أنها كاذبة

 صّرف

 ( في مجال التحويل والتغييرس وفيما يأتي التوضيح :وردت صيغة )صّرع

                                                           
 .مادة دمر . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 مادة دمر. .  الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن س 2
 .506ص س5. ال،مخشرد :الكشاعسج 3
 50س ص27محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 4
 .513ص محمد أتو موسى : آل يمس الجاثية واأليقاعس . 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=46&ayano=25#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=46&ayano=25#docu
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ـــد الشـــيءس مـــن ذلـــك َصـــرفت القـــول َصـــرفا وانصـــرفواس إذا   الصـــاد والـــراء والفـــاء يـــدّل علـــى رج 

َتهم َفَرجاوا   رَجا 
وأرثر ما يقـال فـي صـرع الشـيء مـن  سوالتصريف كالصرع إال في التكثير1

 2 .ومن أمر إلى أمر سالة إلى يالةي

َ مَ َااِدُحَِه َِمنَااٌَُمااٌَُكااِ مَْمِلُِمااَنُ﴿: وايــدة فــي الحــواميم فــي قولــه تاــالى( مــّرة ورد الفاــل )صــّرع

 [27] األحقاف :﴾ اِم َْآىَُ َصَآِ نٌَُاآِلٌََُِتُمَعَ َْ ِلَُُِآِجعْ نَُ

  4 صرفناها بمانى تّيناها لهم  س ويرى الرا د أنّ 3صرفنا افيات كررناها :  يقول األلوسي

ع،نـاهم بـأنواع الا،ـات وبينـا ع في افية الكريمة من باب الوعف والمراد و صرّ  صيغة جاءت

 س كما يرى باض المفسرين أّن تصريف افيات يرتب  تتنوياها.لهم

: تنوياهـــا باعتبـــار مـــا تـــدّل عليـــه مـــن الغـــر  ريف افيـــاتيقـــول محمـــد تـــن عاشـــور :  وتصـــ

نها وهو اإلقةع عن الشرك وتكايب الرسلس ومانى تنويد افيات أنهـا تـارة  تكـون المقصود م

وتـارة بالتـاكير بـالنام  سوأخـرى بالوعيـد سوتـارة بالتهديـد علـى الفاـل سبالحجـة والمجادلـة الن،ريـة

  .5وشكرها 

ى وكّنـ سإذن صّرع تدل على التحويل والتغيير مـن يالـة إلـى أخـرى يسـب مـا تقتضـيه الحـال

 .دلة وتنوعها ي،يد المقصود وضوياألّن تادد األ سي افية عن التبيين والتوضيحبه ف

الجــوارد المنشــيت فــي  و ستصــريف الريــا  و سومــن تصــريف افيــات اخــتةع الليــل والنهــار

 وتدّل على ويدانية هللا . سالبحر كاألعةل وريرها من افيات التي ال تاّد وال تحصى
                                                           

 .مادة صرع لغة س. اتن فارس : مقاييس ال 1
 .الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة صرع. 2
 .39ص س26. األلوسي : رو  المااني س ج 3
 .27ص س14. الرا د : التفسير الكبير سج 4
 55صس  27. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 5
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لـ،ادت هـا  افيـات عـن  سلـت تصـريف آيـات هللا عنوانـا لكتـابلـو جايقول محمد أتو موسى:  

 1الكتاب  

والخةصــة : َصــَرفه وصــّرَفه تفيــدان التحويــل والتغييــر مــن يــال إلــى يــالس إال أّن ) صــّرع( 

 تفيد شيعا من المبالغة والتكثير.

ِلَُ امنََ اٌِرَُ اِلاتَِ ِفُام َِلا﴿: فـي قولـه تاـالى سورد المصدر )تصريف( مّرة وايـدة فـي الحـواميم

ُمُِ َُاٌحُِتََُاٌتأ َِرَلُاَِعَدَُمِ  َِ اٌَُ  َِ اِآُِفُامآ ِ َِ ُ َََِكلٌَُاَُِِّا َُ َمٌُحَِاَزَلَُّللَاُِْمَنُامَسَتٌِءُِمِنُِرِزر   َاِ   

 [5] الجاثية :﴾ َُِعِ  ْ نَُ

 سفقــد يكــون ماناهــا تصــريف الريــا  شــماال وجنوبــا  سوجــاءت تصــريف تحمــل أرثــر مــن مانــى

 .2  وقد يكون تصريفها بالريمة أييانا وبالاااب أييانا أخرى  سورربا وشرقا

وإن شـــاء جالهـــا  سفـــحن شـــاء جالهـــا ريمـــة سفالتصـــريف يـــرتب  بمشـــيعة هللا سوأّيـــا كـــان المانـــى

وســــرعتها تغييـــر فــــي اتجاههـــا  تشـــمل أمــــورا وتفاصـــيل كثيـــرة منهــــا: وتصـــريف الــــريحس عـــاابا

يترتـب علـى المصـدر )تصـريف( آيـات كثيـرة كتسـيير و  سر والسـرعةو بياتها علـى وجـه التكثيـ

وهــاا ياطــي األهمّيــة  سكمــا أّن المصــدر تصــريف يــدل علــى يــد  التصــريف سالســفن وريرهــا

 تينما الفال صّرع التركي، فيها يكون على فاعل التصريف . سللمصدر

 

 فّصل

                                                           
 539. محمد أتو موسى : آل يم األيقاعس ص 1
 .62ص س22انسج. الطبرد : جامد البي 2
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وفيمـا يـأتي  ( في مجال الكشف وإترا  الشيءس وأفادت المبالغـة والتكثيـرسوردت صيغة )فّصل

 التوضيح:

 الفاء والصاد والةل كلمة صحيحة تدّل على تميي، الشيء مـن الشـيء وإبانتـهس ُيقـال: َفَصـل ت 

َصل: اللسانس ألّن به ُتفصل األمور وُتَمي ،   ف  ةس والمِّ الشيء َفص 
 .2: التبيين س والتفصيل1

ا َِيُتٌََُ ْاَُّْرِْآتَا اٌُُباك تد﴿: ( في الحواميم في موضاين في قولـه تاـالىوردت صيغة )فّصل ِ  ْ 

َُُِع َْت نَُ  [3] فصلت : ﴾َبَآاِلٌُِِم َِ   

ووعيـدس  واعفس ووعدُمي،ت تفاصيل في ماان مختلفة: من أيكال وأمثال وم  :(آياته فصلتو)

: التبيــين واإلخــةء والتفصـيل سنــتيّ تُ  اتــن عاشـور  آياتــه يسـب تفســير لتوُفّصـ .3  وريـر ذلــك

ـفُ  - : تاـالى -والمسـو  لحـاع الفاعـل فـي قولـه  س4 مـن االلتبـاس هـو الالـم بـأن  آياتـه لتصِّّ

  .5 تفصيل آيات هاا القرآن ال يكون إال من هللا ويد 

ثـم انتقلـت إلـى وصـف الكتـاب فهـو أوال كتـاب  ستدأت سورة ال،خرع توصـف مـن أنـ،ل الكتـاب

وممـــا يؤكـــد ذلــك قولـــه قرآنـــا  سمســطور ومحكـــم ثــم مفّصـــلس والتفصـــيل مانــا  البيـــان والوضــو 

يت الاربيــة عربّيــة وســمّ  سألّن مــادة أعــرب ماناهــا أوضــح وأبــان سوالاربــي مانــا  المبــين سبيــاعر 

 ألنها أتين اللغات وأوضحها وأتلغها .

 .6" أد فرقت تين الحب والبا ل  :بفتح الفاء والصاد مخففة( « لتَص )فَ » وقرئ   

                                                           
 .مادة فصل . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 .. الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة فصل 2
 .366ص س5.ال،مخشرد : الكشاعس ج 3
 230س ص25. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 4
 .4ص س7. الشنقيطي : أضواء البيانس ج 5
 . 95ص س24ج األلوسي : رو  الماانيسس 366ص س5. ال،مخشرد : الكشاع سج6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=41&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2204&idto=2204&bk_no=64&ID=1890#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2204&idto=2204&bk_no=64&ID=1890#docu
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ُحَِبَجِتلٌُِمَ ٌَ﴿وقوله تعالى :  ُرْاِلُْهاَ َُ مَِ َُجعَِ نٌَ ُْرِْآتَاٌ  َُ َبَآاِاي  ا َِيُتٌََُ ْاَُّْحَحَِبَجِتاي  ِ  ْ ُ ََ مْ اُمَِ 

 [44] فصلت :  ﴾........ِم َِذَُنُتََمنْ اُْهد ىَُ ِشفٌَءُأ

  آياتـه فصـلت لـوال قـري  أعجميـاس لقـال قومـك مـن محمد ولو جالنا هاا القرآن الاد أن،لنا  يا 

 . 1والمقصود هّة تينت أدلته وما فيه من إعجا س فنفقهه ونالم ما هو وما فيه

 3  والاّلة من تفصيل آياته هي الفهم  .2 خصت تلسان تفقههنت ولُ تيّ  أد:  آياته لتفّص  لوال

س فلــو ُجاــل قرآنــا أعجميـــا لمــا آمنــوا بـــه ستيـــان لســّر مجيعــه قرآنــا عربيـــا )فّصــلت آياتــه( لــهوقو 

 .عليه مدون اتبيا ليكون رفضهم تدون مبرر يوقد ُفّصل ون،ل عر  سكون هاا مبررا لانادهموسي

 والخةصة : َفَصل أبانس وفّصل تّين ووضحس مد التكثير في اإلبانة.

 
 قّدر

س و يــب الحـالس وأفــادت المبالغــة والتكثيـرس وفيمــا يــأتي وردت صـيغة )قــّدر( فــي مجـال النامــة

 التوضيح :

غ كــّل  القــاع والــدال والــراء أصــل صــحيح يــدّل علــى مبلــغ الشــيء وُكنهــه ونهايتــهس فالقــدر مبلــ

ُر  كــااس أد مب  شــي ر  قضــاء هللا تاــالى األشــياء علــى مبالغهــا ونهاياتهــاُغــهلَ ءس ُيقــال: َقــد   س والَقــد 

ني هللا رَ يقـال قـدّ  سر  : أعطـا  القـدرةد  وَقـ سر والتقـدير: تبيـين كميـة الشـيءد  الَقـس 4التي أرادها لهـا 

                                                           
 .482ص س21ج الطبرد : جامد البيانس ان،ر : . 1
 .386ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاعس 2
 .240ص س3. النسفي : تفسير النسفيس ج 3
 .مادة قدر. اتن فارس : مقاييس اللغة س 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4357&idto=4357&bk_no=50&ID=4399#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4357&idto=4357&bk_no=50&ID=4399#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=41&ayano=44#docu
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أن يجالهـا علـى الثـاني و  سرةد  فتقدير األشياء علـى وجهـين أيـدهما: الُقـ سعلى كاا وقّواني عليه

 1.ودرجة مخصوصة يسبما اقتضت الحكمةار مخصوص دَ ق  وجه مخصوص ومِّ 

َ َجعََلُ ِلَ ٌَُرَ اِسَيُِماِنُ َِ رَِ اٌُ﴿: تاـالىوردت صيغة )قّدر( في الحواميم مرة وايدة في قوله 

ُ َُسَ اء  ُحٌََُ   ٍِ  [ 10] فصلت :﴾ِم َسٌئِِ لنََُ اٌََرَكُ ِلَ ٌَُ رََدَرُ ِلَ ٌُحَِرَ ا ََ ٌُ ِيُحَِراَعَ

را أد د  جاـــل لهـــا َقـــ رَ د  : َقـــيقـــول القر بـــي .2 أهلهـــا وماايشـــهم  ومـــا يصـــلحهم أر اق أد قّســـم  

ومـا يصـلح  سوالنصاب المقدار المحدود بالنوع والكمية وتقدير األقـوات أد أر اق أهلهـا سمقدارا

يجالـــه فـــي األخـــرى لياـــي   لماايشـــهم مـــن التجـــارات واألشـــجار والمنـــافد فـــي كـــل تلـــدة مـــا لـــم

 .3  د تين كميتها وأقدارهاأ" :ويرى األلوسي أّن قّدرهاباضهم مد باض  

 : تقدير كل نوع بما يصلح لـه مـن األوقـات مـن يـرّ ومن التقدير  :عاشور ويضيف محمد تن

 س4 أو ترد أو اعتدال

ع والكميـة يسـب مـا ويتضح من كـةل المفسـرين أّن الفاـل قـّدر ارتـب  بالتحديـد والتقسـيم بـالنو  

 سفــة تنتهـــي خيراتهـــا سبمانــى أودع فيهـــا البركـــة سوقــّدل بـــارك فيهـــا علــى قـــّدر يقتضــيه الحـــالس

 فالاطاء موجود في كل ج،ء منها . سظاهرها يمّد بالخير وبا نها

"أد: جالها مد البركة على مقدار ال تتادا   وهاا ما أشار إليه البقاعي في قوله: 
5 

ا أقواتها( فهاا التابير الثةثي الموج، وراء  من الفاـل والخلـب مـا ال يحـاط قّدر فيهأّما جملة )

وكلمـا جـّدت سوإنمـا فـي أجيـال تتااقب سثم إن البركة فيهـا وتقـدير األقـوات لـيس فـي جيـل وايـد
                                                           

 . الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة قدر. 1
 .370ص س5ج سالكشاع. ال،مخشرد :  2
 .101س ص24ج س. األلوسي : رو  المااني 3
 .244ص س25ج . محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس4
 .151ص س17. البقاعي : ن،م الدررسج 5



204 
 

 

صيغة الماضي مـد تضـايف و .1أمدتهم بم،يد من الخيرات سها  األجيال في استغةل األر 

س باإلضـافة إلـى المبالغـة فـي تحقيـب الحـد  لمنـافد النـاس وتأريـد ( تـدل علـى الاـين فـي )قـّدر

 . الدقةس والتي ال يمكن أن يقول تها على هاا الوجه رير الخالب  

َِْ َُساَتَ اتُ ﴿ورد المصدر )تقدير( مـّرة وايـدة فـي الحـواميم فـي قولـه تاـالى :     ُ َ ََضاٌْهَنَُسا

ُ َُساَتٌء  ُ َِ اِدُْآُ ِايَُُاِ َمِلِنَُ حَِ َكاىُ ِايُْكال ِ ََ ِالٌَُاَِتَ اٌاِلَحَُ ِكِفظ اٌُخَِما حَِمَآَهاٌَُ َزَُنَاٌُامَساَتٌَءُامادُّ

 [12] فصلت :﴾اِمعَِزُِزُاِمعَِ للُِ

 .2 وضد الشيء على مقدار ماين " والتقدير:

والتقـــدير ظـــاهر فـــي الخلـــب  ستقـــدير هـــي قطـــب ريـــا هـــا  الفاصـــلة يقـــول محمـــد أتـــو موســـى: 

وجاـل الرواسـي  سفخلـب األر  منطـو علـى تقـدير سيكون إال تتقـديرألّن كّل ذلك ال  سوالجال

 .3 س إضافة لها داللة جليلةكما أّن إضافة التقدير إلى الا،ي، سفيها منطو على تقدير

 سوالتقـــدير هـــي خبـــر اســـم اإلشـــارة سالتقـــدير( يـــدّل علـــى المبالغـــة فـــي القـــدرة والالـــموالمصـــدر )

 والخبر هو الج،ء المتمم للفائدة .

وهــا  الكوارــب فــي مواقاهــا قائمــة علــى  ستــب  التقــدير بالمصــاتيح التــي  ّيــن هللا تهــا الســماءوار 

وهاا التقدير ال يمكن أن يكـون إال مـن خـالب هـاا الكـون الاـالم بكـل  سنسب دقيقة وتقدير بالغ

 تفاصيله صغير  وكبير  . 

 

 
                                                           

 .341محمد أتو موسى : آل يم رافرس صان،ر :  . 1
 252ص س25ج . محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس 2
 351ص مس. محمد أتو موسى : آل ي 3
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 لّقى

وأفادت المبالغة والتكثيرس وفيما يأتي وردت صيغة )لّقى( في مجال المارفة والخبرة واإلدراكس 

 التوضيح :

س وافخـــر علـــى تـــوافي أصـــول ثةثـــة أيـــدهما يـــدّل علـــى عـــَوجالـــةل والقـــاع والحـــرع الماتـــل  

تُـه    شـيءر  س وافخر على َ ـشيعين ويقـال  ساللقـاء مقاتلـة الشـيء ومصـادفته و1س وألقيتـه : نَبا 

 2والبصيرة . وبالبصرِّ  ذلك في اإلدراك بالحّسِّ 

رع المبنـــي للمجهـــول فـــي قولـــه وردت صـــيغة ) لّقـــى( مـــرة وايـــدة فـــي الحـــواميم بصـــيغة المضـــا

َُبِظاللُ ﴿: تاـالى ُخْ َُكاظ   ََ ُامَِذَُنَُصَْْآ اَُ َماٌُُْ َ ٌََهاٌَُِ ََ يقـول  "[35] فصدلت :  ﴾َ َمٌُُْ َ ٌََهٌَُِ

بك،ــم  صــبروا الــاين إال والخصــلة الشــريفة س  يانــي هــا  الفالــة الكريمــةاهــاومــا يلقّ :  القر بــي

                                                           
 .مادة لقي . اتن فارس : مقاييس اللغة س 1
 .يالرارب : مفردات ألفاظ القرآنس مادة لق 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=41&ayano=35#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=41&ayano=35#docu
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( وقيــل : أد )نصــيب وافــر مــن الخيــر ع،ــيم يــف ذو إال اهــايلقّ  ومــاس وايتمــال األذى الغــيف

 1 ما يلقاها إال الصاترون  أد :  سيلقاها عن الجنة الكناية في

 .2 ما يلقاها( تأريدا لمد  تلك الفالة الجميلة الجليلةوتكرار ) 

 لحا  والمبالغة في ذلك .وهو مستاار للساي لتحصيلهاس واإل س: يجال القيا لهاويلقاها

( بالمضــارع فــي الموضــاين باعتبــار أن المــأمور بالــدفد بــالتي هــي أيســن وجــيء فــي )يلقاهــا 

 3.  مأمور تتحصيل هاا الخلب في المستقبل

والمانى ال  سليترك، عقل السامد على الفال وهو التلقي س( جاءت مبنية للمفاولوكلمة )يلّقاها

 (ع،ـيم ومـا يلقاهـا إال ذو يـفالبايثون عنهاس وافية الثانية )ا و يلقاها إال الصاترون في  لبه

والمقصــور عليــه فــي األولــى هــم الــاين  سوالــاد اختلــف هــو مــا باــد إال سأعــادت الكــةل األول

 وفي الثانية صايب الحف والنصيب الا،يم . سصبروا

                                                           
 .324ص س15ج .القر بي : الجامد أليكال القرآنس 1
 .124ص س24ج . األلوسي : رو  المااني س 2
 295س ص25. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=41&ayano=35#docu
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( في دتها صيغة )فّعلمعان أخرى أفا: المبحث الثالث

 الحواميم

 سبة: الن أوال

 ثانيا :التوجه إلى المكان

 : فّال بمانى أفال ثالثا

 : الطاعة واالنقياد راباا

 : النحت خامسا
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 : ومن ها  الماانيس ضافة للمااني السابقةأخرى باإل يفّال( ماانيملت صيغة )

 النسبة : أوال

 1و)تّممته( أد نسبته إلى قيس ون،ار وتميم  و)نّ،رته( النسبة نحو )قّيسته(

: نســـبت  يـــدا إلـــى الفســـب والكـــابس وتتضـــح النســـبة فـــي اســـتخدال الفاـــل وفّســـقت  يـــدا وكّاتتـــه

 2 نسب 

 أفاد هاا المانى وهو : ورد في الحواميم فال وايد

 كّذب

ورد في الحـواميم فاـل وايـد أفـاد هـاا المانـىس وفيمـا يـأتي توضـيح المانيـين اللغـود والصـرفي 

 لهاا الفال :

ه ال يبلــغ نهايــة س وتلخيصــه أّنــأصــل صــحيح يــدّل علــى خــةع الصــدقاء   الكــاع والــاال والبــ

: نسبته إلـى رّاتته3: وجدته كاذبا وكّاتت فةنا: نسبته إلى الكابس وأراتته سالكةل في الصدق

 4الكاب صادقا كان أو كاذبا .

 ( في الحواميم في موضاين في سورة رافر .ورد الفال )رّاب

ُاَِآْساا ِمِ ِلَُكااذَاَِيُرَااُِْ﴿: فــي قولــه تاــالى  ٍ ُحَْماا َِكااَزاْ ُِمااِنُاَِعااِدِهِلَُ َهَتااِيُْكاالُّ َِ َ ا  َْ ِلُرَااِ ْ ُاْاا حُ 

مْ اُاٌِِمٌَِْهِلُِملِْدِكْض اُاَُِِّاِمَحَقُ ََََلِذ ْْ ِلُ ََمِلَفَُكٌَنُِب ٌَ ُِ َِ  [5] غافر:﴾ِملََِْلذْ  َُْ َجٌ

                                                           
 .104ص س1ج . األستراباذد : شر  الشافيةس 1
 95ص . محمد سليمان ياقوت : الصرع التاليميس2
 .مادة كاب . اتن فارس : مقاييس اللغة س 3
 . الرارب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة كاب. 4
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 س وناصبوهم تح،بوا على الرسلواألي،اب: الاين  س 1  الرسل أد كاتت   وكاتت قبلهم : 

  .2باد قول نو  مثل عاد وثمود

سـبقتهم أمـم تتكـايب الرسـل كمـا كـاتوك وجـادلوا بالبا ـل  :والمانـى   يقول محمد تـن عاشـور:

 3 رسلهم كما جادلك هؤالء

س اكفــر و وكــانوا مــن أشــرس األمــم عنــادا  ألن قــول نــو  أول األمــمس ؛ونســب الكــاب إلــى قــول نــو 

وهـــم يضـــاون أصـــاباهم فـــي آذانهـــمس لهـــاا نســـب  سم ليابـــدوا هللا دون جـــدوى وظـــل نـــو  يـــدعوه

 الكاب إلى قول نو  أرثر من ريرهم من األقوال األخرى .

 [70غافر: ] ﴾امَِذَُنَُكذَاْ اُاٌِِمِمتٌَِ َُ اَِتٌُحَِرَسِ نٌَُاَُِِّْرْس َنٌَُ ََسِ َفَُُِع َْت نَُ﴿وقوله تاالى :

أد: بسـببه فـي جميـد مـا لـه مـن الشـؤون  بالكتـاب  ول التكـايبوياع المفاول إشارة إلى عم 

 .  4 تفوت الحصر والا،مة في كل أمر  التي

 ستتكــايبهم بالكتــاب الــاد جــاءهم مــن هللا سهمتــعس مــا اســتبدلوا واختــاروا ألنفســيقـول الســادد : 

 5  وبما أرسل هللا به رسله الاين هم خير الخلب وأصدقهم و أع،مهم عقوال

س ومـــن كـــّاب بحـــرع منـــه فكأنـــه كـــّاب بكـــّل الكتـــب نســـب إلـــيهم الكـــاب؛ ألنهـــم كـــاتوا بالكتـــاب

 السماوية.

                                                           
 .262ص س15ج القر بي : الجامد أليكال القرآنس 1
 .423ص س7ج . اتن عطية : تفسير اتن عطية س 2
 .85ص س25ج رير والتنويرس. محمد تن عاشور : التح 3
 .113ص س17ن،م الدررس ج . البقاعي : 4
 .1560س ص7. السادد : تفسير الساددس ج 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=40&ayano=70#docu
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 التوجه إلى المكان : ثانيا

كان المشتب هو فيهس مثـل: كـّوع أد مشـى إلـى الكوفـةس وتجيء )فّال( بمانى المشي إلى الم

 تهاا المانى وهو : م فال وايد. ورد في الحوامي1ورّور: أد مشى إلى الغور

 وّلى

ب   الواو والةل والياء  أصل صحيح يدّل علـى قـرب مـن ذلـك الـَول ُي : القـر 
ولـى توليـة : هـو  2

: أد أوقـد وجهـه فـي وراء وجهـه عنـه ىقـال : ول ـيُ  سإيقاع شيء في أمـر هـو وراء شـيء سـاتب

 .3ما كان فيه ويوله عن مواجهته السابقة إلى مواجهة وراءها 

 4ى عنه: أعر  وولّ  سوّلى الشيء وتوّلى : أدتر

 ( في الحواميم في موضاين .وردت صيغة )وّلى

َُُِسااتَِتعْ َنُاِم ْاا﴿: فددي قولدده تعددالى اُِمااَنُاِمِجاان ِ ُاَفَااآ  ََ ِآتََنُ َ ََتااٌَُكَضااْآ  ُْرَااٌمْ اَُ َِِخَُصااَآِ نٌََُِمَِلاا

 [29]األحقاف :﴾حَِاِ تْ اُ َ ََتٌُرِْضَيَُ مَِ اَُِمَىُرَِ ِمِ ِلُْمِنِذِرُنَُ

 .5 تولى هنا بمانى انصراع الجن إلى قومهم منارين لهم باد سماعهم القرآن  

 سالقـرآن رجاـوا إلـى تنـي جنسـهم باـد أن كـانوا فـي يضـرة النبـي يسـتماون يقول اتـن عاشـور:  

 6. فأتلغوهم ما سماوا من القرآن 

                                                           
 .96ص د : شر  الشافية سذباأ .األستر1
 مادة ولي. . اتن فارس : مقاييس اللغة س 2
 األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن س مادة ولي . .  3
 مادة ولي. آنس: مفردات ألفاظ القر  ألصفهاني. ا4
 .140ص س22. الطبرد : جامد البيان سج 5
 59س ص27. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرسج6
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وفيهــا تقّبــل لمــا ســماو  لــالك ســارعوا إلــى  سفيهــا ســرعة س( تحمــل أرثــر مــن داللــةوصــيغة )وّلــوا

وهـــم لــم يكونـــوا منـــارين يـــال  سوا(وّلـــمـــا ســماو س وكلمـــة منـــارين يـــال مــن )قــومهم بـــحبةرهم ب

 وإنما أناروا قومهم لما يضروهم. سالتولية

ُِ ﴿ وقوله تاالى: َُ َمِنُُِْضِ ِلَُّللَاُْ ََتٌُمََُِّْمِنَُهٌ  ﴾َُِ َ ُ َْ مُّ َنُْمِداِِآَُنَُمٌُمَْمِلُِمَنَُّللَاُِِمِنَُبٌِصل 

 [33] غافر: 

 تولية األدبار كناية عن االنه،ال. 

قة يمناه   س1 منصرفين عن موقف الحساب إلى النار تولوا مدترين :  ويكون هدع المدتر َما 

 .2 فعة تحميه وتنصر   أو سويستر 

ألنهـا تصـف يالـة  سوفيهـا صـورة ييـة مـن التـدافد والفـ،ع واالرتبـاك سوها  عبارة بالغة السـخاء

 .3من يساقون إلى النار فيسماون  ئيرها فيولون األدبار

ليجــدوا المةئكــة مــن كــل  سوالتــولي الفــرار والمــدتر هــو الــاد يفــر إلــى الجهــة التــي جــاء منهــا

 ســـبحانه وتاـــالى س جــاءت افيـــة الكريمـــة فــي مجـــا اة هللاإلــى مـــا فـــّروا منـــه ثـــم ياـــودوا الجهــات

س وهــاا مشــهد مــن مشــاهد يــول القيامــة يصــوِّر جماعــة مــن المباــوثين يحــاولون الكــافرين النــار

 الفرار ولكّنهم ال يستطياون.

ــ ن مكــان آخــر ريــر المكــا ىوالخةصــة التوليــة الــواردة فــي افيتــين الكــريمتين تانــي التوجــه إل

 األول الاد تواجدوا فيهس وهاا باعتقادد هو المانى الصرفي المقصود.

                                                           
 .347ص س5. ال،مخشرد : الكشاعس ج 1
 63ص س17. البقاعي : ن،م الدررس ج 2
 124رافرس ص محمد أتو موسى : آل يمس ان،ر :. 3



212 
 

 

 فّعل بمعنى أفعل : صيغة ثالثا

: خّبـرت وأخبـرتس ن ومثـال ذلـكقال سيبويه  وقد يجيء فّالت وأفالت في مانى وايـد مشـتركي

 فال وايد وهو: المانى  . جاء تهاا1سّميت وأسميت 

 وّصى

يُت الشـيء وصـلُتهس صل يدّل على وصل شـيء بشـيءس ووصـأ الواو والصاد والحرع الماتل 

والوصّي من يكون متصفا بالتاهـد  س2س أد يوصل ية من هاا القياس كأنه كةل يوصىوالوص

ونســـبة الفاـــل إلـــى  س: يةيــف فيـــه الن،ـــر إلـــى جهــة الوقـــوعوالتوصـــية مـــن التفايـــلس واإليصــال

 3وّصارم به . المفاول به مثل

ُِنَُماٌُ﴿: ففي قوله تاالى سواميم في موضاين( في الحوردت صيغة )وّصى َشَآَعُمَْمِلُِمَنُاماد ِ

َُ َمٌَُ َصِلنٌَُاََُِِِِّاَآاِهلَلَُ ْم َسىَُ ِبلَسى. ََ ٌَُ امَِذأُحَِ َكِلنٌََُِمَِل  ﴾..َ َصىُاَُِِّاْ ك 

 [13الشورى :]

بطــت وارت س 4فــي كــل وقــت والتوصــية : األمــر بشــيء مــد تحــريض علــى إيقاعــه والامــل بــه 

و بياــة الفاــل الماضــي تــدل علــى التحقيــب  سالوصــية فــي افيــة الكريمــة بحقامــة الــدين الحنيــف

 والتأريد .

 .5  باث هللا األنبياء كلهم بحقامة الدين واأللفة وترك الفرقة والمخالفة  :يقول البغود 

                                                           
 .62س ص4سيبويه : الكتاب س ج .1
 .مادة وصي يس اللغة س. اتن فارس : مقاي 2
 مادة وصي . س: مفردات ألفاظ القرآن. األصفهاني  3
 5ص س26ج . محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس4
 187س ص7. البغود : تفسير البغودس ج 5
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كانـت ألّن هـا  الشـرائد  سوّصى جيء تها مـد نـو  والنبيـين مـن باـد  : أتو موسىمحمد يقول 

 سفكانـــت أشـــبه بالوصـــّية سوأّن كـــل رســـالة باـــدها كانـــت ناســـخة لهـــا سمحـــدودة بـــأقوال وأ مـــان

 1 قومه يتى يأتي نبي باد  فينسخها والودياة التي يودعها النبي عند

اَُّْْكِآه اٌَُ َ َضاعَتَُِّْكُْ﴿وقوله تاالى :  َُكَت َتِاَُّْحْمُّ اََُِِِّكَساٌاٌ  ُِ ِاَساٌَنُاَِ اِمَد ِآه اٌَُ َكِت ْاََُّْ َ َصِلنٌَُاِْلِ

ا  [15] األحقاف :  ﴾ ...َ  َِ ٌمَََُُّْْ ُْ َنَُشِ آ 

جــاءت التوصــية فــي افيــة الكريمــة باإليســان إلــى الوالــدين وبّرهمــاس فــالمطلوب مــن اإلنســان 

 اإليسان إلى والديه وبرهما في كل  مان ومكان.

لبر تهما في يياتهما وباد وا ستوالديه الحسن في صحبته إياهما أيال يياتهما آدل ووصينا اتن 

  ."2 مماتهما

 3. وتحمل أيضا مانى التكثير والمبالغة سوالوصية هنا تيان لما تكاتد  األل في تربية الولد 

 سوهــي أمـر بفاــل شـيء فــي مغيـب افمــر بــه سىيقـال : أوصــى ووّصـ سوالتوصـية : كاإليصــاء

اــدى إلــى الموصــى عليــه وفاــل الوصــاية يت سففــي اإليصــاء مانــى التحــريض علــى المــأمور بــه

ويتاـــدى إلـــى الفاـــل  سعلـــى مانـــى أوصـــى بشـــعونهم س: أوصـــى بأتنائـــه إلـــى فـــةنتقـــول سبالبــاء

 4المأمور به بالباء أيضا 

                                                           
 .72محمد أتو موسى : آل يمس ص 1

 .112ص س22ج الطبرد : جامد البيانس.2
 114ص س5ج  . البيضاود : تفسير البيضاودس 3
 .231ص س21ج . محمد تن عاشور: التحرير والتنويرس 4
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الفاـل )وّصـى( اخـتّص بمـا كـان اإليصـاء بـه مة مـا للموَصـى دون تحديـد وقـت  والخةصة :

رتبطـت داللـة )وّصـى( بـاألمور وا ماين للوصيةس كما تحمل )وّصى( داللة المبالغـة والتكثيـرس

 المانوّية وأمور الدين.
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 صيغة فّعل بمعنى الطاعة واالنقياد رابعا:

 قّيض

س هي التي خرج فرخها أو ماؤها كله :يض: قشرة البيضة الاليا اليابسةس وقيل: الققيض 

وسببه : هيأ  وأتايه له. وقيض هللا له قرينا : جاء وقيض هللا فةنا لفةن سوالمقيض موضاها

 .1 "من ييث ال يحتسبه

قـال ال يكـون  وباضـهم سوقّيض هللا فةنا لفةن جاء  به وأتايه له سر قيض هللا له كاا أد قدّ  

 2. )قيض( إال في الشر

 :( في الحواميم في موضاين وردت صيغة )قيض

ا﴿: في قوله تعدالى ُِ ِدُِ ِلَُ َماٌَُلِ فَْ اِلَُ َكاَقَُب َاِلِ ْلَُ رَلَِضانٌَُمَْ اِلُرَْآاَاٌَءُ ََزَُنْا اُمَْ اِلَُماٌُاَاِلَنُحَ

ِاِ َُِاَْ ِلَُكٌاْ اَُلٌِسِآُنَُ َُ اِْلِ ِِْ ِ ِلُِمَنُاِمِجن ِ ُرَِدَُل َِيُِمِنُرَ  [25:فصلت] ﴾اِم َِ ْلُ ِيُحَْمل 

: قــدرنا وقيــل : ســلطنا ووكلنــا علــيهمسوقيــل وقّيضــنا لهــم أد ســببنا لهــم مــن ييــث لــم يحتســبواس 

  .3لهم

أتـا  وهيـأ شـيعا للامــل  : وقـّيض س4يسـرنا لهـم قرنـاء سـوء مـن الشــيا ينس ورـواة اإلنـس: وقيـل 

 .  5في شيء

                                                           
 .مادة قيض . اتن من،ور : لسان الاربس 1
 مادة قيض. ساألصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن. الرارب  2
 .492ص س7ج . أتو ييان : البحر المحي س 3
 .478ص س7ج . اتن عطية : تفسير اتن عطية س 4
 .275ص س25ج رس. محمد تن عاشور : التحرير والتنوي 5
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اءهــا مانــى آخــر أشــارت إليــه كلمــة ور  (ويــرى محمــد أتــو موســى أّن عبــارة )وقيضــنا لهــم قرنــاء

 سومـن اسـتاان ُياـان سقّيض(س وهاا المانـى خفـي والمقصـود منـه أّن مـن  لـب الهـدى اهتـدى)

وأّن قرناء السوء مد أهـل السـوء قيـا  لقرنـاء  سيقّيض له قرين خير ياينه على الخيروأّن هللا 

المهـم أن  سالخير مد أهل الخيرس وأّنه لكل مّنا قرين يدله على الخيـرس أو يـ،ين لـه سـوء عملـه

 .1هاا القرين شبيه صايبه 

ُ َْ اَ ُمَاَُّْرَاِآُنُأَ َماِنَُُِعاْ َُباِنُِخِكاِآُاماَآِكَتِنُاْ َال ِِ ُمَاَُّْ﴿وقوله تاالى :  ] الزخدرف ﴾َشاِلَطٌاٌ 

:36] 

 لـه نقـيض"  يقـول ال،مخشـرد: س2ونقـّيض لـه شـيطانا : نجاـل لـه شـيطانا يغويـه فهـو لـه قـرين

ارتفـــاء تداللـــة   ولـــم يـــاكر متالـــب فاـــل  نقـــيض س3 نخـــل تينـــه وبـــين الشـــيا يننخالـــه و  شـــيطانا

 .4ض إلضةلهفالم منه أنه مقي   مفاوله وهو شيطان

وماــروع أن  سعيوبــه ونواقصــه ويخفــي سأمــور الــدنيا وأمــور افخــرة لرفيقــه يــ،ينقــرين الســوء و 

 سجانـــب الـــريمنوإذا أعـــر  الابـــد عـــن  سالشـــيطان فـــي قبـــال الـــريمن ال يجتماـــان فـــي مـــورد

 .استولى عليه يكم الشيطان 

 ويـــــرب  األلوســـــي تـــــين المانـــــى اللغـــــود لكلمـــــة نقـــــّيض والمانـــــى الـــــوارد فـــــي الســـــياق يقـــــول : 

ح له شيطانا ليستولي عليه استيةء القيض على البيض وهو القشر أد نت شيطانا له نقيض  

 ."1األعلى

                                                           
 .396ص محمد أتو موسى : آل يم فصلتس ان،ر : .  1
 .604ص س21ج . الطبرد : جامد البيان س 2
 .442ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاعس 3
 .209ص س26ج . محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=43&ayano=36#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=43&ayano=36#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=43&ayano=36#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=43&ayano=36#docu
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 جاءت صيغة )قّيض( في افيتين الكريمتين تحمل داللة االنقياد والطاعة لحكم الشيطان 

 والتقييض يأتي في يال اختيار اإلنسان لهاا الطريب س وهو  ريب الغواية .

 

 فّعل بمعنى النحت : خامسا

وهو تكوين كلمة مركبة من كلمتين أو أرثـر أو مـن جملـة للداللـة علـى  سقديمة والنحت ظاهرة

نحـو كّبـر  سوهـي مـا يسـمى اختصـار الحكايـة سمانى مركب من ماـاني األلفـاظ المتكونـة منهـا

 . 2وهّلل وريرها

 سّبح

س فــاألول مــن الابــادة وافخــر جــنس مــن الســاي : أيــدهما جــنسالســين والبــاء والحــاء أصــةن 

ـــة ريــــر فـــر س وهـــي الصـــةة الّســـبحة ــــب ح ويخـــتص تــــالك مـــا كـــان نف  س واألصـــل افخـــر الس 

باية : الاول في الماء   س أصله المّر السريد فـي عبـادة هللاس و والتسبيح : تن،يه هللا تاالى 3والسِّّ

  .4والكائنات كّلها تسبح باضها بالتخيير وباضها بالتسخير 

ُ﴿االى: سّبح( بصيغة األمر في قوله توردت صيغة ) ََ َِِفِآُِمذَِاِْ َُ اِستَ  ٌَِصِِْآََُِنَُ ِبَدَُّللَاَُِكق 

ِاَمٌرُِ َُِ اِْلِ ُاٌِِمعَِري  ََ  [55: ] غافر ﴾َ َسْ ِِحُاَِحِتِدَُرا ِ

                                                                                                                                                               
 .81ص س25ج . األلوسي : رو  المااني س 1
 .198ص تيروتس ل سدار الكاتب الاربي س1967)تحقيب: محمد كامل تركات(س قاصدس.اتن مالك : تسهيل الفوائد وتكميل الم 2
 .مادة سبح .اتن فارس : مقاييس اللغة س 3
 . األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن س مادة سبح. 4
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وُسميت الصةة سبحة لما فيها مـن تن،يـه   س1 "وصل بالشكر منك لربك : يقول :يقول الطبرد 

 .2  ى التسبيحوقيل الشتمال الصةة عل سهللا عن السوء

 3  على التسبيح والتحميد لربك واظب :وسّبح أد  :يقول األلوسي

ح فسـبّ  سوالتضـايف للداللـة علـى النحـت سواألمر فيه إل،ال ألن الصةة ركن من أركان اإلسةل

 .س سواء أران التسبيح  في الصةة أو أد وقت آخر ياكر فيه اسم هللا: سبحان هللاقل

علــى صــيغة فاــل مضــارع فــي ثةثــة مواضــد والتســبيح هنــا ارتــب  ( وردت صــيغة )ســّبحرمــا 

 رما أنها دائمة التسبيح. سبالمةئكةس وللمةئكة خصوصية في هاا األمر فهي التكّل وال تملّ 

امَاااِذَُنَُُِحِت ْااا َنُاِمعَاااِآَشَُ َماااِنَُكِ مَاااََُُّْْساااْ ِْح َنُاَِحِتاااِدَُرا ِِ اااِلَُ ُِْؤِمنْااا َنُاِاااَُِّ﴿:  قـــال تاـــالى

َِِفْآ َنُِم َِذَُنُتََمنْ ا..َ َُسُِ  [7] غافر : ﴾.تَ

َُُِسََْم نَُ﴿وقوله تعالى :  ََ َُُْسْ ِْح َنُمََُّْاٌِم َِلِلَُ امنََ ٌِرَُ ْهِلُ ََ  ﴾ َِاِنُاِستَِمَْْآ اُ ٌَمَِذَُنُِبِنَدَُرا ِ

 [38] فصلت :

ُِْامَساااَتَ اْتَُُتَفََطاااِآَنُِماااِنُ َاااِ رِِ نَُ﴿وقولددده تعدددالى :  َ اِمَتَ ئَِماااٍَُُْْساااْ ِْح َنُاَِحِتاااِدَُرا ِِ اااِلُُ ََماااٌ

ََُِنَُّللَاَُْهَ ُاِمََفْ ْرُامَآِكللُْ ََ َِرِلُحَ َِ َِِفْآ َنُِمَتِنُ ِيُا  [5] الشورى : ﴾َ َُِستَ

                                                           
 .403ص س21ج . الطبرد : جامد البيان س 1
 355ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاعس  2
 .78ص س24ج . األلوسي : رو  المااني س 3
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س وذلك بـاألقوال أو باألعمـالس وررـم تن،يه هللا تاالى عما ال يليب به: والمراد تتسبيح المةئكة 

رنايــة عــن الــدوال علــى الابــادة  س وقولــه يســبحون لــه بالليــل والنهــار 1 بالســألذلــك ال يشــارون 

 .2 واالستمرار فيها

أمـا عـن ماهيـة  سلتجديد واالستمرارية فـي التسـبيحمجيء الفال بصيغة المضارع داللة على او 

 ساروليس عند المةئكة ليل وال نه ساألمور الغيبية التي ال ندركها تسبيح المةئكة   فهي من

 .وإنما المراد التسبيح الدائم

 3﴾َ ِمِنُتٌََُ َُِِّام َِلْلَُ امنََ ٌرُْ﴿وقيد التسبيح في افية الثانية بالليل والنهار لمناسبة قوله  

                                                           
 .301ص س25ج . محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس 1
 .127ص س24ج . األلوسي : رو  المااني س 2
 440.محمد أتو موسى : آل يمس ص 3
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 الفصل الثالث

المعاني التي أفادتها صيغة فاعل في 

 الحواميم

 المشاركة المبحث األول:

 : صيغة فاعل بمانى فالالمبحث الثاني
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( هــــي أقــــل الصــــيغ ورودا فــــي الحــــواميمس ييــــث جــــاءت بمانيــــين فقــــ س وهمــــا فاعــــلصــــيغة )

 المشاركةس وبمانى المجرد وفيما يلي التوضيح :

 : المشاركةاألول بحثالم

 َفَاـــل بمانـــى والثـــاني ساألرلـــب وهـــو المشـــاركة :بمانيـــين( فاعـــل) صـــيغة جـــاءت ســـيبويه فانـــد

 .المجّرد

 إذا أنــك  اعلــم وفــي هــاا يقــول ســيبويه: سردة فــي هــا  الصــيغةوالمشــاركة مــن أهــم الماــاني الــوا

 1فاعلته  قلت ييث إليه منك ران مثلما إليكس ريرك من ران فقد  فاعلته قلت

 المشــاركة تهــا يــراد وال وتــأتي سنا عتــه مثــل فاعــل تــأتي للمشــاركة أن صــيغة الســراج اتــن ويــرى 

 .2سافرت : مثل

كـل وايـد منهمـا يفاـل  سكة بقوله:  أن يكون من اثنـينوياّرع محمود سليمان الياقوت المشار  

 . 3إال أنك ترفد أيدهما وتنصب افخر  سبصايبه مثل ما يفال به افخر

 سكــان المانــى أن الفاــل وهــو الضــرب يــاد  مــن االثنــين ماــا س: ضــارب خالــد بكــرافــحذا قلــت

 ونصب بكرا على أنه مفاول . سرفد خالد على أنه فاعل ولكن تمّ 

وتكـون فـي هـا  الحالـة مخّيـرا أيهمـا شـعت  سوايد منهمـا فـاعة ومفاـوال فـي المانـى ويكون كل

وأيهمــا شــعت نصــبتس ويجــو  أن يكــون متاــديا إلــى مفاــول ثــان ريــر الــاد يفاــل بــك  سرفاــت

 .4: عا يت  يدا المال نقول سمثل فالك

                                                           
 .68ص س4ج . سيبويه : الكتابس 1
 .119ص . اتن السراج : األصول في النحوس 2
 .96ص .محمود ياقوت : الصرع التاليميس 3
 .73ص ريف المملوكيس.اتن ياي  : التص 4
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 بـه يـراد ال دلواي يجيء أنو سالمشاركة بمانيين  فاعل ال تأتي إال صيغة أن ياي  ويرى اتن

 . 1هللا عافا : نحو المشاركة

 المعاني التي أفادتها  . و  وفيما يأتي عرض لألفعال الواردة على صيغة )فاعل(

 األفعال التي أفادت المشاركة

 جادل

   الجــيم والــدال والــةل أصــل وايــد وهــو مــن بــاب اســتحكال الشــيء فــي استرســال يكــون فيــهس

 سالجدال : المفاوضة على سبيل المنا عـة والمغالبـةيقال  2وامتداد الخصومة ومراجاة الكةل  

كـأّن المتجـادلين يفتـل كــّل  سالحبـلس أد أيكمـت فتلـه ومنــه الجـديل والجـدال لتُ دَ وأصـله مـن َجـ

وهــي  سوأصــل الجــدال الصــراع وإســقاط اإلنســان صــايبه علــى الجدالــة سوايــد افخــر عــن رأيــه

 .3األر  الصلبة 

جمياهــا جــاءت بصــيغة المضــارع مــا س و ميم فــي ســتة مواضــدوردت صــيغة )جــادل( فــي الحــوا

 جاءت بصيغة الماضي وفيما يلي التوضيح : سعدا وايدة

ُاَِآْساا ِمِ ِلُ﴿فددي قولدده تعددالى :  ٍ ُحَْماا َِكااَزاْ ُِمااِنُاَِعااِدِهِلَُ َهَتااِيُْكاالُّ َِ َ ا ِْ َْ ِلُرَااِ ْ ُاْاا حُ  َكااذَاَِيُرَاا

مْ اُاٌِِمٌَِْهِلُمُِ َِ  [5] غافر: ﴾لِْدِكْض اُاَُِِّاِمَحَقُ ََََلِذ ْْ ِلُ ََمِلَفَُكٌَنُِب ٌَ ُِِملََِْلذْ  َُْ َجٌ

                                                           
 .73ص اتن ياي  :الشر  الملوكي في التصريفس.1
 .مادة جدل .اتن فارس : مقاييس اللغة س 2
 األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة جدل.ان،ر :  . 3
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والجـدال فـي  سوجـدال فـي تقريـر البا ـل وإثباتـه سالجدال نوعان: جدال فـي تقريـر الحـب وإثباتـه

ِمْ لُ﴿ تقرير الحب وإثباته يرفة األنبياء وعملهم ييث قال جّل وعة لمحمد عليه السةل  ِِ َ َجٌ

 1[25] النحل : ﴾ۚ  يُِهَيُحَِكَسنُْاٌِمَتُِ

ورفــد اللــبس والبحــث عــن الــراجح والمرجــو   الجــدال الستيضــا  الحــب يقــول الشــوكاني :  فأمــا

وعن المحكم والمتشابه ودفد ما يتالب به المبطلون من متشاتهات القرآنس وردهم بالجدال إلى 

 2" المحكم فهو من أع،م ما يتقرب المتقربون 

ــَدل التــاريخس هللاوالجــدال فــي آيــات  فــي والجــدال مــن أجــل البا ــل وإثباتــه هــو المقصــود  قــديم قِّ

وهاا االتجا  في المجادلة يخالف الفطرة اإلنسانية التي تجادل  سافية الكريمة موضوع الدراسة

وأهـــل البا ـــل  سالبا ـــل ديضالحـــب يحـــاولون إثبـــات الحـــب تـــ فأهـــل سبـــالحب لتـــديض البا ـــل

 سوهاا الصراع الدائم تين الحـب والبا ـل كـان وسـي،ل ست البا ليحاولون محاصرة الحب بحثبا

 وال تّد أن يتغلب أيدهما على افخر . سفي هاا الصراع ال تّد من وجود فريقينو 

المجرور فـي موضـد الحـال س أد جادلوا مةبسـين للبا ـل فـوالباء في قوله )بالبا ل( للمةبسة

 ـكـون ال،ـرع لغـوا متالقـا تــ،لــة افلـة لجـدالهم فيس أو البـاء ل لـة تتن،يـل البا ـل منمـن الضـمير

 .3(واجادل)

ُِِ﴿وقولدده تعددالى : ااْآِرَكُ َ َ ُّااْْْ ِلُ ِاايُاِمااَِْ  َِ ُامَااِذَُنَُكفَااْآ اُ َااَ َُُ ََ ْلُ ِاايُتََُااٌِتَُّللَاَُِِ ِِ  ﴾َمااٌَُُْجااٌ
مـــا يخاصـــم فـــي يجـــج هللا وأدلتـــه علـــى ويدانيتـــه  : والمقصـــود فـــي افيـــة الكريمـــة [4]غدددافر:

 .1" اإلنكار لها إال الاين جحدوا توييد ب

                                                           
 .27ص س14ج الرا د : التفسير الكبيرسان،ر : . 1
 .1295ص س1ج . الشوكاني : فتح القدير س 2
 .86ص س 25ج : التحرير والتنويرس.محمد تن عاشور  3
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والمجادلة المقصودة هـي  بالبا ـل والقرينـة  سل في آيات هللا من شأن أهل الكفر والشركدَ والجَ 

والـــدليل علـــى الحـــب  س)فـــي آيـــات هللا(س والمجادلـــة المامومـــة هـــي المحاجـــة فـــي الحـــب إلبطالـــه

وال يــــداخلها  سافيـــات تّينـــة وواضـــحةوهــــاا يانـــي أّن هـــا   سإســـناد افيـــات إلـــى هللا عـــّ، وجـــل

 .البا ل

ــهــي وجــه مجــيء الكــةل علــى  ريــب القَ  آيــات هللا(وهــا  اإلضــافة فــي قولــه ) ألنهــا مــا  سرص 

والتابيــر عــن المجــادلين باالســم الموصــول فيــه  سدامــت آيــات هللا فــة يجــادل فيهــا إال الضــال

والمــراد إخفــاء  سســتر والتغطيــةوالصــلة هــي )رفــروا(س والكفــر ال سمانــى أنهــم ماروفــون بالصــلة

 2الحب و مسه 

ُحَ َاااٌْهِلَُكْْاااَآَُمِ ت اااٌُِبِناااَدَُّللَاُِ﴿وقولدده تعدددالى :  مْ َنُ ِااايُتََُاااٌِتَُّللَاُِاََِِلاااِآُْساااِ َطٌن  ِِ  ﴾امَاااِذَُنَُُْجاااٌ

 [35غافر:]

الجـدال فـي آيـات هللا .  3والجدال في افية الكريمة ممقوت ألنه ال ُياتمد على يجة ُيؤخا تهـا

يصـــب علـــى رؤوس أصـــحابه أشـــد بغـــض هللا ومقتـــهس ولـــالك جـــاء باـــد هـــاا صـــورة مـــن أبشـــد 

يـا هامـان اتـنِّ وهـا  الصـورة هـي قـول فرعـون   سصور الجدال لتؤكد أنه موجب ألبشد الاااب

  لي صريا ....

( إلفادة تجدد مجادلتهم وتكررها وأنهم ال ينفكـون عنهـا . وهـاا اختيار المضارع في )يجادلون  

  .4" في ذمهم وكناية عن ذل جدالهم الاد أوجب ضةلهمصريح 

                                                                                                                                                               
 .352ص س21ج الطبرد : جامد البيانس.1
 .28ص فصلتس محمد أتو موسىس آل يمسان،ر :  . 2
 .55ص س14ج . الرا د : التفسير الكبير س 3

 .142ص س25ج محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس.4
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ُحَ َااٌْهِلَُِِنُ ِاايُْصااْد ِرِهلُِ﴿وقولدده تعددالى :  مْ َنُ ِاايُتََُااٌِتَُّللَاُِاََِِلااِآُْسااِ َطٌن  ِِ  ﴾ََِنُامَااِذَُنَُُْجااٌ

 [56غافر:]

 1ية الكريمة هو التكبر والتا،م قول ال،مخشرد : سبب الجدال في افي

 سوهـو كِّب ـر فـي صـدورهم سهـو تيـان سـبب جـدالهم سالوارد في افية الكريمـة الجديد في الجدالو 

ثـــم تاـــر  مـــن افيـــات مـــا ينـــ،ع هـــاا الكبـــرس ويـــديض هـــاا الجـــدالس فتـــاكر خلـــب الســـموات 

فكيـــف يســـكن الكبـــر صـــدور أصـــارر خلـــب هللا يتـــى  سوأنـــه أربـــر مـــن خلـــب النـــاس سواألر 

 ياارضوا آيات خالقهم .

وتقييد المجادلة تالك مد استحالة إتيان الحجـة ل يـاان  (يجادلون )ـت نامتالق والمجرور والجار

 .2 بأن المتكلم في أمر الدين ال تد من استناد  إلى يجة واضحة وبرهان مبين

مْ َنُ ِيُتٌََُِتَُّللَاُِحَاَىُُِْ َآ ْ نَُ﴿: وقوله تعالى ِِ  [69] غافر : ﴾حَمَِلُ ََآَُِمَىُامَِذَُنَُُْجٌ

واالستفهال  سيصرفون عن آيات هللا مد ها  األدلة القا اة والبراهين السا اة والمقصود كيف

 ما دال هناك يياة ووجود.  ساستنكاردس والجدال بصيغة المضارع للداللة على استمراريته

والمةيـــف أن ســــورة رــــافر تنيــــت علــــى إبطــــال جــــدل الــــاين يجــــادلون فــــي آيــــات هللا جــــدال   

والباعــث لهــم علــى المجادلــة فــي  سوتكــرر ذلــك خمــس مــرات سمــن أولهــا إلــى آخرهــا سالتكــايب

 هو ما اشتمل عليه القرآن من إبطال شركهم. سآيات هللا

ُ﴿: وقوله تعالى مْ َنُ ِيُتٌََُ ِنٌََُمٌُمَْ ِلُِمِنَُمِحل   ِِ  [35] الشورى : ﴾َ َُِع ََلُامَِذَُنَُُْجٌ

                                                           
 . 355ص س5ج . الكشاع : ال،مخشرد س1
 .79ص س24ج س . األلوسي : رو  المااني 2
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مـا لهــم مـن مهــرب ومخلــص ف ستـرب  افيــة الكريمـة الجــدال بغيـر يــب بالتحــاير مـن عقــاب هللا

 ال ملجأ إليهم سوى هللا 1  الاين يجادلون هم الكفار و س يقول القر بي:من الاااب

كــل منهمــا يحـــاول إقنــاع الطـــرع  سارتــب  الجــدال فـــي افيــات الكريمــة الســـابقة توجــود  ـــرفين

 )جـادل(فالفاـل  سماتمدا على الحجة والبرهان في إثبات كةمه سافخر بسةمة وصحة كةمه

س وجـــاء الفاـــل )جـــادل( يفيـــد المشـــاركة تـــين  ـــرفين ياتمـــد كـــل مـــنهم علـــى يجـــة تقـــود موقفـــه

بصــيغة المضــارع للداللــة علــى اســتمراريته علــى مــّر الــ،منس كمــا جــاء الجــدل مــن جهــة أهــل 

س التــي ال تاتمــد علــى يجــة المجادلــة ضــمن المجادلــة المامومــة الكفــر والشــركس لــالك صــنفت

 .قوّية

 

 

 

 

 

 مارى 

 على المشاركةس وفيما يأتي التوضيح:( للداللة اء الفال )مارى ج

يقــال   المـيم والـراء والحـرع الماتـل أصـةن صـحيحان يـدّل أيـدهما علـى مسـح شـيء واسـتدرار  س

ـراء ممـا يتمـارى فيـه الـرجةن مرى الناقة إذا مسحت للحلب س وافخر على صةبة فـي شـيءس والمِّ

 .2  : الُمحاّجة فيما فيه مِّريةالمماراة و   س1ألّنه كةل فيه باض الشّدة  
                                                           

 .330ص س16. القر بي : الجامد أليكال القرآن س ج 1
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ََُِنُامَاِذَُنُ﴿وردت صيغة مارى مرة وايدة في الحـواميم فـي قولـه تاـالى : ََ ُحَ َ َُِع َْتا َنُحَاََ اٌُاِمَحاقُّ

ُاَِعلدُ  ُمَِفيَُضَ ل  ٍِ  [18] الشورى :﴾َُْتٌْر َنُ ِيُامَسٌَب

والمماراة : المةجة ألّن  س 3ويجادلون فيه يقول الطبرد :   يمارون : يخاصمون في قيال الساعة 

 .4 رل وايد منهما يمرد ما عند صايبه

التـردد فـي األمـر وهـو أخـص مـن  س وإنما تـدّل علـىسي أن المماراة ليست من المفاعلةويرى األلو 

ومانى المفاعلة رير مقصود فالمانى أن الـاين يتـرددون فـي أمـر السـاعة ويشـكون   :يقول الشك

ممـاراة : المةيـة إلدخـال ال  بقولـه: لممـاراة س ويشير محمد اتن عاشور إلـى ا5 بايد في ضةل فيه

 . 6  الشك على المجادل

س خبيثــة الــاين يمــارون فــي الســاعة يشــككون بأراذيــب وييــلوي،هــر مــن تفســير افيــة الكريمــة أّن 

رِّى الناقة بالخدياةس ادلين يسـتخرج مـا ألن كـة مـن المتجـ ؛وإ ةق الممـاراة علـى المجادلـة رما تم 

 .عند صايبه

واستخدال المضارع ياني أنهم ال يفترون فـي م،اولـة هـا  األراذيـب التـي يحـاولون فيهـا التشـكيك  

 .الساعةم على مجادلة األدلة التي تثبت في الساعةس وتشكيكهم قائ

                                                                                                                                                               
 .مادة مرى . اتن فارس : مقاييس اللغةس  1
 مادة مرى. .األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس 2
 .520ص س21ج . الطبرد : جامد البيان س 3
 .402ص س5ج . ال،مخشرد : الكشاع س 4
 .26ص س25ج .األلوسي : رو  الماانيس 5
 .71ص س26محمد اتن عاشور : التحرير والتنويرس ج 6
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صــاما  الداللــة نفســهاسوجــاء المصــدر )خصــال( فــي الحــواميم يحمــل  يقــال خاصــمته مخاصــمة وخِّ

ـم افخـرس أد جانبـه وأن يجـاب كـّل  نى نا عتهس بما وأصل المخاصمة أن يتالـب كـّل وايـد بُخص 

 .1  وايد خصم الَجوالِّب من جانب

َُ ْهاَ ُ ِايُ﴿مرة واحدة فدي الحدواميم فدي قولده تعدالى : ورد المصدر )خصام( ٍِ حََ َماِنُُْنََراَُْ ِايُاِمِحِ لَا

 [18] الزخرف : ﴾اِمِخَ ٌِ َُغِلْآُْمِْلنُ 

أد ال ي،هـر يجـةس وال يقـيم دلـيةس وال يكشـف عمـا فـي نفسـه كشـفا "  :مبـين ريـر الخصـال فـي وهـو

وتخلــ  الماـانيس يتــى ذكــر  رأة قلمـا تجــد امــرأة ال تفسـد الكــةلسويقــال أن المقصـود هــو المــ س2 واضـحا

 .  3عن باض الناس أنه قال : إذا دخلنا على فةنةس ال نخرج يتى نالم أن عقلها عقل امرأة 

المراد بمن ينشأ في الحلية : األصنالس وكانوا يتخاون كثيرا منها مـن الـاهب والفضـةس ويجالـون  وقيل

س إال إن أريـد 4لكن هاا الكةل يباد هاا القول )وهو في الخصـال ريـر مبـين(و  الحلي على كثير منهاس

 . تنفي اإلبانة نفي الخصال أد ال يكون منها خصال 

 إذن الخصال هو ظاهرة المجادلة والمنا عة في الكةل والمحاّجة .

علــى ويجيــ، محمــد تــن عاشــور أن يحمــل الخصــال مانــى التقاتــل والــدفاع باليــدس ألن الخصــم يطلــب 

 5المحارب 

 :  ومن المصادر التي جاءت تنفس المانى في الحواميم

 .6وكونك من شّب رير شب صايبكس أو من شب  الاصا تينك وبينه الشقاق: المخالفةس

                                                           
 .285ص .األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس 1
 .580ص س21ج . الطبرد : جامد البيانس 2
 .7ص س8ج أتو ييان : البحر المحي سان،ر : . 3
 .538ص س7ج . اتن عطية : تفسير اتن عطيةس 4
 .182ص س26. محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ج 5
 .األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس مادة ترك. 6
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اتِْلَُِِنَُكاٌَنُِماِنُِبِناِدَُّللَاُُِْاَلُ﴿ورد المصدر )شقاق( مرة واحدة في الحواميم في قوله تعالى :  ُِ رِْلُحََرحَ

ُاَِعلدُ َكفَِآ ُْ ُِمَتِنُْهَ ُ ِيُِش ٌَر   [52] فصلت : ﴾ِلُاََُِِّمِنُحََضلُّ

والمانــى : مــا أنــتم عليــه مــن إنكــار صــدق القــرآن لــيس صــادرا عــن ن،ــر وتمحــيص  وإنمــا جــا فتم بــه 

قبــل الن،ــرس فلــو تــأملتم اليتمــل أن ينــتج لكــم التأمــل أنــه مــن عنــد هللاس وأن ال يكــون مــن عنــد س فــحذا 

 .1األول فقد أقحمتم أنفسكم في شقاق قود فر  االيتمال 

 فالشقاق في افية هو الاصيانس والمراد عصيان أمر هللاس ل،هور أن القرآن من عند .

ومـد أن الشـقاق البايــد فسـر بــالخةع البايـدس إال أن لفــف الشـقاق فيـه مــا لـيس فــي الخـةعس ألن فيــه 

 قدرا من المنا عة .

لمــا اتفقــت عليــه الجماعــةس ورضــيه الاقــلس وقبلتــه األخــةقس  والشــقاق يــأتي مــن كــون صــايبه مفــارق  

 .2 ودعت إليه الحكمةس فهو بايد عن الحب والادل والجماعة 

 

 

 

 : فاَعل بمعنى المجردالمبحث الثاني

 

 

 
                                                           

 .16ص س26ج محمد تن عاشور : التحرير والتنويرسان،ر :  . 1
 .498.محمد أتو موسى : آل يمس ص 2
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بمانــى )َفَاــل(س نحــو ســافرت بمانــى َســفرت أد خرجــت  اعــل( عنــد اللغــويينفجــاءت صــيغة )

س ويينمــا تجــيء فاعــل بمانــى َفَاــَل فحنهــا ال تــدّل علــى 2ســترأباددس واأل1للســفر وأتــر هم ســيبويه

 1المشاركة ألنها تكون من  رع وايد نقول : جاو ت المكانس  وداويت المريض 

                                                           
 .68س ص4. سيبويه : الكتابس ج1
 .99. األسترأباذد : شر  الشافيةس ص2
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 جاء في الحواميم فاةن تهاا المانى وهما :

 اركب

ا باضــاس   البــاء والــراء والكــاع أصــل وايــد وهــو ثبــات الشــيءس ثــّم يتفــرع فروعــا يقــارب باُضــه

 س2وُخّص اإلتل بالبرك ألّنها ال تكاد تبرك في َمب َرك وعرس إّنما تطلب السهولة 

ولّما كان الخير اإللهي يصدر من ييث ال  سأصل الَبر ك صدر الباير وإن استامل في رير  

وعلــى وجــه الُيحصــى وال ُيحصــر قيــل لكــل مــا يشــاهد منــه  يــادة ريــر محسوســة بــارك  سيحــّس 

 .3وفيه تركة  سركوهو مبا سفيه

َ َجعَاااَلُ ِلَ اااٌُ﴿وردت )بـــارك( مـــرة وايـــدة فـــي الحـــواميم بصـــيغة الماضـــي فـــي قولـــه تاـــالى : 

ُِم َساٌئِِ لنَُ َُساَ اء  ُحََُاٌ   ٍِ : ]فصدلت﴾َرَ اِسَيُِمِنُ َِ رَِ ٌَُ اٌََرَكُ ِلَ ٌَُ رََدَرُ ِلَ ٌُحَِرَ ا ََ اٌُ ِايُحَِراَعَا

10] 

 التوضيح : أتيوفيما ي سلنماء وكثرة الاطاءداللة ابارك( تحمل جاءت صيغة )

والبركــة هــي الخيــر  سوجاــل فيهــا البركــة سأرثــر خيرهــا وأنمــا  : (بــارك فيهــايقــول ال،مخشــرد: )

ويقــول األلوســي:   بــارك  .4 وماشــيته  سالنــافدس وفــي األر  خيــرات كثيــرة فيهــا ر ق اإلنســان

 5فيها: كثر خيرها 

وجميــــد  سطريقــــة مــــا ليســــتفيد منــــه اإلنســــان والحيــــوانالبركــــة فــــي الشــــيء جالــــه ميســــرا بإذن 

 المخلوقات فالبركة تحمل مانى الجال مد التكثير .
                                                                                                                                                               

 .136ص .محمد عبد الخالب عضيمة: المغني في تصريف األفاالس 1
 .مادة ترك س. اتن فارس : مقاييس اللغة 2
 .مادة ترك األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنسان،ر : .  3
 .370ص س5ج .ال،مخشرد : الكشاعس 4
 .101ص س24ج . األلوسي: رو  الماانيس5
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فـة يسـتطيد أيـد أن يجمـد هـا  البركـات  سولكّنها ُملّمة س)وبارك فيها( عبارة شديدة االختصار

 سصـــىفبـــارك فيهـــا جالهـــا مباركـــة بخيـــرات ال ُتاـــّد وال ُتح سالتـــي جالهـــا هللا علـــى هـــا  األر 

حرهــاس والاطــاء فــي كــّل شــبر وبا نهــا يمــّد بــالخيرس والبركــة فــي تّرهــا وب سظاهرهــا يمــّد بــالخير

 فيها.

يتى يـأتي التقـدير باـد  هـا  البركـات التـي ال  ( على قوله )قّدر فيها أقواتها(وقّدل )بارك فيها 

 .1  فيكون له نفد وله دوال ستاّد وال تحصى

َُِاَاٌُ﴿: ة واحدة في قوله تعالىمفعول مر الم اس من األسماء ورد  ٍ ُْمٌََْرَكا  ٍ َِاٌَُحَِاَزِمنَاٌ ُْ ِايُمَِل َا

 [3الدخان :] ﴾ْكنٌَُْمِنِذِرُنَُ

ويغفـــر مـــن  سوســـماها مباركـــة لمـــا ياطـــي هللا فيهـــا مـــن المنـــا ل س: هـــي النمـــاء وال،يـــادةالبركـــة

  .2قة ذلك وتفسير وهي يقي سمن الخير وينيل سويبث من الريمة سويقسم من الح،وظ سالخطايا

أن،لنـا  فـي ليلـة منافد في دينهم ودنياهمسوعبـارة )لما تحمل للاباد من الكثيرة الخير  :والمباركة

و ادت خيــرا وبركــه تن،ولــه  س( تانــي  أن الليلــة التــي أنــ،ل هللا فيهــا القــرآن كانــت مباركــةةمباركــ

ن لم يصف بالبركة إال ن القرآإال أ سوبالررم من االختةع عند المفسرين في تحديد ها  الليلة

 سوكثرة المغفرة سوكثرة القبولسوالبركة الكثرة في الخير والنام والاطاء وكثرة اإلجابة ها  الليلةس

وأنهــا ســةل يتــى مطلــد  سومــن تركاتهــا أنهــا خيــر مــن ألــف شــهر سوهــاا يــرجح أنهــا ليلــة القــدر

 الفجر .

 

                                                           
 .340ص فصلتس .محمد أتو موسى : آل يمس 1

 .98ص س4ج اتن الاربي: أيكال القرآنس.2
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 نادى

ىّ علـى تجّمـددّل النون والدال والحرع الماتـل يـ  س : المجلـس ينـدو القـول يواليـهس فالّنـادى والّنـدِّ

ويقـــال  س: رفـــد الصـــوت وظهـــور النـــداءس 1س ُيقـــال نـــدى وأنـــداء وقـــد يـــدّل علـــى تلـــل فـــي الشـــيء

َبا﴿رقوله تاـالى : سللصوت المجّرد ِْ ٌءَُ َمتَْلُامَِذَُنَُكفَْآ اَُِكَتتَاِلُامَاِذأَُُِنِعاْقُاَِتاٌَََُُُِساَتْ َََُُِ

أد ال يارع إال الصوت المجـرد دون المانـى الـاد يقتضـيه تركيـب  [171] البقرة : ﴾ َ اَِداء

                                                           
 .مادة ندى اللغة س . اتن فارس : مقاييس 1
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ِ نَُ﴿ويقال للمرك ب الاد ُيفهم من المانى كقوله تاالى: سالكةل َِ ُُْنَاٌ ََ ئِا ُاَِعلادُ  ِملن حْ مَ   ﴾ َمَماٌن 

 .1[ فاستامال النداء فيهم تنبيها على بادهم عن الحب 44فصلت :]

أد الر وبــة يقــال: صــوت نــدّد رفيــدس واســتاارة النــداء للصــوت مــن  سنــداء مــن النــدىوأصــل ال

 2ولهاا يوصف الفصيح بكثرة الريب  سييث إن من تكثر ر وبة فمه يحُسَن كةُمه

ووايدة بصيغة  سثةثة بصيغة المضارع سوردت صيغة )نادى( في أرباة مواضد في الحواميم

 الماضي وفيما يأتي التوضيح :

َِاَ اٌْرُ﴿له تاالى :في قو  َِ ُِمِ اَآَُ َهاِذِ ُا َْ َِىُ ِِآَبِ ْنُ ِايُرَِ ِماَُِّرَاٌَلَُُاٌُرَاِ ِ ُحَمَاِلَ ُِمايُْمِ ا َ اٌَ

ِِْ ْآ نَُ  [51] الزخرف : ﴾ َِجِآأُِمِنُ َِحتِيُحَ ََ ُ ْ

والمانــى أنــه أمــر بالنــداء فــي مجــاماهم  سونــادى فــي قومــه أد جالهــم محــة لندائــه وموقاــا لــه

س فيمـــا يـــرى 3أد أمـــر بقطاهـــا  سكقولــك قطـــد األميـــر يـــد اللــص سفُأســـند النـــداء إليـــه سوأمــارنهم

س لتنتشر باـد ذلـك ه لا،ماء قومه سفنادى فيما تينهمأنه رفد صوته تنفسهس باد جما األلوسي 

 4مقالته تين جميد الناس 

بالنـداء  ألنـه الـاد أمـر سوإسناد  إلى فرعون ما هو إال مجـا  عقلـي س: رفد الصوتإذن النداء

ياينـون  5وكـان يتـولى النـداء بـاألمور المهمـة الصـادرة عـن الملـوك واألمـراء منـادون  سفي قومه

 . لالكس وربما نادوا في األمور التي يراد علم الناس تها

                                                           
 مادة ندى. .األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس 1
 مادة ندى. .المصطفود:التحقيب في كلمات القرآنس 2
 .450ص س5ال،مخشرد : الكشاعسجان،ر : . 3
 .91ص س25. األلوسي : رو  الماانيسج 4
 .229ص س26ج . محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس 5
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مـــن ســـواء كـــان النـــداء مـــن فرعـــون أو مـــن المنـــادد الـــاد أوكـــل إليـــه فرعـــون  مهمـــة النـــداء و 

وإنمــا كــان  سقولــه )فــي قومــه( ألنــه لــم يقــل نــادى قومــهالضــرورد الــرب  تــين )نــادى فرعــون( و 

ـــه أرســـل تهـــا  الرســـالة التـــي هـــي قولـــه تاـــا سالنـــداء فـــي قومـــه ألددديس لدددي ملددد  لى  ومانـــا  أّن

استشـار خطـرا  وال يكون هاا األمر إال إذا سس أرسل تها مناديا ينادد فيهممكان إلى كل مصر

 .  يهدد 

ألنه استدرك الخطر مـن يولـه فحـاول أن يكسـب  سيةوفرعون لم يقل يا قومي إال في ها  اف 

 .1  ويثير عصبيتهم سالناس ويقربهم ودّ 

ُ﴿وفددي قولدده تعددالى : ََ ااىُحْ مَئِاا َُ ْهااَ َُب َااِلِ ِلَُبت  ُُِْؤِمنْاا َنُ ِاايُتَخَااِِ ااِلَُ ِرااآأ ََ َُ امَااِذَُنُ َ ِشاافٌَءأ

ُاَِعلدُ  ِ َنُِمِنَُمَمٌن  َِ  [44] فصلت : ﴾ُْنٌَ

 2ت قلوبهم عن فهم ما ن،ل به القرآنس فهم كمن ُينادى من مكان بايد يقول الطبرد:  عمي

لـك مثـل مـن أنهم ال يقبلونـه وال يرعونـه أسـماعهمس فمـثلهم فـي ذ  ياني: بايد مكان من ينادون 

 .3 "يصيح به من مسافة بايدة  ال يسمد من مثلها الصوت فة يسمد النداء

 ستمثيـل لحـال إعراضـهم عـن الـدعوة عنـد سـماعها  يـدينـادون مـن مكـان با والواضح أن جملة 

 يفهم: أنت تنادد من مكان بايد . والارب تقول لمن ال سبحال من ينادد من مكان بايد

 لـيس المقصـود بـه سـماعهم  ينـادون مـن مكـان بايـد : تاـالى قولـهويرى محمد أتو موسى فـي 

وإنما المراد إباادهم  سألّن هاا مدلول عليه بقوله في آذانهم وقرا سدعاء ونداء أو عدل سماعهم

                                                           
 .416ص ل يم ال،خرعس. محمد أتو موسى : آ 1
 .485ص س21ج .الطبرد : جامد البيانس 2
 .376ص س5ال،مخشرد : الكشاعسج.3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=41&ayano=44#docu
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ونداء البايد يكون مجا ا عن نداء الميتس وعلى هاا يكـون الخبـر عـن اسـم اإلشـارة  سوهةرهم

 .1دعاء عليهم بالهةك 

َُِنُْشَآَكٌئِيُرٌَمْ اُتَخَاٌََكَُماٌُِمنَاٌُِماِنَُشاِ لدُ ﴿:له تاـالىوفي قو  ُِ ِلُحَ ِِ  [47فصدلت :] ﴾َ َُِ َ ُُْنٌَ

 2 ويول يناديهم أد ينادد هللا المشركين أين شركائي الاين  عمتم في الدنيا أنها آلهة تشفد 

 سويـا مـن أجـل اإلسـماعوالنداء رفد الصـوت بـالكةل رفاـا ق سالنداء كناية عن الخطاب الالنيو 

فأصــل النــداء الجهــر بالصــوت  سوهــو الصــوت المرتفــد سوهــو مشــتب مــن النــداء بكســر النــون 

ومنـــه ســـمي دعـــاء الشـــخص شخصـــا ليقبـــل إليـــه نـــداءس لـــالك جالـــوا لـــه يروفـــا  سوالصـــيا  بـــه

 .3ومنه سمي افذان نداء  سأيا ممدودة ياس

اء فــي االســتفهال أيــن شــركائي؟ وافيــة مشــركين يحمــل شــيعا مــن التــوبيخ الــاد جــالونــداء هللا 

تحمــل الكثيــر مــن الغضــب ألنهــا جــاءت باــد عــر  األدلــة والبــراهين التــي تــرتب  توجــود الــه 

 وايد اليمكن أن يكون شريكا له بحال من األيوال .

ِ َنُمََتِ ااْيَُّللَاُِحَِكَْااْآُِمااِنَُمِ ااتِْمِلُحَُ﴿وقولــه تاــالى :  َِ ِافَْسااْمِلَُِِخُ ْااِدَبِ َنَُِمَااىََُِنُامَااِذَُنَُكفَااْآ اُُْنَااٌ

َُتٌِنُ َتَِمفْْآ نَُ  [10] غافر: ﴾اِْلِ

أنفســهم  وقــد مقتــوا وهــم فــي النــارس ينــادون  ستــأتي افيــة  لبيــان أيــوال الكفــار باــد دخــول النــار

 .4 األمارة  بالسوء التي وقاوا فيما وقاوا باتباع هواها يتى أرلوا أناملهم من المقت

 .1 والمقت مستاار لقلة التدتر فيما يضر 

                                                           
 .458ص فصلتس آل يمس محمد أتو موسى :ان،ر :  . 1
 .332ص س15ج .القر بي : الجامد أليكال القرآنس 2
 .199ص س4ج محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس ان،ر :. 3

 .51ص س24ج األلوسي :رو  الماانيس.4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=10#docu
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: لمقـت هللا إيـارم فـي الـدنيا إذ اروا إليه مقتوا أنفسهم فقيـل لهـمفحذا كان يول القيامة فرأوا ما ص

   س أربر من مقتكم أنفسكم اليولفتكفرون  تدعون إلى اإليمان

ُرٌََلَُِاَْمِلَُمٌِكتْ نَُ﴿:وفي قوله تاالى ََ ُِملَِ ِ َُب َِلنٌََُراُّ َْ ِ اٌََُُُمٌِم َِ  [77]الزخرف : ﴾َ اٌَ

فنـالهم فيهـا مـن  سوالمقصود في افية الكريمة : نادى هؤالء المجرمون بادما أدخلهم هللا جهـنم

يتــى نــتخلص مــن هــاا  سيــا مالــكس  ليمتنــا ربــك سا ن جهــنمالاــااب والــبةء مــا نــالهم مالكــا خــ

 .2الاااب 

إمــا ألن إبةســهم فــي عــااب  سوجــاء نــداؤهم بصــيغة الماضــي مــد أنــه ممــا ســيقد يــول القيامــة

وذلـك إذا جالـت جملـة  سوأجـاتهم بمـا أجـاب بـه مالـك جهـنم وهـو اليـأس يكـون باـد أن نـادوا يـا

تقبل من،لــة الماضــي فـي تحقيــب وقوعــه تخريجــا للكــةل وإمــا لتن،يــل الفاـل المســ سونـادوا  ياليــة 

علـــى خـــةع مقتضـــى ال،ـــاهر نحــــو قولـــه تاـــالى ويـــول يـــنفخ فــــي الصـــور فصـــاب مـــن فــــي 

  . 3السماوات ومن في األر  وهاا إن كانت جملة ونادوا ماطوفة

ويبـدأ  سورأى أنهـا تحمـل الكثيـر مـن الغمـو  ساسترسل محمد أتو موسى في تفسير ها  افية

نـــادوا( وهـــي كلمـــة مبهمـــة كمـــا يقـــول ألن مـــن شـــأن األخبـــار عـــن هـــؤالء و  فـــي قولـــه )الغمـــ

غرابـة األربـر فـي افيـة والسالمحبوسين في سراديب الاااب واألهوال بأنهم نـادوا أن يثيـر ويلفت

فكـان مـن المفتـر  أن يقولـوا يـا  س( ألن المطلوب أن يقضي علـيهم رب مالـكالتالية )يا مالك

وكـأنهم هـم الـاين دعـوا ربهـم  سولكن عبارتهم ألغت وسا ة مالـك سض علينامالك ادع ربك ليق

                                                                                                                                                               
 96ص س25ج .محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس 1
 .645ص س21ج الطبرد : جامد البيانس 2
 .645ص س26ج . ان،ر: محمد تن عاشور : التحرير والتنويرس 3
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مـــد أنـــه فـــي هـــا   سولـــم يقولـــوا ربنـــا سوقـــالوا لـــيقض علينـــا ربـــك سولـــيس مالكـــا سليقضـــي علـــيهم

 1والسبب ألن نفوسهم ال تساعدهم على ذلك  سلوهية هللا ع، وجلأاللح،ات ال يشّكون في 

يـــات الكريمــة الســـابقة بمانــى )فاـــل( المجـــردس ألّن والخةصــة: جـــاءت صــيغة )نـــادى( فــي اف

 المناداة من  رع وايد.

 

 

 

 

 حاسب

جــاءت فــي  ييــث سالمصــدر الحســاب مــن الفاــل ياســب فــي  موضــاين فــي الحــواميمرمــا ورد 

 وفيما يلي التوضيح : سنهاية الفاصلة القرآنية

بُ  الحساب استامال الاددس ُيقال ـباناس والحِّ  : َيَسب ت أيسِّ اب مـا ُيحاسـب عليـه اإلنسـان َسـوُيس 

َسابافُيجا ى بِّحسبه  2  س وياسبه ُمحاسبة ويِّ

ُُْااِؤِمْنُاِلَااِ ِ ُ﴿ففــي قولــه تاــالى :  ََ ُ ُْمتََمْ ِااآ  َ رَااٌَلُْم َسااىَُِا ِاايُْبااِذْتُاَِآا ِاايَُ َرا ِْمااِلُِمااِنُْكاال ِ

 [27] غافر: ﴾اِمِحَسٌ ُِ

                                                           
 .501. ان،ر : محمد أتو موسى : آل يم ال،خرعس ص 1
2
 .فاألصفهَنيف:فمفرداتفألفَظفالقرآنف فمَدةفَحِسبَفف
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ألّن اإلنسان يحاسب  ستيول الحساب وسمي هاا اليول 1" الج،اء  :والمقصود تيول الحساب هنا

دون التغاضـي عـن أد مـن هـا   سوإن شـرا فشـرا سإن خيـرا فخيـرا سفيه على أعماله بشكل دقيب

 األعمال.

ُحَِ ُحِْاتَاىَُ ْهاَ ُ﴿: وقوله تعالى ٌُِماِنُخََكاآ  ُِمتِ ََ ٌَُ َمِنَُبِتَلَُصاٌِمح  ََ َمِنَُبِتَلَُسل ِئٍَُ  ََ ُُِْجَزىَُِ

ُْ ََ ُ َُُِدْل ْ َنُاِمَجنٍََُُِْآَزرْ َنُ ِلَ ٌُاََِِلِآُِكَسٌ ُ ْمِؤِمنأ ََ  [40] غافر : ﴾ مَئِ

تــل  سوالمقصــود فــي قولــه بغيــر يســاب أّن هللا يقاتــل المــؤمنين يــول القيامــة ال بقــدر اســتحقاقهم

 بأرثر منهس فالحساب في ها  افية بمانى المبالغة في الاطاء . 

 )بغيـر يسـاب( وشبه الجملة  سيالية تحمل مانى التجدد( جملة وجملة )ير قون بغير يساب

 ألن عطاء هللا ال يدود له . سيين تكون من هللا فة يدود لها

وقال  سا كان ال نهاية لالك الثواب قيل بغير يساباختلف فيها المفسرون فمنهم من قال : لمّ 

التفضل ما يخرج ال آخرون: ألنه تاالى ياطيهم ثواب أعمالهم ويضم إلى ذلك الثواب من أقس

 ؛يسـاب وتقــدير يانــي أن جـ،اء السـيعة لــه واقــد فـي مقاتلـة يسـاب بغيـر عـن الحسـابس وقولــه

لصــالح فبغيــر تقـدير ويســاب تــل مـا شــعت مــن فأمــا جــ،اء الامـل ا سلـعة ي،يــد علــى االسـتحقاق

جانــب الريمـــة  راجــح علـــى جانـــب   هـــاا يــدل علـــى أن و سال،يــادة علـــى الحــب والكثـــرة والســاة

 .2الاقاب

 عاقب

 :المصدر )الاقاب( مرتين في الحواميم رما ورد 

                                                           

 .460ص س7البحر المحي سجأتو ييان :  .2
 .21الرا د : التفسير الكبيرس صان،ر : . 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=40&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=40&ayano=40#docu
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َِكاَزاْ ُِماِنُاَِعاِدِهِلُ َُ﴿ففي قولده تعدالى : َِ َ ا ِْ َْ ِلُرَاِ ْ ُاْا حُ  ُاَِآْسا ِمِ ِلَُكاذَاَِيُرَا  ٍ ُحَْما َهَتاِيُْكالُّ

مْ اُاٌِِمٌَِْهِلُِملِْدِكْض اُاَُِِّاِمَحَقُ ََََلِذ ْْ ِلُ ََمِلَفَُكٌَنُِب ٌَ ُِ َِ  [5] غافر: ﴾ِملََِْلذْ  َُْ َجٌ

َقــَب الرجــُل : تــَرَك ولــدا ر الرِّجــلس أع  بــاس و  الَاقِّــب: ُمــَؤخِّّ اب َقــالاقوبــة والاِّ  س وَعَقَبــه إذا تــة  َعق 

 .1 بة تختص في الاااب فق ااقَ والمُ 

للســاماين  فــحنكم تمــرون علــى ديــارهم وتــرون أثــر س وهــاا تقريــر فيــه تاجيــب عقــاب كــان فكيــف

وارتفـى بالكسـرة عـن يـاء اإلضـافة فـي  سمـن عـدل اعتبـار هـؤالء   أن يكـون وجـوّ  سوقد تهم مما

 .2عقاب ألنها فاصلة 

تهم( نّ إ ألنهـا جاماـة لماـان كثيـرة فهـي تانـي س قوله )فكيف كان عقاب( قائم على قوله )فأخـا 

 سوالصـــيحة التـــي أهلكـــت ثمـــود سوتانـــي الـــريح الصرصـــر التـــي أهلكـــت عـــادا سإرـــراق قـــول نـــو 

ووعد من هللا لهؤالء  يث على الن،ر في تفاصيل كلمة )فأخاتهم( فكيف كان عقاب(وجملة )

 .3لتي ستحسم هاا الصراع في النهايةوأن يد هللا هي ا سالاين يديرون الصراع مد أهل البا ل

ُاََِاَْ ِلَُكٌاَِيُ َاَِ ِلِ ِلُْرْسا ْْ ِلُاٌِِمَْل ِنَاٌِتُ ََمفَاْآ اُ ََََلاذَْهْلَُّللَاُْ﴿وقوله تاـالى : ََ َُشاِدُْدُخَِم َِاَاَُّْرَاِ أ 

 [27غافر:] ﴾اِمِع ٌَ ُِ

 شديد الاقاب( من باب المبالغة في التحاير والتخويف.ختمت افية بقوله )

فكل مؤمن يالم أنه قود وشديد  سوشديد الاقاب ال يراد به اإلبانة عن ظاهر مانا  ألنه مالول

ـــى هـــؤال سالاقـــاب ـــة عـــن شـــدة رضـــب هللا عل ء الـــاين جـــاءتهم البينـــات وإنمـــا المـــراد بـــه اإلبان

                                                           
 .مادة عقب . األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآنس 1
 .44ص س24ج األلوسي : رو  الماانيسان،ر : .  2
 .22ص .محمد أتو موسى : آل يمس 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=40&ayano=5#docu
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ــا ارتــب  هــاا الــرفض بالاقــاب  سومــن رفــض الــدليل والبرهــان رفــض الحــب سفرفضــوها ومــن هن

 .1الشديد 

ـــين همـــا  والمةيـــف أن صـــيغة )فاعـــل( هـــي أقـــل الصـــيغ ورودًا فـــي الحـــواميمس وجـــاءت بماني

 المشاركةس وفال بمانى أفال.

 

 

 

 الخاتمة :

 أوجزها فيما يأتي :إلى جملة من النتائج  دراسةال تخلص

 سالتـراب  تـين سـور الحـواميم لـم يكـن علـى صـايد الشـكل فقـ  كاتتـدائها بـالحروع المقطاــة  

وكـأّن  سوتجـانس الخطـاب سفي الويـدة الاضـوية والموضـوعّية إنما كان هناك تراب  واضح

مــد ايتفــاظ كــل ســورة بخصوصــّية تمّي،هــا عــن ريرهــا مــن الســور  سالحــواميم ســورة وايــدة

 .األخرى 

 ــة فــي ســور الحــواميمس فمــثة ورود أفاــال تحمــل  للســياق االعتبــار األربــر فــي تحديــد الدالل

في سورة الشورى في نفس السياق ياطيها  ما يشبههامد ورود  داللة ماينة في سورة رافر

 الداللة نفسها.

                                                           
 .86ص : آل يمسمحمد أتو موسىان،ر : .  1
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 هـــي الماـــاني التـــي أفادتهـــا وأتـــر   س( هـــي أرثـــر الصـــيغ ورودا فـــي الحـــواميمصـــيغة )أفاـــل

   .ةاديالت

 إال أّن لكـــّل منهمـــا داللـــة  سفـــي المانـــى اللغـــود أفاـــل بمانـــى َفَاـــل الثةثـــي  قـــد َتـــرِّد صـــيغة

 . تختلف عن األخرى في السياق القرآني 

 الدخول في الوقت سمثل االستغناءأخرى  تحمل مااني في الحواميم جاءت صيغة أفال. 

 ل داللــة الفاــل الثةثــي أفاــل( تحمــالــواردة مــن صــيغة ) فــي ســور الحــواميم ســماء الفــاعلينأ

ـــالهم،ة ـــد ب ـــا مهمـــا فـــي  سالم،ي ـــه عنصـــرا لغوّي إال أّن المميـــ،ات االســـمية الســـم الفاعـــل جالت

وجـــاء يحمـــل  سوهـــو أرثـــر مشـــتب ورد مـــن صـــيغة أفاـــل ساالســـتامال القرآنـــي فـــي الحـــواميم

 دالالت مختلفة .

 داللــة علــى  سلتحقيــب دالالت أخــرى  غة )َفايــل(الاــدول عــن اســتخدال اســم الفاعــل إلــى صــي

 ثبوت الوصفس أو المبالغة فيه.

  فــي مجـــاالت متنوعــة منهــا اســتقامة الشـــيء   تاديــةال فـــي الحــواميم  ()فّاــل صــيغةأفــادت

التشــريف بالمكانــة والمن،لــة  صــّورس تحســين الشــيء وتجميلــه مثــل: سّســّخر واعتدالــه مثــل:

تخلـيص  سنّ،ل مثل:الهبوط من أعلى والتدرج  س: صّرعالتحويل والتغيير مثل سفّضل مثل:

  ّوجس السكينة والرفب مثل: خّفف . االقتران مثل: سنّجى الشيء مثل:

 )النامـــة  فـــي الحـــواميم المبالغـــة والتكثيـــر فـــي مجـــاالت مختلفـــة منهـــا: أفـــادت صـــيغة )فّاـــل

مجــال اإليصــال مثــل  سمجــال الكشــف وإتــرا  الشــيء مثــل فّصــل قــّدرس و يــب الحــال مثــل:

 دّمر . مجال القوة والشّدة مثل: سرة واإلدراك مثل لّقىمجال المارفة والخب تّلغس
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 ( أفادت صيغة)سااني أخرى باإلضافة للصيرورة والمبالغة منهـا النسـبةم في الحواميم فّال 

 وأخيرا النحت. ساالنقياد والطاعةو  سبمانى أفالو  التوجه إلى المكانسو 

 )د االخـتةع فـي نـّ،ل وأنـ،ل مـمثـل  التشابه في الداللة الصرفّية تـين صـيغتي )فّاـل وأفاـل

س واإلنـ،ال وأن،ل دّل على الامول نّ،ل دّل على التنجيم واألهمية والتكثيرسف سالداللة السياقّية

 دفاة وايدة.

  ّس فالكثير من مااني فّال تصحبها التاديةل يؤاخي أفال في التاديةفا . 

 فـي يـين دّل الفاـل  دّلت صيغة فّال من الفال الثةثي )بان( على توضيح الدين وشريهس

 اإلفصا .أبان من نفس الفال على 

 المانى اللغود مد المانى الصرفي في باض األفاال. توافب 

 والمانــى األتــر  لهــا  الصــيغة هـــو  سالحــواميماعــل( هــي أقــل الصــيغ ورودا فـــي صــيغة )ف

 .المشاركة 

 فة إلـى داللـة المصادر الم،يدة يملت داللة األفاال الم،يدة في كثير مـن األييـانس باإلضـا

 الثبات والتوكيد واالستغراق المرتبطة بالمصدر.

 بالمصدر )تن،يل( لكثرة الدالالت التـي  سارتبطت بةرة االستهةل في أرلب سور الحواميم

س والخــةع تشــاتهت فــي داللتهــا( آل يــم)يحملهــا هــاا المصــدرس كمــا أّن جملــة التن،يــل فــي 

 . ران فيما بادها

 

 



244 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در والمراجعقائمة المصا
 .القرآن الكريم •

س س دار الالـم للمةيـين1ط األيمدد س موسـى تـن محمـدس ماجـم األفاـال المتاديـة بحـرعس •

 .1979 تيروتس

 سشددرش شددافية ابددن الحاجددب سـ(هــ686)ت رضــي الــدين محمــد تــن الحســن سســترابادداأل •

 تيروت. ستب الالميةس دار الك1ط س(محمد الحسن وآخرين تحقيب:)

لــت وأفالــتس )تحقيــب: رمضــان عبــد اَ (س فَ 311جــاجس إتــراهيم تــن ســهل )تأتــو اســحاق ال،  •

 س مكتبة الثقافة الدينية.1التواب(س ط
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 اإلســـكندريةس سدار الماـــارع س1ط سصددديغة أفعدددل ودالالتهدددا فدددي القدددرآن أســـادس توفيـــبس •

 ل.1990

)تحقيـب:  سألفدا  القدرآنمفدردات س (ـهـ502)ت أتو القاسم الحسين تـن محمـد األصفهانيس •

 .ل2009سدار القلم س4ط ان عدنان(سصفو 

روش المعددداني فدددي تفسدددير  س(ـهـــ1217)ت محمـــود تـــن عبـــد هللا شـــهاب الـــدين األلوســـيس •

 .1980س تيروت دار الفكرس ،1ط ،القرآن والسبع المثاني

 )تحقيب: سالبيان في رريب إعراب القرآن (سـه577)ت س أتو البركات تن األنبارد األنبارد  •

 ل.1980 يعة المصرية الاامةس القاهرةساله  ه عبد الحميد  ه(س

ن،م الدرر في تناسب  -أ س(ـه855)ت ترهان الدين أتو الحسن إتراهيم تن عمر البقاعيس •

 .1995 دار الكتب الالميةس تيروتس سافيات والسور )تحقيب : عبد الر اق رالب(

 ()تحقيـب: عبـد السـميد محمـد يسـنين سمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور -ب •

 .1987 مكتبة الماارعس  س1ط

س أنددوار التنزيددل وأسددرار التأويددل (سـهــ685)ت ناصــر الــدين أتــو ســايد عبــدهللا البيضــاودس •

 .ـه1418س تيروت الترا سدار إيياء  س1ط محمد عبد الريمن المرعشلي(س )تحقيب:

علــي توفيــب  ب:)تحقيــ المفتدداش فددي الصددرفس (ـهــ471) عبــد القــاهرأتــو بكــر الجرجــانيس  •

 .ل1987 س تيروتسمؤسسة الرسالة س1ط (س الحمد

س دار الكتـب الالميـةس تيـروتس 1هــ(س التاريفـاتس ط 816الجرجانيس علي تـن محمـد )ت  •

 ل.1983
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، )تحقيددق: محمددد علددي لخصددائص(س اـهــ392)ت أتــو الفــتح عثمــان تــن جنــي اتــن جنــيس •

 .الهيعة المصرية الاامة للكتاب س4ط ،النجار(

: س )تحقيـبزاد المسير في علم التفسدير (سـهـ597)ت الفرج جمال الدين أتو اتن الجو دس •

 .ـه1422 سدار الكتاب الاربيس تيروت 1ط عبد الر اق المهدد(س

مكتبـة  س2ط سالكافية فدي النحدو س(ـه646)ت عثمان تن عمر تن أتي بكر ساتن الحاجب •

 ل.2011 س بارستانسكراتشي سالبشرى 

 . ل1974 ر الماارعسداس 3ط س(ـه1398)ت النحو الوافي عباسس يسنس •

دار الكيـــان س شدددذا العدددرف فدددي فدددن الصدددرفس (ـهـــ1315تن محمـــد )تأيمـــد الحمـــةودس •

 س الريا .للطباعة

  تيــروتس دار الكتــب الالميــةس س1ط سصدديغة فّعددل فددي القددرآنيميــدس أيــةل مــاهر محمــدس  •

 ل.2008

 )تحقيــب: سالبحددر المحدديطس (ـهــ745)أتــو ييــان محمــد تــن يوســف  أتــو ييــان األندلســيس •

 .1993س س تيروتس دار الكتب الالمية1طأيمد(س  عادل:

الحجــة فــي القــراءات الســبدس )تحقيــب: عبــد هـــ(  370الحســين تــن أيمــد )ت اتــن خالويــهس  •

 .1979 دار الشروقس تيروتس س3ط الاال سالم مكرل(س

عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي علــى تفســـير  س(ـهــ1069الخفــاجيس أيمــد تــن محمــد )ت •

 تيروت. صادرسدار  البيضاودس
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 مكتبــة الفــة س س1ط ساإلعجدداز النحددوي فددي القددرآن الكددريم فتحــي عبــد الفتــا س الــدجنيس •

 ل1984 س يتالكو 

 سواإلرشــاد دار اتــن كثيــر واليمامــةس س3ط سإعددراب القددرآن وبياندده سي الــدينيــدرويــ س مح •

 ل.1992

 .ل1973 ستيروت الاربيةسدار النهضة  س1ط سالتطبيق الصرفي عبد س الراجحيس •

دار  سالتفسددير الكبيددر أو مفدداتيح الغيددبس (ـهــ605) أتــو عبــد هللا محمــد تــن عمــر الــرا دس •

 ل.2004 ستيروت سالكتب الالمية

محمد أتو الفضـل  : تحقيب) سالبرهان في علوم القرآن سـ(ه794ت) تدر الدين ال،ركشيس •

 . ل2000 ستيروت دار المارفةس س2ط س(إتراهيم

الكشداف عدن حقدائق التنزيدل وعيدون  س(ـه538) عمر أتو القاسم محمود تن ال،مخشردس •

 ل 1987تيروتس دار الكتاب الاربيس س2ط ساألقاويل في وجوه التأويل

 ل.1980س تيروت سمؤسسة الرسالة س2ط ال  مانه وأتنيتهسالف سس إتراهيمالسامرائي •

 الاـــات  لصـــناعة س2ط سبالغدددة الكلمدددة فدددي التعبيدددر القرآندددي سفاضـــل صـــالح الســـامرائيس •

 .ل2006 ستابالك

 ل.2007 سالكويت دار عمارس س1ط فضل صالحس مااني األتنية في الاربيةسس السامرائي •

بـــد )تحقيـــب: ع ساألصدددول فدددي النحدددو (ـهـــ316) أتـــو بكـــر محمـــد تـــن ســـهل ساتـــن الســـراج •

 س تيروت .الحسين الفتلي( مؤسسة الرسالة
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عبـد الـريمن ) تحقيـب :  ستفسدير السدعديس (ـهـ1376) عبد الـريمن تـن ناصـر سالسادد •

 . مؤسسة الرسالة  س1ط تن ماة اللويحب(

العقل السليم إلدى مزايدا  إرشاد س(ـه982) أتو الساود الاماد محمد تن محمد أتو الساودس •

 القاهرة . س دار المصحفسالكتاب الكريم

الددر المصدون فدي علدوم الكتداب  (سـهـ756)ت أتو الاباس شهاب الـدين سالسمين الحلبي •

 س دمشب.أيمد محمد الخراط(س دار القلم :)تحقيب سالمكنون 

 )تحقيـب: عبـد السـةل هـارون(س سالكتداب(س ـه180شر عمرو تن عثمان )تبأتو  سيبويهس •

 تيروت. سدار الجيل 3طس

)تحقيـــب:  (س المخصــصسهــــ485)ت اتــن ســيد س أتـــو الحســن علـــي تــن إســـماعيل النحــود  •

 .1996 تسدار إيياء الترا  الاربيس تيرو  س1ط خليل إتراهيم جفال(س

 : عبــد)تحقيــب تناسددق الدددرر فددي تناسددب السددور -أ س(ـهــ911) جــةل الــدين الســيو يس •

 ل.1986س تيروت سدار الكتب الالمية س1ط القادر أيمد عطا(س

س مركـ، هجـر )تحقيب:عبد هللا تن عبـد المحسـن( الدر المنثور في التفسير بالمأثور -ب •

 ل.2003 سللبحو  والدراسات

 .)تحقيب: محمد جاد المولى(س المكتبة الاصرية للغةالمزهر في علوم ا -ج •

 .ل1971النجف األشرعس مطباة األدبس سأوزان افعل ومعانيها هاشم  هس شةمس •

أضدددواء البيدددان فدددي إيضددداش  (ـهـــ1393) محمـــد األمـــين تـــن محمـــد المختـــار الشـــنقيطيس •

 ل1995 تيروتس سدار الفكر  للطباعة والنشر القرآن،
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فدتح القددير الجدامع بدين فندي الروايدة  س(ـهـ1250) تـن محمـدمحمد تن علـي  الشوكانيس •

 دار المارفةس تيروت. سوالدراية في علم التفسير

 سصـــــاتوني للطباعـــــة والنشـــــردار ال س1ط صـــــفوة التفاســـــيرس محمـــــدتن علـــــيس الصـــــاتونيس •

 . ل1997  سالقاهرة

 سجــامد البيــان عــن تفســير آد القــرآن (ـهــ310ت) سأتــو جافــر محمــد تــن جريــر الطبــردس •

 .تيروت مطباة دار الفكرس

دار إييـاء  سالتبيان في تفسدير القدرآنس(ـه672)ت أتو جافر محمد تن الحسن الطوسيس •

 .الترا  الاربيس تيروت

دار اتــن  س1ط سالتفسددير اللغددوي للقددرآن الكددريم مســاعد تــن ســليمان تــن ناصــرس الطيــارس •

 .ل2002 الساوديةس الجو دس

ــــن عاشــــورس • دار ســــحنون للنشــــر  سالتحريددددر والتنددددوير س(ـهــــ1390)ت محمــــد الطــــاهر ات

 . ل1997  ستونس والتو يدس

 منشــــأة الماــــارع س س1ط رآنــــيسالماــــاني الثانيــــة فــــي األســــلوب الق سعــــامرس أيمــــد فتحــــي •

 . 1976 ساإلسكندرية

أتـو  س1ط سبنية الفعل الثالثي في العربية والمجموعدة السدامية الجنوبيدة يحيـىس عباتنةس •

 . ل 2010ظبي للثقافةس

فخـر :تحقيـب) سالتصدريفالممتدع فدي س(ـهـ669)ت عصفور اإلشبيليسعلي تن مـؤمناتن  •

 ل.1998س تيروت دار اففاقس س3ط س(الدين قباوة
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)تحقيب:عــادل  سالُمقددرب ومعدده مثددل المقددرب اتــن عصــفور اإلشــبيليس علــي تــن المــؤمنس •

 .س دار الكتب المصرية1ط أيمد(س

س دار الحـديث س2ط سلوب القدرآندراسات ألسدس (ـه1404)ت عضيمةس محمد عبد الخالب •

 .القاهرة

ـــد الخـــالب • دار  س2ط نـــي فـــي تصـــريف األفاـــالسالمغ س(ـهـــ1404)ت عضـــيمةس محمـــد عب

 ل.1999س اهرةالحديثس الق

 سشـر  اتـن عقيـل علـى ألفيـة اتـن مالـك (سـهـ769اتن عقيلس عبد هللا تـن عبـد الـريمن )ت •

 .ل1980 ساهرةعبد الحميد(س مكتبة دار الترا س الق يحيمحمد م :)تحقيب

 :تحقيــب) سشــر  اتــن عقيــل علــى ألفيــة اتــن مالــك (769تس )الاقيلــيس تهــاء الــدين عبــدهللا •

 .ل2006 س تيروت المكتبة الاصريةس س2ط س(ي الدين عبد الحميديمحمد مح

 دار النشــر للجاماــاتس س1ط التحليددل اللغددوي فددي ضددوء علددم  الداللددة،محمــودس عكاشــةس •

 . ل2005 مصرس

 سعـــالم الكتـــب س1ط سدراسدددات لغويدددة فدددي القدددرآن الكدددريم وقراءاتددده سأيمـــد مختـــار عمــرس •

 .ل2001  سالقاهرة

 (س ماجـــم مقـــاييس اللغـــةس395)ت اتـــن فـــارسس أتـــو الحســـين أيمـــد تـــن فـــارس تـــن  كريـــا •

 .1979 )تحقيب: عبد السةل هارون(س دار الفكرس

ـــن  يـــادالفرّ  • ـــا يحيـــى ت ـــو  كري النجـــاتي  : أيمـــدتحقيـــب)ماـــاني القـــرآن  (سـهـــ207)ت  اءسأت

 .ل1883 سعالم الكتبس تيروت س2ط ن(سوآخري
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 التمييدز فدي لطدائف بصدائر ذوي  (سهــ817مجد الدين محمد تن ياقـوب)ت باددسالفيرو آ •

ـــة إييـــاء التـــرا  اإلســـةميس  س3ط محمـــد علـــي النجـــار(س )تحقيـــب: سالكتددداب العزيدددز لجن

 .ل1996 سالقاهرة

س )تحقيب:أيمـــــد حكدددددام القدددددرآنالجدددددامع أل س(ـهـــــ671)ت القر بـــــيس أتـــــو عبـــــد هللا محمـــــد •

 ل.1964س دار الكتب المصريةس القاهرة س2ط البردوني(س

سدار 2سطتفسددددير القدددرآن العظدددديم س(774)ت ســـماعيل تــــن عمـــر تـــن كثيـــرإ ساتـــن كثيـــر •

 .ل1998 سدمشب الفيحاءس

إييـاء دار  س1ط س(إتـراهيم مصـطفى :تحقيـبالتصـريفس ) س(ـهـ247) أتو عثمان الما نيس •

 .ل1954 س الترا 

 ستسددهيل الفوائددد وتكميددل المقاصددد (دهدد672محمددد بددن عبدددهللا بددن مالدد  ) اتــن مالــكس •

 ل. 1967 دار الكاتب الاربيس محمد كامل تركات(س )تحقيب:

محمــد عبــد الخــالب  )تحقيــب: المقتضددبس (ـهــ285)ت أتــو الابــاس محمــد تــن ي،يــد المبــردس •

 ل.1994 ساهرةس القياء الترا لجنة إي س2ط سعضيمة(

 .ل1995 ستيروت سس المكتبة الاصريةدروس التصريفعبد الحميد محمدس  سني الدييمح •

 سمركـ، نشـر الاةمـة المصـطفود  س1ط سالتحقيق فدي كلمدات القدرآنيسـنس  المصطفودس •

 . ـه1416 هران 

 دار صـــادرس س3ط لســـان الاـــربس (سـهـــ711)ت محمـــد تـــن مكـــرل تـــن علـــي اتـــن من،ـــورس •

 .ـه1414 تيروتس
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  2009القاهرة مكتبة وهبةس س1ط سدراسة في أسرار البيان آل يمس محمدس أتو موسىس •

 (سالكــريمس )تحقيــب: محمــد الصــاتوني (س ماــاني القــرآن338س أيمــد تــن محمــد )تالّنحــاس •

 ل1988س مكة المكرمةس 1ط

: محمـــد عبـــد الســــةل (س الناســـخ والمنســـوخس )تحقيـــب338تـــن محمـــد )تس أيمـــد النحـــاس •

 .ـه1408س تبة الفة س الكويتمك س1ط سمحمد(

 األردن. سس عالم الكتب الحديثة1ط سالصرف الوافيهاددس  نهرس •

مغني اللبيب عدن كتدب  س(761ت) أتو محمد عبدهللا جمال الـدينس اتن هشال األنصاردس •

 .تيروت دار الكتب الالميةس ميل ياقوبسإ: تحقيب ساألعاريب

حقيــب محمــد الفــروق اللغويــةس )ت (سـهــ395)ت أتــو هــةل الاســكردس الحســن تــن عبــد هللا •

 .س القاهرةس مصردار الالم والثقافة للنشر إتراهيم سليم(س

 تيروتس كتبة الاصريةسمالاإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم، هنداودسعبد الحميد أيمدس •

 .ل2002

 .ل1999سمكتبة المنار اإلسةمية س1ط سالصرف التعليميمحمد سليمانس سياقوت •

 )تحقيب:إميــل سشددرش المفصددل للزمخشددري  (س643موفــب الــدين األســدد )ت ساتــن ياــي  •

 .ل2001سس تيروتدار الكتب الالمية س1ط ياقوب(س

 

 

 


