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 المفعولِ  واسمِ  الفاعلِ  باسمِ  ُقِرئ ما)

 (العشرِ  القراءاتِ  في

 داللّية صرفّية دراسة
 

 الّنّجار صادق جواد إيمان  ٓد                                               
(*)  

 مقدمة :ال
 محٌمد نبٌينا عمى كالٌسبلـ كالٌصبلةي  كتابو، بحفظ العربٌية حفظ الذم هلل الحمدي 

 :كبعد كأصحابو، لوآ كعمى
 في المفعول واسمِ  الفاعلِ  باسمِ  ُقرئ   ما: )بعنكاف المكسكمةي  الٌدراسة فيذه 

 ميٌمتيف صرفٌيتيف صيغتيفً  تناكلتٍ  قد( داللٌية صرفٌية دراسة -العشر القراءات
 عمى كعٌرجتٍ  بالٌداللة، مرتبطة الٌصرفٌية بالٌدراسة العشر، القراءات في تبادلتا
 كتب مف مصدريف استقراء كتـٌ  األمر، اقتضى ما كاألصكات حكالنٌ  مف جانبو 

 العشر القراءات في الٌنشر»ك ،(ىػِّْت« )مجاىد البف الٌسبعة: »ىما القراءات،
 القراءات، كتب مف غيرىما إلى الٌرجكع مع ،(ىػّّٖ ت« )الجزرمٌ  البف

 .كغيرىا كاألصكات، كالٌصرؼ، كالتٌفاسير،
 مجيءي : كمنو تتبادؿ، فتارةن  ببعض، يابعض كطيدة عبلقاته  الٌصرفٌية كلمٌصيغ

: الحاٌقة]( ہ ھ ھھ): تعالى قكلو في كما المفعكؿ؛ اسـ بمعنى الفاعؿ اسـ
 الفاعؿ؛ اسـ مكضع في المفعكؿ اسـ يجيء المقابؿ كفي مرضٌية،: أم ؛[ُِ

 عمى( فاًعؿ) يدؿٌ  كقد آتينا،: أم ؛[ُٔ مريـ](ائ ائ ەئ ەئوئ): تعالى كقكلو
: مثؿ لمحدكث؛ المشٌبية الٌصفة تأتي كقد ،(القمب طاىر: )مثؿ شٌبية؛الم الٌصفة

                                                           

 العربٌية المممكة - الٌطائؼ جامعة اآلداب ةبكٌميٌ  العربٌية الٌمغة قسـ - مساعد أستاذ (*)
 .الٌسعكدٌية
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: مثؿ الميتٌميف، لدل متعٌددة مصطمحاتو  الٌصدد ىذا في كنجد ،(عطشاف)
 تغاير الٌصيغة، انحراؼ الٌتحكيؿ، الٌتضميف، التٌأكيؿ، التٌفسير، العدكؿ، التٌناكب،)

 معافو  عمى الكاحدة الٌصيغة تدؿٌ  ارةكت كاٌتساعيا، الٌمغة مركنة مف كىذا ،(الٌصيغ
 الزماف، كاسـ الميمٌي، المصدر عمى لمٌداللة( مىفعىؿ) كاستعماؿ أصالة؛ متعٌددة
 متنٌكعة، داللٌية احتماالت الٌتركيب ييكسب كىذا ،(مىٍسعى: )نحك المكاف، كاسـ
 المصادر تبادؿ كنجد المبلئـ، الصطفاء فكره؛ ييعمؿ أف المصغي كعمى

 كتداخميا، تقاربىيا يؤٌكد مٌما ؛-دراستنا كمكضكع- القرآنٌية القراءات في تكالمشتٌقا
 كالٌسماع، الٌشذكذ عمى الحمؿ أك كالٌداللة، االستعماؿ في التكٌسع مف ذلؾ غير إلى

 .الٌمغكمٌ  الجذر كمعنى الٌسياؽ، ىك الٌصيغة معنى تحديد في كالفيصؿ
 عمى فيمكف القرآنٌية، القراءات في ةالٌصرفيٌ  الٌصيغ لدراسة كفيرة ماٌدة كتكجد

 القراءات في الٌصرفٌية الٌصيغ تبادؿ مف متعٌددة دراسات تيشتؽٌ  أف المثاؿ سبيؿ
 كقراءات دراستنا، مكضكع كىي المفعكؿ، كاسـ الفاعؿ باسـ قراءات فنجد القرآنٌية،
 المبحث في سيأتي كما كالمصدر، الفاعؿ كاسـ المبالغة، كصيغة الفاعؿ باسـ

 .مكثٌفة بدراسات جدير رحب كاألمر خصب، فالمجاؿ كثير، كغيرىا األٌكؿ،
 :الّدراسة مشكمة

 كالمفارقة التٌبايف ييظفٌ  قد معنييف كتيعطي قراءتيف، تحتمؿ كممات كجكد
 أمر فيذا الكاحدة، اآلية في المفعكؿ كاسـ الفاعؿ اسـي  يتبادؿ حيث بينيما؛ الٌداللٌية
 مع المعنى في تبديؿه  التحٌكؿ ىذا في لمٌسامع يبدك فقد كالتٌأٌمؿ، الٌنظر يستحؽٌ 
، كالعكس الكريـ، القرآف مراد مع يتنافى بما بينيما الٌتضاد  ثراء ذلؾ ففي صحيحه
 ىذه ككأفٌ  كطيدة، عبلقات كبينيا تتبادؿ الٌصرفٌية الٌصيغ أفٌ  كمعمكـه  كتكامؿ،

                                                           

 ،ُْٗ ،ٔ] العتـك عميٌ  أيمف الكريـ، القرآف لغة في الٌصرفٌية األبنية معاني تناكب بحث: يينظر (ُ)
 .ـََِٕ العميا، الدراسات كمٌية األردنٌية، الجامعة ،(ماجستير رسالة) ،[َِِ

. د ،(عاصـ اإلماـ قراءة عمى تطبيقٌية دراسة) الٌداللة تغيير يف كأثرىا الٌصرفٌية البنية: يينظر (ِ)
 .ـََِٕ - ىػُِْٖ  ،ُط القاىرة، البصائر، دار ،[ٕٖ ،ٖٔ] إبراىيـ، محٌمد محركس
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 معاني أبعاد يعي الٌدارس يكاد فبل كالٌدارسيف، الميتٌميف حٌيرت قد الٌصرفٌية الٌصيغ
 ينتقؿ حٌتى -عنيا ينكب كما عنو، تنكب كما المشبية الٌصفة كصيغ- ما صيغةو 
 في القرآنٌية القراءات في تتبادؿ يجدىا ثـٌ  المجاز، إلى أك أخرل سماعٌية صيغ إلى

 كالميتٌميف، لمباحثيف كتقريبيا دراستيا أىٌمٌية يؤٌكد ما كىذا الكاحد، المكضع
: كتابو كرفعص ابف يسٌمي أف عجب كال ماتعة، ىادفة الٌداللية الٌصرفٌية راساتكالدٌ 
 (.الٌتصريؼ في الممتع)

 في كسعة مركنة الٌصيغ أكثر مف المفعكؿ كاسـ الفاعؿ اسـ كصيغتا
 مف مزيدنا أكسبو المضارع لمفعؿ الفاعؿ اسـ مضارعة أفٌ  يخفى كال االستعماؿ،
 .المشٌبية كالٌصفة المبالغة لصيغ أصؿه  ىك ثـ االحتماالت،

 :الّدراسة أىّمية
 القرآنٌية القراءات مف يسيرة جزئٌية عمى الٌتطبيؽ في الٌدراسة أىٌمية تكمف
 القراءات،كال ىذه مف كجو غير في كالمفعكلٌية الفاعمٌية تعاقب لكحظ إذ العشر؛
 كتكٌضح ،األحكاـ في كتأثيرو  الٌداللة، في كتكٌسع تنٌكع إلى يؤٌدم ىذا أفٌ  شؾٌ 

 كأىمية القراءتيف، كتكامؿ ،الكاحدة اآلية في الٌصيغتيف بيف الٌداللٌية الفركؽ الٌدراسة
 جمالٌيات مف الٌتعاقب كىذا كالمفعكلٌية، الفاعمٌية بيف بالعبلقة المرتبط الٌدالليٌ  البيعد
 .القرآنيٌ  اإلعجاز مظاىر مف مظيرنا كيعدٌ  كسعتيا، الٌمغة

 :الّدراسة أىداف
 القراءات في تبادلتا صرفٌيتيف صيغتيف عف الكشؼ إلى الٌدراسةي  تيدؼ
 الٌتغاير إزاء الكامنة المعاني كاقتناص المفعكؿ؛ كاسـ الفاعؿ اسـ: ىما القرآنٌية،
 لو كالتٌفسير الٌتعميؿ مع الكريمات، لآليات العاـٌ  بالٌسياؽ ذلؾ ربط كمحاكلة بينيما،
 .كدالليًّا صرفيًّا

ا كتيدؼ  صكر ككمُّيا كاحد، فأصمييا القراءات، تمؾ كحدىةً  كضيحت إلى أيضن
 . محمد نبٌينا عمى نزىؿى  كما القرآنيٌ  المفظ ألداء
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 :الّدراسة منيج
 الظاىرة، مبلحظة عمى يعتمد الذم الٌتحميميٌ  الكصفيٌ  المنيج اتٌباع تـٌ 
 .كتحميميا تفسيرىا كمحاكلة
 :الّدراسة أقسام
 .المقّدمة -
 القارئ بفيـ لصمتيا منيا؛ بد   ال ككاف: صرفٌية ـمفاىي:األّول المبحث -
 الفاعؿ اسـ: مكضكعات ثبلثة في المبحث كجاء الٌدراسة، محكر الثٌاني لممبحث
 في المشتٌقات تبادؿ القرآنية، القراءات في كالمفعكلٌية الفاعمٌية تبادؿ المفعكؿ، كاسـ

 .القراءات
 كاسـ الفاعؿ باسـ قيرئ لما الٌداللٌية الٌصرفٌية الٌدراسة:الثّاني المبحث -
 يتعٌمؽ ما كمجاؿ بيا، يتعٌمؽ كما العٌفة مجاؿ: مجاالت ثبلثة في كديرسى : المفعكؿ
 .الككف في تعالى اهلل قدرة عبلمات كمجاؿ كالكافريف، بالمؤمنيف

 .كالٌتكصيات الٌنتائج كفييا ،الخاتمة -

 :الّسابقة الّدراسات
 القراءات عف بعيدة مستقٌمة اتدراس في المفعكؿ كاسـ الفاعؿ اسـ ديرس
 صيغتي بيف الجمع عف بعيدة كثيرة أبحاث في القرآنٌية القراءات كديرست القرآنٌية،

 :الٌصيغتيف في الٌدراسات بعض كىذه المفعكؿ، كاسـ الفاعؿ اسـ
 
 :مًعا جمعتيما دراسة -1
 وصفّية صرفّية نحوّية دراسة الكريم، القرآن في والمفعول الفاعل اسما)
 درماف أـٌ  جامعة ،(ماجستير رسالة) عمٌي، محٌمد السرٌ  لخديجة ،(ّيةدالل

 عف تختمؼ ممتٌدة، صرفٌية، نحكٌية دراسة كىي ىػ،ُُّْ - ـََُِاإلسبلمٌية،
 .الٌداللٌية كمجاالتيما القراءات، في صيغتيف تبادؿ حكؿ الحديث تكثيؼ
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 :فقط الفاعل اسم تناولت دراسة -ِ
 فاضؿ مصطفى: أعد ه بحث كىك ،(والفعمّية ةاالسميّ  بين الفاعل اسم)  -
 الٌنحك قسـ العمكـ، دار كٌمية القاىرة، بجامعة الماجستير درجة لنيؿ الٌساقي،
 الفاعؿ اسـ بنية في الصرفٌييف آراء كيتناكؿ ـ،ُٖٔٗ عاـ كالعىركض، كالٌصرؼ
 البصرٌييف بيف الدائر الخبلؼ عمى الفعمٌية أك االسمٌية إلى انتسابو كمدل

 .كالككفٌييف
 ضوء في داللّية نحوّية صرفّية دراسة الكريم، القرآن في الفاعل اسم)  -
 الٌنجاح بجامعة الماجستير عمى لمحصكؿ تكميميٌ  بحث ،(الوصفيّ  المنيج
ا كىك مكقدة، نمر عزيز محمد سمير: إعداد مف ـ،ََِْ بفمسطيف الكطنٌية  أيضن
 كيكٌجييا الكريـ، القرآف مف بشكاىد كيأتي الٌنحكٌم، كالعمؿ الٌصرفٌية البنية يتناكؿ
  .دالليًّا

 :فقط المفعول اسم تناولت دراسة -ٖ
 عبد. د. أ ،(أدائّية أسموبّية دراسة الكريم، القرآن لغة في المفعول اسم)
 الكتٌاب اٌتحاد عف تصدر محٌكمة فصمٌية مجٌمة العربٌي، الٌتراث محٌمد، الفتٌاح
 كىك ـ،َُِِ شتاء ـ،َُُِ خريؼ ،ُِْ ،ُِّ المزدكج العدد بدمشؽ، العرب
 مكضكع عف يختمؼ كلكٌنو كدالالتو، كسياقاتو المفعكؿ اسـ لقضايا دقيؽ تحميؿ
 .دراستنا
 الٌدراسة فيذه الٌسابقة؛ كالٌدراسات دراستي بيف االختبلؼ يٌتضح تقد ـ مم ا
 كباسـ فاعؿ،ال باسـ:بكجييف قيرئ الذم لبلسـ القرآنٌية القراءات تناكؿ في تكمف

 .الٌداللة في ذلؾ كأثر المفعكؿ
 دٌقة عف الكشؼ إلى يؤٌدم القرآنٌية القراءات في الٌصرفٌية الٌدراسات كتكثيؼ 

 الٌصرفٌية، لمٌصيغ الٌسياقات كتنٌكع كالٌداللٌي، االستعماليٌ  العمؽ كيكٌضح أكجييا،
 .خصبنا المجاؿ كمازاؿ

*  * 
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 :األّول المبحث
 صرفّية مفاىيم

 :كفيو 
 .المفعكؿ كاسـ الفاعؿ اسـ :أّوال
 .القرآنٌية القراءات في كالمفعكلٌية الفاعمٌية تبادؿ :ثانًيا
 .القراءات في المشتٌقات تبادؿ :ثالثًا

 :المفعول واسم الفاعل اسم: أّوال
 :إعماليما صكغيما، داللتيما،: كفيو
 :داللتيما -أ
 :الفاعل اسم داللة -1

 كاستعماالتو، زمانو اٌتساع بسبب المشتٌقات، بيف مرمكقة مكانةه  الفاعؿ السـ
 لصيغة أصبلن  يجعمكنو الٌنحاة كنجد المضارع، لمفعؿ مضارعه  فيك عجب كال

 أٌنيا مع الفاعؿ، اسـ لمشابيتيا كذلؾ؛ سٌميت المشٌبية الٌصفة إفٌ : كقالكا المبالغة،
 .كالثٌبكت الٌمزكـ في تفكقو

 مف مشتؽٌ  كىك ،(ٔ)كفاعمو الحدكثك  الحدث عمى الفاعؿ اسـي  يدؿٌ  أف كاألصؿ
؛ المبنيٌ  الفعؿ مصدر رادة ،(كاتب: )مثؿ لممعمـك  يحٌقؽ مستترنا أك ظاىرنا الفاعؿ كا 
 .الفعؿ عف المسؤكؿ ظيكر: منيا أغراضا،

 الٌمفظٌية كالقرينة معنكٌية، أك لفظٌية، قرينة تتطٌمب كالٌدكاـ الثٌبكت عمى كداللتو
 ،(ٕ)(العقؿً  راجحي  زيده : )نحك فاعمو؛ إلى البلـز الثبلثيٌ  مف الفاعؿ اسـ كإضافة

                                                           

 الجرجاكمٌ  محمد بف بكر أبي بف اهلل عبد بف خالد الٌتكضيح، عمى الٌتصريح شرح: يينظر (ُ)
 الكتب إحياء دار ،[ٓٔ/ ِ]( ىػَٓٗت) الكقادب المعركؼ المصرٌم، الديف زيف األزىرٌم،
 .العربية

 داللٌية، كصفٌية صرفٌية نحكٌية دراسة الكريـ، القرآف في كالمفعكؿ الفاعؿ اسما: بحث: يينظر (ِ)
 -ىػُُّْ اإلسبلمٌية، درماف أـٌ  جامعة ،(ماجستير رسالة) ،[ِّ] عميٌ  محٌمد السرٌ  خديجة
 .ـََُِ
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 عمى لمٌداللة فاعمو؛ إلى المشتؽٌ  أيضيؼ كقد ،(عقميوي  راجحه : )ذلؾ في كاألصؿ
 أبك قرأىا ،[ْٓ: الٌنازعات](مب ىب يب جت حتخت):القراءات كفي كالٌدكاـ، الثٌبكت
ٍنًذره ): ركاية في عمرك كأبك جعفر قىرىأى  بالتٌنكيف، (مي  ًبغىٍير (يب جت) فى اٍلباقيك  كى
 .(ٔ)تىٍنًكيف

 جؿ   ،كقكلو[ْ: الفاتحة](ٺ ٺ ٺٺ): تعالى قكلو المعنكٌية القرينة كمثاؿ
 ليست  باهلل المت ًصمىة األكصاؼ فيذه ،[ّ:غافر] (ڤ ڦ ڦ ڦ):شىٍأنيوي 

 كداللتيا معناىا في الٌصيغ تمؾ كانت ثىـٌ  كمف محدكد، بزمفو  مؤق تىةن  كال طارئة،
 .الٌمفظٌية الٌصكرة في إالٌ  فاعؿ اسـ كليست مشٌبية، صفاتو 

 فاضؿ. د يقكؿ الثٌبكت، مف شيء فيو الفاعؿ اسـى  أف يرل رأمه  كىناؾ
ٌنما: »-المحدىثيف مف- الٌسامٌرائيٌ   كالٌصفة الفعؿ بيف كسطنا الفاعؿ اسـ يقعي  كا 
 تـٌ  وحدث أفٌ  عمى دؿٌ  ماضينا كاف فإف كالحدكث، التجٌدد عمى يدؿٌ  فالفعؿ المشٌبية،

ف الماضي، في  أدكـي  فيك الفاعؿ اسـ أٌما ذلؾ، عمى دؿٌ  استقباالن  أك حاالن  كاف كا 
 مف أدكـ( قائـ) فػ ،(ٕ)«المشٌبية الٌصفة ثبكت إلى يرقى ال كلكٌنو الفعؿ، مف كأثبتي 

،( قصير) ثبكت إلى يرقى ال لكف ،(يقكـ)ك( قاـ)  مصطمح الككفٌيكف كيطمؽ مثبلن

                                                           

 العباس بف مكسى بف أحمد البغدادم، مجاىد بف بكر لقراءات،أبكا في الس ٍبعىة: يينظر (ُ)
 ،ِط القاىرة، المعارؼ، دار ضيؼ، شكقي. د: تحقيؽ ،[ُٕٔ( ]ىػِّْت) التميمي،
 الٌنيسابكرلٌ  ًمٍيراف بف الحسيف بف أحمد بكر، أبك العشر، القراءات في كالمبسكط ىػ،ََُْ

 ـ،ُُٖٗ دمشؽ، العربية، المغة عمجم حاكيمي، حمزة سبيع: ،تحقيؽ[ُْٔ( ]ىػُّٖت)
 بف محمد بف محمد الجزرم، بف الديف شمس الخير، أبك العشر، القراءات في كالٌنشر
 الكبرل، التجارٌية المطبعة الضباع، محمد عمي: تحقيؽ ،[ّٖٗ/ ِ( ]ىػ ّّٖت) يكسؼ
 (.ت - ط) بدكف

 دمشؽ، كثير، ابف دار ،[ْٔ ،ْٓ] الٌسامٌرائيٌ  صالح فاضؿ. د العربٌية، في األبنية معاني (ِ)
 .ـَُِٕ - ىػُّْٖ ،ِط بيركت،
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 المضارع الفعؿ: الٌنحكٌييف بعض عند بو كيراد ،(ٔ)الفاعؿ اسـ عمى الٌدائـ الفعؿ
 .(ٕ)الحاؿٌ  عمى الد اؿٌ 

. كالٌتجٌدد الحدكث اسبنى يى  لممضارع الفاعؿ اسـ كمضارعةي  رأكه، ما أرل كال
ا، األفعاؿ في ذلؾ كنجد القرينة، إلى يرجع الثٌبكت أفٌ  كيبدك  الماضي فالفعؿ أيضن
: الٌنساء](چ چ چ ڇڇ): تعالى قكلو في ماك بقرينة، الٌدكاـ عمى يدؿٌ  قد
ٗٔ]. 

ې ې ې ې ): تعالى قكلو تفسير عند الكٌشاؼ في الٌزمخشرمٌ  كذكر

( ضٌيؽ) عف عدؿ القرآنيٌ  األسمكب أفٌ  ،[ُِ: ىكد](ى ى ائ ائ ەئ
 .ثابت غير عارض  ضيقو أفٌ  عمى ليدؿٌ  ؛(ضائؽ) إلى

ا، ليس المعنى كافى  إف أم ا ٌنما عارضن ؛ شبيوه  أك دائـ، ىك كا   فيجب بالد اًئـً
 :كالت الي كذلؾ الٌداللة، لتغٌير شيءو  إحداثي 
 عمى صيغة إلى الحدكث، عمى الٌداؿٌ ( فاًعؿ) كزف مف الٌصيغة تغيير -ُ
سىف، شىريؼ، بخيؿ، كريـ،: )فنقكؿ ًشبًيًو؛ أك الثٌبكث عمى داؿ   آخر كزف ًنيٌ  حى  ،(غى
 .كىكذا
 منيا يراد ال( فاًعؿ) صيغة أف   عمى تدؿٌ  ي ةمعنك  أك لفظي ة قرينة إيجاد -ِ

ن ما الحدكث؛  .(ٗ)الثُّبكت منيا ييرادي  كا 
                                                           

 الزجاجيٌ  النياكندم إسحاؽ بف الرحمف عبد القاسـ، أبك الٌنحك، عمؿ في اإليضاح: يينظر (ُ)
 - ىػُّٗٗ ،ّط بيركت، النفائس، دار المبارؾ، مازف. د: تحقيؽ ،[ٖٔ( ]ىػ ّّٕت)

 .ـُٕٗٗ

 ،[َٓ(]ىػّٕٗت) اإلشبيمي الزبيدم الحسف بف محمد ر،بك العربية،أبك عمـ في الكاضح: يينظر (ِ)
 .ـَُُِ ،ِط األردف، الزماف، جميس دار خميفة، الكريـ عبد. د: تحقيؽ

 أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ، أبك الٌتنزيؿ، غكامض حقائؽ عف الكٌشاؼ: ينظر (ّ)
 .ىػَُْٕ ،ّط بيركت، العربي، الكتاب دار ،[ِٗ/ ِ]( ىػّٖٓت) اهلل جار الزمخشرٌم،

 جبلؿ الخضيرم، بكر أبي بف الرحمف عبد التصريؼ، في الكافية القصيدة شرح: ينظر (ْ)
 المطبعة عمي، حسيف ناصر. د: تحقيؽ ،[بعدىا فما ُٓ( ]ىػُُٗت) السيكطي الديف

 .ـُٖٗٗ ،ُط دمشؽ، التعاكنية،
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: تعالى قكلو في كما كالتجٌدد؛ الحدكث تحديد في أثر كالٌسياؽ الكممة كلجذر
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )

 ب رتعى  التي- الفعؿً  بصيغة الٌتعبير عف اآليةي  عىدىلىتً  حيثي  ؛[ُْٓ:البقرة](ۆئ
ؽ   في ًبيىا ؽ   في االسـ صيغة إلى -الكتابً  أىؿً  حى  باسـً  التعبيري  فجاء ، النبي   حى

 أف  : ذلؾ كييؤٌيدي  األٍصًؿ، ًمفى  األٍمرً  ليذا أىًمي تىوي   النبي   عف ًلينفيى  منًفيًّا؛ الفاًعؿً 
 انتسابو في احتماؿو  ألدنى منفيًّا بو الٌتعبيري  كاف ثىـ   كمف لمنسبًة، يأتي الفاعؿً  اسـى 
  ًيككفي  ال: أم» ؛(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ): األلكًسيُّ  قاؿ ،(ٔ)الكتابً  أىؿً  لمتابعة 

اؿه  منؾ، ذلؾ  معنى عمى دالةن  الٌصيغةي  ىذه جاءت ثىـ   كمف ،(ٕ)«يككفى  أف كميحى
 أف رجاءى  لًقبمًتًيـ  النبي   ات بىاعً  في أطماًعيـ مف الكتاب أىؿ الحاسـ؛لتيئيسً  الٌنفي
 النبي   أىمي ةً  انتفاء عمى لمٌداللةً  منفٌيةن  الصيغةً  بيذه الٌتعبير فجاء دينيـ، في يـيتٌبع
 ىذا في دكر كلممعنى ،(ٖ)إليًيـ نسبًتوً  انتفاءً  ثىـ   كمف أصًمًو، مف األمر ليذا 

 .لمٌتككيد( ليس) خبر في الباء زيادة ذلؾ إلى ٌيضاؼ الحسـ،
 تعني ال كلكف الثٌبكت، مف فاعؿال اسـ تقٌرب أمكر عف نبحث أف كيمكف

 ىذه كمف ذلؾ، مناقشة في الٌسامٌرائيٌ  فاضؿ. د كأجاد الثٌبكت، عمى داللتو قطعنا
 :  األمكر
 الماضي الفعؿ بخبلؼ المضٌي، ثبكت عمى الماضي في يدؿٌ  أٌنو. 
 (صٌكاـ)ك( صائـ) كػ المبالغة، صيغة معنى إلى يتحٌكؿ قد. 

                                                           

 يسير، بتصرؼ[ ٖٗ] ىنداكم، الحميد عبد. د الكريـ، القرآف في الصرفيٌ  اإلعجاز: ينظر (ُ)
 .ـَُِٗ - ىػُُْْ ،ُط القاىرة، العربي، المشرؽ دار

 بفا محمكد الديف، شياب الثناء، أبك المثاني، كالٌسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح (ِ)
 - ط)          بدكف التراث، إحياء دار ،[ُُ/ِ( ]ىػَُِٕت) األلكسي الحسيني اهلل عبد
 (.ت

 [.َٗ] ىنداكم الحميد عبد. د الكريـ، القرآف في الصرفي اإلعجاز: يينظر (ّ)
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 جاحظ) ،(القمب طاىر: )مثؿ بقرينة؛ شٌبيةالم الٌصفة معنى إلى يتحٌكؿ قد 
 التجٌدد عمى تدؿٌ  قد نفسيا المشٌبية فالٌصفة تتناكب، الٌصرفية كاألبنية ،(العينيف

 (.عطشاف ظمآف،) مثؿ كالحدكث؛
 أم ؛(البف) ك رمح، صاحب: أم ؛(رامح: )مثؿ لمٌنسب، يأتي قد :
 .(ٔ)لبف صاحب
 كيأتي يعمؿ، فبل الماضي بمعنى الفاعؿ اسـ يأتي قد الٌزمف حيث كمف

ٌنما زمنو، كٌسعت الفاعؿ السـ كمضارعتو بشركط، فيعمؿ كاالستقباؿ لمحاؿ  كا 
ٍمبلن  عمؿ اًرًع، عمى حى ًمؿى  الميضى ارًعوً  عمىى يجًرم ألن وي  المضارع؛ عمى كحي  اٌلذم ميضى
رىكىاتً  في بمعناه  مي ةً االس عف بعيدنا الًفٍعًؿ، مف قريبنا فصارى  كالس كىنىاًت، الحى

 فيو أنت ما معنى في الفاعؿ اسـى  جعمتى  فإفٍ : »المبر د يقكؿ ذلؾ كفي المحضة،
 عممو في المضارع الفعؿ مجرل جىرل يقع؛ كلـ بعدي  تفعمو ما أك ينقطع، كلـ

 يأكؿي  زيده : )تقكؿ كما ؛(غدنا طعامنا آكؿه  زيد: )قكلؾ كذلؾ معناه، في ألن وي  كتقديره؛
ا  نقبلن  الٌصٌباف كقاؿ االستقباؿ، أك الحاؿ عمى داللتو إلى يشير ،(«غدنا طعامن
 إضافتو كانت فقط الماضي بمعنى كاف إذا المضاؼ الفاعؿ اسـ: »الٌدمامينيٌ  عف

ذا عممو، في العٌمة ىي التي المضارع مشابيتو لنقص حقيقٌية؛  الحاؿ بمعنى كاف كا 
 بمعنى كاف إذا كأما بية،المشا لتماـ حقيقٌية؛ غير إضافتو كانت فقط االستقباؿ أك

 صفة فيقع محضة، فتككف المضٌي، اعتبار: اعتباراف إضافتو ففي االستمرار

                                                           

 .[ٔٓ إلى ْٓ مف] السامرائي فاضؿ. الٌصرفية،د األبنية معاني: ينظر (ُ)

 بالمبرد المعركؼ األزدٌم، الٌثماليٌ  األكبر عبد بف يزيد بف العباس،محمد أبك المقتضب، (ِ)
 األعمى المجمس عةطب عضيمة، الخالؽ عبد محمد: تحقيؽ ،[ُْٗ/ ْ( ]ىػِٖٓت)

 .ـََُِ - ىػُُّْ بمصر، اإلسبلمية، لمشؤكف
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 صفة فيقع محضة، غير فتككف كاالستقباؿ، الحاؿ كاعتبار يعمؿ، كال لممعرفة،
 .(ٔ)«إليو أضيؼ فيما كيعمؿ لمنكرة،

 الماضي،: ةأزمن أربعة عمى يدؿٌ  الفاعؿ اسـ أفٌ : الٌدمامينيٌ  كبلـ مف كيؤخذ
 .استعمالو في الزمف مساحة تٌتسع كبيذا المستمٌر، كالزمف كاالستقباؿ، كالحاؿ،
ٱ ٻ ٻٻٻ پ پ پپڀ ڀ ): تعالى قكلو كفي

ڀ ڀ ٺٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤڤ ڤ ڦ 

 بصيغةً  أك الن  الباطمةً  آلليتيـ نفًسوً  عف العبادةً  نفيي  جاء ؛[ٔ -ُ:الكافركف](ڦڦ
 لشمكؿ الفاعؿ؛ اسـ صيغةً  إلى خطابيـ في عنو عيدؿ ثيـ   ،(پ):المضارع
 الماضيًة، األزمنة في عبدكه ما كيؿ   مف براءةه : »تيًمي ةى  ابفي  يقكؿ كاستيعاًبًو، الٌزماف
 كيؿ   مف البراءةى  الجممتافً  فتضم نىتً  كاالستقباؿ؛ الحاؿ في عبدكه مم ا أك الن  تبر أ كما
، مافو ز  كيؿ   في الميٍشرككفى  يعبيديهي  ما ، ماضو ، كحاًضرو ٻ پ ):أك الن  كقكلو كميستقبؿو

 ىذا في الفاعؿ اسـ إلى العدكؿ ففائدة ،«كيم وي  ىذا يتناكؿي  ال (پ پپ
ؤ األزماًف، جميع شمكؿ ىك المكضع  أك عبدكىا التي الباطمة معبكداتيـ مف كالتبرُّ
، مف يكـو  في يعبدكنيا حى  فقد األياـً  ىذا في الفاعؿ اسـ اللةد شمكؿ تيمي ةى  ابفي  رج 
فً  الفاعؿ اسـ داللة ىك كالمشتير الثبلثًة، لؤلزمنة المكضع  االستقباًؿ، عمى المنك 
 . القرائفً  بداللةً  غيره إلى صرفيوي  يجكزي  كلكف

                                                           

 الٌصٌباف عميٌ  بف محمد العرفاف، أبك مالؾ، ابف أللفية األشمكني شرح عمى الٌصٌباف حاشية (ُ)
 .ـُٕٗٗ ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار ،[َّٔ/ ِ( ]ىػَُِٔت) الٌشافعيٌ 

 بف الحميـ عبد بف أحمد الديف، تقيٌ  العباس، أبك تيمية، ابف لتفسير الجامع اٌلتفسير دقائؽ (ِ)
 الٌدمشقيٌ  الحنبميٌ  الحٌرانيٌ  تيمية بف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد
 بدكف ،القرآف عمـك مؤسسة الجميند، السيد محمد. د: كتحقيؽ جمع ،[ِّٔ/ٔ( ]ىػِٖٕت)
 (.ت - ط)

 [.ُٗ] ىنداكم الحميد عبد. د ـ،الكري القرآف في الصرفي اإلعجاز: يينظر (ّ)
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ًبط: )مثؿ( فىًعؿ: )الفاعؿ اسـ معنى عمى تدؿٌ  اٌلتي األبنية كمف  أفعؿ) ،(حى
 في الٌسماعٌية األبنية كمف ،(بخيؿ: )مثؿ( يؿفع) ،(كحدباء أحدب: )مثؿ ،(كفعبلء
: مثؿ( فيعاؿ) ك ،(عفيؼ: )مثؿ( فعيؿ)ك ،(ىيماف: )مثؿ( فعبلف: )الفاعؿ اسـ
 (أشيب: )مثؿ( أفعؿ)ك ،(شيجاع)

 الفاعؿ اسـ مجيء ذلؾ أمثمة كمف الٌصيغ، مف غيره مع الفاعؿ اسـ كيتناكب
 بمعنى كجاء المفعكؿ، سـا بمعنى( عاصؼ يكـ: )نحك المفعكؿ؛ اسـ بمعنى

 أك الفعؿ لزماف كصفنا الفاعؿ اسـ يأتي كقد قيامنا،: أم ؛(قائمنا قـ: )نحك المصدر؛
 فيو، مأمكف: أم ؛(آمف حرـه )ك فيو، مصكـ: أم ؛(صائـ نيار: )نحك مكانو،
 .اإلسناد في الحكميٌ  المجاز عمى كخرج

 ،عادؿ: أم ؛(عدؿ رجؿ: )مثؿ الفاعؿ؛ اسـ مكضع في المصدر كيأتي
 .أخكاتيا مع الكطيدة كعبلقتيا الٌصيغة ىذه مركنة عمى دليؿ كىذا

 
 

                                                           

 الٌدرينيٌ  السٌيد محمكد محمكد. د ،(كالمشتٌقات المصادر) العربٌية األبنية دالالت: يينظر (ُ)
 - ىػُّْٓ ،ُط الٌسعكدٌية، العربٌية المممكة الٌدماـ، المتنٌبي، مكتبة ،[بعدىا فما ُٗٔ]

 .ـَُِْ

 الييئة[ ْْٖ/ ِ( ]ىػِّٗت) مكصميال جني بف عثماف الفتح، أبك الخصائص،: يينظر (ِ)
 العرب كسنف كمسائميا العربية الٌمغة فقو في ،الٌصاحبيٌ (ت)د/ ْط لمكتاب، المصرٌية العامة
 فما ّٔٔ( ]ىػّٓٗت) الٌرازمٌ  القٌزكينيٌ  زكريا بف فارس بف أحمد الحسيف، أبك كبلميا، في

 كشرح ـ،ُٕٕٗ لقاىرة،ا الحمبي البابي عيسى مطبعة صقر، أحمد السيد: تحقيؽ ،[بعدىا
 عمي، بف محمد السرايا، أبي بف يعيش بف عمي بف البقاء،يعيش أبك لمٌزمخشرٌم، المفٌصؿ
 المطبعة ،[َٓ/ ّ( ]ىػّْٔت) يعيش بابف المعركؼ المكصمي، األسدم الديف مكفؽ

. د الداللة، تغيير في كأثرىا الٌصرفٌية البنية: كيينظر ،(ت) بدكف ،ُط مصر، المنيرية،
 لغة في الٌصرفٌية األبنية معاني تناكب بحث ؛[بعدىا فما ُِٖ] إبراىيـ محركس دمحم
، عميٌ  أليمف الكريـ القرآف  [.بعدىا فما ُْٗ] العتـك
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 :المفعول اسم داللة -ٕ
 كمف الفعؿ عمى لمٌداللة لممفعكؿ؛ المبنيٌ  الفعؿ مصدر مف مشتىؽ   اسـه  ىك

 كىذا الكاتب، عف الٌنظر بغٌض  ،(مكتكبه :)مثبل فيقاؿ ،معنا الفعؿ ىذا عميو كقع
 عميو؛ كقع كمف الحدىث عمى المعنى كانصبٌ  ذكريه، طيكم قد عؿالفا أفٌ  يعني كىذا
 أك كالمجركر، الجارٌ  أك المفعكؿ، كىي أكثر، بالفضمة االىتماـ أفٌ  يعني ما

 يحٌقؽ كذلؾ الفاعؿ، كيتعٌدل الحدث يمتدٌ  بالمفعكؿ الٌسياؽ ييتـٌ  كحيف الٌظرؼ،
ا  المعنى، يكٌسع أٌنو ذلؾ،كما كغير كالٌتعميـ، كاالىتماـ، كاإلبياـ، متعٌددة؛ أغراضن
 أفٌ  شؾٌ  كال كالمفعكؿ، الفعؿ داللة جمعت كاحدة فكممةه  الجممة، امتداد إلى كيؤٌدم
، ىناؾ  المفعكؿ اسـى  فكأفٌ  ،(كيتب) مف أشمؿ( مكتكب) فػ مجيكؿ، كلكنو فاعبلن
 يحٌقؽ ثىـٌ  كمف ،(شيئنا فبلفه  كتب: )عف نابت( مكتكب) جممة،فكممة عف نابت كممة
: كىما معنا، األمريف عمى يشتمؿ ألن وي  كاالختصار؛ اإليجازى  المفعكؿ اسـ عماؿي است

 كىذا ،(مفيكـ: )كممة مثؿ كذلؾ الفعؿ؛ عميو كقع كما الحادث، المجر د المعنى
 الببلغيٌ  الغرض إلى إضافة المفعكؿ، اسـ داللة يقٌكم مٌما كالٌدمج االختصار

: تعالى قكلو في كما الفاعؿ؛ عف لمفعكؿا إنابة كيكثر كاإلبياـ، الفاعؿ لحذؼ
 .[َُّ: ىكد](ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ)

 فإذا كالثٌبات، الٌمزكـ ال الحدكث سبيؿ عمى يككف المعنييفً  بيف الجمع كىذا
 ما إلى المفعكؿ اسـ صيغة معنى تحٌكؿ كالٌدكاـ االستمرار إلى الٌداللة ىذه انتقمت
فة) عميو ييطمؽ  بف محمد قكؿ مف( منسكب) لفظي  ييحمؿي  ذلؾ كعمى ،(الميشىب ية الص 
 : القرشيٌ  طمحة بف عيسى

                                                           

 البركات، أبك ،(كالككفٌييف البصرٌييف) الٌنحكييف بيف الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ: ينظر ( ُ)
 ،(ٕٕٓت) األنبارمٌ  الديف كماؿ األنصارم، اهلل عبيد بف محمد بف الرحمف عبد البركات،

 ،ُط القاىرة، الطبلئع، دار الحميد، عبد الديف محيي محمد: تحقيؽ ،[بعدىا فما ُٓ]
 .ـََِٗ
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مىى المىٍرءى  تىميـً  ال   ًفٍعًموً  عى
ـ   مىفٍ   ًمٍثمىوي  كأتى شيئنا ذى

 

  ًمٍثًموً  إلىى مىٍنسيكبه  كأٍنتى  
ا مىى يزًرم فإن مى ٍقًموً  عى  عى

 

 الن سبة، كىك دثي الح: ىما معنا، أمريفً  اجتماع عمى تدؿُّ ( منسكب) فكممة
: أم الحدكث؛ عمى مقصكرةه  األمريف ىذيف عمى كداللتيا المخاطىب، كىي كالذ ات
ـى  تفيد كال المستقبؿ، إلى كال الماضي إلى تمتدُّ  ال فيي الحاؿ، عمى  بقرينةو  إالٌ  الد كا
 .صكرة كؿ   في

 ةكبخاصٌ  كغيرىا، القصص في الفاعؿ ذكرى  القرآف أسمكبي  يىطكم ما ككثيرنا
 المبنيٌ  الفعؿ أك المفعكؿ اسـ بمجيء كنحكىا؛ كالغضب العذاب آيات في

ٿ ٹ ٹ ٹ ):كقكلو ،[ٕ: الفاتحة](ڦ ڦ ڦ): تعالى قكلو لممجيكؿ؛نحك

 .[ِٓ: القيامة](ٹڤ
 ،(مفعكؿ) صيغة عف نيابتيا في الص رًؼ، كيتيبً  في مشيكرةه  صيغ كىناؾ

 : كىي ككثرةن، ًقم ةن  االستعماؿ في كتتبايف
 .كالميؤىن ث الميذك ر فيو كيستكم ،(كجريح كذىبيح، قتيؿ،) كػ(: فىًعيؿ) -
نىى) كػ(: فىعىؿ) -  (.معدكد) بمعنى( عىدىد) ك ،(مىٍجًنيٌ ) بمعنى( جى
ٍحكىة) ك ،(مسبكب) بمعنى( سيب ة) كػ(: فيٍعمىة) -  ،(عميو مضحكؾ) بمعنى( ضي
 .المبالغةى  الٌصيغةي  ىذه كتفيد

كر رىكيكب،) كػ: فاءال بفتح( فىعيكؿ) - زي  (.كجى
 . (ٕ) (كًطٍحف ًذٍبح،) كػ(: ًفٍعؿ) -

                                                           

 ،[ُْٓ/ ُ( ]ىػّْٖت) المرزباني عمراف بف محمد اهلل، عبيد أبك الشعراء، معجـ: ينظر (ُ)
 .ىػَُِْ ،ِط بيركت، العممية، الكتب دار

 في األبنية معاني: يينظر المفعكؿ، عمى تدؿٌ  صيغ عشر الٌسامٌرائيٌ  فاضؿ. د جمع (ِ)
 لغة في الٌصرفٌية األبنية معاني تناكب: كيينظر ،[بعدىا فما ْٔ] الٌسامٌرائيٌ  فاضؿ. العربٌية،د
، عميٌ  أليمف الكريـ، القرآف  .[بعدىا فما َِِ] العتـك
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 الفاعؿ؛ اسـ بمعنى المفعكؿ اسـ مجيء: غيره عف المفعكؿ اسـ نيابة كمف
: نحك المصدر؛ كبمعنى آتينا،: أم ؛[ُٔ مريـ](ائ ائ ەئ ەئوئ):تعالى كقكلو

 أك الفعؿ فلزما كصفنا كيأتي بابو عف يخرج كقد يسره،: أم ؛(ميسكًره إلى دعوي )
 المجاز عمى كحمؿ ماؤه، منو مسككب: كالمراد ،(مسككب إناء: )نحك مكانو،
 .(ٔ)العقميٌ  أك الحكميٌ 
اٌج،: )نحك المفعكؿ، كاسـ الفاعؿ اسـ صكرة تٌتحدٌ  كقد  كميٍختار، كميشىاٌؽ، ميحى
ٌر،) بخبلؼً  مفعكليف، أك فاعميف أسماء تككف فقد ،(كميٍغتىاب  تىٌز،كميعٍ  كميٍعتىٌد، ميٍزكى
 :بأمريف يككف بينيما كالفرقاف ،(كميٍنيىار
ا، يككف البلـز مف المفعكؿ فاسـ كلزكًمًو، الفعؿً  تعد م في النظر -1  فبل ناقصن
، جار   عف يستغني : مف المفعكؿ فاسـ ثىـ   كًمف معناه، ييتىم ـ ظرؼو  أك كمجركرو

(، ، كاٍعتىد ، اٍزكىر   كميٍنيىار بو، كميٍعتىزٌ  بو، كميٍعتىدٌ  عنو، رٌ ميٍزكى : )سيككفي ( كاٍنيىار كاٍعتىز 
 تككف أف بدٌ  ال كغيرىا جممة شبو مف الحقة دكف الكاردة الصيغ ثىـ   كمف ،(فكقو
 .اآلًخر قبؿ ما مكسكرنا فاعؿو  اسـى 

اج   إن ي: )قيؿ فإف الٌسياؽ، إلى الٌمجكء -2 ًديًقي، ميحى ن ي صى م دنا ميٍختىاره  كا   ميحى
 .(ٕ)فاًعؿو  اسـي  يكف ،(ًلميرافىقىًتي
 المفعكؿ، كاسـ الفاعؿ، اسـ استعماؿ في الٌتكٌسع عمى يدؿٌ  كغيره ىذا كؿٌ 

 الٌمغة ككأفٌ  المشتٌقات، مف كبغيرىما البعض ببعضيما الكثيقة كصمتيماكداللتيما 

                                                           

 (ىػَُٖت) سيبكيو الممقب الء،بالك  الحارثيٌ  قنبر بف عثماف بف بشر،عمرك أبك الكتاب،: يينظر (ُ)
 ىػُِْٓ ،ْط القاىرة، الخانجي، مكتبة ىاركف، السبلـ عبد: تحقيؽ ،[ّْ/ ْ ،ُِِ/ ُ]
 البف المفصؿ كشرح ،[بعدىا فما ّٖٔ] فارس البف المغة فقو في الصاحبي ـ؛ََِْ -

 حركسم محمد لمدكتكر الداللة تغيير في كأثرىا الٌصرفٌية البنية: كيينظر ،[َٓ/ ّ] يعيش
 .[بعدىا فما ُِٖ] إبراىيـ

 ،القاىرة العربية، الثقافة دار بتصرؼ[ ُْ ،َْ]صبلح شعباف. د األسماء، تصريؼ: يينظر (ِ)
 (.ت - ط) بدكف
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 عميو بؿ الكاحدة، الٌصيغة داللة حدٌ  عند يقؼ ال فطننا، يًقظنا متمقييا يككف أف تريد
 كعبقرٌيتيا، لغتنا، سعة مف كىذا المجازٌم، كاستعماليا غيرىا، مع اكبياتن يفٌسر أف

 كالعمؽ كالٌتشكيؽ التٌنبيو مف مزيدنا يضفي مٌما الٌصيغ في كااللتفات كالعدكؿ
 .الٌدالليٌ 
 :(ٔ)صوغيما -ب
 :الفاعل اسم صوغ -ٔ

رفيُّكف اتٌفؽ  اٌلذم بلثيالثُّ  المجر د مصدر مف ييصاغي  الفىاًعؿً  اسـى  أف   عمى الص 
 مجر د غير مف كييصاغ ،(كاًتب(: )كىتىبى ) في فنقكؿ ،(فاًعؿ) كزف عمى يككف

ا المضارىعة حرؼ إبداؿ مع المضارع كزف عمى الثُّبلثيٌ   ما ككسر مضمكمةن، ميمن
(.ميٍستىٍغًفر) منو الفاعؿ كاسـ ،(يستغفر فيك استغفر: )نحك اآلخر؛ قبؿ

 عمى ًفٍعميوي  كاف إف( فاًعؿ) كزفً  عمى ثي  الٌثبل مصدر مف الفاعؿ اسـ كييصاغ
ا؛ أـٍ  متعد ينا أكافى  سكاءه  العٍيًف؛ بفتحً ( فىعىؿى ) كزفً   فيك الد ٍرسى  كىتىبى : )نحك الزمن
اًدره  فيك بصديًقوً  غىدىرى ) ك ،(كىاًتبه   بكسر( فىًعؿى ) بكزفً  الفعؿي  كاف إف ككذا ،(غى
ـى : )نحك متعد ينا؛ العيفً  ًم ؽ   عى  إذا أم ا ،(رىاًكبه  فيك الفرسى  رًكبى )ك ،(عاًلـه  كفي الحى
 كزفي  منو يأتي فبل العيًف، بضـ  ( فىعيؿى ) بكزف الفٍعؿي  كاف أك الًزمنا،( فىًعؿى ) كاف
ـى : )نحك سماعنا؛ إال  ( فىاًعؿ) ًم  (.طاًىر طىييرى ) ك ،(ساًلـ سى

                                                           

عماليما صكغيما في ينظر (ُ)  فما َِٔ/ ُ] األنبارمٌ  ابف الخبلؼ، مسائؿ في اإلنصاؼ: كا 
ٍضرىميٌ  محمد بف مؤمف بف ميٌ ع الحسف، أبك التصريؼ، في الكبير كالممتع ،[بعدىا  الحى

 المعرفة، دار ،[بعدىا فما َْٓ/ ِ( ]ىػٗٔٔت) عصفكر بابف المعركؼ اإلشبيمٌي،
 الحاجب، البف الكافية عمى الرضي كشرح ـ،ُٕٖٗ - ىػَُْٕ ،ُط لبناف، بيركت،
: تحقيؽ ،[بعدىا كما ُْٔ/ ّ](قٖٔٔت)الٌنحكمٌ  األستراباذمٌ  الحسف بف محمد الديف رضيٌ 

 كأكضح ـ،ُٔٗٗ ،ُط ليبيا، بنغازم، يكنس، قار جامعة منشكرات عمر، حسف سؼيك 
 بف أحمد بفا يكسؼ بف الديف جماؿ عبداهلل محمد، أبك مالؾ، ابف ألفية إلى المسالؾ
 الحميد، عبد الديف محيي محمد: تحقيؽ ،[ُِٕ/ّ(]ىػُٕٔت) األنصارم ىشاـ بف عبداهلل
 التصريؼ في الكافية القصيدة كشرح ،(ت - ط) بدكف بيركت، صيدا، العصرية، المكتبة

 [.بعدىا فما ْٗ] لمسيكطي
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فىةً  مٍعنى في أدخؿي  األخير كالٌنكع  الفاعًؿ؛ اسـً  معنى في منو الميشىب يىةً  الص 
 .كاالستمرار الثٌبكت عمييا يغمب كمعانييما ليما، الزماف ألٌنيما

 البٌلزمٍيفً ( فىعيؿى )ك( فىًعؿى ) مف( فىاًعؿ) صٍكغى  بالقاىرةً  العربي ةً  المُّغىةً  مجمعي  كأجاز
دُّدي  أيًريدى  إذا ؛ الت جى سيفى )ك ،(فاًرح فىًرحى : )نحك كالحدكثي اًسف حى  كاف ففإ كىكذا، ،(حى

 كاف إذا أم ا ،(نائـ ناـ) ،(قائؿ قاؿ: )نحك ىمزةن؛ أًلفيوي  تقمب باأللؼً  الكسط معتؿٌ 
ًكؿ: )نحك عينيوي؛ تتغٌير فبل الياء أك بالكاك الكسط معتؿ    ،(حايد حيد) ،(حاكؿ حى
ف ا، الفعؿي  كاف كا   االسـ عمى ينطبؽي  ما عميو ينطبؽ الفاعؿ اسـ فإف   ناقصن

، الر فعً  حالتي في األخيرة ياؤيهي  ؼتحذ: أم المنقكًص؛ ر   حالةً  في كتبقى كالجى
 .(ٔ)(رامينا رأيت)ك ،(براـو  مررتي )ك ،(راـو  ىذا: )نحك الن ٍصًب؛

 :ىما أمراف،( فاًعؿ) كزف عمى الفاعؿ اسـ صيغة في يىتىحٌقؽ أف كيجب
فنا؛ الثُّبلًثي ماضيو يككف أف-ُ  المتصٌرؼ غير الماضي ألفٌ  كذلؾ متصر 

، ًنٍعـ،: )مثؿ-( الجامد)  مصدر، لو يككف ال -كغيرىا( كليس كعسى، كًبٍئسى
ياغىةي   .البصرٌييف عند المصدر مف ىنا كالص 
 يىديؿُّ  ما منو لييشتىؽ   كالتغيًُّر، التجدُّد عمى داالًّ  المصدر معنى يككف أف-ِ
 . الفاعؿ اسـي  كىك الد كىاـ، كعدـ الحدكًث، عمى

 :المفعول اسم صوغ -ٕ
 ،(مىٍفعيكؿ) كزف عمى لممجيكؿ المبنيٌ  الٌثبلثيٌ  مصدر مف المفعكؿ اسـ يصاغي 

 : المتنبي قكؿي  كمنو
ٍتبىؾى  لىعىؿٌ    عىكىاًقبيوي  مىٍحميكده  عى

 

ا  ٌبمى ٌحتً  فري ـي  صى  بالًعمىؿً  األٍجسا
 

                                                           

. د: الصرؼ في كالكجيز ،[بعدىا كما ّٓ] صبلح، شعباف. د: األسماء تصريؼ: يينظر (ُ)
 .ـََِٗ - ىػَُِْ ،ُط القاىرة، الصحكة، دار ،[َُْ ،َُّ] زياد، مسعد. د

 ،[ّّٗ(. ]ىػّْٓت) الككفي الحسيف بف مدأح المتنبٌي، الطيب أبك المتنبٌي، ديكاف: ينظر (ِ)
 .ـُّٖٗ - ىػػَُّْ ،ُط كالنشر، لمطباعة بيركت دار ،[ّّٗ]
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ًلوً  كقمب بمضارعو، بالمجيء الٌثبلثيٌ  غير الماضي مصدر مف كييصاغ  أك 
ا ٌمـ: )نحك اآلخر؛ قبؿ ما كفتح مضمكمةن  ميمن  ثـٌ  ،(ييعم ـ) بالمضارع نأتي ،(عي
 ،(ميعاف:)منو المفعكؿ كاسـ ،(أيًعيف) في العيف؛كما بإعبلؿ: األجكؼ ،كمف(ميعم ـ)

 تتحم ؿي  ال األلؼ ألف   مقد رةه؛ فتحةه  ىي إن ما الكممة آخر قبؿ ما عمى كالفتحة
(.كممتدٌ  مٍشتىٌد،: )مثؿ مقٌدرة؛ آخره حةفت تككف بمدغـ المختكـ ككذلؾ الحركة،
 :إعماليما -جـ
 :الفاعل اسم إعمال -ٔ

 كلكف كالُّمزكـ، التعد م كفي العمؿ، في فعمو مىجرل الفاعؿ اسـ يجرم
ًدهً  حالىتىيٍ  باختبلؼ تختمؼ كشركط بتفصيبلت  اقترانو أك المكصكلة« أؿ: »مف تجرُّ

 دكف عمؿ« أؿٍ » بػ اقترف فإذا كط،الشر  استيفائو بعد الفعؿ عمؿ كيعمؿ بيا،
ف شرط،  مع االستقباؿ، أك الحاؿ عمى يدؿٌ  أف بشرط عمؿ« أؿٍ » بػ يقترف لـ كا 
، عمى اعتماده ، أك استفياـو  .مكصكؼو  أك عنو، ميٍخبىرو  أك نفيو
ننا الفاعؿ اسـي  يكف لـ إذا كأم ا  اسمنا، يككف بؿ بالفعؿ، شبيينا يككف ال فإن وي  منك 
 العربى  أف   كاعمـٍ : »بقكلو سيبكيو ذلؾ يكضح المفظي ة، اإلضافة عمى مفعكليوي  كييجرُّ 

رُّ  شيءه، المعنى مف يىتغي ري  كال كالٌنكف، التٌنكيفى  فيحذفكف يىستخفُّكف  المفعكؿي  كيىٍنجى
، فيو عممو فصار االسـ، مع اٌلتنكيف لكؼ    لمت ٍنًكيف، معاقبنا االسـ في كدخؿ الجر 
ف اسـه، ألن وي  المفظ؛ في( اهلل عبد غبلـ) مجرل فجرل  المعنى في مثمىو ليس كاف كا 

 يجعميو كال المعنى، مف شيئنا مستًخفًّا حذفتىو إذا التٌنكيف كىؼُّ  يغي ري  كليس كالعمؿ،
 الفاعؿ اسـ إضافة أفٌ  كيكٌضح كالمعنى، الٌمفظ بجانب سيبكيو كييعنى ،«معرفةن 
 آؿ] (ں ں ڻ ڻ): تعالى بقكلو كمٌثؿ معرفة، تجعمو ال لفظٌية معمكلو إلى

 الٌصفة عف الٌسيكطيٌ  قاؿ ،[ُ:المائدة]( ڳ ڳ ڱ): كقكًلوً  ،[ُٖٓ:عمراف
                                                           

 [.كمابعدىا ٕٔ/ ٔ] يعيش البف المفصؿ، شرح:ينظر (ُ)

 [.ُْْ/ ُ] الصب اف حاشية: كينظر ،[ُٔٔ ،ُٓٔ/ ُ] لسيبكيو الكتاب (ِ)
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 غير مف بيا الكصؼ قيصد بأف تعريفييا قيصد فإف: »معمكليا إلى المضافة
 قكلو في المعرفة بيا كيصؼ كلذا تعٌرفت؛ زماف دكف بزماف اختصاص

ڤ )،[ٓٗ: األنعاـ](ٻ ٻ پ)،[ْ: الفاتحة](ٺ ٺٺٺ):تعالى

 .الٌزمف تكٌسع إلى أشارك  ،(ٔ)«[ّ: غافر](ڦ
ٍمفيكًظ؛ عمى كاالعتمادً  المقد رً  عمى كاالعتمادي   قكلو في كما كذلؾ المى

 :الشاعر كقكؿً  ألكانيوي، مختمؼه  ًصٍنؼه : أم ؛[ٗٔ: النحؿ](ڻ ۀ):تعالى
ٍخرىةن  كىنىاًطحو   (2)ًلييكًىنىيىا يىٍكمنا صى

 .ناطحو  ؿو كىكىعً : أم
ك زى  الماضي، بمعنى كاف إذا ييٍعًمميوي  كالكسائيُّ   بمعنى عممىوي  كغيريهي  المبٌردي  كجى

 عمى اعتمادو  غير مف عممىو يجٌكز كاألخفشي  كاالستقباًؿ، كالحاؿ، الماضي،
 .(ٖ)شيءو 

 :المفعول اسم إعمال -ٕ
ا الًفٍعًؿ، فم مأخكذه  ألن وي  الفىاًعًؿ؛ كاسـ العمىؿً  شركطً  في المفعكؿ اسـي   كافى  كمى

ٍفعيكؿ) فػ كذلؾ، الفاعؿ اسـ  كمثؿ ،(يىٍفعىؿ) مثؿ( فاعبلن ) أف   كما ،(ييٍفعىؿ) مثؿ( مى

                                                           

 الديف جبلؿ الخضيرم، بكر أبي بف الرحمف عبد الجكامع، جمع شرح في اليكامع ىمع (ُ)
 القاىرة، التكفيقية، المكتبة الينداكم، الحميد عبد: تحقيؽ ،[َٕٓ/ ِ( ]ىػُُٗت) السيكطي

 .(ت - ط) بدكف

 قيس بأعشى المعركؼ جندؿ، بف قيس بف بىصير،ميمكف أبك الكبير، األعشى ديكاف (ِ)
 قطر، كالفنكف، الثقافة كزارة الرضكاني، إبراىيـ محمكد. د: ،تحقيؽ[ُِٖ/ُ( ]قِٗٔت)
 :  كعىجيزيهي  البسيط، مف بيت صدر كىك ـ،ََُِ ،ُط

 .الكىًعؿي  قىٍرنىوي  كىأىٍكىىى يىًضٍرىىا فىمىـٍ 

 [.ُْٗ ،ُْٕ/ّ] لمرًضيٌ  الكافية شرح: ينظر(ّ)

 شرح في اإليضاح: كيينظر ،[بعدىا كما َٖ/ ٔ] يعيش البف المفصؿ شرح: يينظر (ْ)
/ ُ( ]قْٔٔت) الٌنحكمٌ  الحاجب بابف المعركؼ عمر، بف عثماف عمرك، أبك المفصؿ،

           د العراؽ، الدينية، كالشؤكف األكقاؼ كزارة العميمي، مكسى: تحقيؽ ،[ْْٔ ،ّْٔ
 (.ت - ط)
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 لممثٌنى المناسبة اإلعراب عبلمات في إالٌ  عنو يختمؼ ال كالجمع التثنية في ذلؾ
 .الجمع أك

 بػ مقركننا كاف فإف الفاعؿ، اسـ عمى يجرم ما كؿُّ  المفعكؿ اسـ عمى فيجرم
ف شيء، اشتراط بغير مطمقنا عمؿ( أؿ)  كؿ   تحقُّؽ كجب بيا مقترننا يكف لـ كا 

 كأف االعتماد،: مقدمتيا كفي الفاعؿ، اسـ إعماؿ في ذكريىا سبؽ التي الشُّركط
 .  التجدًُّدم االستمرار أك االستقباؿ، أك الحاؿ، بمعنى يككف

 اسـ في االستقباؿ أك الحاؿ-بعدىهي  كمىف الفارسي عمي كأبي-بعضيـ كاشترط
: الحاجب ابف كافية عمى شرحوً  في الرضيُّ  قاؿ ،الفاعؿ اسـ في كما المفعكؿ

ًموً  في حالىوي  أف  : يعني ؛الفىاًعؿً  كاٍسـً  كاالٍشًترىاط العىمىؿً  في كأمريهي : قكلو»  عىمىؿى  عىمى
اًرعي : أىمٍ  ًفٍعًمًو؛  الذم ًفٍعًموً  عىمىؿى  عممو في الفاعؿ اسـً  كحاؿ لممفعكؿ المبنيٌ  الميضى
 .(ٖ)«لمفاعؿ المبنيٌ  المضارع ىك

ف ا، الفعؿ كاف كا   منو، المفعكؿً  اسـً  بناء يجيزٍ  لـ جر   بحرؼً  يتعد   لـ فإف الزمن
ٍز  لـ كما  .إليو المسنىدً  مف لو بيد   ال المسند إذً  منو؛ لممفعكؿ المبنيٌ  الفعؿً  بناءي  يىجي

 إلى عنو اإلسناد تحكيؿ بعد معنى بو ميٍرتىًفعو  سـو ال المفعكؿ اسـي  يضاؼي  كقد
 المقاصدً  محمكدي : )تقكؿ بو، بالمفعكؿ الٌتشبيو عمى كنصبو المكصكؼ، ضمير
ًفعى ( مقاصده) فػ ،(مقاصديه محمكدةه  الكىرعي )أصمو ،(الكرع  الن يىابىة، عمى( محمكدة) بػ ري
ؿى  ك  ( المقاًصدً  محمكدي  الكىًرعي : )تقكؿ ثيـ   بالن ٍصًب،( المقاصدى  محمكده  الكًرع) إلى فحي
 .بالجرٌ 

 

                                                           

 [.ُٖ ،َٖ/ ٔ] يعيش البف المفصؿ شرح: يينظر (ُ)

 [.ِْٖ/ ّ] لمرضي الكافية شرح: يينظر (ِ)

 [.ِْٖ/ ّ] السابؽ ينظر (ّ)

 [.ِْٗ/ ّ] ابؽالس ينظر (ْ)

 األشمكني شرح عمى الٌصباف حاشيةك ،[ِّّ ،ِِّ/ّ]ىشاـ البف المسالؾ أكضح: يينظر (ٓ)
 .[ْٕٓ/ ِ] لمٌصباف مالؾ ابف أللفية
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 :القرآنّية القراءات في والمفعولّية الفاعمّية تبادل: ثانًيا
 كنعرض كالمفعكلٌية، الفاعمٌية فييا تتداخؿ القراءات مف كثيرنا أفٌ  البديع مف

 مفك  مستقٌمة، لدراسة صالح مكضع ككؿٌ  بإيجاز، تعالى، اهلل كتاب مف لنماذج ىنا
 :ذلؾ

 .دراستنا مكضكع كىك: المفعول واسم الفاعل باسم ُقرئ ما -ٔ
 (ی ی جئ حئ مئ): تعالى كقكلو: والمفعول بالفاعل ُقرئ ما -ٕ

ـى ): كثير ابف ،قرأ[ّٕ: البقرة]  بالر ٍفعً  (كىمىمىاته )ك المفعكلٌية، عمى بالٌنصب (ءىادى
 الٌتمٌقي فاعؿ فالكممات رٌية،البش بأبي اإلليٌية لمعناية إظيار كفيو الفاعمي ة، عمى

 إظيار كفيو ،(مئ)كنصب بالرفع، (ی):الجميكري  كقرأ كالحفظ،
 .الٌتمٌقي فاعؿي  ( آدـ) فػ لممسؤكلٌية،

 الٌسكرة في القراءاتي  تتعٌدد كقد: لممجيول والبناء لممعموم بالبناء ُقرئ ما -ٖ
 كالغاشية، ،كالٌزخرؼ كغافر، كالٌصافات، البقرة، سكرة في كما الكاحدة؛

 كىذه متشابية؟ بقراءات سكرة تختٌص  ىؿ التأٌمؿ، يستحؽٌ  مٌما كاالنشقاؽ،كىذا
 الفعؿ مصدر مف مشتؽٌ  الفاعؿ اسـ ألفٌ  دراستنا؛ مكضكع مف قريبة القراءات
، المبنيٌ  : كمنيا لممجيكؿ، المبنيٌ  الفعؿ مصدر مف مشتؽٌ  المفعكؿ كاسـ لممعمـك
 كابف كيعقكبي  نىاًفع قىرىأى  ،[ُُٗ: رةالبق](جب حب خب مب ىبيب): تعالى قكلو

، بالبناء(تىٍسأىؿ كالى ):عباس قىرىأى  الن يي، عمى لممعمـك  بالبناء(جب حب):الجميكري  كى

                                                           

 ألبي القراءات كحجة ،[ُِٗ]النيسابكرم بكر ألبي العشر القراءات في المبسكط :يينظر (ُ)
 األفغاني، سعيد: تحقيؽ ،[ٓٗ ،ْٗ( ]ىػَّْت) محمد، بف الرحمف عبد زنجمة، بف زرعة

 البف العشر القراءات في كالنشر ـ،ُٕٗٗ – قُُْٖ ،ٓط الرسالة، مؤسسة
 [.ُُِ/ِ]الجزرم
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 اٍبف قرأ ؛[َُٖ: ىكد](ی ی ی): تعالى كقكلو. الٌنفي عمى لممجيكؿ
 جعفر كأبك بكر أىبي فيركاية كعاصـ عامر كابف عٍمرك كأبك كنافع كثير

ٍمزىة كقرأ لمفاعؿ، مبنيًّا الٌسيف بفتح (ًعديكاسى ):كيعقكب ٍفص كخمؼ كالكسائيٌ  حى  كىحى
ـٌ  (ی):عىاًصـ عىف  مكىكبة، تككف قد فالٌسعادة ،لممفعكؿ مبنيًّا الٌسيف ًبضى
جب حب ):البنو  إبراىيـ خطاب في تعالى كقكلو.المرء باختيار أك

اؾي  قرأ ،[َُِ: الصافات](خب ح  ـ  (ُتَرى): كاألعمشي  الض  كفتحً  التٌاء بضى  الر اء، ًِ
ٍمزىة كقرأ مؼ كالكسائيٌ  حى  ،(ٖ)الٌرأم مف كىك الٌراء، ككٍسرً  التاء بضـ   (تيًرم): كخى
قىرىأى   االبف تحميؿ لممعمكـ البناء كفي ،كالر اء الت اء ًبفىٍتح (خب):الجميكر كى

 .المسؤكلٌية

                                                           

/ ِ]الجزرم البف العشر القراءات في كالنشر ،[ُُُ]زرعة ألبي القراءات حجة: ينظر (ُ)
ُِِ.] 

 البف العشر تالقراءا في كالنشر ،[ّّٗ]مجاىد البف القراءات في السبعة: ينظر (ِ)
 [.َِٗ/ ِ]الجزرم

ا، الرأم مف كىك: »العكبرمُّ  قاؿ (ّ) ( ماذا) فػ اثنيف، إلى فتعد ل باليمزًة، نيًقؿى  أن و إال   أيضن
 اهلل عبد البقاء، أبك القرآف، إعراب في التبياف...«. تيًريًني: أم محذكؼ؛ كالثاني أحديىما،

 البجاكم، محم د عمي: تحقيؽ ،[َُِٗ/ ِ( ]ىػُٔٔت) العكبرم اهلل عبد بف الحسيف بفا
 يستشٍره لـ أن و -أعمـ كاهلل- كأرل: »الفر اء كقاؿ(.ت ػ ط) د مصر، الحمبي، البابي عيسى
 مث جث يت ىت) :فقاؿ جزعؾ، أك صبرؾ مف تيريني ما فانظر: قاؿ لكنو اهلل، أمر في

 اهلل عبد بف زياد بف يحيى زكريا، أبك القرآف، معاني[«.َُِ: الصافات](يثحج ىث
ار عمي محمد: تحقيؽ ،[َّٗ/ ِ( ]ىػَِٕت) الفٌراء الٌديمميٌ  منظكر بف  كأحمد الن ج 

 .ـُّٖٗ - ىػَُّْ ،ّط بيركت، الكتب، عالـ نجاتي، يكسؼ

 بف عثماف الفتح، أبك عنيا، كاإليضاح القراءات شكاذ كجكه تبييف في المحتسب: ينظر (ْ)
 لمشؤكف األعمى المجمس األكقاؼ، كزارة ،[ِِِ/ ِ( ]ىػِّٗت) المكصمي جني

/ ِ]الجزرم البف العشر القراءات في كالنشر ـ،ُٗٗٗ -ىػَُِْ مصر، اإلسبلمية،
ّٕٓ.] 
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 بتضعيف الّصرفّية الّصيغة اختالف بسبب والّمزوم بالّتعّدي ُقرئ ما -ٗ
نافع كثير ابف قرأ ،[ُّٗ: الشعراء] (ڳ ڳ ڱ ڱڱ): تعالى كقكلو :العين  كى
ٍفص، ًركايىة في كىعاًصـ عمرك كىأبك  الـز ،(ڳ):يعقكب عف كزيد جعفر كأبك حى
 عىف بكر كىأىبيك كالكسائيٌ  كحمزة عامر ابف كقرأ فاعؿ، (ڱ)ك تضعيؼ، دكف

كحى ) ك كالٌتعدم، العيف ؼبتضعي(نىز ؿى ):كخمؼ كيعقكب عىاًصـ  (اأٍلًميفى  الرُّ
 .المفعكلٌية عمى بالٌنصب
ېئ ): تعالى كقكلو: مفعولين أو واحد مفعول إلى بالّتعّدي ُقرئ ما -٘

ناًفع كثير اٍبف قىرىأى  ،[ّٕ: عمراف آؿ](ېئ  كأبك كخمؼ عامر كىاٍبف عىٍمرك كىأىبيك كى
كىفىمىيىا):كيعقكب جعفر  مفعكؿ إلى متعدٌ  كالفعؿ فاعؿ،( ازكري  )ك الفاء بتخفيؼ(كى
قىرىأى  كىك كاحد ٍمزىة الياء،كى  بتشديد(ېئ):براًكيىٍيوً  كعاًصـ كخمؼ كىاٍلكساًئيٌ  حى
 ،لمريم والهاء مفعكليف، إلى متعد   كالفعؿ تعالى، اهلل ىك الفاعؿى  أف   عمى ،الفاء
ؿ؛ المفعكؿ كزكري ا الثاني، المفعكؿ كىك  المبنى كزيادة ليا، كافبلن  جعمو: أم األك 
 كاف حيف الكفالة في زكرٌيا رغبة بيف القراءتاف فجمعت المعنى، زيادة عمى تدؿٌ 

، ؛ أصبح حيف لو ػ تعالى ػ اهلل كتكميؼ فاعبلن  اإلليٌية العناية مف لمزيد مفعكالن
 .بمريـ

 :اليمزة بزيادة الّصرفّية الّصيغة اختالف بسبب والّمزوم بالّتعدي ُقرئ ما -ٙ
 اٍلياء ضـٌ  في اٍختمفيكا ،[ِٔ: غافر](ٺ ٺ ٿ ٿٿ): تعالى لوكقك 

فتحيىا ٍفص عىٍمرك كأبك نافع قرأ ،(ٺ) في كى  جعفر كأبك عاًصـ عىف كىحى
                                                           

/ ِ( ]ىػَّٕت) اليركم األزىرم بف أحمد بف منصكر،محمد أبك القراءات، معىاًني: ينظر (ُ)
 في لنشركا ىػ،ُُِْ ،ُط سعكد، الممؾ جامعة اآلداب، كمية في البحكث مركز ،[َِّ

 [.ّّٔ/ ِ]الجزرم البف العشر القراءات

 منصكر ألبي القراءات، كحجة ،[َِْ ص]مجاىد البف القراءات في السبعة: ينظر (ِ)
 [.ِّٗ/ ِ]الجزرم البف العشر القراءات في كالنشر ،[ُُٔ]األزىرم
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 لممعمكـ، مبنيًّا باليمزة المزيد( أظير) مف اٍليىاء بضـٌ  ،(ٺ):كيعقكب
قىرىأى  بو، مفعكؿ(ٿ)ك  بكر أبي ركاية في كعاصـ عامر كىاٍبف كثير اٍبف كى

،( ظير) مف اٍليىاء بفتح(يىٍظيىرى ):كخمؼ كالكسائيٌ  كحمزة  (اٍلفىسىادي ) ك البلـز

 .ييظيىر كمرة يىظيىر، مٌرة فالفساد ،فاعؿ

ھ ھ ھ ھ ):تعالى كقكلو :والّناقصة التّامة( كان) بـ ُقرئ ما -ٚ

 ،تام ةه  (ھ) أف عمى بالٌرفع، (ِمْثق الُ ):جعفر كأبك ناًفع قىرىأى  ،[ُٔ: لقماف](ے
 ناقصةه، (ھ) أفٌ  عمى بالٌنصب، (ھ):الجماعةي  كقرأ ليا، فاعؿه  (ِمْثق الُ )ك

ف: أم ضمير؛ كاسميا ـي  أك العمؿي  كاف كا  ب ةو  مثقاؿى  الظٍُّم  .حى

 : القراءات في المشتّقات تبادل: ثالثًا
 اختيار كتـٌ  الٌدراسة، ىذه كمكضكع المشتٌقات، تبادؿ متعٌددة قراءات في كرد

 معانييا، كتعٌدد دكرىا، ككثرة الٌصيغة ىذه أىٌمية عمى لمتٌأكيد الفاعؿ؛ سـا فيو ما
 كمف المفعكؿ، اسـ دكف الفاعؿ السـ ىذا ككثر المشتٌقات، مف غيرىا مع كتقاربيا

 :ذلؾ

 قىرىأى  ،[ْْ: الٌذاريات](ۆ ۆ):تعالى قكلو:والمصدر الفاعل اسم -ٔ
ْعق ةُ ۆ ): الكسائيٌ   يصحبي  الذم الٌصكت معنى عمى بالمصدر، (الصَّ

                                                           

/ ِ]مالجزر  البف العشر القراءات في كالنشر ،[ّْْ/ ِ] لؤلزىرم القراءات معاني: ينظر (ُ)
ّٔٓ.] 

/ ِ]الجزرم البف العشر القراءات في كالنشر ،[َِٕ/ ِ] لؤلزىرم القراءات معاني: ينظر (ِ)
ِّْ.] 
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قىرىأى  الٌصاعقةى،  الحدث عمى تدؿٌ  فاعؿ اسـ أٌنيا عمى ًبأىلؼ (ۆ):الجميكر كى
 .كفاعمو
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): تعالى قىكلو: والفعل الفاعل اسم -ٕ

نافع كثير ابف قرأ ،[ُٗ: إبراىيـ](پ  جعفر كأبك عامر كابف كعاصـ عٍمرك كأبك كى
اًلؽي ):كخمؼ كالكسائيٌ  حٍمزة كقرأ ماض، فعؿ أٌنو عمى ،(ٻ):كيعقكب  ،(خى
 .إليوً  مضاؼ بعده كما فاعؿ، سـا أٌنيا عمى

 الفاعؿ، اسـ مف مبالغةه  المبالغة؛ صيغة: المبالغة وصيغة الفاعل اسم -ٖ
 التٌبادؿ كييمحظ الٌتكثير، كتفيد ،(صٌكاـ)ك( صائـ) كػ إلييا، الفاعؿ اسـ يتحٌكؿ كقد

 تقارب أفٌ  كيبدك الٌدراسة، يستحؽٌ  مٌما كىذا ،القراءات مف عدد في بينيما
: تعالى قكلو: ذلؾ كمف تبادليما، كثرة سٌكغ كاشتقاقنا معنى الٌصيغتيف

 كيعقكب جعفر كأبك عمرك كأبك كنافع كثير ابفي  قرأ ،[ٔٓ: الٌشعراء](یی)
كف):عنو الحمكانيٌ  بركاية كىشاـ ًذري  كقرأ مبالغة، صيغة أٌنيا عمى ألؼ، ًبغىٍير(حى
 بركاية كىشاـ ذككاف كابف كخمؼ كالكسائيٌ  كحمزة عامر كابف عاصـ

 (ڻۀ): تعالى كقكلو. فاعؿ اسـ أٌنيا ًبأىلفعمى (ی):الد اجكنيٌ 

ناًفع عىٍمرك كأبك كثير ابفي  قرأ ،[ُْٗ: الٌشعراء]  (فىًرًىيف):جعفر كأبك كيعقكب كى
 ىشاـ عف كالحمكانيٌ  يٌ كالكسائ كحمزة عامر كابف عىاًصـ قرأ حيف في ألؼ، ًبغىٍير

                                                           

 البف العشر القراءات في كالنشر ،[ُّ/ ّ] لؤلزىرم القراءات معاني: ينظر (ُ)
 [.ّٕٕ/ِ]الجزرم

 بفال العشر القراءات في كالنشر ،[ُٔ/ ِ] لؤلزىرم القراءات معاني: ينظر (ِ)
 [.ِٖٗ/ِ]الجزرم

 البف العشر القراءات في كالنشر ،[ِِٓ/ ِ] لؤلزىرم القراءات معاني: ينظر (ّ)
 [.ّّٓ/ِ]الجزرم
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 في كثر ككذلؾ الٌشعراء، في اآليتيف أف كييمحظ. ًبأىلؼ (ڻ):كخمؼ
 سكرة في ما قراءةه  تعٌددت ىؿ: نتساءؿ يجعمنا مٌما المشتٌقات، تبادؿ األحزاب
 في عاصـ قرأ ،[ُّ: المطٌففيف](مئ ىئيئ): تعالى قكلو ككذلؾ معٌينة؟
 ابف عف ذككاف ابف عف كاألخفش شاـى عف كالٌداجكنيٌ  جعفر كأبك حفص ركاية
 بمعنى( فىًكوى ) مف مشٌبية صفة أك مبالغة صيغة ألؼ بغير (ىئ):عامر

 عف كاألخفش ىشاـ عف كالٌداجكنيٌ  كالحمكاني السبعة بقٌية كقرأ ،(عىًجبى  أك فىًرحى )
 كييمحظ. فاعؿ اسـ ًبأىلؼ (فاًكًييفى ):كيعقكب كخمؼ عامر ابف عف ذككاف ابف

 يجعمنا مٌما ؛(ىئ) ك (ڻ) بيف كالٌدالليٌ  الٌصكتيٌ  التٌناسبك  التٌقارب
 الكممات نقٌسـ جعمنا ما كىذا قراءاتو، تشابيت لما الٌدالليٌ  التٌقارب دراسة في نفٌكر
 . دالالتيا كفؽ الٌدراسة في

 مصدر باختبلؼ نفسو الفاعؿ السـ قراءات كردت أٌنو إلى اإلشارة كتجدر
ھ ):كقكلو ،[ُ: المزمؿ](ٱ ٻ ٻ): عالىت كقكلو منو؛ المشتؽٌ  الفعؿ

 كالٌداؿ، الٌزام بتشديد (ھ) ك (ٻ):القٌراء عاٌمة قرأ. [ُ: المدثر](ھے
 بزنة( اٌدٌثر)ك( اٌزٌمؿ) الفعؿ مف فاعؿ اسـ أٌنيما عمى كالثٌاء، الميـ كتشديد

 يصٌكر كالتصاقيا الحركؼ إدغاـ ككأفٌ  كاإلدغاـ، االفتعاؿ تاء إبداؿ كفيو ،(افتعؿ)
 الٌزام بتخفيؼ ،(الميدىث ر) ك (الميزىم ؿ): كعكرمة أيبيٌ  كقرأ كالمدٌثر، المزٌمؿ اؿح

                                                           

 البف العشر القراءات في كالنشر ،[ِِٖ/ ِ] لؤلزىرم القراءات معاني: ينظر (ُ)
 [.ّّٔ/ِ]الجزرم

 البف العشر القراءات في كالنشر ،[ُِّ/ ّ] لؤلزىرم القراءات معاني: ينظر (ِ)
 [.ّٗٗ/ِ]الجزرم
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ا فاعؿ اسـ أٌنيا عمى كالثٌاء، الميـ تشديد مع كالٌداؿ، ( زٌمؿ)  الفعؿ مف أيضن
 .(ُ)(دٌثر)ك

 الفاعؿ، السـ كجييف القراءات بعض احتماؿ االحتماالت، جميؿ كمف
: الكاقعة] (پ ڀ ڀ ڀڀ): تعالى قكلو يف كما المفعكؿ؛ السـ ككجييف

 عمى مفتكحة، الياء كتشديد الٌطاء بتخفيؼ(ڀ): القٌراء عاٌمة قرأ" ،[ٕٗ
 اسـ أٌنيا عمى الياء، بكسرً  الفارسي سمماف كعف ،(طيي ر) مف مفعكؿ اسـ أٌنيا
 كالحسف زيد كقرأ المفعكؿ، فحذؼ ،(أنفسىيـ الميطىي ركف: )أم ؛(طىي رى ) مف فاعؿو 
ا كسمماف عكف بف اهلل بدكع ٍكف):أيضن  المكسكرًة، كالياءً  الٌطاءً  بتشديدً  (الميط ي ري
 عنيما ركاية في عمركو  كأبك نافع كقرأ فأيٍدًغـ، ،(المتطي ركف:)كأصميو ،(تطي رى ) مف

 مفعكؿ، اسـ أٌنيا عمى خفيفة، الياء كفتح الطاء بسككف (الميٍطيىركف): كعيسى
 .(2")(أيٍطًير) مف

 كننفذ الٌداللٌية، الٌصرفٌية الٌدراسة يستحؽٌ  القراءات في إيماءات مف سبؽ كما
 .الٌدراسة أجكاء إلى المشتٌقات بصحبة الجكلة ىذه مف

*  * 
 

 
 

                                                           

 ،[ّّٓ/ ِ] جني البف عنيا كاإليضاح القراءات شكاذ كجكه تبييف في المحتسب: ينظر ( ُ)
كالدرُّ المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ ابف 

. أحمد ، تحقيؽ: د[ّّٓ ،َٗٓ/ َُ]ىػ( ٕٔٓعبد الدائـ، المعركؼ بالٌسميف الحمبٌي )ت
 .، د )ت(ُمحمد الخٌراط، دار القمـ، دمشؽ، ط

 [.ِِٔ/ َُ]الحمبي لمسميف المصكف، الدر (ِ)
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 :الثّاني المبحث
 الّداللّية الّصرفّية الّدراسة)

 (المفعول واسم الفاعل باسم ُقرئ لما
 اٌلتي المشتٌقات بعض في اللةالدٌ  تقارب مف سابقنا مبلحظتو تـٌ  ما عمى بناءن 
ـ   القراءات، في تبادلت  :ىي داللٌية، مجاالت ثبلثة إلى اآليات تصنيؼ ت
 :عمييا والحرص العّفة: األّول المجال

ُـّ  ثبلث المجاؿ ىذا كيشمؿ  في عميو كردت ما حيث مف دراستيا آيات،تت
 كالٌتكجيو ؿالٌتحمي حيث كمف الٌسياؽ، كفؽ كتفسيره المعنى كتكضيح القراءات
 .ليا الٌشريؼ المصحؼ بترتيب االلتزاـ مع الٌداللي، الص رفي
﮵ ): تعالى قكلو:أوال ﮳  ﮴  ﮲  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

    ﯁  ﮿  ﯀ ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶

 .[ُٗ:النساء](          
 ثبلثة في« فاحشة» لكممة كصفنا الكريـ القرآف في(﮿) لفظ كرد
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ):تعالى قكلو -ِالسابقة، اآلية -ُ:مكاضع

 قكلو -ّ.[َّ: األحزاب](ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ):تعالى

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .[ُ: الطبلؽ](ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ

؛ فمؾو  في تدكر الث بلث اآليات كنجد  (﮿) كممة فييا كردت كقد كاحدو
 الفاحشة حقيقة عف كالكشؼ الًعف ة، بأمر مرتبطة ككمُّيا ،(فاحشة) ظلمف صفة
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ثبات حقاقو، الحؽٌ  مف لمتثبُّت عدمو أك كقكعيا كا   ذلؾ عمى يترٌتب ما ثىـٌ  كمف كا 
 :الٌنساء سكرة في األكلى اآلية دراسة كستتـٌ  كالٌتعٌفؼ، الٌترٌفع مف

 :والّسياق التَّْفِسير حيث من
 ليا بما نفسيا لتفتدم بزكجتو؛ الٌضرر إلحاؽ عف لٌرجؿا تنيى الكريمة اآلية

 (.ٔ)لو تتركو حتى كيضاٌرىا الٌصداؽ يسترجع أف جاز بفاحشة أتت فإف مير، مف

 الحٌجة، كظيكر الكضكح حكؿ العربيٌ  المعجـ في( باف) معاني كتدكر
 كتقكؿ الز ماف، مف كقدرنا األرض، مف مساحة تعني كما كالتثٌبت، كالفصاحة،

؟ مف: الن اقىةً  البيلح  :قاؿ المستعمي؟ كمف البىاًئفي
 بائف مستعمينا بش ري 

 

غرارنا الى  ًبأىفٍ  الحاًلبىٍيفً  ًمفى  
(ٕ) 

 

 .(ٖ)«يمينيا عف مف: البائف»
 
 

                                                           

 أكتيف، ما ببعض ليذىبكا النساء؛ يعضمكا أف األزكاج عمى كحٌرـ: »الشافعي اإلماـ قاؿ (ُ)
ذا مبٌينة، بفاحشة يأتيف أف إال كاستثنى أكتيف،  فأعطيف -الزنا كىي- مبينة بفاحشة أتيف كا 
 يجب فيما الزكجى  معصيتيف تكف كلـ تعالى، الم و شاء إف ذلؾ حؿ   ليفارقف؛ أكتيف ما ببعض

 تفسير«. بالزنى كالزكج الم و يعصيف أف مف أعطيف ما نحؿٌ  أف أكلى فاحشة بغير لو
 كتحقيؽ جمع ،[ٕٓٓ/ِ( ]ىػَِْت) الشافعي إدريس بف محمد اهلل، عبد أبك الشافعي،
 المممكة التدمرية، دار أكلى، طبعة ،(دكتكراه رسالة) الفر اف مصطفى بف أحمد. د: كدراسة
 .ـََِٔ - ُِْٕ السعكدية، العربية

( ىػُِٔت) األسدم زيد بف الكميت ديكاف: ينظر األسدم، زيد بف الكميت: ىك القائؿ (ِ)
 .ـَََِ ،ُط بيركت، صادر، دار طريفي، نبيؿ محمد. د: تحقيؽ ،[ُٕٗ]

 اهلل جار الزمخشرم، أحمد، بف عمرك بف محمكد لقاسـ،ا أبك الببلغة، أساس (ّ)
 بيركت، العممية، الكتب دار السكد، عيكف باسؿ محمد: تحقيؽ ،(ف م ب)،(ىػّٖٓت)
 .ـُٖٗٗ- ىػُِْٗ ،ُط
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 :القراءات
 في كاختمفكا: »مجاىد ابف قاؿ ،كفتحيا الياء بكسر (ۇئ) لفظ قيرئ

 ركاية في كعاصـ كثير ابف فقرأ ؛(ۇئ ۇئ) قكلو مف كفتًحيىا الياء كسرً 
 كأبك نافع كقرأ الياء، بفتح (ميبىي نىاتو ڱ )ك (ميبىي نىةو  ۇئ):بكر أبي

ا، (ميبىي نىاتو ڱ )ك كسرنا،(ۇئ ۇئ):عمرك  كحمزة عامر ابف كقرأ فتحن
ڱ )ك (ۇئ ۇئ): عاصـ عف كالمفٌضؿ عاصـ عف كحفص كالكسائيٌ 

 .«كسرنا جميعنا(ں
رف والتَّوجيو التَّْحِميل  : والّدالليّ  يّ الصَّ
 :الفاعل اسم قراءة ـ

 بالٌتضعيؼ، المتعٌدم الٌثبلثيٌ  غير( بىٌيف) الفعؿ مف فاعؿ اسـي :(﮿)لفظ
 كذكر فيو، لىٍبسى  ال الذم الكضكح عمى دال ة ىنا الخمؽ، سكء عف مبي نىة كىي
 :  معنييف تحتمؿ العيف بكسر المبي نة الفاحشة أفٌ  الر ازمٌ 
يذاء الٌنشكز، -ُ  فمكـ العشرة، سيئات يكفٌ  أف إالٌ : كالمعنى كأىمو، الٌزكج كا 
 .الخمع طمبً  في العذر

                                                           

 الحسف عمي، الٌسبعة،أبك لمقراء كالحٌجة ،[َِّ] مجاىد البف القراءات في الس ٍبعة: ينظر (ُ)
 الديف بدر: تحقيؽ ،[ُْٓ/ ّ( ]ىػّٕٕت) األصؿ رسيٌ الفا الغفار عبد بف أحمد ابف

 الكجيز كالمحٌرر ىػ،ُُّْ ،ِط دمشؽ، لمتراث، المأمكف دار جكيجاتي، بشير قيكجي،
 بف تماـ بف الرحمف عبد بف غالب بف الحؽ عبد محمد، أبك العزيز، الكتاب تفسير في

 محمد، الشافي عبد السبلـ عبد: تحقيؽ ،[ِٖ/ ِ( ]ىػِْٓت) المحاربي األندلسي عطية
/ ِ] الجزرم البف العشر القراءات في كالن ٍشر ىػ،ُِِْ ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار

ِْٖ، ِْٗ.] 

 عميٌ  ألبي السبعة لمقراء الحجة: كينظر ،[َِّ ص] مجاىد البف القراءات في السبعة (ِ)
 [.ِْٖ/ ِ]الجزرم البف العشر القراءات في كالنشر ،[ُْٓ/ ّ] الفارسي
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 .كالسُّد مٌ  قبلبة، كأبي الحسف، قكؿ كىك الٌزنى، -ِ
 :المفعول اسم قراءة ـ
 أفٌ  عمى يدؿٌ  لممجيكؿ، بالبناء( بيٌيف) مف مفعكؿ اسـ: الياء بفتح (ميبىي نىةو )ك
ا كيحتًمؿي  الفاحشة، ًتمؾى  كىٍشؼً  إلى أد ل أىةالمىرٍ  ًتٍمؾى  لدل الخمؽ سكء  يىككف أىفٍ  أيضن
 أف عميو كجبى  امرأتو عمى الفاحشة اد عى مف أف   عمى محمكالن  المفعكؿً  اسـً  لفظ

 أخرل جية مف تكضيح ىذا ففي مرتكبتيا؛ مف أك مد ًعييىا مف مبٌينىة فيي يبي نىيىا،
 .الفاعؿ اسـ معنى عف

 األحزاب كفي ىنا، (ميبىي نىةو ): بكر كأبك كثير ابف قرأ: »حي اف أبك قاؿ
يا، يد عييا مف يبي نيا: أم الياء؛ بفتح: كالٌطبلؽ حي  بالكسر؛: الباقكف كقرأ كيكض 

: بمعنى الزـه  فعؿه  كىك ،(بيىفى ) مف فاعؿو  اسـ كىي ظاىرة، نفسيا في بي نةه : أم
 .«ظير: أم باف؛

 الفاحشة أف   عمى يدؿُّ  الكريمة اآلية في (ۇئ) الفاعؿ اسـ استخداـ إف  
 الٌزكجة خمؽ كسكء المعنى، في فاعؿ ىنا فالفاحشة الٌزكجة، خمؽ سكء عف كشفت
 .الفاحشة ارتكاب بي نىوي  الذم المفعكؿ ىك

                                                           

 الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل، عبد أبك ،(الكبير التفسير) الغيب مفاتيح: يينظر (ُ)
 العممية، الكتب دار ،[ُُ/ َُ( ]ىػَٔٔت) الٌرازمٌ  الٌديف بفخر الممقب الٌرازٌم، الٌتيميٌ 
 .ـَََِ - ىػُُِْ ،ُط بيركت،

 أثير حياف بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف، أبك التفسير، في المحيط البحر (ِ)
 محمد كعمي المكجكد، عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ ،[ُِّ/ ّ( ]ىػْٕٓت) األندلسيٌ  الٌديف

 تأكيؿ في البياف جامع: كينظر. ىػُِِْ ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار معكض،
( ىػَُّت) الطبرمٌ  اآلممي غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف جعفر،محمد أبك القرآف،

 كالتفسير ىػ،َُِْ ،ُط بيركت، الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد: تحقيؽ ،[ُُِ/ ٖ]
 الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى تحرير) كالتنكير كالتحرير ،[ُُ/ َُ] لمرازم الكبير
 التكنسي عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد ،(المجيد الكتاب تفسير مف
 .ىػَُِْ ،ُط بيركت، - العربي اريخالت مؤسسة ،[َٕ/ ْ( ]ىػُّّٗت)
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 أك عنادىا أك الٌزكجة خمؽ سكء أفٌ  يعني المفعكؿ اسـ (ميبىي نىةو ) أفٌ  حيف في
 ارتكابيا نتائج مف االكتراث عدـ إلى الٌزكجة دفع العكاقب، مف االكتراث عدـ

ٍتيا، بؿ تيًخٍفيا، فمـ الفاحشة،  ارتكاب زكجتو عمى يد ًعي الذم الرجؿ أف   أك أىٍظيىرى
 .التٌبييف عميو كقع مف ىي ىنا فالفاحشة بتبيينيا، قاـ الفاحشة

 لـ الكريـ كالقرآف المضارع، بمفظ جاء الٌثبلثة المكاضع في (﮽)أف كييمحظ
ا يحٌدد  .جماعية قضٌية يعالج إذ بعينو؛ شخصن

: منيا مزيدة، دالالت أضفى -مثبلن -( بائنة) دكف بالزيادة( مبٌينة) كاختيار
 مع المرأة، أك نفسيا، الفاحشة إٌما فاعؿ؛ بفعؿ بيٌينت قد الفاحشة أف   عمى الٌداللة

 ذـٌ  في افالقراءت كتضافرت كالٌتعدية، المبالغة معنى مف الٌتضعيؼ يفيده ما
 لـ القراءتيف كفي كاحتماالتيا، أكجييا جميع مف ككشفيا كمرتكباتيا، الفاحشة
 عٌما الحديث لسياقات األنسب ككأفٌ  المفعكؿ، اسـ أك الفاعؿ اسـ معمكؿ يظير
 في الٌتيىذُّبى  ييعىم مينا الثبلثة المكاضع في (﮽) كالفعؿ االختصار، ىك ييستقبح
 .كنحكىما ،(يجرمف) أك ،(يقترفف): تعالى يقؿ فمـ الٌتعبير،

 الفاحشة مقترفات عمى الٌنعي في أشدٌ  المفعكؿ اسـ قراءة أفٌ  كيبدك
! تبيينيا؟ لمزكج يتيح دليبلن  يتركف أف أك ييظيرنيا، أف ليف فكيؼ بيا، كالمجاىرات

 لئبٌل  ظاىرة؛ كككنيا عمييا، دليؿ بكجكد الفاحشة قٌيد (ميبىي نىةو ) الٌنعت أفٌ  كما
 الٌتكصية إلى يشير ما الٌسياؽ كفي دليؿ، دكف زكجتو عضؿ في الٌزكج دليتما
، قكة رغـ بالمرأة خيرنا ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ): الٌتيديد فقبؿ الجـر

﮳          ):ذلؾ بعد ثـ ،(﮲ ﯁

 خيرنا، بالٌنساء يستكصكا أف فاألصؿ ،(     
 .األحكاؿ عمكـ مف مستثناة حاالت ذلؾ كماعدا

*  * 



 
 
 
 
 

 إيمان جواد صادق النجار ٓد                                                          

-777- 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): الٌنساء سكرة في تعالى قكلو :ثانًيا

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .[ِْ: النساء](ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ
 مكاضع، أربعة في الكريـ القرآف في( أؿ) بػ معر فنا (ڈ) لفظ كرد
 قكلو: فيي( أؿ) بػ فييا اقترف يالت المكاضع فأم ا كاحدة، مرة( أؿٍ ) مف كمجٌردنا
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): بعدىا اآلية في تعالى

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

: النساء](﮳ ﮴﮵  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ): تعالى كقكلو ،[ِٓ

ڳ ڳ ڳ ): تعالى ،كقكلو[ْ: لنكرا](ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ

 .[ِّ: النكر](ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ
 في الن ساء سكرة مف كاحد مكضعو  في( أؿٍ ) بغير (ڈ) لفظ ككرد

اد بفتح قيًرئى  المكاضع ىذه كؿٌ  كفي المتقٌدمة، كالعشريف الخامسة اآلية  الص 
( ف ص ح) ادةم أف كييمحظ مفعكؿ، اسـ كأخرل فاعؿ، اسـ مرة فتككف ،ككسًرىىا
: مرات ست[ ِٓ ،ِْ: اآليتيف] في الٌنساء سكرة في تكٌررت

 في الفاعؿ كاسـ المفعكؿ باسـ[ ِْ: اآلية] في (ٹ)،(ڈ)

                                                           

 العشر القراءات في كالنشر ،[ّْٔ ،ّْٓ/ ُ]لمعكبرم القرآف إعراب في التبياف: ينظر (ُ)
 .[ِْٗ/ ِ] الجزرم البف
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 :كجاء آية، في الٌصيغتاف اجتمعت كىنا عاصـ، عف حفص قراءة
 باسـ[ ِٓ: اآلية] في (ڈ)،(ہ)،(ڻ)،(ڈ)

 جميع في كاإلحصاف العٌفة ٌيةأىم يؤٌكد ىذا كؿٌ  لممجيكؿ، المبنيٌ  كالفعؿ المفعكؿ
 .األحكاؿ

 سكرة في اآليات ىذه مف األكلى اآلية تحميؿ عمى ىنا الٌدراسة كاقتصرت
 .الٌنساء

 :والتَّفِسير السِّياق
 مف عمى نعى األٌكؿ فالمكضع عمييا، كالحفاظ العٌفة مجاؿ نستصحب زلنا ما
 عف الحديث معًرض في المحصنات ذكر المكضع كىذا مبٌينة، بفاحشة يأتيف

 كاألخكات، كالبنات، كاألٌميات، زكاجيف؛ يحؿٌ  ال البلتي الٌنساء مف المحٌرمات
 التمنُّع،: كالتحصُّف: »عطية ابف قاؿ بالٌزكاج، أيحصفٌ  البلتي كمنيفٌ  كغيرىٌف،

 مف بكجوو  امتنعت: المرأة كحصنت الحصف، كمنو امتنع، إذا: المكاف حصف: ييقاؿ
 يرد اإلحصاف أفٌ  كذكر ،«غيرىا كأحصنيا فسيا،ن كأحصنت االمتناع، كجكه
كاج في: معاف أربعة في العرب عند  كفي كحفظ، منىعةه  الزكجة ممؾ ألف   ؛الز 

نىى، الجاىمي ةً  في عيٍرفيييف   كاف اإلماء ألف   ؛الحري ة  كفي ذلؾ، بخبلؼ كالحر ة الز 
 . كحفظ نىعةه م ألن يا ؛العف ة كفي حافظه، ألن و ؛اإلسبلـ معنى

 الزكج ككأفٌ  األزكاج، ذكات ىف   (ٻ): اآلية ىذه في تعالى فقكلو
 ممكت ما إالٌ  محر مات، القكامة؛كىف   كيحٌقؽ كيرعاىا عمييا يحافظ لزكجتو حصف
ناتي : قكـه  كقاؿ الحرب، أرض مف بالٌسبي اليميف  النساء كؿُّ : أم العفائؼ؛: المحصى

                                                           

 [.ّٓ/ ِ] عطي ة البف الكجيز المحرر (ُ)
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ناتي : عب اس ابفي  الحرائر،كقاؿ ىف  : كقيؿ حراـ،  المسمميف مف العفائؼ: المحصى
 .الٌزنى تحريـ إلى اآلية معنى يرجع المعنى كبيذا الكتاب، أىؿ كمف

 كالعٌفة، كالقكة المنعة حكؿ العربي المعجـ في اإلحصاف معاني دارىتٍ  كقد
نىٍت، المرأة حص نت كقد» نىيىا كتحص  يىا، كأٍحصى نىة، فيي زكجي  كأحصنت ميٍحصى
ا: أم حصننا؛ يحمؿ جاء: المجاز كمف... محًصنة فيي جيا،فر   ،«سبلحن

 مف المنىعىة: الحركب في كىي القٌكة، بغير تككف ال فالعٌفة متداخمة، كالمعاني
 عمييـ يغير أف مف ألصحابيا كمنعتيا قٌكتيا عف تعبر الخيؿ في ككذا العدٌك،
 .غيرىـ

 :القراءات
ادً  بفتحً  (ڈ) لفظ قيرئ : الفارسيٌ  عميٌ  أبك قاؿ ،ٍسًرىىاككى  الص 

اد فتح في اختمفكا»  كثير ابف فقرأ ،(ٻ):  قكلو مف ككسرىا، الص 
اد بفتح (ڈ): كحمزة عامر كابف كعاصـ عمرك كأبك كنافع  كؿ   في الص 
اد بفتح (ڈ): الكسائيُّ  كقرأ القرآف،  القرآف كسائر كحدىا، ىذه في الص 
اد، بكسر اد بفتح أن يا كحدىا ىذه في القر اء مف أحده  يختمؼ كلـ الص   ،«الص 

                                                           

 كالتحرير ،[ّْٔ/ ُ] لمعكبرم القرآف، إعراب في الت ٍبياف: كينظر ،[ّٓ/ ِ] السابؽ (ُ)
 [.ْٖ ،ّٖ/ ْ] عاشكر البف كالتنكير

 مكـر بف الفضؿ،محمد أبك العرب، لساف: كينظر ،(ف ص ح) لمزمخشرم، الببلغة أساس (ِ)
 ،(ف ص ح) ،(ىػُُٕت) اإلفريقيٌ  الركيفعيٌ  األنصارمٌ  منظكر بف الديف جماؿ عمٌي، بف
 (.ت) د ،ُط بيركت، صادر، دار

 في ،كالتبياف[ِٗٓ/ ُ] لمزمخشرم كالكشاؼ ،[ّٓ/ ِ] عطي ة البف الكجيز المحٌرر: ينظر (ّ)
 ،ْٓٔ/ ّ] الحمبي لمسميف المصكف، كالدرُّ  ،[ّْٔ ،ّْٓ/ ُ]لمعكبرم القرآف إعراب
 [.ِْٗ/ ِ] الجزرم البف العشر القراءات في كالنشر ،[ْٔٔ

ة (ْ)  العشر تالقراءا في النشر: كينظر ،[ُْٕ/ ّ] الفارسي عميٌ  ألبي الس ٍبعىة لمقر اء الحج 
 [.ِْٗ/ ِ] الجزرم البف
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 قرأ كمٌمف المفعكؿ، باسـ القراءة كاألكثر كيعقكب، جعفر أبك بالفتح قرأ ككذلؾ
 .كعمقمة كالحسف مصرؼ بف طمحةي : بالكسر
رفيّ  والتَّوجيو التَّْحِميل  :والّدالليّ  الصَّ

 يحٌصنيا أك الفاعؿ، اسـ قراءة في غيرىا كتحٌصف نفسيا تيحٌصف المرأة
 :البياف كىذا المفعكؿ، اسـ قراءة في كلٌييا أك زكجيا
 :الفاعل اسم قراءة ـ

ف) الفعؿ  المعنى، زيادة إلى تؤٌدم المبنى كزيادة باليمزة، مزيد ،(أىحصى
 أسند أنو:أم عميو؛ كقع كمف بو قاـ كمف الفعؿ عمى فتدؿُّ  باليمزة الفعؿ كيتعٌدل

، اإلحصاف  المفعكؿ كما اإلحصاف؟ فعؿ عميو كقع الذم ما: سؤاؿ ىكيبق إلييف 
 بالحفظ، فركجيف   ييحصف   أك بالعفاؼ، أنفسيف   ييحصف   أن يف كاإلجابة المحذكؼ؟

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): تعالى قكلو ككذلؾ.أزكاجيفٌ  ييحصف   أك

 جمعنا (ٹ) الفاعل اسم فجاء ،[ِْ: النساء](ٿ ٹ ٹ ٹ
 .مذٌكرنا

 أف المرأة فعمى المسؤكلٌية، كيحٌممو بالحدث قاـ مف عمى ؿٌ يد الفاعؿ كاسـ
حصاف نفسيا، إلحصاف بدكرىا تقـك  تعالى كصؼ كقد التبٌعؿ، بحسف زكجيا كا 

 ،(عركب: )جمع (ہ)ك ،[ّٕ: الكاقعة] (ہ ہھ) بأٌنيفٌ  العيف الحكر
 في لمزكج اإلحصاف دكاعي مف الصفة كىذه زكجيا، إلى المتحٌببة المرأة كىي
 .نياالدٌ 

                                                           

 القراءات في النشر: ينظرك ،[ّْٔ ،ّْٓ/ ُ]لمعكبرم القرآف إعراب في التبياف: ينظر (ُ)
 [.ِْٗ/ ِ] الجزرم البف العشر

 في كالتبياف ؛[ّٓ/ ِ] عطي ة البف الكجيز كالمحرر ؛[ِٗٓ/ ُ] لمزمخشرم الكشاؼ: ينظر (ِ)
 ،[ْٔٔ ،ْٓٔ/ ّ] الحمبي لمس ًميف المصكف درُّ كال ،[ّْٔ/ ُ]لمعكبرم القرآف إعراب

 [.ْٖ/ ْ] عاشكر البف كالتنكير كالتحرير
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 :المفعول اسم قراءة ـ
، إلى مسند اإلحصاف أف   عمى تدؿٌ   فإف   األكلياء، أك األزكاج، إم ا كىك غيرىف 
ا، بالتزكيج ييٍحًصنييا كالكليُّ  امرأتو، ييحًصفي  الزكج  كنائب بذلؾ، ييٍحًصنييىا كاهلل أيضن
 عمى يدؿٌ  ىنا كىك عميو، كقع كمف الفعؿ عمى المفعكؿ اسـ كيدؿٌ  محذكؼ، الفاعؿ
 اسـ بمعمكؿ يصر ح كلـ اإلحصاف، عمييا كقع التي المرأة كعمى اإلحصاف فعؿ

 .المفعكؿ
اد المفتكح أنّ : آخر ووجو ٌنما فاعؿ، اسـ أن و: يعني المكسكر؛ بمنزلة الص   كا 

فى : )منيا ألفاظ، في الفاعؿ اسـ عيف فتحي  شذ   ف فيك أحصى  (.ميحصى
 في الخف ة إلى االنتقاؿ إالٌ  الت صًكيت في افرقن  نجد ال القراءتيف كمتا كعمى

 الفتحةي  تتمي زي  حيث بالكسر؛ (الميٍحًصنىاتً ) في الث قىؿ مف بالفتح (ڈ)
 .الحركات أخؼٌ  بأن يىا

 كالزكج الكليٌ  دكر ييظير مفعكؿ، اسـ أٌنيا عمى الٌصاد بفتح الجميكر كقراءة
ہ ہ ھ ھ ):في األكثريف قراءة يدعميا المرأة، عمى الحفاظ في كقكامتو

﮳  ﮲   لممجيكؿ بالبناء ،[ِٓ: النساء](ھ ھ ے ے ۓ ۓ
 كنافع كثير كابفي  عاصـ عف كشيباف حفص قراءة في كما ،(ہ ہ) في
 حمزة كقرأ ،(ہ):عباس كابف كيعقكب جعفر كأبي عامر كابف عمرك كأبي

: أم ؿ؛لمفاع البناء عمى اليمزة بفتح(أَْحَصن  ):عاصـ عف بكر كأبك كالكسائيُّ 
ف    .(ٕ)بالتزكيجً  أنفسىييف   أىٍحصى

 بالعٌفة يتعٌمؽ فيما كالٌرجؿ لممرأة المجتمعٌية المسؤكلٌية بٌينتا كالقراءتاف
 .كاإلحصاف

                                                           

 [.ُُْ/ ّ]لمسيكطي الجكامع جمع شرح في اليكامع ىمع: ينظر (ُ)

/ ِ]الجزرم البف العشر القراءات في كالنشر ،[َُّ/ُ] لؤلزىرم القراءات معاني: ينظر (ِ)
ِْٗ.] 
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 مف) كالمجركر الجارٌ  كتعٌمؽ المفعكؿ، كاسـ الفاعؿ اسـ بمعمكؿ يصٌرح كلـ
 عمى لةلمدال كافيا (ڈ)لفظ ككاف كالٌتكضيح، لمٌتككيد بالمشتؽ؛( الٌنساء
 .قبميا ما عمى معطكفة كالكممة الٌنساء، مف أٌنيفٌ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): يكسؼ سكرة في تعالى قكلو :ثالثًا

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[ِْ:يكسؼ](ڇڍ

ـ   مكاضع، ثمانية الكريـ القرآف في  ىذه ككىٍسًرىىا، ال بلـ بفتحً  جميعنا قراءتيا ت
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):تعالى كقكلو ٌسابقة،ال يكسؼ سكرة آية ىي المكاضع

 ،ّٗ: الحجر](1)(ڈ ژ ژ ڑ ڑکک ک ک گگ

﮳ ): في كما مكاضع، في الٌصاٌفات سكرة في تعالى كقكلو ،[َْ ﮲   ے ۓ ۓ

﮺ ﮹  ﮸  ﮷  وئ ):  كقكلو ،[َْ ،ّٗ: الصافات](2)(﮴﮵﮶

 ،(ٖ)[ْٕ ،ّٕ: الصافات](ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئۈئ ېئ ېئ ېئىئ
 ،ُِٕ: الصافات](ٗ)(ٱ ٻ ٻٻٻ پ پ پپ): كقكلو

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦڦ ):  كقكلو ،[ُِٖ

ڳ ):  كقكلو ،[َُٔ-ُٖٓ:الصافات](5)(ڦ ڄ ڄڄڄ ڃ ڃ ڃڃ

                                                           

 . السابؽ (ُ)

 .نفسو السابؽ (ِ)

 .نفسو السابؽ (ّ)

 .نفسو السابؽ (ْ)

 .نفسو السابؽ (ٓ)



 
 
 
 
 

 إيمان جواد صادق النجار ٓد                                                          

-777- 

 -ُٕٔ: الصافات](1)(ڳ ڱڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻڻ ۀ ۀ ہہ

مج جح مح جخحخمخ جس حس ):ذكره تعالى كقكلو ،[ُٗٔ

 [.ّٖ ،ِٖ:ص](2)(خسمس

 كسكؼ ت،اختمف قد المغكية الس يىاقات كلكف اتفقت، قد الماد ةى  أف   الكاضح كمف
 ،(كالٌصاد كالبٌلـ الخاء) مف فكٌميا المغكٌم، الجذر اتٌفاؽ عمى ىنا الٌدراسة تعٌكؿ
 الكقت في فاعؿ أكاسـ مفعكؿ اسـ تككف أف عمى ككسًرىىا، البٌلـ بفتح قيًرئىتٍ  ككمُّيا
 أخمصكا أٌنيـ أك لعبادتو، تعالى اهلل أخمصيـ قد ىنا العباد أف   تعني ككٌميا ذاتو،

 .مخًمصكف مخمىصكف فيـ تعالى، هلل كحياتيـ ـعباداتي

، بفتحً  جاءى  آخر مكضعه  كىناؾ  ،(أؿ) مف مجٌرد كىك بكسرىا، كقيًرئى  ال بلـً
حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج ): تعالى قكلو في المفرد بمفظ ككرد

 عاصـ عف بكر كأبك عامر كابفي  عمرك كأبك كنافع كثير ابف قرأ ،[ُٓ:مريـ](جح
ا): جعفر كأبك كيعقكبي  -الكسائي طريؽ مف-  بكر أبك كقرأ.البلـ بكسر (ميٍخًمصن

: كخمؼ كالكسائيُّ  كحمزة عنو كحفص -آدـ بف يحيى طريؽ مف- عاصـ عف
ا) ـ   ىذا، في يشترككف -الٌسبلـ عمييـ- فاألنبياء .(3)البلـ بفتحً  (ميٍخمىصن  كت

 . يكسؼ سكرة مكضع كىك األكؿ، المكضع عمى ىينىا الت عًكيؿ
 
 :والّتفسير ياقالسِّ 

                                                           

 .نفسو السابؽ (ُ)

 .نفسو السابؽ (ِ)

 .نفسو السابؽ (ّ)
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 لصكرة نعرض المحصنات، كمدح المبٌينة، الفاحشة ذـٌ  عف تحٌدثنا أف بعد
 حيث ؛ بيكسؼ يتعٌمؽ فيما (ڇ) لفظ كىك العٌفة، مجاؿ في أخرل
 أثارتيا اٌلتي كالفتنة الٌنساء، كيد بسبب كالفحشاء السكء عنو -تعالى- اهلل صرؼ
اه كقد العزيز، امرأة  عباد مف بككنو ذلؾ -تعالى- اهلل كعم ؿ يا،من -تعالى- اهلل نج 
 السكء مف كأخمصو اصطفاه، قد -تعالى- اهلل بككف أك لم و، أخمصكا الذيف اهلل

- اهلل أخمصو كقد ال؟ كيؼ ،الرذيمة عف بو صرفو برىاننا كأراه كالفحشاء،
 .ذلؾ بعد لرسالتو -تعالى

ديكف،: كالميٍخًمصكف»: المساف في جاء كالتٌنجية، التٌنقية: كالٌتخميص  الميكىح 
، كؿ مف الت ٍنًجيىة: كالت ٍخًميص ٍنشىبو م ٍصتو: تقكؿ مى ا؛ كذا مف خى ٍيتو: أىم تىٍخًميصن  نىج 

 .«تىٍنًجيىة
 :القراءات

 في كاختمفكا: »مجاىد ابف قاؿ ككسرىا، (ڇ) مف البٌلـ بفتح قيرئ
 كأبك كثير ابف فقرأ ،(ڇ ڇ ڇ ڇ): قكلو مف ككسرىا ال بلـً  فتح

 كحمزة عامر كقرأ ،...البلـ بكسر (الميٍخًمًصيفى ): عامر كابف عمرك
 الفتحي  عامر البف يككف ذلؾ كعمى ،«البٌلـ بفتح (ڇ):كالكسائيٌ 
ڇ ڇ ڇ ):كقكلو: »الٌطبرمٌ  قاؿ بالفتح، القرأة كأكثر معنا، كالكسري 

                                                           

عرابو،أبك القرآف معاني: ينظر (ُ) ( ىػُُّت) الزجاج سيؿ بف السرم بف إسحاؽ،إبراىيـ كا 
 تفسيرك  ىػ،َُْٖ ،ُط بيركت، الكتب، عالـ شمبي، عبده الجميؿ عبد: تحقيؽ ،[َُِ/ ّ]

 الٌدمشقيٌ  ثـ البصرمٌ  القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء، أبك العظيـ، القرآف
 ،ِط كالتكزيع، لمنشر طيبة دار سبلمة، محمد بف سامي: تحقيؽ ،[ِّٖ/ ْ(]ىػْٕٕت)

 .ـُٗٗٗ - ىػَُِْ

 (.ص ؿ خ) منظكر، البف العرب لساف (ِ)

 ؛[َٓ ،ْٗ/ ُٔ] لمط بىًرم البياف جامع: كيينظر ،[ّْٖ] مجاىد البف الًقراءىات في الس ٍبعىةي  (ّ)
ة / ُ( ]ىػَّٕت) خالكيو بف أحمد بف اهلل،الحسيف عبد السبع،أبك القراءات في كالحج 
، سالـ العاؿ عبد تحقيؽ ،[ُْٗ  في كالن ٍشر ىػ،َُُْ ،ْط بيركت، الشركؽ، دار مكـر

 [.ِٓٗ/ ِ] الجزرم البف العشر القراءات
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ًدينة قرأىةً  عام ةي  فقرأتو ذلؾ؛ قراءة في القرأىةي  اختمفىتً  ،(ڇ : كالككفة المى
: جعفر أبك قاؿ...  ،(ڇ) مف البٌلـً  بفىٍتحً  (ڇ ڇ ڇ ڇ)

كاب  جماعةه  بيما قرأى  قد معركفتاف، ًقراءىتافً  إن ييما: يقاؿ أف ذلؾ في القكؿ مف كالص 
كابً  فيكى  القىاًرئي  قىرىأى  فًبأىٌيتيما... المعنى مت ًفقىتا كىما القرأىًة، مف كثيرةه   لمص 

 .«ميًصيبه 
 :والّداللي الّصرفيّ  والّتوجيو الّتحميل

: كالميٍخًمصكف الميٍختاركف،: فالميٍخمىصيكف: »بإيجاز العرب لساف فيمعجـ
ديكف  :البياف كىذا ،«الميكىح 

 : الفاعل اسم قراءة ـ
 أنو كالمعنى ،(أخمص) باليمزة المزيد الٌرباعيٌ  مف فاعؿ اسـ (الميخًمصيف)
 فيك اإلخبلص، ىذا تحقيؽ في كبيرنا جيدنا بىذىؿى  فقد ،هلل كعبادتو نفسو أخمىصى 
ظى  أف يمكنينىا الفيـ ىذا عمى كبناءن  اإلخبلص، فاعؿ  بالكسر (الميٍخًمًصيفى ) أف   نىٍمحى
 كالتٌقدير كعبادتيـ، كأعماليـ أنفسيـ: تقديريهي  بعدىا، كقعى  محذكفنا مفعكالن  أف  : تعني
 .العمكـ عمى كيدؿٌ  لمتٌفكير، يدعك

 كممة كىك الظاىر، مفعكلو إلى تعٌدل (ۇئ) الفاعؿ اسـ أفٌ  كييمحظ
 فقط، البٌلـ بكسر المكاضع ىذه في قيرئ كقد القرآنية، اآليات بعض في (ۆئ)
ا أٌما: »مجاىد ابف قاؿ  ،[ِٗ: األعراؼ](ۇئ ۇئ ۆئ) مثؿ- (ۆئ) ًفيوً  مى
مثؿ : الزمر](ڦ ڦ ڦڦ) مثؿ ديني؛ أىك ،[ُُ: الزمر](پ پ پڀ) كى

                                                           

 األزىرم، منصكر ألبي القراءات، معىاًني: كينظر ،[َٓ ،ْٗ/ ُٔ] مط بىًرمل البياف جامع (ُ)
 كالتحرير ،[َْٕ/ ٔ] الحمبي لمس ًميف المصكف كالدرٌ  ،[ْٗ/ ُٖ] لمرازم الكبير كالتفسير
 [.ْٗ/ ُِ] عاشكر البف كالتنكير

 (.ص ؿ خ) منظكر، البف العرب لساف (ِ)
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 تكضيحو، ألىٌمية المفعكؿ ،كظير«البٌلـ بكسر أىٌنو فيو يختمؼ فمـ -[ُْ
 .ذلؾ اقتضى كالٌسياؽ كالٌتحديد، الظيكر يتطٌمب عظيـ أمر الٌديف فإخبلص

 :المفعول اسم قراءة ـ
ـ   لـ ًلما المبنيٌ  مف مفعكؿ اسـ(ڇ) قراءة  ،(أيخًمص) فاًعميوي  ييسى
ؿى   قبؿ؛ مف محذكؼ كالفاعؿ الفاعؿ، نائب كحذؼ الفاعؿ، عف نائبنا المفعكؿ كتحك 
 كأعماليـ عبادتيـ كجعؿ أخمصيـ الذم ىك  فالمكلى ، المكلى كىك بو، لمعمـ

 السكء مف النجاة استحؽٌ   كيكسؼ لنبكتو، كاختارىـ ، لو خالصةن  كأنفسيـ
 .منيـ ألٌنو كالفحشاء؛
 بادلع نعتنا جاءت (خس) كممة أفٌ  الٌسابقة اآليات جميع في كيمحظ

 اهلل عباد صفات مف صفة اإلخبلص أفٌ  عمى داللة ذلؾ كفي ،(ڇ) أك اهلل
ڳ ڳ ڱ ):تعالى قكلو كيؤٌيده شركطيا، مف شرط ككأٌنيا بالعبادة، مرتبطة

                                   (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہہ

 .[ٓ: البينة]
 .فأيخمص أخمىصى  إنو: القكؿ كيمكف
 لينجك يكف لـ  يكسؼ لو تعٌرض الذم فالمكقؼ بالفتح، األكثر كقراءة

 الفعؿ كجاء كتطيير، كتصفية امتناف مكقؼ فيك كتنقيتو، لو اهلل اصطفاء لكال منو
 ىذه  كاستحؽٌ  كعمٌكه، تعالى اهلل قدرة تجٌمي التي العظمة بنكف (ڃ)

 عيرلب بعضيما يمسؾ فالقراءتاف الكسر، قراءة أضافت كما إلخبلصو؛ المنزلة؛
عؿ بؿ ،(ميخمىص) أٌنو اآلية في يذكر كلـ المعنى، لتقكية كتتضافراف؛ بعض  جي

                                                           

 [.ّْٖ] مجاىد البف القراءات في السبعة (ُ)

/ ِ]لمعكبرم القرآف إعراب في كالتبياف ،[َٓ ،ْٗ/ ُٔ] لمط بىًرم البياف جامع: يينظر (ِ)
ِٕٗ.] 
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ا  بؿ ،بيكسؼ خاٌصا ليس ىذا أفٌ  عمى ليدؿٌ  المخمىصيف؛ اهلل عباد مف بعضن
 .كالٌصالحكف األنبياء أخمص كما فأيخًمص أىخمىص عبد كؿٌ  في عاـٌ 

كرتيف مف أم   كعمى  إذا إالٌ  يحدث، لـ األصكات في رناتغيُّ  فإف   الٌمغىكي تىيف؛ الصُّ
ةي  بالكسرة، النٍُّطؽً  عف بالفتحة النُّطؽً  سيكلة إلى نظرنا  الحركات، أخؼُّ  فالفتحى
 يبذلو ال جيدنا بذؿ فقد أخمص مف فإف   المعنى؛ مع يتناسب كىذا أثقميا، كالكسرة

ؿ أيخمص، مف  الٌمغة عنو عٌبرت ًثقىؿه  فيو البذؿ كىذا اإلخبلص، باذؿه  فاعؿ فاألك 
 ذلؾ ففي منو، جيد دكف اإلخبلص عميو كاقع كالمخمىص الفاعؿ، اسـ في بالكسرة
 .أعمـ كاهلل. المفعكؿ اسـ آخر قبؿ التي الفتحة ناسبتيا خفة

 :سبق ما وخالصة
 مف كالثٌالثة الٌنساء، سكرة مف منيا ثنتاف المدركسة، الٌثبلث اآليات إفٌ  -
 أحكاؿ مف شيئنا كيذكر كالعٌفة، اإلحصاف عمى حثٌ ي مٌما الٌسكر كىذه يكسؼ، سكرة
 .الٌنساء

 مرة قرئت التي الكممات أصكات في كاضح صكتيٌ  تغيُّرو  أمٌ  يحدث لـ -
 ،(ڻ) ،(ۇئ) الث بلثىة فالكممات المفعكؿ؛ باسـ كمرة الفاعؿ باسـ

 الٌمفظ، آخر قبؿ فيما المتٌحرؾ باستثناء صكت أمٌ  فييا يتغٌير لـ (خس)
 .المفعكؿ اسـ في الفتحة إلى الفاعؿ اسـ في الكسرة مف تغي رى  فقد

ـ   كمف بالفعؿ، يقكـ الفاعؿ فاسـ الٌنحكٌم؛ العمؿ اختمؼ -  أف يمكنو ث
 المفعكؿ إالٌ  ينصب فبل المفعكؿ، اسـ عمى الفعؿ يقع حيف عمى بو، مفعكالن  ينصب
 .لثبلثة كأ الثنيف تعد ل ما المجاؿ آيات في كليس عميو، زاد ما أك الثٌاني

 كلعؿٌ  الٌثبلث، اآليات في المفعكؿ كاسـ الفاعؿ اسـ معمكالت تظير لـ -
 ،(ڻ) في تفضيؿ مقاـ بؿ تفصيؿ، مقاـ ليس المقاـ ألفٌ  ذلؾ؛

 (خس) لفظ كجاء التقدير، في كالٌتكسع العمكـ إلفادة أك ،(خس)
 .آية رأس
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 تكصي انيكالثٌ  األٌكؿ المكضعيف في كدالالتيا اآليات سياقات أفٌ  يمحظ -
 .مبٌينة ظاىرة بفاحشة اإلتياف حاؿ في إالٌ  خيرنا، بالمرأة

 :والكافرين بالمؤمنين   يتعّمق ما: الثّاني المجال
 :ىي كريمات، آيات ثبلث الٌداللي المجاؿ ىذا كينتظـ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ):تعالى قكلو :أّواًل 

 .[ُْٖ:البقرة](ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ
 :فسيروالتَّ  السِّياق
 المسجد مف القبمة تبديؿ عف الحديث معرض في الكريمة اآلية جاءىتً 
 قكلو في كما ؛ المصطفى رغبة تمؾ كانت كقد الحراـ، المسجد إلى األقصى
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ): تعالى

 .[ُْْ:البقرة](ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳
 كالٌتكٌجو، تٌتابع،كال الٌدنٌك، حكؿ العربي المعجـ في( كلي) معاني كتدكر
 ككيؿٍ  أدنيتو،: إٌياه كأكليتو منو، دنا: كلينا كليو: »الببلغة أساس في جاء كالمسئكلٌية،

 .«يميو مما كجمست يميؾ، مما
 في كحصكلو الكالية، معنى اقتضى بنفسو عيٌدم إذا تكٌلى: »الٌراغب كقاؿ

 كليت)ك ،(ذاك عيني كليت)ك ،(كذا سمعي كليتي : )يقاؿ منو، المكاضع أقرب
 كىذه ،«(ڻ ۀ ۀ):  اهلل قاؿ عميو، بو أقبمت(: كذا كجيي
 الٌصبلة، كىك اإلسبلـ أركاف مف الثٌاني بالٌركف يتعٌمؽ فيما مكحية الٌمغكٌية المعاني
 كحٌب، كمسؤكلٌية بتتابع منيا كيدنك عمييا يقبؿ بؿ فقط، لمقبمة يتكٌجو ال فالمؤمف

                                                           

 (.م ؿ ك) لمزمخشرم الببلغة أساس (ُ)

 األصفيانيٌ  بالراغب المعركؼ محمد، بف الحسيف القاسـ، أبك القرآف، غريب في المفردات (ِ)
 .قُُِْ دمشؽ، القمـ، دار الداكدم، عدناف صفكاف: تحقيؽ ،[ٖٖٔ( ]ىػَِٓت)
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 ،(ۓ ۓ ﮳) (ہ ہ ﮳): مقبمةل -عضك أشرؼ كىك- كجيو كيكٌجو
 إقامة في الٌتكميؼ يناسب كىذا ،(ٔ)«إليؾ كجيي كٌجيت الٌميـ: »الٌدعاء كفي

 قكلو في الفاعؿ باسـ الصبلة إقامة عف الحديث كرد كقد الٌصبلة،
 المسمـ تمنح فالقراءة ،[ُِٔ: النساء](ی جئ حئ مئ ىئ):تعالى
 يتمن اىا، الكريـ الٌرسكؿ ككاف عيا،باتٌبا اهلل أمره اٌلتي بالقبمة نفسو إلزاـ اختيار
 ،(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) إلييا، اهلل ليحكٌلو يتقم ب كجيو ككاف

 كشدٌ  كالتٌتبع البحث معنى كفيو ،(تفٌعؿ) بزنة( تقٌمب) الفعؿ مصدر (ں)ك
 .كالمعاناة كالمشٌقة المٌرة تمك مرة إليو الٌنفس

 :القراءات
 بكر أبك قرأ ككذلؾ ،(ميكاٌلىا): الٌسبعة مف الٌشاميٌ  عامرو  بفي  اهلل عبد قرأ

ىا ىك): يعقكب عف كالكليد جعفر كأبك عاصـ عف  مفعكؿ؛ اسـ البٌلـ بفتح (ميكال 
وه  أن و بمعنى  اٍختمفيكا: »مجاىد ابف قاؿ ،(ڤ): الجميكر كقرأ ،(ٖ)نحكىا ميكج 
ـ فتح ًفي (ڤ): تىعىالىى قىٍكلو ًفي كسرىىا؛ البل  ڤ ): كىحده عىامر اٍبف فىقىرىأى  كى

قىرىأى  ،(مكالىا ـ ًبكىٍسر (ڤ): اٍلبىاقيكفى  كى  .«البل 

                                                           

 في ،(ىػِٔٓت) المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف اهلل،محمد عبد أبك البخارم، ركاه (ُ)
 أميف بف سمير: ،تحقيؽ[ٖٖٔ/ُ] ،(ُُُِ) رقـ عازب، بف البراء حديث مف المفرد األدب

 .ـُٖٗٗ - ىػُُْٗ ،ُط الرياض، كالتكزيع، لمنشر المعارؼ مكتبة الزىيرم،

/ ُ] لؤلزىرم القراءات كمعاني ،[ُُٔ/ ُ] األندلسي حي اف ألبي المحيط البحر: ظرين (ِ)
 .[ِِّ/ ِ] الجزرم البف العشر القراءات في كالن شر ،[ُُٖ

 بف عمي بف القاسـ،يكسؼ عمييا،أبك الزائدة كاألربعيف العشر القراءات في الكامؿ :يينظر (ّ)
: تحقيؽ ،[ّْٗ( ]ىػْٓٔت) المغربيٌ  اليشكرمٌ  الييذىليٌ  سكاده بف عقيؿ بف محمد بف جبارة
 - ىػُِْٖ ،ُط كالنشر، لمتكزيع سما مؤسسة: الناشر الشايب، رفاعي بف السيد بف جماؿ
 .ـََِٕ

 .السبعة القراء عف حديثو ألفٌ  ؛(كحده) كقكلو ،[ُِٕ] مجاىد البف القراءات في الس بعة (ْ)
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رفيّ  والتَّوجيو التَّْحِميل  : والّدالليّ  الصَّ
 :الفاعل اسم قراءة ـ

 إلييا كجيىوي  مكؿ   أن وي : يعني ،(كٌلى) الفعؿ مف ؛(ڤ):  قكلو
 جعؿ القبمة؛حيث يةج نفسىوي  يكل ي المرء أف   تعني الجميكر قراءة ،كىيكمستقبميا

 نفسو يكٌجو منيـ كاحد كؿٌ  فكأفٌ  إلييا؛ يٌتجيكف قبمة مم ة أىؿ لكؿ   -تعالى- اهلل
 كاإلذعاف، المسؤكلٌية، تبدك كىنا ،-تعالى- اهلل ألمر امتثاالن  القبمة؛ ىذه إلى

 الصبلة إقامة آيات أفٌ  يعٌززىا ،-تعالى- اهلل إلى كالتكٌجو العبادة في كالرغبة
 .(ی جئ حئ): الفاعؿ اسـب جاءت

 المنفصؿ الٌضمير المبتدأ عمى يعكد مستتر ضمير الفاعؿ اسـ كفاعؿ
 القبمة، مكلي إلى لئلحالة كالٌضمير بالظاىر الٌتعبير فيتكٌرر ،(ڤ ڤ ڦ):في

: أم األٌكؿ؛ بو المفعكؿ كحيذؼ الثاني بو المفعكؿ ضمير ،(ڤ): في كالياء
 جاءت كالمفعكليف كالفاعؿ الفعؿ مف الجممة ىذه ككؿٌ  ،(القبمة كجيو مكلي)

 كاإلعرابٌية الٌداللٌية القيمة عمى يدؿٌ  مٌما الفاعؿ؛ باسـ (ڤ) لفظ في مختزلة
 كلكؿٌ : أم إليو؛ المضاؼ ىي كممة عف عكض (ڤ)في الفاعؿ،كالتٌنكيفي  السـ

 يعني: »الط بىرم يقكؿ أخرل، بصكرة ثالثة مٌرة المكٌلي فيظير ذلؾ، كنحك شخص
 بداللة كاكتفى ،(المٌمة أىؿ) فحذؼ مم ة، أىؿً  لكؿ  : (ڤ): ذكريه عالىت بقكلو
 .«عميو الكبلـ
 :المفعول اسم قراءة ـ

ٌليى ) الفعؿ مف مفعكؿ اسـ  أن يـ: كغيره عباس ابف عف ركم كقد ،(كي
وه  أن و: بمعنى(مكالىا):قرؤكىا  مسمًّى غير حينئذو  (مكالىا) كيككف نحكىا، مكج 

                                                           

 [.ُٓٗ ،ُِٗ/ ّ] لمطبرم البياف جامع: يينظر (ُ)

 [.ُِٗ/ ّ] لمطبرم البياف جامع (ِ)
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: أم إي اىا؛ مكل يو اهلل كجيةه  مم ةو  ذم كلكؿ  : الكبلـ لكاف فاعمو سيم يى  كلك فاعمو،
يو  .ذلؾ مف نحكنا حي اف أبك كذكر ،«إلييا مكج 

 اهلل بأمر إلييا مكٌجينا المرءي  يككف: (مكاٌلىا)معو كمف عامر ابف قراءة كعمى
 قكلو كيعٌززه ،فسون إلزاـ في فعؿ لو كليس ىذا، في اختيار لو فميس ،-تعالى-

 كٌلى -تعالى- فاهلل الٌتككيد، كنكف القسـ ببلـ (ڻ ۀ ۀ):تعالى
 بو المفعكؿ ضمير( ىا)ك محذكؼ، الفاعؿ كنائب مكالىا، فيك القبمة، النبيٌ 

ا كالٌتكضيح، لمٌتحديد القراءتيف؛ في القبمة ضمير الثٌاني،كظير  صيغة تختزؿ كأيضن
 .جممة المفعكؿ اسـ

 ثبكت، في متبلحقتاف قصيرتاف(ڤ ڤ ڤ ڤ):السميتافا كالجممتاف
 .مكجزة قميمة كألفاظ

 ،(ڻ)في التككيد كيناسب ،النبيٌ  اختيار يناسب ىنا المفعكؿ كاسـ
 الفاعؿ ليظير الفاعؿ؛ باسـ القراءة غمبت ،(ڤ) عف الحديث كاف حيف لكف

 .لمكؿٌ  عاـٌ  كىذا لو، المخمص بالعبادة اهلل إلى المتكٌجو
 في  المصطفى لرغبة إظيار كفييا الفاعؿ، اسـ قراءة عمى كاألكثركف

 ابف كقرأ الٌسماء، في كجيو تقٌمب كتناسب الحراـ، المسجد شطر لمقبمة التكٌجو
 المسجد مف القبمة تحكيؿ أفٌ  عمى يدؿٌ  اٌلذم المفعكؿ باسـ معو كمىف عامر

 .كمشيئتو اهلل بأمر كاف األقصى
 في يتحٌكؿ حيث الياء؛ صكت بنية في رناتغيُّ  نمحظ الٌصكتيٌ  المستكل كعمى

 بالقمب؛ اإلعبلؿ بقاعدةً  عمبلن  كذلؾ األلؼ؛ صكت إلى معو كمف عامر ابف قراءة
                                                           

 [.ُٓٗ ،ُِٗ/ ّ] لمطبرم البياف جامع (ُ)

 [.ُُٔ ،َُٔ/ ُ] األندلسي حياف ألبي التفسير في المحيط البحر: يينظر (ِ)

ة: ينظر (ّ)  أبك القرآف، إعراب كمشكؿ ،[َٗ/ ُ] خالكيو البف السبع القراءات في الحج 
ٌمكش طالب أبي بف مكي محمد،  األندلسيٌ  ثـ القيركانٌي، القيسيٌ  مختار بف محمد بف حى
 مؤسسة الضامف، حاتـ. د: تحقيؽ ،[ُُْ ،ُُّ/ ُ( ]ىػّْٕت) المالكيٌ  القرطبيٌ 
 البف كالتنكير كالتحرير ،[َِٓ/ ُ] لمزمخشرم كالكشاؼ ىػ،َُْٓ ،ِط بيركت، الرسالة،
 [.بعدىا فما ُْ/ ِ] عاشكر
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ف مرفكع؛ فيك خبرنا، كقع فاعؿ، اسـ (ڤ)فػ  فإف   مقد رةو، بحركة رٍفعيوي  كاف كا 
ا المفظ بيني كلٌما تقديرنا، متحٌركة ىنا الياء ـ   لـ ًلمى  الياء؛ قبؿ ما فيتح فاًعميوي  ييسى

ا متحٌركة الياء فصارت  فصارت ألفنا، بالقمب إعبلليا فكجب قبميا؛ ما مفتكحن
رفٌية البنية تتغي ر كبيذا ،(مكالىا)  اسـ صيغة إلى الفاعؿ اسـ صيغة مف الص 

 .إليو اإلشارة سبقت كما الٌداللة في تغيُّره  ذلؾ كيتبع المفعكؿ،
ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ):تعالى قكلو :ثانًيا

 [.ِٔ:النحؿ](ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ
 : والّتفسير السِّياق
 ما البنات مف لم و جعمكا المشركيف؛حيث عف الحديث سياؽ في اآليات جاءت

ـ   اإلناث،  كهلل الذككر ليـ أفٌ  فيزعمكف ألنفسيـ، يكرىكنو  الٌسيئ فعميـ مع ث
 .القيامة يكـ الحسنى ليـ أف   يظنُّكف

 فرط: )فيقكلكف كاإلسراع، المضيٌ  معنى في( فرط) لفظ عربال كتستخدـ
:  عمي   حديث كفي: »المساف في جاء أكانو، كفات كقتو ذىب: بمعنى( الشيء

 العمؿ، في الميسرؼ: بالت خًفيؼ ىك ،«ميفىر طنا أىك ميٍفًرطنا ًإال الجاىؿي  ييرىل ال»
ر: كبالٌتشديد  ؛«تفر طىتٍ  حتى العشاء عف ـنا أىنو: »الحديث كمنو فيو، المقص 

                                                           

 [.ْٕٗ/ ْ] كثير البف العظيـ القرآف كتفسير ،[ُِّ/ ُٕ] لمطبرم البياف جامع: ينظر (ُ)

 ابف محمد بف المبارؾ الديف، مجد السعادات أبك كاألثر، الحديث غريب في النياية: يينظر (ِ)
 ،[ّْٓ/ ّ( ]ىػَٔٔت) األثير بف الجزرمٌ  الٌشيبانيٌ  الكريـ عبد بف محمد بف محمد
 .ىػُّٗٗ ،ُط بيركت، العممية، المكتبة الطناحي، محمد كمحمكد الزاكم، أحمد: تحقيؽ

 إسحاؽ بف أحمد بف اهلل عبد بف أحمد نعيـ، أبك األصفياء، كطبقات األكلياء حمية: يينظر (ّ)
 ،ُط مصر، السعادة، مطبعة ،[ِِٕ/ ِ( ]ىػَّْت) األصبيانيٌ  ميراف بف مكسى بفا

 .ىػُْٕٗ
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 كتىفارىطى  أىسرعكا حتى: »كعبو  تكبةً  حديث كفي أىدائيا، قبؿ كقتييا فات: أىم
 .«كقتيو فات: أىم ؛«الغىٍزكي 

ا العرب كتستخدـ  اإًلعجاؿ: كاإًلفراطي : »كالتقدُّـ اإلسراؼ بمعنى اإلفراط أيضن
 .«ـكتقد   أىسرؼى : األىمر في كأىٍفرىطى  كالتقدُّـ،

ا ال مساف في كجاء  الشيء في كفر ط أىكثرت،: أىم القكؿ؛ في كأىفرٍطتي : »أيضن
ىئ ی ی ی ی جئ ):العزيز التٌنزيؿ كفي فيو، العجز كقد ـ ضيعو،: كفر طو

 ًإلى تصيركا أىف مىخافة: ؛أىم[ٔٓ:الزمر](حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبىب
: التٌنزيؿ كفي نىًسيىو،(: الشيءى  أىٍفرىط) ك... الم ًو، أىمرً  في لمت ٍفًريطً  الن دامىةً  حاؿ

 منسيُّكف: كقيؿ النار، في منسيُّكف: معناه: الفٌراء ،قاؿ(ائ ەئەئ)
م فتيـ: أىم ؛(ناسنا منيـ أىٍفرىٍطت:)تقكؿ كالعربي : قاؿ متركككف، مضي عكف  خى
 الذُّنكب، في أىنفسيـ عمى ميٍفًرًطيف كانكا: يقاؿ ،(ميٍفًرطيكفى ): كييقرأي : قاؿ كنىًسيتيـ،
: يقكؿ ،(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ): تعالى كقكلو ؛(ميفىر طيكفى ): كيركل
 .«كضي عت ترىٍكتي  فيما

 :القراءات
 ابف قاؿ ،كالتخفيؼ الت شديد مع كفتحيا الٌراء بكسر (ميٍفًرطكف) قرئ
  :الباقكف كقرأ ،..الراء بكسر (ەئميٍفًرطيكفى ائ ):كحده نافعه  قرأ» :مجاىد

                                                           

/ ْ] (ىػِٔٓت) المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد اهلل، عبد أبك البخارم، صحيح (ُ)
 بيركت، كثير، ابف دار البغا، ديب مصطفى: تحقيؽ ،(ُْٔٓ: )الحديث رقـ ،[َُّٔ

 الٌنيسابكرمٌ  القشيرمٌ  الحجاج بف الحسف،مسمـ مسمـ،أبك كصحيح ىػ،َُْٕ ،ّط
 دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيؽ ،(ِٕٗٔ: )الحديث رقـ ،[َُِِ/ ْ( ]ىػُِٔت)

 (.ت) د ،ُط بيركت، العربي، التراث إحياء

 (.ط ر ؼ) منظكر، البف العرب لساف (ِ)

 .نفسو السابؽ (ّ)

 .نفسو بؽلساا (ْ)

ة: ينظر (ٓ)  ألبي القراءات كمعاني ،[ْٕ ،ّٕ/ ٓ] الفارسي عميٌ  ألبي السبعة لمقراء الحج 
ة ،[ُٖ ،َٖ/ ِ] األزىرم منصكر  =؛[ُِِ/ ُ] خالكيو البف الس ٍبع القراءات في كالحج 
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 جعفر أبك كقرأ المفعكؿ، اسـ عمى األكثر فقراءة ،«ءالرا بفتح (ەئ)
: فٌرط: مف مشٌددة، بكسرىا جعفر أبك كقرأ: »الٌدمياطي قاؿ ،(ميفىر طيكفى ):بالٌتشديد

 تركتو: أم ؛(خمفي أفرطتو:)مف مفعكؿ، اسـ: التخفيؼ مع بالفتح قٌصر،كالباقكف
 .«كنسيتو
رفيّ  والتَّوجيو التَّْحِميل  : ليّ والّدال  الصَّ
 :الفاعل اسم قراءة ـ

 أسرعكا: أم بالكسر؛ (ميٍفًرطيكفى )ك لمٌتعدية، باليمزة مزيد ثبلثيٌ ( أفرط) الفعؿ
 فيو يقد مكا أف يمكنيـ كاف الذم الكقت عمييـ كمر   ينفعيـ، ما يقٌدمكا كلـ كمضكا

 فميٍسًرفك  كالمعاصي، الٌذنكب في مفًرطكف أن يـ -تعالى- اهلل كأخبر يرجع، فبل
 ،فيوً  كأسرؼى  حد هي، تجاكىزى  إذا(: القكؿ في فبلفه  أفرط: )قكليـ مف أنفسيـ، عمى
: مف كالمشد د المعاصي، في اإلفراط: مف المخف ؼ كالمكسكر: »الٌزمخشرمٌ  قاؿ

 .«يمزميـ كما الط اعات في التٌفريط
 
 
 
 

                                                                                                                                             

ركا=  الجزرم البف العشر القراءات في كالنشر ،[َْْ ،َّْ/ ّ] عطية البف الكجيز لمحر 
[ِ /َّْ.] 

 [.ّْٕ] مجاىد البف القراءات في السبعة (ُ)

 الغني عبد بف أحمد بف محمد بف أحمد عشر، األربعة القراءات في البشر فضبلء إتحاؼ (ِ)
 دار ،ميرة أنس: تحقيؽ ،[ِّٓ/ُ] (ىػُُُٕت) بالبناء الشيير الديف شياب الٌدمياطٌي،

 .ـََِٔ-ىػُِْٕ ،ّط ،لبناف العممية، الكتب

 [.ْٕٗ/ ْ] كثير البف العظيـ القرآف كتفسير ،[ُِّ/ ُٕ] لمطبرم البياف جامع: ينظر (ّ)

 ،ُٓٓ/ ُّ] عاشكر البف كالتنكير التحرير: كينظر ،[ُْٔ/ ِ] لمزمخشرم الكشاؼ (ْ)
ُٓٔ.] 
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 :المفعول اسم قراءة ـ
مكف الٌنار، إلى مقٌدمكف: أم ،(أفًرطى ) الفعؿ مف الراء، بفتح (ەئ)  معج 
 ىنا كالن سيافي  إلييـ، ييمتىفىتي  فبل كقتيـ، كمضى تيًركيكا أك فييا، منسيُّكف إلييا،

نما يىنسىى؛ ال  اهلل ألف   لفظٌية؛ مشاكمة  .عندىـ عيًيدى  بما عباده خاطب كا 
كفمقص   فيـ التٌقصير، مف تككف الفاعؿ اسـ مع بالٌتضعيؼ (ميفىر طيكفى )ك  ري

 منسيُّكف أٌنيـ عمى المضع ًؼ؛ مف المفعكؿ كباسـ كاجبات، مف عمييـ ما أداء في
 الكثرة، عمى الٌداللة إلى الكممة عيف في الت ضعيؼ كيؤد م إلييـ، ممتفتو  غير
 .بالحدث القياـ في الٌشد ة اليمزة ًزيىادىةي  أفىادىتٍ  كما ،الحدث تكٌرر كعمى

 كمكسكرىا الر اءً  مفتكحى  قيًرئى  ،(ەئ): تعالى قكلو في: »الكش اؼ في جاء
مكف الن ار إلى مقد مكف: بمعنى فالمفتكح كمشد دنا، مخف فنا  أفرطتي :)مف إلييا، معج 
 أفرطتي :)مف متركككف، منسيُّكف: كقيؿ قد متيو، إذا(: الماء طمب في كفر طتيو فبلننا،
 . «كنسيتيو خم فتيوي  إذا(: خمفي فبلننا

 عمى فالٌتركيز القراءتيف، في المشتؽٌ  معمكؿي  يظير كلـ ،(أفٌ ) خبر كالكممة
 مٌرتيف مؤٌكدنا جزاؤىـ، فيذا فيو فٌرطكا أك فرىطكا ما كاف كأيًّا متعٌمقاتو، دكف الحدث

 فحيف ،(ى ى ائ ائ ەئەئ): في (ى ): الخبر بتقديـ كثالثة ،(أفٌ ) بػ
 سبب يككف كقد عظيمنا، الجزاء يككف رهقد حؽٌ  تعالى اهلل تقدير بعدـ األمر يتعٌمؽ
 .اآليات رؤكس مراعاة المشتٌقات متعٌمؽ حذؼ

 تتضٌمف إذ التٌبكيت؛ مف مزيد فييا الٌراء، بفتح المفعكؿ باسـ الجميكر كقراءة
 كفؽ كؿ   المعنياف، يصحٌ  كىكذا الحدث، عميو كقع الذم كالمفعكؿ الفاعؿ معنى

                                                           

 [.ُِّ/ ُٕ] مطبرمل البياف جامع: ينظر (ُ)

 شرح عمى الصباف كحاشية ،[ّْٗ/ ْ] يعيش، البف الزمخشرم مفصؿ شرح: يينظر (ِ)
 [.ّّْ/ ْ] األشمكني

 ،ُٓٓ/ ُّ] عاشكر البف كالتنكير التحرير: كينظر ،[ُْٔ/ ِ] لمزمخشرم الكشاؼ (ّ)
ُٓٔ.] 
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 المناسبة الكاحدة الٌصيغة باختيار اإليجاز ىذا أغنى كقد لممقصكد، كفيمو حالتو
 .كالٌتكضيح الٌشرح عف

 .[َٓ: المدثر](ڀ ڀ ٺٺ): تعالى قكلو :ثالثًا
 :والّتفسير السِّياق
ا القرآف ذكر  عف سؤاؿ كرد ثـ المٌدثر، سكرة في الكف ار صفات مف بعضن
ٱ ٻ ٻ ٻٻپ پ پ پ ڀڀڀ ڀ ):إعراضيـ

ٺٺٺ ٺ ٿٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤڦ ڦ ڦ ڦ 

 .[ّٓ -ْٖ: المدثر](ڄ ڄڄ
ميرً  -تعالى- اهلل كآيات اإليماف عف كنفارىـ إعراضيـ في كشب ييـ  الكحش بحي

 الحمر مثؿ كأن يـ: أك نفكسيا، مف الن فار تطمب كأن يا الٌنفار؛ شديدة الن افرة
 لكٍحًش؛ا حميري  مف ًنفارنا أشدُّ  شيءى  كال فنىفىرىٍت، الرُّماة أك األسد استنفرىا المذعكرة،

 جماعة: كالقسكرة» ،كًخف ًتيا سيًرىىا سرعةً  في اإلبؿى  العربي  بيا شىب يىت كلذلؾ
 كاستماع القرآف عف إعراضيـ في شب ييـ... األسد: كقيؿ يتصي دكنيا، اٌلتي الٌرماة
ميرو  عنو كشرادىـ كالمكعظة الذ كر  تشبيييـ كفي أفزعيا، مٌما نفارىا في جد ت بحي
 كال العقؿ، كقم ة بالبمو عمييـ كشيادةه .. بي ف لحاليـ كتيجيف ظاىرة، مذم ةن : بالحمير
 أكثر كاف كلذلؾ رائب؛ رأىبىيا إذا العىٍدكً  في كاط رادىا الكحش حمير ًنفار مثؿ ترل

 ماء كردت إذا كعدًكىا بالحمير سيرىا كشد ة اإلبؿ كصؼ في العرب تشبييات
 .«بقانصو  عميو فأحس ت

                                                           

ر: ينظر (ُ)  ،(القرطبي تفسير) القرآف ألحكاـ كالجامع ،[ّٗٗ/ ٓ] عطية البف الكجيز المحر 
 الديف شمس الخزرجٌي، األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل، عبد أبك

براىيـ البردكني، أحمد: تحقيؽ ،[ٖٗ/ ُٗ( ]ىػُٕٔت) القرطبي  الكتب دار أطفيش، كا 
 .ـُْٔٗ ،ِط القاىرة، المصرية،

/ ّ] األزىرم منصكر ألبي القراءات معاًني: كينظر ،[ٕٓٔ/ ْ] لمزمخشرم الكش اؼ (ِ)
ة ،[َُْ  في التأكيؿ كلباب ،[ِّْ ،ُّْ/ ٔ] الفارسي عميٌ  ألبي الس ٍبعىة لمقر اء كالحج 
 =الشيحي، عمر بف إبراىيـ بف محمد بف عمي الديف، الحسف،عبلء أبك الت نًزيؿ، معاني
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، االنقباض،: مجازا الن فر عانيم كمف  جاءى  كاىتماـ، بسرعةو  كالخركج كالكـر
  كاستنفرتيا، كنٌفرتيا كاستنفرت، كنفارنا كنفكرنا نفرنا الٌدابة نفرتً : »الببلغة أساس في

 مف نفرة بي: )المجاز كمف... كثقاالن  خفافنا ينفركا أف كٌمفيـ: الرعٌية اإلماـ كاستنفر
 مف فبلفه  نفىر) ك بو، ترض كلـ منو، انقبضت إذا(: منو نًفره  كأنا األمر، ىذا

 كًرـ(: الجمد نفر) ك ،(نافرة منو فىًرقة كىي زكجيا، مف المرأة كنفرت فبلف، صحبة
 .«الٌمحـ عف كتجافى

 :القراءات
 نافع قرأ: »مجاىد ابف قاؿ ،كفتحيا الفاء بكسر (ٺ) كممة قرئت

 :الباقكف كقرأ الفاء، بفتح (ميٍستىٍنفىرىةه ): عاصـ عف كالمفٌضؿ عامر كابف
 .«الفاء بكسر (ٺ)

رفيّ  والتَّوجيو التَّْحِميل  : والّدالليّ  الصَّ
 :الفاعل اسم قراءة ـ

 الٌشديدة كىي: لمٌطمب كالٌزيادة( استنفر) الٌسداسيٌ  الفعؿ مف (ٺ)
 أٌنيا:يعني عميو؛ كحمًميا لو جمعيا في نفكسيا مف الٌنفار تطمب كأن يا الٌنفار؛
 تفسير عمى ىذا فنفرت، فزعت بالقسكرة أحٌست لم ا فكأن يىا بذاتيا، بالٌنفر قامت
(: الجمد نفر) مف بالكـر تفسيره ذلؾ في يدخؿ كال كفزع، سرعة في بالخركج الٌنفر
، إذا  محم د كقاؿ كفاٌرة، مستنفرة فيي ،(ٺ):تعالى قكلو الكسر كيناسب» كـر
ا أعرابي ا ككاف -العتىكم رارس أبا سألتي : سبلـ بف  حمره  كأن يـ: فقمت ،-فًصيحن

                                                                                                                                             

 الكتب دار شاىيف، عمي محمد: تحقيؽ ،[ّٕٔ/ ْ( ]ىػُْٕت) بالخازف المعركؼ=
 .ىػُُْٓ ،ُط بيركت، ية،العمم

 (.ر ؼ ف) لمزمخشرم، الببلغة أساس: يينظر (ُ)

ة ،[َِٔ/ ّ] زياد بف يحيى زكريا، أبي لمفر اء، القرآف، معاني: ينظر (ِ)  القراءات في كالحج 
 [.ّّٗ/ ِ] الجزرم البف العشر القراءات في كالن شر ،[ّٔٓ/ ُ] خالكيو البف السبع

 [.َٔٔ] مجاىد بفال القراءات في السبعة (ّ)
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 أفر ت؟: قسكرة،قاؿ مف فٌرت ىك إن ما: فقمت قسكرة؟ طردىا مستنفىرة: فقاؿ ماذا؟
 .الفرار بفعؿ قامت التي فيي ،«إذف فمستنًفرىةه : قاؿ نعـ،: قمتي 

 :المفعول اسم قراءة ـ
 المنف رة كىي ،(ايستنفر) لممجيكؿ لمبنيٌ ا الفعؿ مفعكؿ،مف اسـ (ميٍستىٍنفىرىةه )
 خكفيا أف   بمعنى ،القسكرة مف فز عيا: استنفرىا: كالمعنى الن فار، عمى المحمكلة

 أك األسد قدكـ مف االستنفار عمييا كقع قد فكأٌنيا تنفر، جعميا القسكرة مف
 الٌنفر، في ـرالك  معنى اعتبار الٌتحميؿ ىذا مع كيتناسب منيا، كقربيـ الٌصياديف

ـى  قد الخكؼ شٌدة مف فيككف  المعنياف فيجتمع األسد، كجكد مف تأثُّرنا جمدىا تكر 
 .مستنفىر لفظ عمى

 في المشتؽٌ  معمكؿ يظير كلـ ،(ڀ) لػ نعت القراءتيف في كالكممة
 .آية رأس كالكممة القراءتيف،

 التٌاء صكت فتكٌرر ،(ٺ)ك (ٺ) في الٌصكتٌية المشاكمة كيمحظ
 تناسب التي الخٌفة تفيد( لبٌ  مف فرٌ ) الٌذالقة أحرؼ مف كالٌراء كالفاء كالٌراء، ءكالفا

 كما األصكات، أضعؼ فيك كالٌرخاكة، الٌضعؼ مف الفاء صكت في ما مع الٌنفار،
 كتكٌررىا، كسرعتيا الحركة بخٌفة يكحي مٌما الٌتكرار؛ صفة مف الٌراء صكت في

 .األسد قكة أماـ الحيكاف ىذا كضعؼ
 القير كىك ،(القسر) مف مشتؽٌ  القسكرة لفظ أفٌ  المقابؿ في يبلحظ ماك
 القرآف قٌكة إلى يشير مٌما المستنفرة؛ كالحمر التذكرة عف بإعراضيـ فيـ كالغمبة؛
 .القمكب عمى كسيطرتو
 
 

                                                           

 [.ِّٕ/ ٖ] األندلسي حياف ألبي التفسير في المحيط البحر (ُ)

 .السابؽ يينظر (ِ)
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 :اآلتي القول وخالصة
 .كالمٌدٌثر كالٌنحؿ، البقرة،: سكر في:الجانب ىذا في التي الكممات كردت -
 فيما الفتحة أث رت حيثي  ؛(مكالىا)ك ،(ڤ): في الٌصكتيٌ  الٌتغيُّر قعك  -
لت بعدىا،  فمـ ،(ٺ)ك (ەئ) اآلخراف ال مٍفظاف أم ا ألفنا، الياء فتحك 
ٍكًتيٌ  تغيُّرو  أمُّ  فييما يحديثٍ   .كالكسرة الفتحة حركة سكل صى

 إلى عؿالفا اسـ بنية مف الٌدرس مكضع لمكممات الٌصرفٌية البنية اختمفت -
 ككف أساس عمى مستترنا، الصيغة فاعؿ تقدير إلى أد ل مم ا المفعكؿ؛ اسـ بنية

يغة فاعؿ نائب تقدير أك فاعؿ، اسـ الٌصيغة  ككف أساس عمى محذكفنا، الص 
يغىة  العائد الٌضمير في (ڤ) في إالٌ  المعمكالت تظير كلـ مفعكؿ، اسـ الص 

 .اآلية رأس في (ٺ)ك (ەئ) لفظ كجاء القبمة، إلى

 :الكون في -تعالى- اهلل قدرة عالمات: الثّالث المجال
 :ىي كريمات، آيات ثبلث المجاؿ ىذا كيشمؿ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ): تعالى قكلو :أواًل 

ڃ ڃڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[ُِٓ ،ُِْ: عمراف آؿ]( ڎ ڎ ڈڈ
 :والّتفسير السِّي اق
 أف بعد -تعالى- اهلل عمى بالتككُّؿ المؤمنيف أٍمرً  سياؽً  في اآليات جاءت

؛ يـك الفتح مف ليـ يس ر مم ا التككُّؿ عمييـ يكجب يما ذك رىـ : تعالى قاؿ حيث بدرو
 فقد ،[ُِّ: عمراف آؿ](ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ)

،  كلكن وي  كذل ة، قم ةو  حاؿ في كانكا ـٍ ـ   نصرىىي  تىىكأ كات قكا صبركا إف بأن ييـ أٍخبىرىىيـٍ  ث
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 المشركيف إتياف حاؿ في بالمبلئكة يمدُّىـ فإن و ساعتيـ مف لممشركيف المدد
ري  ال لحربيـ،  .بخيميـ أك بأنفسيـ معم ميف إتيانيـ، عف المبلئكة نزكؿ يتأخ 

 استعماؿ كرد فقد المعاجـ، ذكرتيا عٌدة، معاني يحتمؿ الٌمغة في كالت ٍسًكيـ
 لمٌرعي، البيائـ إرساؿ كفي ممٌيزة، عبلمة إظيار كفي كالٌشراء، البيع في الٌسكـ
 قصد مع المرٌ  لسرعة يأتي كقد ييطاؽ، ال بما كالٌتكميؼ العذاب إنزاؿ كفي

: أم ؛(ڈ):تعالى قكلو في المعنى مف يقترب المعنى ىذا كلعؿٌ  الصكب؛
كف  المىر   سرعة: الس ٍكـي : »العرب لساف ففي مباشرة؛ أىدافيـ كيقصدكف سريعنا، يمرُّ

ٍكب قصد مع ـي  السير، في الص   الٌراعي، الماؿ: كىك بمعننى، كالٌسائمةي  كالس كىا
ا تىسيكـي  كالغنـ كالماشيةي  الٌراعيةي  كسامىتً   .«ساًئمىةه  فيي شاءت، حيث رعت: سىٍكمن

ا الٌمساف في كجاء  كسامو: »ذكر حيث كالعذاب؛ المشٌقة مف الس كـ أف  : أيضن
اج كقاؿ ًإياه، فىوكىم  : سىٍكمنا األىمرى   العذاب في يستعمؿ ما كأىكثري  ًإياه، أىكاله: الز جى
: ًإسحاؽ أىبك ،كقاؿ[ْٗ: البقرة](پ پ پ):الت ٍنزىيؿ كفي كالٌظمـ، كالشر  

 قاؿ ،(پ پ پ): تعالى قكلو مف كالس ٍكـ :(ٖ)ييكليكنىكـ: (پ)
ـى  أىف: الس ٍكـي : الميث ا أىك سكءنا أىك مشٌقة ًإنساننا تيجش   .«ظممن

ا المعنى كىذا  المشركيف يكم فكا أف مسٌكميف المبلئكة إنزاؿ مع يت ًفؽي  أيضن
 .أعمـ كاهلل ييطيقكنو، ال كما العذاب

 : لػمٌتسكيـ معنييف الر اًزمُّ  ذكر المعاجـ، في كرد مم ا بعضه  الت ٍفًسير كتب كفي

                                                           

 [.َُْ ،َْٗ/ ُ] لمزمخشرم الكشاؼ: يينظر (ُ)

 (.ـ ك س) منظكر، البف العرب لساف (ِ)

 ،[ٕٓ/ُّ( ]ىػَّٕت) اليركمٌ  األزىرمٌ  بف أحمد بف محمد منصكر، المغة،أبك تيذيب (ّ)
 .ـََُِ ،ُط بيركت، العربي، التراث إحياء دار مرعب، عكض حمدم: تحقيؽ

 (.ـ ك س)منظكر البف العرب لساف (ْ)
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ل : عب اس ابف قاؿ غيره، مف يءالش   بيا ييعرىؼي  التي العبلمة: الس ٍكمة:األوَّ
 خيؿو  عمى ككانكا كخيكليـ، الٌصفر، بالعمائـ أنفسيـ سك مكا قد المبلئكة كانتً »

م قكا بأىفٍ  ؛(ٔ)«بيٍمؽ  . كأذنابيا نكاصييا في األبيض الٌصكؼ عى
ميف، بمعنى أن و :الثّاني والقول  في المرسمة الٌسائمة اإلبؿ مف أخذ المرسى

 .الٌرعي
 :تالقراءا
 فتح في كاختمفيكا: »مجاىد ابف قاؿ ،ككسرىا الكاك بفتح: (ڈ) قيرئت

: كعاصـ عمرك كأبك كثير ابف فقرأ ،(ڈ): قكلو مف ككسًرىا الكاكً 
ًميفى ): كالكسائيٌ  كحمزة عامر كابف نافع كقرأ الكاك، بكسر (ڈ)  (ميسىك 

 ككذلؾ حيصف،م كابف ركيس بركاية يعقكب: العشرة مف بالكسر كقرأ ،«مفتكحة
 .(٘)كاألخفش ركح بركاية كيعقكب كخمؼ جعفر أبك: بالفتح قرأ

رفيّ  والتَّوجيو التَّْحِميل  : والّدالليّ  الصَّ
 :الفاعل اسم قراءة ـ

 الٌمفظ جعؿ فقد: الكاك بكسر قرأ كمف ،(سٌكـ) الٌرباعيٌ  الفعؿ مف(ڈ)
ـى  مفٍ  مع الًفٍعؿً  عمى يدؿُّ  فيك فاعؿ، اسـ  تككفي  ىذا كعمى بو، ؼى ات صى  أك بو قا

يىتٍ  أك العذاب، المشركيف سامت أك خيميا، سٌكمت التي ىي المبلئكة  إلى ات جى
                                                           

ر كىةه  ،كالبىمىؽي [ُٖٖ/ ٖ] لمرازم الكبير التفسير (ُ)  إلى التحجيؿ كارتفاع كبياض، سكاده : ميحى
 ىر،مجدطا أبك المحيط القامكس: ينظر. بيٍمؽه : كالجمع بمقاءي، كىي أبمؽي  فيك الفخذيف،
: تحقيؽ ،[ِِْ/ّ( ] ؽ ؿ ب) مادة ،(ىػُٕٖت) آبادل الفيركز يعقكب بف محمد الديف،
 (.ت -ط) بدكف مصر، التكفيقية، المكتبة السيد، فتحي مجدم

 [.ُٖٖ/ ٖ] لمرازم الكبير التفسير: يينظر (ِ)

 بعةالس لمقراء كالحجة ،[ِّٕ ،ِِٕ/ ُ] األزىرم منصكر ألبي: القراءات معاني: ينظر (ّ)
 [.ِْْ/ ِ] الجزرم البف العشر القراءات في كالن شر ،[ٕٔ/ ّ] الفارسي عميٌ  ألبي

 [.ُِٔ] مجاىد البف القراءات في الس بعة (ْ)

تحاؼ[ُِٔ] مجاىد البف القراءات في الس بعة: يينظر (ٓ)  القراءات في البشر فضبلء ،كا 
 [.ِِٖ]البناء البف عشر األربعة
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 ىي فالمبلئكة لممشركيف، بناف كؿٌ  كضربت األعناؽ فكؽ فضربت مباشرة، اليدؼ
 الر عي معنى خالكيو ابف كتبن ى الفعؿ، عمييـ كقع كالمشرككف بالفعؿ، قامت اٌلتي

 كفتحيا، الكاك بكسر ييقرأ (ڈ): تعالى قكلو: »قاؿ لت ٍسًكيـ،ا في كاإلعبلـ
ة ة ليا، مسٌكمة كالمبلئكة لمخيؿ، الٌتسكيـ جعؿ أن و: كسر لمف فالحج   لمف كالحج 

ـى  جعؿ: أن و فتح  في فيك اإلعبلـ،: كالت سكيـ ليا، فاعؿه   كاهللي  لممبلئكة، الٌتسكي
ـى  المبلئكة كفي كآذانيا، ابياأذن في أبيض: كقيؿ أحمر، صكؼه : الخيؿ  بعمائ
 .«صفر
 :المفعول اسم قراءة ـ

ًميفى ) الفتح قراءة كفي  الت ٍسًكيـ ًفٍعؿي  عمييا كقع قد المبلئكةي  تككفي : (ميسىك 
 إللحاؽً  المشركيف؛ عمى أيٍنًزليكا أنيـ: بمعنى أك الر عي، بمعنى أك الٌتعميـ، بمعنىى
: في قبمو ما يشاكؿ المفعكؿ كاسـ اليدؼ، إضاعة ديكفى  سريعنا إلحاقنا بًيـٍ  العذابً 

 رباعيٌ  ماضيو المضارع عيف مضمـك( يمدٌ ) فالفعؿ ،(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)
 .الكراـ المبلئكة سٌكـ قد  كىك أمٌدىـ، قد -تعالى- فاهلل متعٌد،( أمدٌ )

نزاؿ إليو، كالقصد اليدؼ تحديد مع المىرٌ  سرعة معنى كاألقرب  في العذاب كا 
 في كاإلرساؿ بعبلمة، الٌتعميـ كمعنى ،(ڈ) في الكاك بكسر قرأ فم قراءة
 .الكاك بفتح قرأ مف قراءة

 يكٌسع مٌما القراءتيف؛ كبل في المعمكؿ يظير كلـ المبلئكة، مف حاؿ كالكممة
 مزيد كفيو مفعكؿ، اسـ أنيا عمى بالفتح، األكثر كقراءة. آية رأس كالكممة الٌداللة،

 .-تعالى- اهلل ةقدر  كبياف االمتناف مف

                                                           

ة (ُ) ا كينظر ،[ُُّ/ُ] خالكيو البف الس بع القراءات في الحج  ر: أيضن  البف الكجيز المحر 
 لمس ميف المصكف كالدرُّ  ،[ُٖٖ/ ٖ] لمر ازم الكبير كالت فسير ،[َْٓ ،َْْ/ ُ] عطية،
 [.ّٕٖ/ ّ] الحمبي
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ):تعالى قكلو :ثانًيا

 .[ٗ: األنفاؿ]( ڀ ڀڀ

 :والتَّْفِسير السِّياق
- اهلل كأخبرىـ الكبرل، بدرو  غزكة عف الحديث سياؽ في اآليات جاءت

 بعضيـ يردؼي  المبلئكة، مف بألؼو  فأمٌدىـ كاستنصركه بو استغاثكا بأن ييـ -تعالى
ا، يـ كيتمك بعضن ا بعضي  (ڀ) ،(ڈ) الكممتيف كمجيء ،بعضن
 كاسـ الفاعؿ اسـ بقراءة مختمفتيف سكرتيف في بدر غزكة في بالمبلئكة تتعٌمؽ

 كالمعاني المتشابية القراءات بيف عبلقة ىناؾ ىؿ التأٌمؿ؛ يستحؽٌ  أمر المفعكؿ
 .أخرل دراسة مكضكع الٌسؤاؿ ىذا عمى اإلجابة المتشابية؟
 شيء ككؿٌ  الشيءى، تىًبعى  ما: الر ٍدؼي : »المساف في جاء لي،كالت ا التابع: الر ٍدؼ

ذا ًرٍدفيو، فيك شيئنا تىًبع  فػ ،«الت راديؼي  فيك شيءو  خمؼى  شيء تىتابع كا 
 أف  : تعني ؛(ميٍردىًفيفى )ك السابؽ، بعضيـ ييردؼ بعضيـ أفٌ : تعني (ڀ)

 كاهلل فريقنا، يعقيب ريؽه ف بؿ كاحد، كقتو  في نزكليـ فميس آخركف، بعده يأتي الس ابؽ
 .أعمـ

 :القراءات
 في اختمفكا: »مجاىد ابف قاؿ ككسرىا، الٌداؿ بفتح (ڀ):القراء قرأ

 بفتح(ميٍردىًفيفى ): كحده نافع فقرأ ،(ڀ): قكلو مف ككسرىا الد اؿ فتح
كر بف اٍلميعىم ى كركل الد اؿ، بكسر(ڀ): الباقكف كقرأ الد اؿ،  أىبي عىف مىٍنصي

                                                           

 [.َْٗ/ ُّ] لمطبرم البياف جامع: يننظر (ُ)

 (.ؼ د ر) منظكر، البف العرب لساف (ِ)
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 بف العميٌ : العشرة مف بالفتح كقرأ ،«الد اؿ ًبفىٍتح (ميٍردىًفيفى ): عىاًصـ عىف بكر
: كيعقكب قنبؿ عف عكف كأبك جعفر كأبك عاصـ، عف بكر أبي عف منصكر

 .(ٕ)خمؼ: العشرة مف بالكسر كقرأ الٌداؿ، بفتح (ميٍردىًفيف)
رفيّ  والتَّوجيو التَّْحِميل  : والّدالليّ  الصَّ
 :علالفا اسم قراءة ـ

 أبك قاؿ ،(أردؼ) الٌرباعيٌ  الماضي الفعؿ مف فاعؿ اسـ: (ڀ)
: ييقاؿ راًدًفيف،: بمعنى فيك الد اًؿ، بكسرً  (ڀ) قرأ مف: »األزىرمٌ  منصكر

 :الشاعر قكؿي  كمنو كاحد، بمعنى( أرًدفيو كأردفتيو أردفيو، فبلننا ردفت)
ٍكزىاءي  إذىا  الثُّري ا أردىفًت  الجى

 

 الظُّنيكنىا مىةى فىاطً  بآؿً  ظنٍنتي  
 

 ىذا عمى(ڀ) فمعنى بىٍعدىهي، ًجٍئتي : فبلننا أردٍفتي : بعضيـ كقاؿ
 ردىٍفتي : كيقاؿ متبىعيف،: فمعناه: (ميٍردىًفيفى ) قرأ كمف فرقة، بعد فرقةن  يأتكف: القكؿ
 .«رديفنا خمفىؾ جعمتىو إذا: كأردىٍفتيو خمفو، ركبتى  إذا: الراكبى 

 بدر أىؿ نصرة يريد مف فيـ المبلئكة، إلى اإلرادة إسناد فيو الفاعؿ كاسـ
 .اهلل بقدر

                                                           

ةي : كيينظر ،[َّْ] مجاىد البف القراءات في الس ٍبعىةي  (ُ)  خالكيو البف الس ٍبعً  القراءات في الحج 
 [.ِٕٓ/ ِ] الجزرم البف العشر القراءات في كالن ٍشري  ،[ُٗٔ/ ُ] خالكيو

تحاؼ ،[ِٕٓ/ ِ]الجزرم البف العشر القراءات في النشر: يينظر (ِ)  في البشر فضبلء كا 
 [.ِٔٗ]البناء البف عشر األربعة القراءات

 عيبيد، األمثاؿ،أبك: ينظر نيد، بف لخزيمة البيت كىذا كالر دؼ، الثري ا خمؼ الجكزاء ألف   (ّ)
. د: تحقيؽ ،[ّْٓ/ ُ( ]ىػِِْت) البغدادم اليركم اهلل عبد بف سبٌلـ بف القاسـ عيبيد،
 .ىػََُْ ،ُط لمتراث، المأمكف دار قطامش، المجيد عبد

ر: ينظرك  ،[ّْٔ/ ُ] لؤلزىرم القراءات معاني (ْ)  ،[َْٓ/ ِ] عطية البف الكجيز المحر 
 ،[ٕٔٓ/ ٓ] الحمبي لمس ميف المصكف كالدُّر ،[ُٕٔ/ِ] لمعكبرم القرآف إعراب في كالت ٍبيىاف
 [.ِٕٓ/ ٗ] عاشكر البف كالت ٍنًكير كالت حرير
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 :المفعول اسم قراءة ـ
 أفٌ  القرآف معاني في الفٌراء كذكر ،(أيردؼى ) لممجيكؿ المبنيٌ  الٌثبلثي مف

 كقع: أم بالفتح؛ (ميٍردىًفيفى ) كأفٌ  باإلرداؼ، قامكا: أم بالكسر؛(ڀ)
 فيًعؿى : (ميٍردىًفيفى ): كمعنى متتابعيف،: (ڀ) معنى: »قاؿ اإلرداؼ، عمييـ
 بدر أىؿ نصر مف -تعالى- فيك اهلل، فضؿ مزيد عمى يدؿٌ  التٌتابع كىذا،«بيـ

ا بعضيـ يردؼ بمبلئكة  .بعضن
 كىي كٌؿ، في المعمكؿ يظير كلـ المبلئكة، مف حاؿ القراءتيف في كالكممة

ا آية رأس  .أيضن
حؽ يردؼ أف: (ڀ) ككف البحث يتبٌنى أف المناسب مف كلعؿ    البل 
حؽ، الٌسابؽ ييردىؼ: أم ؛(ميٍردىًفيفى )ك الس ابؽ،  طبيعة يناسب اإلرداؼ كىذا بالبل 
 أدعى ذلؾ ككاف كفزعنا، رعبنا امتؤلى  قادمنا فريقنا العدكٌ  شاىد فكٌمما كالقتاؿ، المعركة

 .الكافريف ككثرة المؤمنيف، قم ةً  مع الكافريف عمى المؤمنيف نصر إلى
 ككسرىا الد اؿً  فتح بيف اختبلؼ يحدث لـ: أنو الٌصكتٌية الٌناحية مف كيمحظ

ٍرًفي ة الٌصياغة كفي بالفتحة، النُّطؽ خف ةً  في إالٌ  األصكات، في  صيغة تحٌكلت الص 
 مف عمى الٌداٌلة( المفعكؿ اسـ) صيغة إلى بالفعؿ قاـ مف عمى الٌداٌلة( الفاعؿ اسـ)

 فميس بو، ييٍفعىؿي  فيك المفعكؿ، اسـ تناسب بالفتحة لنٍُّطؽً ا ًخف ةى  كلعؿ   الفعؿ، بو فيعؿ
 .بو يقكـ كال عميو يقع ألن وي  الحدىث؛ في جيده  ىناؾ

 .[ِْ: الرحمف]( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ):تعالى قكلو :ثالثًا
 :والتَّْفِسير السِّياق

 خمؽ في كعظمًتوً  ، اهلل قدرةً  عف الكبلـً  سياؽً  في اآلية ىذه جاءىتٍ 
ـ   الٌنار، مف الجاف   كخمؽ الط يف، مف اإلنساف  ربُّ  مرج كيؼ الكريـ القرآفي  تحد ثى  ث

                                                           

 [.َْْ/ ُ] لمفر اء القرآف معاني (ُ)
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، الككف  ًلٌمو كأف   بالماء، اليابس يختمط كال بقدرتو، بالمالح العذب  يختًمطي  فبل البحرى
 الر اًفعىات أك كالجباؿ، الشُّريع المرفكعات البحر، في الجارية السُّفيف -تىعىالىى-

 بالجباؿ خشبىيىا رافعةه  كىي البحر في اٌلتي السُّفف الكريـ القرآف شب و قدك  الشُّريع،
 .كالماء اليابسة بيف تقارب كفيو ،البر   في اٌلتي الشاىقة

 بمعنى العرب كبلـ في تيستخدـ كقد كاإليجاد، الكجكد بمعنى: كاإلنشاء كالٌنشأة
 مف نشنئا كرأيت اهلل، أىاكأنش الٌسحابة، كنشأت: »الببلغة أساس في جاء الٌرفع،

ڄ ) رفعو،: كاستنشأ كالٌشراع المفازة في العمـ كأنشأ يبدك، ما أٌكؿ كىك الٌسحاب،

 .«(ڄ ڄ
 :القراءات

 كثير ابف قرأ: »مجاىد ابف قاؿ ككسرىا، الش يف بفتح (ڄ) كممة قرئت
: حمزة كقرأ الشيف، بفتح (ڄ): كالكسائي عامر كابف عمرك كأبك كنافع

نٍ )  الٌشيف، بفتح: عنو حفص فركل: عاصـ عف كاختيمؼ الش يف، بكسر (ًشآتالمي
ا: عاصـ عف بكر أبي عف آدـ بف يحيى كركل  عف حرميُّ  كركل ككسرنا، فتحن
 قرأ كممف ركاية، في بكسرىا الكسائيٌ  كقرأ ،«بالفتح: عاصـ عف سممة بف حم اد
 .العشرة مف كخمؼ كيعقكب جعفر أبك: الٌشيف بفتح
 
 

                                                           

 [.ِِٕ/ ْ] لمخازف لتأكيؿا كلباب ،[ّٔ/ ِّ] لمطبرم البياف جامع: ينظر (ُ)

 (.أ ش ف) لمزمخشرم، الببلغة أساس (ِ)

 [.َِٔ ،ُٗٔ] مجاىد البف القراءات في السبعة (ّ)

ة ،[ُُٓ/ ّ] لمفراء القرآف معاني: ينظر (ْ) / ٔ] الفارسي عميٌ  ألبي السبعة لمقر اء كالحج 
ة ،[ِْٖ ،ِْٕ  القراءات في نشركال ،[ّّٗ/ ُ] خالكيو البف السبع القراءات في كالحج 
 [.ُّٖ/ ِ] الجزرم البف العشر
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رفيّ  والتَّوجيو التَّْحِميل  : والّدالليّ  الصَّ
 :الفاعل اسم قراءة ـ

 البٌلتي أك الٌشراع، الر افعات: أم ؛(أنشأ) الٌرباعيٌ  الفعؿ مف (الميٍنًشآت)
، األمكاج ينشئف دبارنا إقباالن  الٌسفر ينشئف البلتي أك بجرييف   جمع (ڄ)ك ،كا 

 جارية فالٌسفف قبميا، ما الفاعؿ اسـب القراءة كتناسب فاعؿ، اسـ كىي( جارية)
 كصناعة. كصناعتيا قٌكتيا، عظيـ عمى ذلؾ يدؿٌ  كقد الحدث، فاعؿ فيي كمينشئة،
ٱ  چ       : نكح بقٌصة ىذا كيذٌكرنا إتقاننا؛ تتطٌمب التي األمكر مف الٌسفف

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        

 أفٌ  عمى يدؿٌ  مٌما االستمرار؛ يفيد( كٌمما) فالٌظرؼ ،[ّٖ: ىكد]چٿٿ
 زكجيف كؿ   مف فييا يحمؿ أف تحتمؿ متقنة قكٌية لتككف كقتنا؛ تأخذ الفمؾ صناعة
 .االستمرار يفيد اٌلذم (ٺ) ، (ٺ)  المضارع الفعؿ جاء ككذلؾ اثنيف،
 :المفعول اسم قراءة ـ

: -أعمـ كاهلل- لمعنىكا مفعكؿ؛ اسـ الٌشيف، بفتح (ڄ): الجميكر قراءة
: أم أعبلـ؛ ككأٌنيا تتأٌثر، كال تسٌبح بؿ داخمو، تغكص فبل الماء، عمى ريًفعىتٍ  التي
ٱ  ٻ  ): قكلو في كما ،-تعالى- اهلل حفظيا كقد األرض، سطح عمى جباؿ

ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  

 متعد   فعل ،(أسكن) مضارع (ڀ)و ،[ّّ - ِّ: الشكرل](ٹ  ٹ  ٹ 

، فاعبلن  يتطٌمب بالهمزة  كىك كقدرتو، بمشيئتو الٌريح ييسكف لـ -تعالى- فاهلل كمفعكالن
 .بفضمو( المنشآت) حفظ الذم -تعالى-

 
                                                           

 الكبير كالت فسير ،[ْْٔ/ ْ] لمزمخشرم كالكشاؼ ،[ّٕ/ ِّ] لمطبرم البياف جامع: ينظر (ُ)
 [.ِِٓ/ ِٕ] عاشكر البف كالت نًكير كالت حًرير ،[ِٗ ،ُٗ/ ِٗ] لمر اًزم
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 : كجياف ليا المفعكؿ اسـ كقراءة
؛ ارتفعت، إذا(: الٌسحابة نشأت: )مف الش رىاع، المرفكعات :أحدىما  إم ا كحينئذو

م ا البحر، في مرتفعة بأنفسيا تفعةه مر  ىي  . الٌشراع مرفكعات كا 
 .خمىقىو: أم ؛(المخمكؽى  اهللي  أنشأ: )مف المكجكدات، المحدىثات :وثانييما
: قاؿ فكأنو بالميٍنشىآت، متعم ؽه  (ڃ ڃ ڃ): قكلو ألف   بعيده؛ الث اًني الكجو

ؿ الكجو عمى كأم ا ،(كاألعبلـ البحر في خمقت التي الجكارم كلو)  كأٌنو فيككف األك 
 ذلؾ عمى كالد ًليؿي  جي د، كذلؾ ،(كاألعبلـ البحر في ريًفعىتٍ  التي الجكارم كلو: )قاؿ
ؿي : )تقكؿ أن ؾ ًرمءي  الر جي  الرجؿ: قمت كلك حسننا، فيككف ،(كاألسد الحرب في الجى

 عف الحديث كتكرار ،كذلؾ يككف ال كاألسد الحرب في -الجرمء بدؿ- العالـ
 .تركيبٌية داللٌية بدراسة حرمٌ  الكريـ القرآف في الٌسفف

ًذؼى  : الش يف فتح فقراءة قائمنا، الٌنحكمٌ  العمؿ يظؿٌ  كلكف كٌؿ، في المعمكالف كحي
: الٌشيف كسر كقراءة ،(ىي) تقديرهي  مستترنا ضميرنا المفعكؿ السـ الفاعؿ نائبى  تجعؿ
 في الن ٍفسي  فتذىب محذكفنا؛ مفعكليا كيككف باإلنشاء، قامت التي ىي السُّفف تككف
 .الٌسفف كىي لمجكارم، نعت كالكممتاف مذىب، كؿ   تقديره

 كثقؿ الفتحة بخٌفة يتعٌمؽ فيما إالٌ  األثر يختفي الٌصكتيٌ  المستكل كعمى
 .الككف في اهلل قدرة عمى داللة أكثر المفعكؿ باسـ الجميكر كقراءة. الكسرة

 :سبق ما وخالصة
 كاألنفاؿ، عمراف آؿ سكرتي في الكراـ بالمبلئكة المتعٌمقة لقراءاتا جاءت -
 كفي ،(ڈڈ) عمراف آؿ ففي المبلئكة، مف الحاؿ مكضع في ككبلىما

                                                           

 لمطبرم البياف جامع: المعنى ىذا في كينظر ،[ّْٓ/ ِٗ] لمر اًزم: الغيب مفاتيح: ينظر (ُ)
 [.ِِٓ/ ِٕ] عاشكر البف كالت ٍنًكير كالت ٍحًرير ،[ْْٔ/ ْ] لمزمخشرم كالكشاؼ ،[ّٕ/ ِّ]

 [.ُُْ/ ّ] لمسيكطي الجكامع جمع شرح اليكامع ىمع: ينظر (ِ)
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 كفييا الٌرحمف سكرة في بالٌسفف الخاٌصة القراءة كجاءت ،(ڀڀ) األنفاؿ
 .كقدرتو اهلل آالء عف حديث
 تجرم اٌلتي كالٌسفف بلئكةالم يخٌص  فيما تكان اآليات ىذه مكضكعات أفٌ  -
 قكلو في كما الكريـ؛ القرآف مف آيات عٌدة في بالٌريح المبلئكة ارتبطت كقد بالٌريح،
: كبعدىا المبلئكة، كىي ،(ک گگ): المرسبلت سكرة في تعالى

 .كذلؾ بالٌريح السفف عف الحديث كارتبط الٌريح، كىي (گ گڳ)
 باستثناء صكتٌي، تغيُّرو  مُّ أ يثبت لـ الثبلثة المجاؿ آيات دراسة بعد -
 في بالفتحة الٌنطؽ خٌفة إلى الفاعؿ اسـ في بالكسرة الٌنطؽ في الثٌقؿ مف االنتقاؿ

 عينيا المعتم ة كالكممة صحيحتاف، كممتاف جاءت حيث المفعكؿ؛ اسـ
 مف شيء عمييا يجر كلـ العيف، فصح ت مضع فىة، العيف جاءت(ڈ)

 .الٌصكتي ة األعماؿ
 قدرة لتأكيد مناسبة الككنٌية القدرة آيات في المفعكؿ باسـ ألكثريفا قراءة -

 .(ڄ) ك ،(ڀ) ك ،(ڈ) في كما الخمؽ؛ في-تعالى- اهلل
 اآلية، رأس في (ڀ) ك (ڈ) كجاء المعمكالت، تظير لـ -

يغىةً  فاعؿ يككف: الفاعؿ اسـ صيغة في كالمضمر  صيغة كفي مقد رنا، مستترنا الص 
 .مقد رنا مستترنا الفاعؿ نائب كيككف محذكفنا، الفاعؿ يككف: المفعكؿ اسـ

 :تتّمة
 إلييا؛ أشير العشر، غير في بيا قرئ المفعكؿ كاسـ الفاعؿ باسـ قراءات بقي
ا  : المصحؼ ترتيب حسب كأكردىا لمفائدة، تتميمن
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﮳ ﮴﮵ ): تعالى اهلل قكؿ -ُ  قرأ. "[ِّٔ: البقرة](ے ۓ ۓ ﮲ 
 كالٌسيف الكاك بفتح حيكة أبك كقرأ(.ييكسع أىٍكسع: )مف فاعؿ اسـى  (ۓ): الجميكري 
س ع): مشددة  . (ُ)("كس عى ) مف مفعكؿو  اسـى  ،(الميكى
 .[ُّْ: النساء](ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ): تعالى قكلو -ِ
 اسـ أٌنو عمى مفتكحةه، الثانية كذاليف مضمكمة بميـو  (ڑ): الجميكر قراءة

 فائد بف كعمرك عباس ابف كقرأ(.حي رمت: أم ميذىٍبذىب؛ فيك ذبذبتو) مف مفعكؿ،
ٍبًذًبيفى ):الثٌانية الٌذاؿ بكسر ( ذىٍبذىبى ) مف أنو: أحدىما كجياف، كفيو فاعؿ، اسـ (ميذى
: كالثٌاني. ذلؾ نحكى  أك دينىيـ أك أنفسيـ ميذىٍبًذبيف: أم محذكؼ، كالمفعكؿ متعد يًّا،

ؿى : )نحك ؛(تىفىٍعمىؿ) بمعنى أٌنو ٍمصى  أيبىٌي، قراءةي  الثٌاني عمى كيىديؿُّ  ،الزما فيككف ،(صى
 عٌباس ابفً  قراءةي  تككفى  أف ييٍحتىمىؿي  فمذلؾ ؛(ميتىذىٍبًذبيف: )اهلل عبد مصحؼ في كما

 .(ِ)(متذبذبيف) بمعنى
: السجدة](وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ): تعالى قكلو -ّ

: أم فاعؿ؛ اسـ أٌنيا عمى الٌظاًء، بكسرً  (ۆئۈئ):العام ة قرأ."[َّ
ؿُّ  ما -زىٍعًميـ مىع- منتًظركف أنيـ كف):اليمانيُّ  كقرأ بؾ، يىحي  أٌنيا عمى (ميٍنتىظىري
 .(ّ)"مفعكؿ اسـ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ): تعالى قكلو -ْ

 (ژ ژ ڑ ڑ ک کک): العاٌمة قرأ."[ِْ: فصمت](کک
                                                           

 [.ْٖٖ/ ِ] الحمبي لمسميف المكنكف الكتاب عمـك في المصكف الٌدرٌ  ( ُ)

 ،[َِّ/ ُ] جني البف عنيا كاإليضاح القراءات شكاذ كجكه تبييف في المحتسب: ينظر ( ِ)
 [.ُِٕ/ ْ] الحمبي لمسميف المكنكف الكتاب عمـك في المصكف كالدر

 في المحتسب: كيينظر ،[َٗ/ ٗ] الحمبي لمسميف المكنكف الكتاب عمـك في المصكف الٌدرٌ  ( ّ)
 [.ُٕٓ/ ِ] جني البف عنيا كاإليضاح القراءات شكاذ كجكه تبييف
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، مبنيًّا (ژ) مف التٌاءً  ككسرً  الياء بفتح  مف التٌاء كبفتح لممعمـك
فٍ : عناهكم مفعكؿ، اسـ أٌنو عمى ،(ک)  فما -الر ضا كىي- العيٍتبى طىمبكا كا 
فٍ : المعنى: كقيؿ ييٍعطاىا، ًمم فٍ  ىـ  مف فميسكا فيو ييٍعتىبيكف ما زكاؿ طىمبكا كا 

 الياء بضـٌ  (ييٍستىٍعتىبكا): عبيد بف كعمرك الحسف كقرأ.العىتىبً  إزالةً  إلى الميجابيف
 فاعؿو  اسـى  التٌاء، بكسر (ٍعًتًبيفى المي ڑ ڑ ک) لممفعكًؿ، مبني ا الثٌانية التٌاء كفتح
كا أف منيـ ييٍطمىبٍ  إفٍ : بمعنى  الٌتكميؼ، دار ترككا ألٌنيـ ذلؾ؛ بفاًعميف كافميس ييٍرضي
 كىذا ،(ُ)العيٍتبى ييزيؿ ًمم فٍ  ىـ فما عميو ييٍعتىبيكف ال ما ييٍطمىبٍ  إفٍ : معناه: كقيؿ

 كالفاعؿ كالمجيكؿ، عمكـلمم المبنيٌ  بيف البديع القكمٌ  الٌتداخؿ مف المكضع
 كفي مفعكؿ، اسـ كالمشتؽٌ  لممعمكـ مبنيٌ  الفعؿ األكلى القراءة ففي كالمفعكؿ،

 .ذلؾ يقتضي كالمعنى فاعؿ، اسـ كالمشتؽٌ  لممجيكؿ، مبنيٌ  الفعؿ الثٌانية القراءة
: القمر](ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ): تعالى قكلو -ٓ

 الذم كىك فاعؿ، اسـ أٌنيا عمى الٌظاء، بكسر (ڤ):القٌراء عاٌمة قرأ."[ُّ
طىب ًمفٍ  حىظيرةن  يىت ًخذي   بف كعمرك رجاء كأبك حيكة كأبك الس م اؿ أبك كقرأ.كغيًره حى
؛ أنو عمى ،(اٍلميٍحتىظىرً ) بفتحيا عبيد  اسـ أك االحتظار، كىيىًشيـ: أم مصدره
، ، اسـي  أك مكافو ـي  كىك مفعكؿو  المكصكؼً  إضافةً  بابً  مف كيككف نفسوي، اليىشي
 .(ِ)"الجامع كمسجدً  لصفًتو؛

                                                           

 ؛[ِْٓ/ ِ] جني البف عنيا كاإليضاح القراءات شكاذ كجكه تبييف في المحتسب: يينظر ( ُ)
 [.ِِٓ/ ٗ] الحمبي لمسميف المكنكف الكتاب عمـك في المصكف الدر

 المحتسب: كينظر ،[ُِْ/ َُ] الحمبي لمسميف المكنكف الكتاب عمـك في المصكف الدر ( ِ)
 القراءات في كالكامؿ ،[ِٗٗ/ ِ] جني البف عنيا يضاحكاإل القراءات شكاذ كجكه تبييف في

تحاؼ ،[ِْٔ] المغربي لميشكرم عمييا الزائدة كاألربعيف العشر  في البشر فضبلء كا 
 [.ِٓٓ] البناء البف عشر األربعة القراءات
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: القٌراء عاٌمة قرأ .[ٓ: المرسبلت](ڱںں): تعالى قكلو -ٔ
 كقرأ ،(ألقى) مف فاعؿو  اسـي  أنيا عمى القاًؼ، كتخفيؼً  البٌلـً  بسككف (ڱ)
 كىي ،(الت ٍمًقية) ًمفى  المكسكرة، القاؼً  كتشديدً  البٌلـً  بفتحً  (فىاٍلميمىق يىاتً ): عٌباس ابف

كىل. المخاطبً  إلى كبلـً ال إيصاؿي  ا الميدكمُّ  عنو كرى : القاؼً  فتحى  أيضن
ٍمقىيىاتً ) ؛ اسـي  أٌنيا عمى ،(فىاٍلمي ٍمقىيىةه : أم مفعكؿو  ،(ُ)-تعالى- الم وً  ًقبىؿ ًمفٍ  مي

 .المفعكؿ السـ ككجوو  الفاعؿ السـ بكجييف كردت فالقراءات
 الٌداللٌية مجاالتيا فٌ أ كييمحظ أىميتيا، كتؤٌكد دراستنا، تعٌزز القراءات كىذه

 بالكافريف، يتعٌمؽ ما كمنيا الٌنساء، بأمكر يتعٌمؽ ما فمنيا الٌدراسة، في مٌما قريبة
 . الكراـ المبلئكة يخٌص  فيما الككف في اهلل بقدرة يتعٌمؽ ما كمنيا

لى  اهلل كتاب ككؿٌ  كالٌصرؼ، القراءات أعماؽ في الٌتطكاؼ بنا ينتيي ىنا كا 
 .لٌدراسةكا بالتٌأٌمؿ حقيؽ

                                                           

 ،[ّْٓ/ ِ] جني البف عنيا كاإليضاح القراءات شكاذ كجكه تبييف في المحتسب: ينظر ( ُ)
 [.َّٔ/ َُ] الحمبي لمسميف المكنكف الكتاب عمـك في المصكف كالدر
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 الخاتمة

- المفعكؿ كاسـ الفاعؿ باسـ قيًرئى  ما كاستقراء القرآنية القراءات مع رحمتنا بعد
 بعضى  نستٌخمص أف يمكننا العشر القراءات في -اآلية مف كاحد مكضع في

 :كالٌتكصيات الن تاًئًج،
 :الّنتائج

 ،(المفعكؿ ـكاس الفاعؿ اسـ) المشتٌقات مف اثنيف بيف العبلقةى  الٌدراسة بٌينت -1
ؿى   .المكاضع مف عدد في القراءات خبلؿ مف كالمفعكلٌية الفاعمٌية معنى كتداخي

 المضارع، الفعؿ عف فرعه  فيك المشتٌقات، بيف مرمكقة مكانةن  الفاعؿ اسـي  يحتؿٌ  -2
 يشمؿ زمنٌي، بامتداد كيتمٌتع المشٌبية، كالٌصفة المبالغة، لصيغة كأصؿه 

 آراء كالثٌبكت الحدكث عمى داللتو كفي تمرار،كاالس كاالستقباؿ كالحاؿ الماضي
 ككذلؾ سماعٌية، صيغ منو ككردت عنو، غيره كناب غيره عف كناب تقٌدمت،

 مع ككتبادلو دراستنا، كمكضكع القراءات في المشتٌقات مف غيره مع تبادليو كرد
 في التبادؿ ىذا كثرة أجد كلـ كالفعؿ، المصدر مع كتبادؿى  المبالغة، صيغة
 .المفعكؿ السـ اتالقراء

 ينكب ،(مكتكب) فقكلنا كاالختصار، الٌتكثيؼ كيفيد جممة، المفعكؿ اسـي  يختزؿي  -3
 (.شيئنا فبلف كتب: )عف

 اسـ قيًرئىتٍ  كممات عمى اشتممت التي اآليات فييا كردت التي الٌمغٌكية الس ياقات -ْ
 سياقات بلثةث عمى تكز عىتٍ  القٌراء اختبلؼ بحسب مٌرة مفعكؿو  كاسـ مٌرة، فاعؿ
 اهلل قدرة كمظاىر كالكافريف، بالمؤمنيف يتعٌمؽ كما عمييا، كالحرص العف ة: ىي
 .الككف في -تعالى-
 الٌمغكية اإلمكانيات زيادة إلى الٌدراسة مكضع اآليات في القراءات تغايير أد ل-ٓ

 اتالمشتقٌ  اختبلؼ أفٌ  الٌدراسة كأٌكدت الحاؿ، كمراعاة الٌداللة كتكسيع لمٌنٌص،
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 مم ا كتناقض؛ تعارض ال كتناسب تكامؿو  اختبلؼ ىك القرآنٌية، القراءات في
 . المتنك عىة بقراءاتو الكريـ لمقرآف الُّمغكم اإلعجازى  يؤك دي 

 بعض في مفعكؿ اسـ ييقرأ الذم فييا الفاعؿ اسـ كاف جميعيا الٌدراسة آيات-ٔ
 في التغيُّر كاقتصر المعنى، دةزيا إلى أٌدت المبنى كزيادة ثبلثٌي، غير القراءات
 .كىٍسًرهً  أك آخره قبؿ ما فىٍتحً  عمى القراءة

 باسـ القراءة تغمب كقد ،(ٺ) في كما الفاعؿ باسـ القراءة تغمب قد -ٕ
 يتقارب كقد ،(المخمىصيف) ،(ڄ()ڈ):في كما المفعكؿ

 .القٌراء عدد
 لما النُّطؽ؛ في كالييسر ةالخف   إلى آخره قبؿ ما المفتكح المفعكؿ اسـ قراءةي  أد تٍ -ٖ

 النٍُّطؽً  ًخف ةى  كلعؿ   الث قىؿ، مف الكىٍسرىة بو تتمي زي  كما الخف ة مف الفتحة بو تتمي زي 
 ألن وي  الحدىث؛ في جيده  ىناؾ فميس بو، ييٍفعىؿي  فيك المفعكؿ، اسـ تناسب بالفتحة

 .بو يقكـ كال عميو يقع
 إعبلؿ إلى (ڤ) في مفعكؿ اسـ إلى فاعؿ اسـ مف القراءة تغاير أد ل-ٗ

 .عامر ابف قراءة في (مكالىا) في ألفنا فصار الياء، صكت
يغىة تغيُّرً  إلى المفعكؿ كاسـ فاعؿو ال اسـً  بيف القراءةً  تبادؿ أد ل-َُ رفي ة الص   الص 

 عممي ة عمى ذلؾ كانعكس العكس، أك لممفعكؿ البناء إلى لمفاعؿ البناء مف
ـ   ًدير،كالت قٍ  الحذؼ  . البحث مف مكاضعو في ذلؾ تكضيحي  كت

 الٌدراسة في الكممات جميع في المفعكؿ كاسـ الفاعؿ اسـ معمكالتي  تظير لـ-ُُ
 أك الٌتعميـ، منيا ببلغٌية، أغراض لو المعمكؿ كحذؼي  ،(  ڤ ڦ) في إال

 ة،القرآنيٌ  الفاصمة مراعاة أك متعٌمقاتو، دكف الحدث عمى الٌتركيز أك الٌتيذيب،
 ينظر) اآلية، كسط في كممات كأربع قرآنٌية، فاصمة في كممات خمس كجاءت
 (.اآليات فيرس
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 :الّتوصيات
 .الكريـ القرآف في لممجيكؿ كالبناء لممعمـك بالبناء قيرئ ما دراسةي  -1
 كالمصدر، الفاعؿ اسـ: كمنيا القراءات، في كالمشتٌقات المصادر تبادؿ دراسة -2

 الفاعؿ اسـ المشٌبية، كالصفة الفاعؿ اسـ ،المبالغة كصيغة الفاعؿ اسـ
 كجدت إذا مستقٌمة دراسة يستحٌقاف القراءات في تبادال مشتقيف ككؿٌ . كالفعؿ
 .كافية مادة

 .القرآنٌية القراءات في كالمفعكلٌية الفاعمٌية تبادؿ دراسة -ّ
 (ڻ): في كما قراءاتو، تشابيت لما كالٌدالليٌ  الٌصكتيٌ  التٌقارب دراسة  -ْ

 .(ىئ) قرئت (فاًكًييفى )ك ،(فرىيف): قرئت
 كشذكذ، كسماع، تناكب، مف المشتٌقات، في األصؿ عف العدكؿ دراسة -ٓ

 .كنحكىا
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 الفيارس
 (:المصحؼ في كركدىا حسب) المدركسة اآليات فيرس

 الكممة السورة رقميا اآلية ـ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) ُ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 (  ڇ ڇ ڇ

 ڤ البقرة ُْٖ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) ِ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 (ڈ ڈ

ًميفى  عمراف آؿ ُِٓ  ميسىك 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) ّ

﮹   ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

﯁      

       

 ( 

 ميبىي نىةو  النساء ُٗ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) ْ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

نىاتي  النساء ِْ  اٍلميٍحصى
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 الكممة السورة رقميا اآلية ـ
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڃ ڃ

 (ڇ ڇ ڇ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) ٓ

 (پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 ميٍرًدًفيفى  األنفاؿ ٗ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) ٔ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 اٍلميٍخمىًصيفى  يكسؼ ِْ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) ٕ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 (  ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 ميٍفرىطيكفى  النحؿ ِٔ

 اٍلميٍنشىآتي   الرحمف ِْ (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) ٖ
 ميٍستىٍنًفرىةه   المدثر َٓ (ڀ ڀ ٺ ٺ) ٗ

*  *
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 :والمراجع المصادر
 .الكريم القرآن

 :المطبوعة الكتب: أّوال
 أحمد بف محمد بف أحمد عشر، األربعة القراءات في البشر فضالء إتحاف -ُ

: تحقيؽ ،(ىػُُُٕت) بالبناء الشيير الديف شياب الٌدمياطٌي، الغني عبد بفا
 .ـََِٔ - ىػُِْٕ ،ّط لبناف، العممية، الكتب دار ميرة، أنس

 البخارم المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد اهلل، عبد أبك المفرد، األدب -ِ
 كالتكزيع، لمنشر المعارؼ مكتبة الزىيرم، أميف بف سمير: تحقيؽ ،(ىػِٔٓت)

 .ـُٖٗٗ - ىػُُْٗ ،ُط الرياض،
 اهلل جار الزمخشرم، أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ، كأب البالغة، أساس -ّ

 بيركت، العممية، الكتب دار السكد، عيكف باسؿ محمد: تحقيؽ ،(ىػّٖٓت)
 .ـُٖٗٗ- ىػُِْٗ ،ُط

 المشرؽ دار ىنداكم، الحميد عبد. د الكريم، القرآن في الصرفيّ  اإلعجاز -ْ
 .ـَُِٗ - ىػُُْْ ،ُط القاىرة، العربي،

 ،(ىػِِْت) البغدادم اليركم اهلل عبد بف سبٌلـ بف القاسـ عيبيد، بكأ األمثال، -ٓ
 .ىػََُْ ،ُط لمتراث، المأمكف دار قطامش، المجيد عبد. د: تحقيؽ

 أبك ،(والكوفيين البصريين) الّنحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف -ٔ
 نبارمٌ األ الديف كماؿ األنصارم، اهلل عبيد بف محمد بف الرحمف عبد البركات،

 القاىرة، الطبلئع، دار الحميد، عبد الديف محيي محمد: تحقيؽ ،(ٕٕٓت)
 .ـََِٗ ،ُط

 بف الديف جماؿ اهلل عبد محمد، أبك مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح -ٕ
 محمد: تحقيؽ ،(ىػُٕٔت) األنصارم ىشاـ بف اهلل عبد ابف أحمد بف يكسؼ
 (.ت - ط) بدكف بيركت، صيدا، العصرية، المكتبة الحميد، عبد الديف محيي
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 بابف المعركؼ عمر، بف عثماف عمرك، أبك المفصل، شرح في اإليضاح -ٖ
 كالشؤكف األكقاؼ كزارة العميمي، مكسى: تحقيؽ ،(قْٔٔت) الٌنحكمٌ  الحاجب
 (.ت ػ ط) د العراؽ، الدينية،

 النياكندم إسحاؽ بف الرحمف عبد القاسـ، أبك الّنحو، عمل في اإليضاح -ٗ
 ،ّط بيركت، النفائس، دار المبارؾ، مازف. د: تحقيؽ ،(ىػ ّّٕت) لزجاجيٌ ا

 .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ
 يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف، أبك التفسير، في المحيط البحر -َُ

 عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ ،(ىػْٕٓت) األندلسيٌ  الٌديف أثير حياف بف
 ،ُط يركت،ب العممية، الكتب دار معكض، محمد كعمي المكجكد،
 .ىػُِِْ

 اإلمام قراءة عمى تطبيقّية دراسة) الّداللة تغيير في وأثرىا الّصرفّية البنية -ُُ
 ىػُِْٖ ،ُط القاىرة، البصائر، دار إبراىيـ، محٌمد محركس. د ،(عاصم

 .ـََِٕ -
 اهلل عبد بف الحسيف بف اهلل عبد البقاء، أبك القرآن، إعراب في التبيان -ُِ

 الحمبي، البابي عيسى البجاكم، محم د عمي: تحقيؽ ،(ػىُٔٔت) العكبرم
 (. ت ػ ط) د مصر،

 تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير) والتنوير التحرير -ُّ
 عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد ،(المجيد الكتاب
 .ىػَُِْ ،ُط بيركت، - العربي التاريخ مؤسسة ،(ىػُّّٗت) التكنسي

 ط) بدكف القاىرة، العربية، الثقافة دار صبلح، شعباف. د األسماء، تصريف -ُْ
 (.ت -

 جمع ،(ىػَِْت) الشافعي إدريس بف محمد اهلل، عبد أبك الشافعي، تفسير -ُٓ
 أكلى، طبعة ،(دكتكراه رسالة) الفر اف مصطفى بف أحمد. د: كدراسة كتحقيؽ

 .ـََِٔ - ُِْٕ ية،السعكد العربية المممكة التدمرية، دار
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 القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء، أبك العظيم، القرآن تفسير -ُٔ
 دار سبلمة، محمد بف سامي: تحقيؽ ،(ىػْٕٕت) الٌدمشقيٌ  ثـ البصرمٌ 
 .ـُٗٗٗ - ىػَُِْ ،ِط كالتكزيع، لمنشر طيبة

 اليركمٌ  األزىرمٌ  بف أحمد بف محمد منصكر، أبك المغة، تيذيب -ُٕ
 العربي، التراث إحياء دار مرعب، عكض محمد: تحقيؽ ،(ىػَّٕت)

 .ـََُِ ،ُط بيركت،
 كثير بف يزيد بف جرير بف محمد جعفر، أبك القرآن، تأويل في البيان جامع -ُٖ

 مؤسسة شاكر، محمد أحمد: تحقيؽ ،(ىػَُّت) الطبرمٌ  اآلممي غالب بف
 .ىػَُِْ ،ُط بيركت، الرسالة،

 بف أحمد بف محمد اهلل، عبد أبك ،(القرطبي تفسير) القرآن ألحكام الجامع -ُٗ
 ،(ىػُٕٔت) القرطبي الديف شمس الخزرجٌي، األنصارم فرح بف بكر أبي

براىيـ البردكني، أحمد: تحقيؽ  القاىرة، المصرية، الكتب دار أطفيش، كا 
 .ـُْٔٗ ،ِط

 محمد العرفاف، أبك مالك، ابن أللفية األشموني شرح عمى الّصّبان حاشية -َِ
 ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار ،(ىػَُِٔت) الٌشافعيٌ  الٌصٌباف عميٌ  بف

 .ـُٕٗٗ
 ،(ىػَّْت) محمد، بف الرحمف عبد زنجمة، بف زرعة أبك القراءات، حجة -ُِ

 .ـُٕٗٗ – قُُْٖ ،ٓط الرسالة، مؤسسة األفغاني، سعيد: تحقيؽ
ة -ِِ  خالكيو بف دأحم بف الحسيف اهلل، عبد أبك السبع، القراءات في الحجَّ

، سالـ العاؿ عبد :تحقيؽ ،(ىػَّٕت)  ،ْط بيركت، الشركؽ، دار مكـر
 . ىػَُُْ
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 الفارسيٌ  الغفار عبد بف أحمد بف الحسف عمي، أبك الّسبعة، لمقراء الحّجة -ِّ
 دار جكيجاتي، بشير قيكجي، الديف بدر: تحقيؽ ،(ىػّٕٕت) األصؿ
 . ىػُُّْ ،ِط دمشؽ، لمتراث، المأمكف

 بف أحمد بف اهلل عبد بف أحمد نعيـ، أبك األصفياء، وطبقات األولياء حمية -ِْ
 السعادة، مطبعة ،(ىػَّْت) األصبيانيٌ  ميراف بف مكسى بف إسحاؽ
 .ىػُْٕٗ ،ُط مصر،

الهيئة  ،(ىػِّٗت) المكصمي جني بف عثماف الفتح، أبك الخصائص، -ِٓ

 / د)ت(.4العامة المصرّية للكتاب، ط
 أحمد الديف، شياب العباس، أبك المكنون، الكتاب عموم يف المصون الدر   -ِٔ

: تحقيؽ ،(ىػٕٔٓت) الحمبيٌ  بالٌسميف المعركؼ الدائـ، عبد ابف يكسؼ بفا
 (.ت) د ،ُط دمشؽ، القمـ، دار الخٌراط، محمد أحمد. د

 أحمد الديف، تقيٌ  العباس، أبك ،(تيمية ابن لتفسير الجامع) اّلتفسير دقائق -ِٕ
 بف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف يـالحم عبد بفا

 السيد محمد. د: كتحقيؽ جمع ،(ىػِٖٕت) الٌدمشقيٌ  الحنبميٌ  الحٌرانيٌ  تيمية
 (.ت - ط) بدكف القرآف، عمكـ مؤسسة الجميند،

 السٌيد محمكد محمكد. د ،(والمشتّقات المصادر) العربّية األبنّية دالالت -ِٖ
 ىػُّْٓ ،ُط الٌسعكدٌية، العربٌية المممكة الٌدٌماـ، المتنٌبي، مكتبة الٌدرينٌي،

 .ـَُِْ -
 المعركؼ جندؿ، بف قيس بف ميمكف بىصير، أبك الكبير، األعشى ديوان -ِٗ

 كزارة الرضكاني، إبراىيـ محمكد. د: تحقيؽ ،(قِٗٔت) قيس بأعشى
 .ـََُِ ،ُط قطر، كالفنكف، الثقافة

 نبيؿ محمد. د: تحقيؽ ،(ىػُِٔت) األسدم زيد بف الكميت الكميت، ديوان -َّ
 .ـَََِ ،ُط بيركت، صادر، دار طريفي،
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 ،(ىػّْٓت) الككفي الحسيف بف أحمد المتنبي، الطيب أبك المتنبي، ديوان -ُّ
 .ـُّٖٗ - ىػػَُّْ ،ُط كالنشر، لمطباعة بيركت دار

 شياب ناء،الث أبك المثاني، والّسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -ِّ
 إحياء دار ،(ىػَُِٕت) األلكسي الحسيني اهلل عبد بف محمكد الديف،
 (.ت - ط) بدكف التراث،

 بف مكسى بف أحمد البغدادم، مجاىد بف بكر أبك القراءات، في السَّْبع ة -ّّ
 المعارؼ، دار ضيؼ، شكقي. د: تحقيؽ ،(ىػِّْت) التميمي، العباس
 . ىػََُْ ،ِط القاىرة،

 محمد بف بكر أبي بف اهلل عبد بف خالد الّتوضيح، عمى ّتصريحال شرح -ّْ
 دار ،(ىػَٓٗت) بالكقاد المعركؼ المصرٌم، الديف زيف األزىرٌم، الجرجاكمٌ 

 .العربية الكتب إحياء
 الحسف بف محمد الديف رضيٌ  الحاجب، البن الكافية عمى الرضيّ  شرح -ّٓ

 منشكرات عمر، سفح يكسؼ: تحقيؽ ،(قٖٔٔت) الٌنحكمٌ  األستراباذمٌ 
 . ـُٔٗٗ ،ُط ليبيا، بنغازم، يكنس، قار جامعة

 الخضيرم، بكر أبي بف الرحمف عبد التصريف، في الكافية القصيدة شرح -ّٔ
 المطبعة عمي، حسيف ناصر. د: تحقيؽ ،(ىػُُٗت) السيكطي الديف جبلؿ

 .ـُٖٗٗ ،ُط دمشؽ، التعاكنية،
 أبي بف يعيش بف عمي بف يعيش البقاء، أبك لمّزمخشرّي، المفّصل شرح -ّٕ

 بابف المعركؼ المكصمي، األسدم الديف مكفؽ عمي، بف محمد السرايا،
 (.ت) بدكف ،ُط مصر، المنيرية، المطبعة ،(ىػّْٔت) يعيش

 أبك كالميا، في العرب وسنن ومسائميا العربية الّمغة فقو في الّصاحبيّ  -ّٖ
: تحقيؽ ،(ىػّٓٗت) ازمٌ الرٌ  القٌزكينيٌ  زكريا بف فارس بف أحمد الحسيف،
 . ـُٕٕٗ القاىرة، الحمبي البابي عيسى مطبعة صقر، أحمد السيد
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 المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد اهلل، عبد أبك البخاري، صحيح -ّٗ
               البغا، ديب مصطفى: تحقيؽ ،(ُْٔٓ: )الحديث رقـ ،(ىػِٔٓت)

 .ىػَُْٕ ،ّط بيركت، كثير، ابف دار
 الٌنيسابكرمٌ  القشيرمٌ  الحجاج بف مسمـ الحسف، أبك مسمم، صحيح -َْ

 العربي، التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيؽ ،(ىػُِٔت)
 (.ت) د ،ُط بيركت،

 الفيركزآبادل يعقكب بف محمد الديف، مجد طاىر، أبك المحيط، القاموس -ُْ
 بدكف مصر، يقية،التكف المكتبة السيد، فتحي مجدم: تحقيؽ ،(ىػُٕٖت)
 (.ت -ط)

 بفا يكسؼ القاسـ، أبك عمييا، الزائدة واألربعين العشر القراءات في الكامل -ِْ
 المغربيٌ  اليشكرمٌ  الييذىليٌ  سكاده بف عقيؿ بف محمد بف جبارة بف عمي
 مؤسسة: الناشر الشايب، رفاعي بف السيد بف جماؿ: تحقيؽ ،(ىػْٓٔت)

 .ـََِٕ - ػىُِْٖ ،ُط كالنشر، لمتكزيع سما
 الممقب بالكالء، الحارثيٌ  قنبر بف عثماف بف عمرك بشر، أبك الكتاب، -ّْ

 القاىرة، الخانجي، مكتبة ىاركف، السبلـ عبد: تحقيؽ ،(ىػَُٖت) سيبكيو
 . ـََِْ - ىػُِْٓ ،ْط

 بف عمرك بف محمكد القاسـ، أبك الّتنزيل، غوامض حقائق عن الكّشاف -ْْ
 ،ّط بيركت، العربي، الكتاب دار ،(ىػّٖٓت) اهلل جار الزمخشرٌم، أحمد،
 .ىػَُْٕ

 محمد بف عمي الديف، عبلء الحسف، أبك التَّنِزيل، معاني في التأويل لباب -ْٓ
: تحقيؽ ،(ىػُْٕت) بالخازف المعركؼ الشيحي، عمر بف إبراىيـ بفا

 .ىػُُْٓ ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار شاىيف، عمي محمد
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 منظكر بف الديف جماؿ عمٌي، بف مكـر بف محمد الفضؿ، أبك العرب، لسان -ْٔ
 د ،ُط بيركت، صادر، دار ،(ىػُُٕت) اإلفريقيٌ  الركيفعيٌ  األنصارمٌ 

 (.ت)
 ًمٍيراف بف الحسيف بف أحمد بكر، أبك العشر، القراءات في المبسوط -ْٕ

 العربية، المغة مجمع حاكيمي، حمزة سبيع: تحقيؽ ،(ىػُّٖت) الٌنيسابكرلٌ 
 . ـُُٖٗ ،دمشؽ

 الفتح، أبك عنيا، واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب -ْٖ
 األعمى المجمس األكقاؼ، كزارة ،(ىػِّٗت) المكصمي جني بف عثماف
 .ـُٗٗٗ - ىػَُِْ مصر، اإلسبلمية، لمشؤكف

 غالب بف الحؽ عبد محمد، أبك العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحّرر -ْٗ
 ،(ىػِْٓت) المحاربي األندلسي عطية بف تماـ بف حمفالر  عبد بفا

 ،ُط بيركت، العممية، الكتب دار محمد، الشافي عبد السبلـ عبد: تحقيؽ
 .قُِِْ

ٌمكش طالب أبي بف مكي محمد، أبك القرآن، إعراب مشكل -َٓ  بفا محمد بف حى
 ،(ىػّْٕت) المالكيٌ  القرطبيٌ  األندلسيٌ  ثـ القيركانٌي، القيسيٌ  مختار

 .ىػَُْٓ ،ِط بيركت، الرسالة، مؤسسة الضامف، حاتـ. د: حقيؽت
 كثير، ابف دار الٌسامٌرائٌي، صالح فاضؿ. د العربّية، في األبنية معاني -ُٓ

 .ـَُِٕ - ىػُّْٖ ،ِط بيركت، دمشؽ،
 اليركم األزىرم بف أحمد بف محمد منصكر، أبك القراءات، مع اِني -ِٓ

 ،ُط سعكد، الممؾ جامعة آلداب،ا كمية في البحكث مركز ،(ىػَّٕت)
 . ىػُُِْ
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عرابو، القرآن معاني -ّٓ  الزجاج سيؿ بف السرم بف إبراىيـ إسحاؽ، أبك وا 
 ،ُط بيركت، الكتب، عالـ شمبي، عبده الجميؿ عبد: تحقيؽ ،(ىػُُّت)

 .ىػَُْٖ
 الٌديمميٌ  منظكر بف اهلل عبد بف زياد بف يحيى زكريا، أبو القرآن، معاني -ْٓ

ار عمي محمد: تحقيؽ ،(ىػَِٕت) الفٌراء  عالـ نجاتي، يكسؼ كأحمد الن ج 
 .ـُّٖٗ - ىػَُّْ ،ّط بيركت، الكتب،

 دار ،(ىػّْٖت) المرزباني عمراف بف محمد اهلل، عبيد أبك الشعراء، معجم -ٓٓ
 .ىػَُِْ ،ِط بيركت، العممية، الكتب

 الحسف بف عمر بف محمد اهلل، عبد أبك ،(الكبير التفسير) الغيب مفاتيح -ٔٓ
 دار ،(ىػَٔٔت) الٌرازمٌ  الٌديف بفخر الممقب الٌرازٌم، التٌيميٌ  الحسيف بفا

 .ـَََِ - ىػُُِْ ،ُط بيركت، العممية، الكتب
 المعركؼ محمد، بف الحسيف القاسـ، أبك القرآن، غريب في المفردات -ٕٓ

 دار الداكدم، عدناف صفكاف: تحقيؽ ،(ىػَِٓت) األصفيانيٌ  بالراغب
 .قُُِْ دمشؽ، قمـ،ال

 األزدٌم، الٌثماليٌ  األكبر عبد بف يزيد بف محمد العباس، أبك المقتضب، -ٖٓ
 طبعة عضيمة، الخالؽ عبد محمد: تحقيؽ ،(ىػِٖٓت) بالمبرد المعركؼ
 .ـََُِ - ىػُُّْ بمصر، اإلسبلمية، لمشؤكف األعمى المجمس

 محمد بف فمؤم بف عميٌ  الحسف، أبك التصريف، في الكبير الممتع -ٗٓ
ٍضرىميٌ   المعرفة، دار ،(ىػٗٔٔت) عصفكر بابف المعركؼ اإلشبيمٌي، الحى
 .ـُٕٖٗ - ىػَُْٕ ،ُط لبناف، بيركت،

 بفا محمد الجزرم، بف الديف شمس الخير، أبك العشر، القراءات في الّنشر -َٔ
 المطبعة الضباع، محمد عمي: تحقيؽ ،(ىػّّٖت) يكسؼ بف محمد

 (.ت - ط) بدكف الكبرل، التجارية
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 بف المبارؾ الديف، مجد السعادات أبك واألثر، الحديث غريب في النياية -ُٔ
 األثير بف الجزرمٌ  الٌشيبانيٌ  الكريـ عبد بف محمد بف محمد ابف محمد

 المكتبة الطناحي، محمد كمحمكد الزاكم، أحمد: تحقيؽ ،(ىػَٔٔت)
 .ىػُّٗٗ ،ُط بيركت، العممية،

 الخضيرم، بكر أبي بف الرحمف عبد الجوامع، معج شرح في اليوامع ىمع -ِٔ
 المكتبة الينداكم، الحميد عبد: تحقيؽ ،(ىػُُٗت) السيكطي الديف جبلؿ

 (.ت - ط) بدكف القاىرة، التكفيقية،
 اإلشبيمي الزبيدم الحسف بف محمد بكر، أبك العربية، عمم في الواضح -ّٔ

 األردف، الزماف، جميس دار خميفة، الكريـ عبد. د: تحقيؽ ،(ىػّٕٗت)
 .ـَُُِ ،ِط

 ىػَُِْ ،ُط القاىرة، الصحكة، دار زياد، مسعد. د الصرف، في الوجيز -ْٔ
 .ـََِٗ -

 :العممّية الّرسائل: ثانًيا
 وصفّية صرفّية نحوّية دراسة الكريم، القرآن في والمفعول الفاعل اسما -ٓٔ

 درماف ـٌ أ جامعة ،(ماجستير رسالة) عميٌ  محٌمد السرٌ  خديجة داللّية،
 . ىػ ُُّْ/ ـ ََُِاإلسبلمٌية،

 رسالة) الٌساقي، فاضؿ مصطفى والفعمّية، االسمّية بين الفاعل اسم -ٔٔ
، دار كٌمية القاىرة، جامعة ،(ماجستير  كالٌصرؼ الٌنحك قسـ العمـك

 .ـُٖٔٗ كالعركض،
 ضوء في داللّية نحوّية صرفّية دراسة الكريم، القرآن في الفاعل اسم -ٕٔ

 جامعة ،(ماجستير رسالة. )مكقدة نمر عزيز محمد سمير الوصفّي، المنيج
  ـ،ََِْ بفمسطيف الكطنٌية الٌنجاح
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، عميٌ  أيمف الكريم، القرآن لغة في الّصرفّية األبنية معاني تناوب -ٖٔ  العتـك
 .ـََِٕ العميا، الدراسات كمٌية األردنٌية، الجامعة ،(ماجستير رسالة)

 :الّدورّيات: ثالثًا
 عبدالفتٌاح.د. أ أدائية، أسموبّية دراسة الكريم، القرآن لغة في المفعول اسم -ٗٔ

 العرب الكتٌاب اٌتحاد عف تصدر محٌكمة فصمٌية مجٌمة العربٌي، الٌتراث محٌمد،
 .ـَُِِ شتاء ،َُُِ خريؼ ،ُِْ ،ُِّ المزدكج العدد بدمشؽ،

 

*  *  * 

 
 


