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  ب 

َالد رىاسىةًََصيَخََّمىَمَي

َيَّةَهكًَحٍَنَىَيَّةَهفًَصٍَكَىَةَهاسَىرىَدًََ-يـًَرًَكَىالٍََآفًٍَرَقَييَالٍَفًََةًَيَىدًَكسائؿَالتَّعٍَ
 ي، كقدٍ آنً رٍ القي  صً الن   في ضكءً  العربيةً  غةً مفي ال فعؿي ي يتعٌدل بيا الٍ تً ال   الكسائؿى  راسةي ىذه الدٍّ  تتناكؿي 
، كأٌكؿي عى لمت   يده يً يا تمٍ يتقٌدمي  ،صكؿو في  في ثالثةً  جاءتٍ  عٌدم الٌداخمة كسائؿ التٌ )يا كلً صي في  ٌدم كالمزـك

يف الفعؿ، تضعيؼ عك دية بػ : ىمزة النقؿ، عٍ ىي، الت   مباحثى  كيشمؿ خمسةى  (،في بنية الفعؿ
عٌدم بتغيير حركة عيف الفعؿ مف زيادة ألؼ المفاعمة، كالتٌ ك ف كالتاء المفيدتيف لمطمب، يزيادة السك 

ما خيصٍّصى يي جاء كؿٌّ مف المبحثيف األٌكؿ كالثٌاني في مطمبيف أٌكلي  كالكسر أك الضـ إلى الفتح، 
مف  قؿي الن   الخامس حيثي  كثانييما إلى أكثر مف مفعكؿ، ككذلؾ المبحث ،لمتعٌدم لمفعكؿ كاحد

يا إلى مفتكحيا، أٌما الفصؿ الثاني فكاف مع  مً ك مي يا كاآلخر مف مضٍ إلى مفتكحً  العيفً  مكسكرً 
 جاء بدكره في ثالثةً ك  م بحرؼ الجٌر،الٌتعدٌ  حيثي  (التعدية بكسائؿ خارجة عف بنية الفعؿ)

بحرؼ الجٌر بيف التناكب  يا التعٌدم بحرؼ الجر المناسب ، كثانييا التعٌدم، أٌكلي مباحثى 
في حيف جاء الفصؿي الثالثي كاألخيري  )كسائؿ ، الخافضً  عٌدم بنزعً يا فمع الت  ثي كالتضميف، أٌما ثالً 

، كاآلخري إرادةي الجعًؿ كالٌتصييًر، كأيٍعًقبىٍت  الٌتعٌدم المعنكٌية(، كيشمؿ مبحثيف أٌكلييما: الٌتٍضًميفي
ُـّ بعضى ال ٌنتاًئًج  أبرزيىا: أىمٌيةي الجانًب المعنكٌم في الت مييز بيف متعٌدم ىذه الفصكؿي بخاتمة تضي

تنٌكع كسائؿ الٌتعدية دليؿه عمى ثراء المغة العربية كحيكٌيتيا،  أكثر ىذه ك  األفعاؿ ك الزميا، 
الٌتكصياًت في عددان مف الدراسة  الكسائؿ شيكعان الٌتعديةي بحرؼ الجٌر، كىمزة النقؿ، كما رصدٍت 

القرآني ميدافه رحبه لمدٍّراساًت الُّمىًغكٌيًة، اإلفادة مف المذاىب النحكية المختمفة  مًتيا: الٌنصُّ ميقدٌ 
ٍنيىجى اٍلكٍصًفي  سبيؿه إلى فىٍيـو عميؽو لمد رًس الٌنحكم، بعيدان عف التكٌمؼ، كقد اٍعتىمدٍت    الدراسةي اٍلمى

لكريـ، ال ذم يمٌثؿ اٍلمُّغةى العربيةى في أٍبيىى الذم يقكـ عمى رصد كسائًؿ الت ٍعًديىًة في القرآف ا
كىًرىا.  صي
فإف  الباحث حاكؿ مف خالؿ ىذه الدٍّراسًة الكقكؼى عمى ىذه الكسائًؿ، كالكشؼى عٌما يمٌيزي  ؛كأخيران 

، مع التٌأكٍيًد عمى أىمية الٌدراسات التطبيقية في كسيمةو إلى أيٍخرىل العيديكًؿ مف كاٌلن منيا، كأسرار
 اؿ النحك العربي.مج

 
 

 

 

 



 

 

  ت 

Abstract 

Means of Transitivity in the Holy Quran: A Descriptive 

Grammatical Study 

 

This study tackles the means of transitive verbs used in the Noble Quran. 

The consists of three chapters preceded by a preface about transitive and 

intransitive verbs. The first chapter is entitled “means of transitivity 

included in the verb structure”. It includes five topics, which are 

transitivity by joint hamza, duplication of the ayn of the verb, the use of 

additional sin and taa that indicate demand, the use of the additional alif 

of mufa’alah, transitivity by changing the vowel of the ayn of the verb 

from kasrah or dammah to fat-hah. The first two topics included two 

sub-topics. The first one was dedicated for transitivity to one object, and 

the second one for more than one object. The fifth topic discussed the 

impact of changing the vowel of the ayn of the verb from kasrah to fat-

hah, and from dammah to fat-hah. The second chapter is entitled “means 

of transitivity that are not part of the verb structure”. This included 

transitivity by prepositions, which was divided into three topics: 

transitivity by adequate preposition, transitivity by preposition between 

alternation, tanawob, and inclusion, tadhmeen, and transitivity by 

removing the reason of ablative case. The third and final chapter is 

entitled “the non-verbal means of transitivity”. It included two topics: 

tadhmeen, and the willing of actions. These chapters were followed by a 

conclusion that summerizes some of the most prominent results. This 

included the importance of the non-verbal aspects that help to 

differentiate between transitive and intransitive verbs. Also, variety of 

transitivity means indicates richness and activeness of the Arabic 

language. The most common mean in this regard is the use of 

prepositions, and the joint hamzah. The study also noted down a number 

of recommendations. The most important ones are: the Qur'anic text is a 

rich field for linguistic studies, there is a need to benefit from the 

different grammatical doctrines in order to deeply understand our 

language without affection. The study adopted the descriptive approach 

that focuses on monitoring the means of transitivity in the Noble Quran, 

which represents the Arabic language in its finest form. 

Finally, the researcher tried through this study to identify these 

means, to reveal what distinguishes each of them, and the secrets of 

turning from one mean to another, while emphasizing the importance of 

such applied studies in the field of Arabic grammar. 
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 ظ٥ًمح٨ الؿٍّ بك٥ اهلل الؿٍّ 
َ

ِي٨َ ٱ٢ُۡٝ ٢ۡ٬َ يَۡكَذٮِي  ﴿ ٧َُ٤ٮَن وَ  َّلٍّ ٕۡ ِي٨َ ٱَح ٧َُ٤ٮَنَۗ  َّلٍّ ٕۡ ََل َح
ْولُٮاْ 

ُ
ُؿ أ ٣َۡبَٰتِ ٱإِج٧ٍَّة َحذََؾ٠ٍّ

َ
َ[٩الزمر: ]   ﴾ۡۡل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ج 

ٍىػػػػػػدىٍاءَي َاإلًٍ

ػػػػٍف  * ى باإٍلٍحسىاًف ًإلىٍيًيمى أىمىرى اي ًبًبرٍّ ًإلىى مى كًح كىاًلدىم  اٍلكىريميف قٌدسى ًىمىا كىأىٍكصى  اي  ا، إلىى ري

تىٍيًيمىا ٍنييما  كرًضيى  ، ًسٍيرى  .و ٌناتً ، كأسكنيما فسيح جى عى

 .كالعطاء عنكانان  كالبذؿً ، كلمفداء رمزان  يةً فكانكا لمتضحً  عميو اى  رجاؿو صدقكا ما عاىدكاًإلىى *  

 حساـ ٍـّ أي ،، ةً ئى لً لىٍ تى ي المي تً رى ىى كٍ جى كى ك شمسي الميشرقًة، ، ةً بى يٍ بً ي الحى تً جى كٍ ًإلىى زى خير متاع الدنيا  ىٍ لى إً *  

يىٍاةى يى تً مى سٍ بى  يٍ فً  ةى ادى ـ، كالس عى يً نً يي عٍ أى بً  ل الت فىاؤيؿى رى أى  فٍ ًإلىى مى *  ـ يً تً ب  حى مى بً  فٍ ـ، ًإلىى مى يً تً كى حٍ ضً  يٍ فً  ـ، كالحى

ًدمي، أى مً الى حٍ أى  تٍ قى ق  حى تى ي، كى تً ادى عى سى  ؿي بي سي ـ يً تً احى رى بً  تٍ حى ت  فى تى ي، كى امً ي  أى  تٍ رى ىى زٍ أى  مة كسال ،الديف حساـ : ٍكالى
 د.كرغ ،كنكر ،كغادة  ،كيكنس ،كمحمد

 األعٌزاء إخكاني كأخكاتي. ةً الصفاء كالٌنقاء، إلى األحب   إلى ينابيع الحٌب كالكفاء، إلى رمكزً  *

ـى أكٍ  في نفسي، كبٌددى  كٌؿ مف زرع األمؿى ًإلىى *   في  ةى قى رً شٍ مي الٍ  ةى مى سٍ البى  مف خاطرم، كرسـى  سً أٍ يى الٍ  ىا

ياًتي  .حى

 معياٌمؽ حى  إلى مف فييا كسى في النٍّ  بى حب  ا كى يى نٍ عى  اعً فى ل لمدٍّ رى بى انٍ كى  ،ةى العربي   المغةى  ؽى شً مف عى  كؿٍّ  ًإلىى*  

 عٌزة كالفخار.لفي آفاؽ المجد كا

ب ًني ًفي * ٍف أىحى  بىٍبتيوي ًفٍيًو.اً، كىأىحٍ  ًإًلى كيؿٍّ مى

ًمٍيعىان  إلى ًء جى  .اٍلميتىكىاًضعى  ٍيدىىذىا اٍلجي م دً ىٍ أي ىىؤيالى

 

 

 

 



 

 

  ح 

َتىٍقًدٍيرَهَكَرَهػكٍَػػيػشػ

ًمؿءى مىا بىٍينىييمىا،  ًمؿءى اأٍلىٍرًض، كى ًبي ًمؿءى الس مىكىاًت، كى ، أىٍحمىدي رى ٍمدي ً رىبٍّ العىالىًمٍيفى اٍلحى
مىى نى  مٍّـي عى مٍّي كىأيسى ًرٍيفى ًبفىٍضًمًيـ، كىا ً كىأيصى نىا ًبااٍلٍعًترىاًؼ ًلٍْلخى ، أىمىرى ٍيًر اأٍلىنىاـً ٍنًزاًؿ الن اًس ًبيًٍّو اٍلميٍختىاًر، خى

نىاًزلى  ٍكًفًيـ.يي مى مىى مىٍعري م مىنىا شيٍكرى الن اًس عى  ـ، كىعى

ذىل ميكا أىمى  ، كى لىٍستي ًإٍذ أىٍشكيري مىٍف قىد ميكا ًليى اٍلعىٍكفى عىابى ًبميٍستىٍكًفيًيـاًميى اكى ق ييـ، بىٍؿ ىيكى  لصٍّ حى
. كىأىٍستىًيؿُّ ًبشٍُّكرً لىييـ  أىٍدنىى كىاًجبو  مىي  جياد يكسؼ العرجا،  /الدٍُّكتيٍكرً الفاضميف ، األيٍستىاًذ  أيٍستىاذىم   عى

ٍشرىاؼً  اتىكىػر مى  فًذيٍ مال   يكسؼ جمعة عاشكر /المشارؾاأليٍستىاًذ  ك مىى ًرسىالىًتي ًبقىبيٍكًؿ اإٍلً مىى مىا عى ، كعى
ٍرشىاًد؛ هي ًليى ًمفى اٍلعىكٍ اقىد مى  فىاًء فًف، كىالنٍُّصًح، كىاإٍلً انىًة كاٍلكى كاإٍلٍخالًص، فىمىييما ًمٌني كؿُّ كانا ًمثىاالن لٍلىمى
 تىٍقًدٍيرو كاٍحًترىاـو  حيب  

ًزٍيؿي ًلٍلىسىاًتذىًة اأٍلىفىاًضًؿ  م ميكا ًعٍبءى مي ال ًذيٍ ثيـ  شيٍكًرم اٍلجى افىًة فى تىحى ضى عىًة الرٍّسىالىًة، كىاً  راجى
ٍ شىؾ  أىن ييـ بىذىليكا  مىٍظيىرو أىٍركىعى، كىالى ، كى اؿو أىٍحسىفى مىٍييىا إًلٍخرىاًجيىا ًفٍي حى مىاًتًيـ عى ٍيدىان ذىًلؾى جي  ًفي سبيؿً بىصى

ٍقتىان  كى اًليىان، كى ٍيرى اٍلجى  ثىًمٍينىاعى زىاىىـ اي خى  العمماء األجاٌلء:ًزاًء؛ فىجى

ٌمد العاميًدم ٍستىاذ الدٍُّكتيكر/ األي  كرٍستىاذ الدٍُّكتيكر/ األي ك  ،مىٍحميكد ميحى ٍرصي ًميؿ حىسف صى بد الجى  عى

 الٌشيخ ًعيد ساٌلـ إٍبرىاًىيـ أىٍحمد/ كاأليٍستىاذ المشارؾ ،إٍبرىاًىيـ رىجب بىًخيت/ كاأليٍستىاذ المشارؾ

ٍكؿه ًإلى  شيٍكره مىٍكصي ء ىكى مىكىانىًتوً ، أىسىاًتذىًتي األىًجال  لىقىًبًو كى ًج الدٍُّكتيكرىاه، كيؿٌّ ًبٍاًسًمًو كى  ـي كي ظى فً حى  ،ًفٍي بىٍرنىامى
ن ا ـي اكي زى جى كى  ،ـي كىرىعىاكي  اي   .رو يٍ كؿ  خى  عى

ػاًمعىًة اإلً  ، الجى ٍرًح الش ػاًمًخ، كىاٍلًبنىػاًء اٍلعىًظيـً ـي شيٍكًرم ًلمص  ا أيقدٍّ ًمي ػًة ًبغىز ةى، ال ًتٍي يىس رىٍت كىمى ٍسالى
ًبي ةً  ـى الُّمغىًة العىرى قىٍس اـً ًدرىاسىًة الدٍُّكتيٍكرىاه، كىأىخيصُّ ًبالشٍُّكًر كىًمي ةى اآلدىاًب، كى ةى ًإٍتمى ـي . كى لىنىا فيٍرصى ا أيقىدٍّ مى

 حساـ برىـك األخكيفك  إبراىيـ الشيخ عيد، الشُّكرى ًلٍليخ الدكتكر/مجدم أبك لحيو، كالدكتكر
كما ، ا قٌدمكا لي مف مساعدة كتشجيع إلتماـ ىذا العمؿ الطٌيب كمحٌمد سعيد الشاعر عمى م

دىارىةن، كىأىسىاًتذىةن، كىأىخيصُّ ًبالشُّكرً  إلىً  الشٍُّكرب  وأتكجٌ  ًبٍيبىةى ًرئىاسىةن، كىاً  ى اٍلحى اًمعىةى األىٍقصى زمالئي  جى
طىاًلبىاًتي الفيٍضمى ًبيى اأٍلىمى األفاضؿ، ك طياٌل  ٍ أىٍنسىى ريفقاءى اًجدى، كى ًمٍيعىان ًفٍي  دربي يىاًت. كىالى  برنامججى

 لكـ مٌني كؿ  حب  ككفاء. ،الدكتكراه

اًز ىىذى  لىٍك ًبشىٍطًر كىًممىةو ًفٍي ًإٍنجى ـى، كى ـي شيٍكًرم ًلكيؿٍّ مىٍف شىارىؾى أىٍك سىاىى ًفٍي النٍّيىايىًة فىًإنٍّي أيقدٍّ ا كى
زىا مىًؿ الميتىكىاًضًع...اٍلعى  زىاًء.كجى ٍيرى اٍلجى ًمٍيعىان خى  ـ اي جى

 / ٌمد الش اعً البىٍاًحثي  رمىٍحميكد سىالمىة ميحى
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َالمقدمة
 يى تً كٍ أجمعيف، عمى مف أي  ؽً الخمٍ  عمى أشرؼً  الـي كالس   العالميف، كالصالةي   ربٍّ  الحمدي      
 شديدي  وي مى مٌ ى عى حى كٍ يي  ىك إال كحيه  إفٍ  ،عف اليكل ؽي طً نٍ يى ال  فٍ إلى مى  ابً طى خً الٍ  ، كفصؿى ـً مً كى الٍ  جكامعى 
ـى  ،القكل  رؾالشٍّ  راثفً بى  فٍ مً  بشرٌيةً ال نقذى يا مي  ك، اليدل كصالةن كسالمان دائميف إلى أف نمقاؾ يا عم

 .كبعد ،سالـكاإل إلى نكر اليدايةً  ،الؿً الضٌ ك 

 خالليا في رحابً  ؿي يتجكٌ  ،القرآفً  عمى مكائدً  تمؾ التي يعيشيا المرءي  سعيدةه  يا لمحظاته إن  
نيا الجمكد مً  رُّ عً شى قٍ ، كتى مكبي قي يا الٍ ماتً غى نى بً  فُّ ئً مى طٍ ، كتى كسي في ىا النٍّ دى نٍ عً  شي عً تى نٍ تى فى ، ما جاء بو الرحمفي 

، ؾى ابً تى في كً  ي لمبحثً نً تى يٍ دى ىى  أفٍ  ربٍّ  لىؾى فحمدان  ، حمدان لؾ ؾً اتً آيى  رً بٍّ دى ، كتى ؾى في كمماتً  ؿً مُّ أى كالت   اٍلكىًرٍيـً
المشكار  ايةي ، فكانت بدباتً قى عى الٍ  يؿً لً ذٍ ، كتى عابً الصٍّ  ي لمكاجيةً تً مى يٍ زً عى  تى يٍ كٍّ كقى  ،ينً تى رٍ ب  صى  أفٍ  ربٍّ 

في الدراسات  - وً تً مع قداستو كركحانيٌ  -أىمية النص القرآني بال ذم انبثؽ مف قناعة كيقيف، 
 ،جالؿك  ،كماؿ مفساليبيا أك  ،كحركفيا ،بألفاظيا ًتوً غى لي  في  ؛ لماةن اصٌ خى  ةً حكي  كالنٌ  ،المغكية عامةن 

 فٍ مً  حى اجً الر   يزى مً نى لً  ؛ضكء ىذه اآلياتفي  ،قكاعد لغتنا بعض عمى ؼى قً أى  أفٍ  ان حاكؿ جاىدأي جماؿ، ك 
في  العربيةى  المغةى  ؿي ثٌ مى الكريـ يي  القرآفى  مف األضعؼ؛ ألف   يؼى عً ، كالض  حً جى رٍ ف اأٍلى ا مً نى حاتً ني  قكاعدً 

كال  ،إال لحكمة مكبو سٍ أعف  ؿي دً عٍ كال يى  ،إال لغايةً  ؼو رٍ حى بً  ري بٌ عى ال يي  ،أساليبيا كعً رٍ أى ك  ،ى صكرىايى أبٍ 
ي في تً ضال   باحثان عف - عز  كجؿ   –ي إلى كتاب ا يً إال لمعنى، مف ىنا كاف تكجُّ  حركةن  قؿي نٍ يى 

كتعددت معيا االتجاىات كا أسأؿ التكفيؽ  ،كاضطربت فييا اآلراءي  ،ر فييا الكالـي ثي ةو كى قضي  
 كالسداد.

َدكافعَالبحث:

 اؿو فى غٍ إ ؿٍ أك قي  ،ىماؿو إمف  وما لمستي  ،عني لمكتابة في ىذا المكضكعما دفعني كشجٌ 
 غياف بعضً حيانان طي أارسيف، ك دٌ مف ال عند كثيرو  -_ عمى حدٍّ عمـ الباحث لبعض كسائؿ التعدية

ىذه الكسائؿ عمى بعض في االىتماـ، ىذا مف جية، كمف جية أخرل ارتباط مفيكـ التعدم 
دكف التفاتو لمجانب المعنكم  ،رابي الذم يتركو العامؿي عٍ زكـ في أذىاف الكثيريف باألثر اإلكالمٍّ 

عى أف ادٌ  مف الباحثيف مع فريؽو  كفى ساكقي تى يى  ارسيفى الدٌ  بعضى  ا جعؿى في ىذه القضية، ممٌ  الفاعؿً 
 بإغفالو، فكاف لزامان أفٍ  ًتنامف نحا ؿى مان األكائً يً تٌ مي  ،ىذا الجانب )المعنكم( مف ابتكارهالكقكؼ عمى 

 ؿً ضٍ إضافةن إلى فى  ،ما استطعتي إلى ذلؾ سبيالن  ؼ عف حقيقتوكالكش ،رمٍ ىذا األ تكضيحً ى لً عى سٍ نى 
فضالن عف أىمية  ،كما يحققو مف ثكابو كأجرو عظيـ -عز  كجؿ   –ر في كتاب ا كالتدبٍّ  ؿً أمٌ التٌ 

 المغةى  ؿي مثٍّ الربط بيف الدرس النحكم كالجانب التطبيقي، مف خالؿ النصكص الراقية التي تي 
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المساىمة في  رؼي شى  لي يككفى  مع األمؿ أفٍ  -عز  كجؿ  –ا  كتابي كعمى رأسيا  ،العربيةى 
 .ىذه الدراسةمف خالؿ ما مٌف ا بو عمينا في  ،المحافظة عمى أصكؿ المغة العربية

َالدراسة:َأىداؼ

 بو مف أسرار. يشً ؛ لمكقكؼ عمى ما تى ل بيا الفعؿالكسائؿ التي يتعد  التعرؼ عمى  - 1

لكاقع ا تعبيران عفا كأقربيا يى حً جى الستخالص أرٍ  ؛العمماء في ىذه الكسائؿالكقكؼ عمى آراء  -2
 مف خالؿ النص القرآني. ،المغكم

الذم يمثؿ أرقى صكر  ،عف كسيمة إلى أخرل في النص القرآني دكؿً العي  الكشؼ عف سرٍّ  -3
 ىذه المغة. التعبير في

سرار العدكؿ في أبيو عمى نٍ التٌ مع  ،في تعدية األفعاؿ كدكرىا ،ٍّ رحركؼ الجى  بياف فضؿ -4
 التعبير مف حرؼ إلى آخر.

 كالجانب التطبيقي في الدراسات النحكية. ،التأكيد عمى أىمية الربط بيف الدرس النظرم -5

مف الكسائؿ القادرة عمى التعبير عف المكاقؼ  بياف عظمة المغة العربية في امتالكيا العديدى  -6
 مؤثرة مقنعة. بطرؽ ،المتنكعة

 بياف درجة شيكع كؿ كسيمة مف ىذه الكسائؿ كداللة ذلؾ. -7

 خكاتيا.أعف  كسيمةو  ز كؿ  كما يميٌ  ،ئؿ مف جيةبياف القاسـ المشترؾ بيف ىذه الكسا -8

فيـ ما كراء التراكيب مف معافو لً  و السبيؿي ألنٌ  ؛كالجانب المعنكم المكقع اإلعرابيالربط بيف  -9
 كدالالت.

 نا المحدثيف.ئكالربط بينيا كبيف جيكد عمما ،ائس التراثتسميط الضكء عمى نف -10

َ:التيَكاجيتَالباحثالصعكباتَ

ى لمباحث إنجازه عمى خير كجو، كىذا ليتأت   ؛غو كامؿو كتفرٌ  يدو ككقتو كيذا يحتاج إلى جي  عمؿه -1
 مالـ يتحقؽ لمباحث لطبيعة عممو.
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كقياس  ،بيف ىذه الكسائؿ ازنةي المك  ىلتتسن   ؛طبيعة المكضكع اقتضت تناكلو بشكؿ كامؿ -2
 يحتاج إلى جيدو أكبر.سيمة عف األخرل، كىذا عمؿه كبير ك  كؿ   زي كما يميٌ  ،درجة شيكعيا

كالتي تحكؿ بيف الباحث كبيف  ،شعبنا في القطاع ءي أبنا منيا مشكمة الكيرباء التي يعاني -3
 نتقاء األكقات المناسبة لمدراسة كالبحث.ا

َالدراساتَالسابقة:

 رحمو ا -الميدم المختار محمد محمد  /د النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني أ.-1
، كعنكانيا:) االستعماؿ القرآني لصيغة اسـ ـ2007كاف مشرفان عمى رسالتي في الماجستير الذم

مف المقاالت منيا ما دار حكؿ قضايا  حيث تناكؿ كتابو مجمكعةن  دراسة نحكٌية(، ،الفاعؿ
كالجانب المعنكم في ىذه  ،عرابيٌد عمى أىمية الربط بيف األثر اإلـ، حيث أكالتعدم كالمزك 

كسائؿ  دى كعدٌ  ،يمكا األكائؿ بإغفاليـ ليذا الجانبعمى بعض المحدثيف الذيف اتٌ  كرد   ،القضية
 ،ت ككامف نفسيكى حرٌ  ، لكٌنيامف ىنا كىناؾ كلكف كانت ىذه المقاالت مكجزة، خطراتو  ،التعدية

 لمبحث في ىذا المكضكع كالكتابة فيو. ؛عندم كأثارت رغبةن 

ستاذ البالغة أنصارم يكسؼ عبدا األ /مف أسرار تعدية الفعؿ في القرآف الكريـ لمدكتكر -2
في دراستو عمى التعدم بحرؼ الجر  دى كٌ الذم أى  ،القرل ـٌ أي قد في كمية المغة العربية جامعة كالن
فماؿ تارةن إلى القكؿ بالتضميف )تضميف فعؿ معنى فعؿ  ،العدكؿ مف حرؼو إلى آخر رٌ نان سً مبيٌ 

سياؽ ىك الطالب لحرؼ الجر المناسب الٌ  آخر يتعدل بيذا الحرؼ أك ذاؾ( كتارة إلى القكؿ بأفٌ 
فضالن عف   ،يبدك فييا الٌتكٌمؼي بانحيازه إلى تفسيراتو  ؛كلكنو في بعض تكجيياتو جانبو الصكاب

فٍ  ماذج التي تناكليا كانتالنٌ  أف   رينا اعتمد كثيران في تفسيراتو عمى اجتيادات مفسٍّ  محدكدة، كا 
 كأبي حياف كغيرىـ. كالزمخشرم، الرازم، كاأللكسي، :أمثاؿ ىماالقد

 إذٍ  -أيضان –يكسؼ عبدا االنصارم  /مف أسرار نزع الخافض في القرآف الكريـ لمدكتكر -3
فكاف مكضكعيان حينان، كيبدك التكمؼ تحدث مف خالؿ بعض النماذج القرآنية عف ىذه الظاىرة 

ضحو في ىذه الدراسة كٌ يأف  الباحث تو حينان آخر. كىذا ما حاكؿكاضحان في بعض تكجييا
 بالمقارنة بيف ما ذىب إليو كما قالو غيره مف العمماء.

ميف الخضرم، كمية المغة محمد األ /مف أسرار حركؼ الجر في الذكر الحكيـ لمدكتكر -4
حرؼ جر أسراره التي  لكؿٍّ  ة األزىر بمصر، الذم تناكؿ ىذا المكضكع مؤكدان أفٌ جامع ،العربية
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 يا ال تعدك أفٍ التي اتيميا بأنٌ  - ي التضميففكرتى رافضان كبكؿ شدة  ،تنبثؽ مف السياؽ الكارد فيو
ؿ حركؼ داعيان إلى ضركرة تأمٌ  ،بيف حركؼ الجر كالتناكبى  - تككف كسيمةن لتصحيح التعدية

في تكجيو كثيرو مف الشكاىد  ؽى فٍّ و كي أنٌ  العدكؿ فييا، كال شؾ  رٍّ لمكصكؿ إلى سً  ؛سياقاتياالجر في 
القرآني  صي كالنٌ  ،ةن بيا في ىذا الجانب، فالدرس المغكم عامٌ  تدُّ عٍ يي  خرى أي  كسائؿى  دى أى و كى القرآنية، كلكنٌ 

ضميف أحيانان يقكدنا عجاز؛ فالتإا بو مف لمكشؼ عمٌ  ؛الكسائؿ المتاحة بحاجة إلى كؿٍّ  خاصةن 
في نفكسنا  ري ؿ حرؼ الجر في سياقو منفردان، كالقكؿ بنزع الخافض يفجٌ إلى معننى يعجز عنو تأمٌ 

عدة لتاحة المجاؿ إحكم كالمغكم تكمف في مدرس النٌ لفي الحسباف، فالخير كالفائدة لـ تكف  يى معانً 
 ؽى مٍ كسيمة لـ يي  ب  ري فى  ،عنيا مف نتائجكعدـ الحكـ عمييا مسبقان، فالعبرة كالحكمة بما يرشح  ،كسائؿ
 ا عجزت عنو كسائؿ مشيكرة كمعتمدة عند النحاة.عمٌ  ري بٌ عكتي  ،م المعنىرً ثٍ تي  ليا باؿه 

محمد نديـ فاضؿ، حيث تناكؿ التضميف في القرآف الكريـ  /التضميف النحكم عند الدكتكر -5
أك تضميف فعؿ جر لـ يعتده،  بيف تضميف فعؿ معنى فعؿ آخر لتعديتو بحرؼ زى ميٌ دكف أف يي 

متناثرة دكف  ؤهية، فجاءت مكضكعاتو مضطربة كآرافيككف كسيمة لمتعد الـز معنى فعؿ متعد  
 رغـ ثراء ما جاء بو مف مادة عممية. ،كال قيكد ،حدكد

ة بعنكاف   عطيأحمد مطر ال /الدكتكر مقٌدـه مف بحثه حركؼ الجر بيف التناكب كالتضميف،  -6
تعدم  :قضية فيالخالؼ بيف النحاة  ( بسط فيوـ2008 بيف التناكب كالتضميف ) حركؼ الجرٌ :

أـ مف باب  ؟ىؿ ىك مف باب التناكب بيف حركؼ الجر ،الفعؿ إلى المفعكؿ بكاسطة حرؼ الجر
 نماذج مف القرآف كالشعر، إال أفٌ بعض الكعرض  العمماء،فناقش آراء  ؟التضميف بيف األفعاؿ

كأخرل إلى القكؿ  ،تارة يميؿ إلى القكؿ بالنيابةف الرؤيةً  لـ يكف كاضحى  يرل أف العطٌية الباحث
 الجر حركؼيابة بيف النٌ  ليا، كىي اعتراضو عمى القكؿ بأفٌ داًعيى مثيران قضيةن ال ،بالتضميف
، بحجة أف بعض عمماء الككفة قاؿ بالتضميف بصرمٌّ القكؿ بالتضميف مذىب  ، كأفٌ ككفيٌّ مذىب 
 ىذا ال يقدحي  النيابة بيف الحركؼ أحيانان، رغـ أفٌ  جازأكأف بعض عمماء البصرة  كالفراء، أحيانان 

المذىب النحكم عمى رأم كاحد في كؿ القضايا  أصحابً  في مذىبيـ؛ إذ ال يعقؿ أف يككف كؿُّ 
 كال يعني مكافقة بعضيـ آلراء اآلخريف خركجان عف مذىبيـ النحكم.

ؿ مف شأنيا زادت رغبتي في الكتابة في قمٌ أي  عمى ضكء ىذه الدراسات التي ال يمكف أفٍ 
محاكالن  ،إلى نتائج ال زالت مستكرة في ثنايا ىذه الدراسات أصؿى  أفٍ  ي أستطيعي لعمٌ  ،ىذا المكضكع

أزعـ أٌف المكازنة بكؿ مكضكعية بيف سمبياتيا عمى الدرس النحكم، حيث اتيا ك التمييز بيف إيجابيٌ 
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اآلخر سبيؿه إلثراء الدرس  يابعضىماؿ ا  ك  ،لى بعضياإاز المتنكعة دكف انحيكسائؿ التعدية 
 كالكشؼ عٌما كراء ىذه الكسائؿ مف أسرار كدالالت. ،النحكم

َمنيجَالدراسة:

 اقتضت دراسة كسائؿ التعدية في القرآف الكريـ أف يتخذ الباحث مف المنيج الكصفي
مف  -عز  كجؿ  –ب ا في كتاحيث االعتماد عمى ما جاء  ،لسبر أغكار ىذه القضية سبيالن 

فما بالؾ إف كانت معبرةن عف  ،كعظمة قدرتيا ،متعدية متنكعة يكشؼ عف ثراء ىذه المغةلكسائؿ 
مف  -صمى ا عميو كسمـ –عمى خير الكرل المصطفى محمد  ؿً زٌ نى المي  -عز  كجؿ  –كالـ ا 

لمكصكؿ إلى أرجح  ؛ماءم كالحرص عمى بذؿ الجيد كالمكازنة بيف آراء العمىنا كاف التحدٍّ 
معبرة عف  متنكعةو  كجاءت في صكرو  ،اآلراء؛ إذ استكعب القرآف الكريـ معظـ ىذه الكسائؿ

كمعايشة  ،غكارىاأخفؽ الكثيركف في سبر أك  ،في الكشؼ عنيا مف كفؽ ؽى فٌ كي  دةو دالالت عً 
يتفؽ كالمنيج  كىذا ماال ،كحقائؽ ثابتة ،ذلؾ لدخكليـ مجاؿ الدراسة بفكر مسبؽ كؿُّ  ،حقيقتيا

 العممي السميـ.

َخطةَالبحث:

 كمع ،التطبيقي بكجو عاـ ممةو أشار فييا الباحث إلى أىمية الدرس النحك جاء البحث في مقدٍّ    
النص القرآني بشكؿ خاص، كما أشار إلى دكافع الكتابة في ىذا المكضكع كاليدؼ مف ىذه 

يا، كمنيج الدراسة كأخيران اتً اتيا كسمبيٌ بإيجابيٌ كالدراسات السابقة  ،الدراسة كالصعكبات التي كاجيتو
كالشكر  ،ىداءت ىذه المقدمة بكرقة العنكاف كاإلكقد سيبق ،ما نحف بصدده) خطة البحث(

م تعدٌ  :بعنكاف صفحةن  عشرةى  في سبعى  ،لمكضكع الدراسة عاٌـّ  مكجزه  كالتقدير، كأعقبيا تمييده 
كآراء النحاة فييما  ،صطالحي لمتعدم كالمزكـاالحيث أشار إلى المعنى المغكم ك  الفعؿ كلزكمو،

 مكضكع الدراسة الذم جاء كمناقشة الجانب الشكمي كالمعنكم لمتعدم كالمزكـ؛ تكطئةن لمكلكج إلى 
 ىي: فصكؿفي ثالثة 

كتضعيؼ  ،كتشمؿ ىمزة النقؿ ،المفظية التي تتصؿ ببنية الفعؿ ةكسائؿ التعدي :األكؿ الفصؿ  -
م كالتعدٌ  ،كزيادة ألؼ المفاعمة الدالة عمى المشاركة ،ف كالتاء المفيدتيف لمطمبكزيادة السي ،العيف

عقبو نماذج أ ،تي لو بجانب نظرم مكجزميدٌ  ،مستقالن  مبحثان كسيمةو  ؿٍّ كي لً  صتي كقد خصٌ  ،بالحركة
 بصكره المختمفة في القرآف ؿو عٍ فً  مع بياف عدد كركد كؿٍّ  ،ظاىرة كؿ   ؿي مثٌ ثي مف القرآف الكريـ 

ل إلى مفعكؿ كاحد، : األكؿ ما تعدٌ مطمبيف)التعدم باليمزة( إلى  المبحث ىذا تي مالكريـ، كقسٌ 



 

 

 6 

الثاني، حيث التعدية بتضعيؼ  المبحث. ككذلؾ الحاؿ مع أكثر مف مفعكؿكالثاني ما تعدل إلى 
النماذج مف  ٌؿ ىذهجي  كألفٌ  ؛ة نماذجيمالقمٌ  ؛فييما مطالبى الثالث كالرابع فال  المبحثافأٌما  العيف،

  جاء فيحث الخامس حيث التعدم بالحركة فالمبأٌما  األفعاؿ المتعدية إلى مفعكؿ كاحد،
 كالثاني مف الضٍـّ  ،غمبالعيف مف الكسر الى الفتح كىك األنقؿ حركة ب التعدٍّم : األكؿ مطمبيف

أف التعدم باليمزة ف و الدراسة، حيث تبيٌ تما أثبت خالصةى  يمثؿي  فصؿو تعقيبه  كؿ   ى الفتح، كتالال
ىك الغالب، كىذا مرتبط بعادات لغكية لمناطقيف بالضاد، يميو تضعيؼ العيف ثـ باقي ىذه 

 ما أظيرتو نتائج الدراسة.مف خالؿ  الكسائؿ، كما يبدك كاضحان 

د آثر الباحث قف ،م بحرؼ الجركالذم يشمؿ التعدٌ  ،مف ىذه الدراسة الفصؿ الثاني أٌما  -
 التعدم بحرؼ الجر المناسب)الذم اعتاده الفعؿ(، كأفرد كؿ   :األكؿ، مباحثثالثة إلى تقسيمو 

 ،كالعدكؿ عنو إلى حرؼ آخر  ،حرؼ بدراسة خاصة مكازنان بيف القكؿ بالتعدم بيذا الحرؼ
كىك بعنكاف التعدم بحرؼ الجر بيف التناكب كالتضميف،  :الثاني المبحثأٌما  كالغاية مف ذلؾ،

كالقائميف بالتناكب أك بتضميف الفعؿ  ،ائميف بأصالة ىذا الحرؼ في مكضعوحيث المكازنة بيف الق
صكرة، في حيف جاء  ات كؿٍّ ات كسمبيٌ مع بياف إيجابيٌ  ،ل بيذا الحرؼمعنى فعؿ آخر يتعد  

ؼ لغةن كاصطالحان عمى عرٌ التٌ ب بدأ ،النصب بنزع الخافض :بعنكاف الفصؿالثالث مف ىذا المبحث
 ككنزع الخافض السماعي،  ،ثـ التمييز بيف نزع الخافض القياسي،فضزع كالخاالنٌ  مصطمحيٌ 

 في ميدانو. كرجر ملعدـ زج ال ؛تحديد المقصكد بالنصب عمى نزع الخافض

: األكؿ مبحثيفكجاء في  ،كسائؿ التعدية المعنكية :الثالث كاألخير فيتناكؿ الفصؿأٌما  -
ل ال تضميف فعؿ تعدٌ  –فيعمؿ عممو  بو تضميف فعؿ الـز معنى فعؿ متعد  كنقصد  ،التضميف
 جى كلً ىذا المكضكع عي  ؛ ألف  بحرؼ آخر فعمؿ عممو كدٌؿ داللتو لمعنى فعؿ آخر تعدٌ  ،بحرؼ
إلى آراء النحاة فيو  الدراسة تالسابؽ، كبعد تعريؼ التضميف لغة كاصطالحان أشار الفصؿ في 

ذلؾ في ضكء ما تابعو  نو، كؿُّ كبياف محاسنو كمساكئو، كمكقؼ مجمع المغة العربية القاىرم م
كقد جاء ىذا المبحث في مطمبيف، األٌكؿ  الباحث مف نماذج في القرآف الكريـ لظاىرة التضميف،

 ميخٌصصه لممتعٌدم بالٌتضميف إلى مفعكؿ كاحد ، كاآلخر إلى المتعٌدم بو إلى أكثر مف مفعكؿ
 ىك عامؿ مالـز لكؿٍّ ك ( عؿ كالتصييرم بالعامؿ المعنكم )الجالتعدٍّ  يتناكؿفاألخير  المبحثأٌما 

فٍ  ،م لفعؿ عند فقدهكسائؿ التعدية، فال تعدٍّ  نا كسائؿ التعدية األخرل، كلكنٌ  لو كؿُّ  أتٍ ي  يى تى  كا 
ثى أفردنا لو  ٍبحى د تككف دكف كجكد كسيمة مف الكسائؿ المعيكدة؛ إذ يأتي قالتعدية  الن مستقالن؛ ألفٌ مى
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( كتابع الباحث نماذج ىذه الكسيمة ظ، نحك: )فغر فكه، كفغر فاهالمف الفعؿ متعديان كالزمان بنفس
 .ليا النفس فُّ يا مف الكثرة بحيث تطمئً بأنٌ  دى ليؤكٍّ  ؛في القرآف الكريـ

راء المغة بمزيد مف كسائؿ التعبير عف المكاقؼ ثٍ إفي  بارزه  ىذه الكسائؿ كاف ليا دكره إٌف 
إلييا  تمفييا أىـ النتائج التي تكصٌ  جمؿى بخاتمة أ الفصكؿكأعقب الباحث ىذه  ، المختمفة

إلى متابعة، ثـ جاءت الفيارس  يا بحاجةو أنٌ  يرل الباحث التي اتً التكصي ، كبعضى ٌدراسةال
 فيرس األشعار  ك ،أعقبو فيرس األحاديث النبكية ،متنكعة ابتداءن مف فيرس آيات القرآف الكريـ

 .د سبؽ المقٌدمةفق الن ص  فى مي الن كى مى جٍ فيرس المحتكيات مي أٌما 

خكاني األعز اء كأىًخيرىان، فيىذىا جي  ، كا  ًبي ًة، كألساتذتي الكراـً يده متكاضعه أقدٍّمو لممكتبًة اٍلعىرى
كيمٍّي أمؿه أفٍ  ًؿ ىذه الدٍّرىاسىًة ًإلىى صً أى  كطالبي األحباب، كطالباتي الفيٍضميات، كى شىًيءو  ؿى ًمٍف ًخالى

دىةن  ان بكابأؿ  ذىًلؾى يفتح ؛ لىعى  القرآف الكريـًفي  الكامنةً  مغكيةً اأٍلىٍسرىار المف         .أماـ الدارسيف ميٍكصى
ؿ  كعىالى  –اً  مف بتكفيؽً ف بيػكؿبالقى  ىذا العمؿ ٍف يحظىفإ ف قص رتي فىًإف  سمةى ك فىٍضًموً  –جى ، كا 

ٍف سىعىى تجاىو سع ،البشًر الن قصي  ، كا  مىا ًمٍف إنسافو يبمغ اٍلكىمىاؿى  .ان يان حثيػثكى

ًليُّ ذىًلؾى كمػكاله. ، فىييػكى كى ًمٍنوي نستمدي العىػٍكفى ًليُّ الت كفيػًؽ، كى  كاي كى

 محمكد سالمة الشاعر

 .    ق1439 صفر

 .    ـ2017 نكفمبر
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َالتمييد

َمَالفعؿَكلزكموتعدَ 

َفيَالفكرَالنحكم َالتعدمَكالمزـك َ:مفيـك

 اختيارى  مجرد التمفظ بيذيف المصطمحيف يكمئ بمدلكلييما، كالفرؽ بينيما؛ ذلؾ أف   إف  
قيف في إيصاؿ ما النحاة لمصطمحاتيـ كاف في معظمو منسجمان مع المدلكؿ المغكم، فكانكا مكف  

ضركرة الكقكؼ عمى المعنى المغكم  يريدكف مف خالؿ دقة اختيار المصطمح؛ لذا يرل الباحث
 لمصطمحي التعدم كالمزكـ تكطئة لمتعرؼ عمى داللتيما االصطالحية.

َلغةنَكاصطالحان::َأكالَن َالالـز

َلغةن:-1 َالالـز

كالزىمىوى مالزمةن كًلزامان: ال   ،جاء في لساف العرب أٌف المزكـ " لىًزـ الشيءى يىٍمزىميوي ليزكمان كلىٍزمان"
كفي المصباح "لىًزمو يىمزمو لزكمان: ثبت كداـ، كلىًزمو الماؿ: كجب عميو، كالطالؽي:  ،(1)يفارقو "

. . . كلًزـ الشيءي ، (2)كجب حكمو" ـى  كجاء في المعجـ الكسيط "أٌف لىًزـى الشيءي لزكمان: ثبت كدا
: داكـ عميو، كلًزـ المريضي السريرى   .(3): لـ يفارقو"فالنان: كجب عميو، كلًزـ العمؿى

َاصطالحان:َ-2 َالالـز
جاء عند ابف السٌراج أف  الالـز ىك " الذم ال يتعٌدل أثره فاعمو، كال يجاكزه إلى المفعكؿ 

ابف يعيش فيرل أٌف الالـز ىك "الذل ال يتجاكز الفاعؿ إلى محؿٍّ ، أٌما (4)بو، مكتفيان بمرفكعو"
"كييسٌمى (6) مب مفعكالن البتة"أشار ابف ىشاـ إلى "أٌف الالـز ىك الذم ال يط في حيف، (5) غيره"

                                                 
 (.12/541ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)

 (.2/522الفيكمي، المصباح المنير)ج(2) 

 (.868أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط ) ص(3) 

 (.2/277ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج (4)

 (.4/295ابف يعيش، شرح المفصؿ)ج (5)

 (.366نصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب )صاأل (6)



 

 

 18 

، كغيرى متعد ، كالزمان؛ لمزكمو فاعمو؛ إٍذ الفعؿ إن ما جاء لسببيف  ، كغيرى مجاكزو قاصران، كغيرى كاقعو
 .(1)ىما: رفع الفاعؿ، كالداللة عميو"

َ:كاصطالحاَنَالمتعدمَلغةَنَانيان:ث

َالمتعٌدمَلغة: -1
لى غيره، يقاؿ: عٌديتوي فىتىعٌدل، أم: الشيء إ ةأٌما المتعٌدم ففي المساف ىك:" مجاكز 

َٟ  كمنو قكلو تعالى: ﴿ ،(2)"تجاكز ِ ٱ ُظُؽودُ  د٤ِۡ ذَُؽو٬َة   ََٚل  هللٍّ ٕۡ ؽٍّ  َو٨٦َ َت َٕ ِ ٱ ُظُؽودَ  َحَذ َٟ  هللٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 ٥٬ُُ  َٚأ

٧ُِ٤َٰٮنَ ٱ  .(3)﴾٣ظٍّ
ـى  -لفتح كالمدبا –أٌما في المصباح فقد جاء " عدا يعدك عدكان كعيديكُّان كعيدكانان كعىدىاءن  ظىمى

و؛ أم: تجاكزتو إلى تي يٍ و كعد  تي كيتعدل باليمزة كالتضعيؼ فيقاؿ: أٍعديٍ  ...كتجاكز الحد كىك عادو 
 .(4)غيره"

َالمتعدمَاصطالحان:َ-2
اه فعمو ه إليو سيبكيو في بابو سٌماه )باب الفاعؿ الذم يتعدٌ أٌما المتعدم اصطالحان فقد نكٌ 

 ل إليو فعؿي و مفعكؿه تعدٌ ا زيدان(، حيث انتصب زيده؛ ألنٌ ) ضرىبى عبدي ؿى لو بػ: كمثٌ  ،إلى مفعكؿ(
 .(6)أٌما ابف عقيؿ فيرل أف المتعدم ىك "الذم يصؿ إلى مفعكلو بغير حرؼ جر" ،(5)الفاعؿ

إٌف المتأمؿ لفيـ نحاتنا القدامى لمفيكـ التعدم كالمزكـ يممح ظالالن مف نظرية العامؿ المؤثر التي 
ف أساء مف تكسع فييا بالتأكيؿ المتكمؼ –ان في تبكيب النحك كتنظيمو ساعدت كثير  كلعؿ  -كا 

عرابي ة القدامى بالتركيز عمى األثر اإلىذا ما حدا ببعض المحدثيف مف النحاة إلى اتياـ النحا
، دكف االلتفات إلى الجانب المعنكم، فجاء في )نحك الفعؿ( "يى  سيفي حٍ لمتفريؽ بيف المتعدم كالالـز

ـي  يككفى  أفٍ  ي الكالـ، ال ككظيفتو ف ،كالـز تقسيمان قائمان عمى طبيعة الفعؿ إلى متعد   الفعؿً  تقسي

                                                 
 (.1/385اليمني، الحيدرة، المشكؿ في النحك )ج (1)

 (.15/33ابف منظكر، لساف العرب)ج(2) 

 [.229البقرة:  ] (3)

 (.1/397الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)

 (.1/34ينظر، سيبكيو، الكتاب )ج (5)

 (.2/145ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ )ج (6)
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عرابي كحده، كيقصد قدرة الفعؿ عمى نصب المفعكؿ بو، أك قصكره عمى أساس المظير اإل
 .(1)عنو"

ف كاف في ىذا الحكـ إجحاؼه بحؽ نحاتنا القدامى  الذيف لـ يغفمكا عف ىذا الجانب ،كا 
بما جاء في  -ردان عمى ىذا الرأم –كنكتفي في ىذه العجالة  ،تمييزىـ بيف الالـز كالمتعدم عند
فعؿو تكقفت عقمية معناه عمى متعمؽو،  و كؿُّ الذم عٌرؼ المتعدم " بأن   في شرح المفصؿ حً يضااإل

، فإنو ال يعقؿ معنى مثؿ ذلؾ إال بمتعمؽو؛ ألنٌ  ـى ًم ، عى عقؿ لنسبية التي ال تي و مف المعاني انحك: قىتىؿى
 .(2)إال بما ىك منسكبه إلييا، فمثؿ ذلؾ ىك المتعدم"

َكالمتعدٌََؿَ كَيَعالماتَيَ:ثالثاَن َم:مفَالفعؿَالالـز

:  عالمات الفعؿ الالـز

" الذم ال ييبنى منو اسـ مفعكؿ، كال يصح السؤاؿ عنو بأم شيءو كقع،  :والالـز بأن   عرؼ الفعؿي يي 
ـي نحك: جمس كقاـ، فال يقاؿ  .(3)كالجمكس" : مجمكسه أك مقكـ، كال بأم شيءو كقع القيا

 مف المتعدم: الالزـى  الفعؿى  زي ميٌ األمكره التي تي أٌما 

( بالض  عمى )فى  وي ككني  -1 (؛ ألنٌ ـ كػ )ظىريؼى ك شى عيؿى و كقؼه عمى أفعاؿ السجايا كما أشبييا مما ريؼى
 كال يتجاكزه. ،يقكـ بفاعمو

(  وي ككني  -2-3 ( بالكسرعمى )فعىؿى    : )ذؿ  عمى )فعيؿ(، نحك كالكصؼ منيما ،بالفتح، أك )فًعؿى
)  ك قكمى

دى الزرعي ؿى عى عمى )أفٍ  وي ككني  -4  .( بمعنى: صارى ذا كذا، نحك: أحصى

(، نحك: اقٍ مى عى عمى )افٍ  وي ككني  -5 ، كى عى شى ؿ   ٌز.ئى مى اشٍ ر 

(، نحك: اكٍ عى كى عمى )افٍ  وي ككني  -6  .إذا ارتعد ،د  الفرخي ىى كى ؿ 

 بمعنى: اجتمع. ـى جى نٍ رى ، نحك: احٍ ( بأصالة الالميف ؿى مى نٍ عى عمى ) افٍ  وي ككني  -7

 ينقاد.ى أف ٍ ، إذا أبى ؿي مى جى الٍ  سى سى نٍ عى اقٍ  ، نحك:( بزيادة أحد الالميفؿى مى نٍ عى عمى )افٍ  وي ككني  -8

                                                 
 (.66ؿ )ص الجكارم، نحك الفع (1)

 (.2/49في شرح المفصؿ )ج اإليضاحابف الحاجب،  (2)

 (.1/299)ج الجمؿ البف عصفكرشرح اإلشبيمي، ابف عصفكر،  (3)



 

 

 12 

 .شى فى تى إذا انٍ  ؾي يٍ ى الدٍّ بى نٍ رى احٍ  :ى(، نحكمى نٍ عى عمى )افٍ  وي ككني  -9

 .يفي الطٍّ  رى جى حٍ تى ، نحك: اسٍ ؿً عمى التحكٌ  ؿ ( كىك داؿٌّ عى فٍ تى ى )اسٍ عم وي ككني -18

 .ؽى مى طى نٍ اكى  رى سى كى نحك: انٍ  ،(ؿى عى فى عمى )انٍ  وي ككني  -11

 نحك: كسرتو فانكسر. ،إلى كاحد مطاكعان لمتعد   وي ككني  -12

 نحك: تدحرج، كاحرنجـ، كاقشعر. ،رباعيان مزيدان فيو وي ككني  -13

ؽُ  َوََل  : ﴿نان معنى فعؿ قاصر، نحك قكلو تعالىمتضمٍّ  وي ككني  -14 ٕۡ ًَۡ٪ةكَ  َت  زِي٪َحَ  دُؿِيؽُ  َخۡ٪ُ٭٥ۡ  َخ
ةِ ٱ ًَٮَٰ ۡجًَة  ٱ ۡۡلَ  (.بي نٍ ، بمعنى ) كال تى (1)﴾ دلَّ

، شجيعى.ةو، نحك: لى عمى سجيٌ  ؿي الفع ؿ  دي يى  أفٍ  -15  ؤـى، جبيفى

.عمى عرضو  الفعؿي  ؿ  دي يى  أفٍ  -16 ، حًزفى ، بًطرى  ، نحك: فًرحى

.نظافةو  عمى الفعؿي  ؿ  دي يى  أفٍ  -17 ؤى ، كىضي  ، نحك: طييرى

. الفعؿي  ؿ  دي يى  أفٍ  -18 ، نحك: نًجس، كرًجسى  عمى دنسو

،عمى لكفو  الفعؿي  ؿ  دي يى  أفٍ  -19  كاسكاد . ، نحك: اٍحمىر 

، ككًحؿى ية، نحك: دى مٍ أف يدؿ الفعؿ عمى حً  -28  .(2) ًعجى

َم:عالماتَالفعؿَالمتعدَ 

شيءو كقع؟    عنو بأمٍّ  السؤاؿي  حُّ صً كيى  ى منو اسـي مفعكًؿ،الذم ييبنى  م ىك"الفعؿ المتعدٌ 
أٌما  ،(3)"؟و شيء كقع ضربي زيد نحك: ضربى زيده عمران، فيقاؿ: زيده مضركب، كيقاؿ: بأمٍّ 

عو عمى ك كاقعان؛ لكق -أيضان –األشمكني فقد قاؿ: إف الفعؿ المتعدم إلى مفعكؿ بو فأكثر يسمى 
كيمتاز بأمريف: األكؿ: صحة أف تصمو  ،مجاكزان لمجاكزتو الفاعؿ إلى مفعكؿ بوك  ،المفعكؿ بو

نحك:  ،ىاء ضمير راجع إلى غير مصدرو بو، كالثاني أف يصاغ منو اسـ مفعكؿو تاـ، كذلؾ
(، فإ)عى  زيده خرجو  :و ال يقاؿ منو، بخالؼ )خرج(؛ فإن  ؾ تقكؿ: الخيرى عممو زيده، فيك معمكؿنٌ ًمؿى

                                                 
 [.28الكيؼ:  ] (1)

 (.677-674م، ابف ىشاـ، مغني المبيب )صنصار ينظر، األ (2)

 (.1/299اإلشبيمي، ابف عصفكر، الشرح الكبير )ج (3)
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، كال ى ، بؿ ىك مخركجه بو أك إليو، كليست الياء لممصدرعمره كىي التي تتصؿ  ،ك مخركجه
 .(1)بالالـز كالمتعدم، نحك: الخركج خرجو زيده كالضربي ضربو عمره 

َكالمتعدم:أقساـَالفعؿَالٌََ:رابعاَن َالـز

:أقساـَالفعؿَالٌَ َالـز
مختمؼ مع  و، كاألمري لو مف فاعؿ يقكـ ب د  فعؿو البي  أٌف كؿ   في شرح الجمؿ جاء في البسيط

 يقع فيو، كمنيا ما ال يطمب، حاجة الفعؿ إلى مفعكؿ بو؛ فمف األفعاؿ ما يطمب بعد فاعمو محاٌلن 
: ىك غير متعد  فما ال يطمب بعد فاعمو محاٌلن   ، كىذا بدكره ينقسـ ثالثة أقساـو

ـى كقعدى؛ أال ترل )قىعىدى -1 ( أف تككف بنية الفعؿ تكجد لممتعدم، مثاؿ ذلؾ: قا ( عمى كزف )قىتىؿى
 .(2)كقتؿى تتعدل إلى مفعكؿو كاحد

("أف يككف بناؤ  -2 فإف انطمؽ عمى  ؛ه مخصكصان بما ال يتعدل، كذلؾ نحك: )انطمؽى( ك )ظريؼى
ظريؼ كأمثالو أٌما  مطاكع )فعمتو فانفعؿ(. . . ؛وكزف )انفعؿ( كىذا البناء ال يككف إال الزمان؛ ألن  

 .(3)ع لمغرائز كالطبائع"ضً و عمى كزف فعيؿ الذم كي فإنٌ 

ل، كعمى اآلخر ال يتعدل، كذلؾ يكجد عمى كجييف ىك عمى أحدىما يتعدٌ  بناؤهأف يككف  -3
ا باآلخر ما فعؿ مى ىي دي حى أى  ؿى عى عمى معنى فى  دي جى كٍ ( كما يي عىؿى عمى معنى )فى  دي جى كٍ يي  نحك )تفاعؿ(؛ إذٍ 

 )الٌطكيؿ(القيس: يان، نحك قكؿ امرئدعٍّ تى مي  دى جً عىؿ( كي اآلخر بو، فإف كاف عمى معنى )فى 

                                                 
 (.2/87الصباف عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ )ج ينظر، الصباف، حاشية(1) 

 (.413اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، البسيط )ص ينظر، (2)

 .(414ص)المرجع السابؽ،  (3)

كفكجاء في الديكاف (،13)صيكاف امرئ القيس،، دالكندٌم ، امرؤ القيس (4) أٌم:  ؛ ) ركاية األصمعي(: لك ييًشرُّ
ي مف غيظيـ عمٌي، كييركل )يٌسركف(: أراد لك يكتمكف مقتمي، كذلؾ ال يخفى ىـ ًحراص لك يظيركف قتم

( تحقيؽ: 114كيركل: تجاكزت أحراسان إلييا...عمٌي حراسان،الديكاف،)ص ك حسبي.   لنباىتي؛ كمكضعي
 مصطفى عبد الشافي.

َأَىزٍَاكَىجَىتَى كَىاسَىرىَحٍَتي َرَوشَىعٍَمَىَاؿَىكَىىٍَأَىاَن
َ

َلَىرىَحًََيََّمىَعَىَ يًمَتَىقٍَمَىَفَىكٍَرَُّييسًََكٍَاسو
(4)َ
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ذا كاف نحك: أعطيتو كأعطاني:  فالثاني، فإف كاف مف فعؿو يتعدل إلى اثني عمى المعنى كا 
اف مف فعؿو يتعدل لكاحد نحك: ضرىبى إف كأٌما  فما كاف عمى ىذا ىكذا تعٌدل، فتعاطينا،

 .(1)تضاربنا فال يتعدل أبدان 

َأقساـَالفعؿَالمتعدم:

 :أقساـو  جاء الفعؿ المتعدم عمى ثالثةً 

َكاحدَ-1 كىك كؿ فعؿو يطمب بعد فاعمو محالن كال يعقؿ دكنو، نحك:  "المتعدمَإلىَمفعكؿو
؛ إذ ال يي  ، كيككف ىذا النكع في (2)مشمكـو كمقتكؿ"إال بمضركبو ك  الفعؿي  ؿي قى عٍ ضرىبى كشـ  ك قتؿى

بي الربيع لمجانب مف ابف أؿ مف المتعدم ادراؾه أفعاؿ الحكاس، كفي ىذا التكضيح لمنكع األكٌ 
 كفي ىذا ردٌّ  ،و إلى جانبيا المعنكمنما تنبٌ كا   ،عرابيمـ يقؼ بيا عند األثر اإلف ،المعنكم لمتعدية

 ؿ ىذا الجانب.حاتنا القدامى بإغفايـ نصريح عمى مف اتٌ 
َكينقسـَالمتعدمَإلىَكاحدَإلىَثالثةَأقساـ:

كفًرحى  ،باليمزة أك التضعيؼ نحك: خرىجى كأخرجتو ؿى قً أف يككف األصؿ أف ال يتعدل، ثـ ني  "-أ
 شارة إلى كسيمتيف مف كسائؿ التعدية ىما : ىمزة النقؿ كتضعيؼ العيف.، كفي ىذا إ(3)و"تى كفٌرحٍ 

و ال كؿ كاحد بحرؼ جر، كىك كؿ فعؿ يطمب مفعكالن بو كاحدان، إال أنٌ " الذم يتعدل إلى مفع -بػ 
، أال ترل أف المركر ال  ، كجئتي إلى عمرو كعجبت مف بكرو يككف محالن لمفعؿ، نحك: مررت بزيدو

، كالتعجب ال يحؿُّ  كالمجيء ال يحؿُّ  ،بزيدو  ؿُّ حً يى  ابف عصفكر في العبارة  ، فقد أشار(4)ببكر" بعمرو
م الفعؿ الالـز كىي حرؼ الجر، كجاء في )عمؿ  ى كسيمة أخرل مف كسائؿ تعدٍّ السابقة إل

 .( 5)النحك( أف تعدية الفعؿ الذم ال يتعدل يككف بإدخاؿ اليمزة أكلو كبحرؼ الجر كىما يٌطرداف

 نتصب االسـ بعده، نحك: دخمتي ما كاف أصمو بحرؼ الجر فأسقط، فا بي الربيع إلىكيشير ابف أ
)في الدار( فالفعؿ يصؿ إلى االسـ بحرؼ الجر، كىك طالب لو عمى أنو  األصؿي  ؛ إذٍ ارى الد  

                                                 
 (.415اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، البسيط )ص نظر،ي (1)

  (416، البسيط )صاإلشبيمي، ابف أبي الربيع (2)

  (416)ص المرجع السابؽ (3)
 (.1/388اإلشبيمي، ابف عصفكر، الشرح الكبير )ج (4)

 (.283ينظر، ابف الكراؽ، عمؿ النحك )ص (5)
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ًفضى كعند حذفو عاد إلى الن   ،فضمةه   بً صٍ كالفضمة عند العرب منصكبة، فمما دخؿ عميو الجار خي
 .(1) )بنزع الخافض( ؼي رى عٍ عمى ما يي 

 .(2) اف، نحك: ضرىبى كقتىؿى ناصبان لو ال بزيادة كال بنقص ،أف يككف الفعؿ طالبان لممفعكؿ -جػ
َالمتعدمَلمفعكليف،َكينقسـَإلىَقسميف:َ-2

، عى ؿ: "أحدىما داخؿ عمى المبتدأ كالخبر كىي عشرة أفعا -أ ، ًخمتي ، حًسبتي  تي مٍ عى زى  ًممتي ظننتي
، رأيتي بمعنى: عى دٍ جى كى  ، تيقنتي ، تحٌققتي ، كما القى ىذمٍ مً تي ، جعمتي بمعنى صٌيرتي ه األفعاؿ تي

ممٌية(التي تعمؿ ) رأل الحي  اف ينبغي عمى المصنؼ أاٌل يغفؿ، ك(3) "ك تصٌرؼ منيابالمعنى أ
و ال يجكز االقتصار عمى عمؿ رأل العممٌية في نصبيا لمفعكليف، كيرل )صاحب الميشًكؿ( أنٌ 

في نحك: )ظننتي زيدان عالمان( ييحذؼ  ،أحد المفعكليف في ىذا الصنؼ؛ ألنؾ لك حذفت األكؿ
 لك حذفت الثاني )عاًلمان( لـ يكف في الكالـ فائدةه، كلكف يجكز طرحييما جميعان الميخبر عنو، ك 
 .(4) اكتفاءن بالفاعؿ

 فعؿو كافى  أٌما النكع الثاني مف المتعدم لمفعكليف: "فغيري الداخؿ عمى المبتدأ كالخبر، كىك كؿُّ  -بػ
ىذيف الفعميف مجركران  جاء أحدي  ماكلو األكؿ غير الثاني، نحك: ) أعطيتي زيدان درىمان(، كرب  عي فٍ مى 

لنكع كىذا ا ،(، كاألصؿ شكرتي لزيدو معركفووي فى كٍ ري عٍ بحرؼ جرو يجكز حذفو، نحك: )شكرتي زيدان مى 
 .(5) مفعكليو، كيجكز حذفيمايجكز االقتصار فيو عمى أحًد 

اآلخذ لمدرىـ في المفعكؿ األكؿ أٌنو فاعؿي الحدًث؛ ف كيمكف القكؿي تكصيفان ليذا النكع أٌف األصؿى 
مٍّ ان ىك زيده في قكلؾ )أعطيتي زيدان درىم م  رى مٍ ًة ىك عمره في قكلؾ )ألبستي عى (، كالالبسي لمحي ةن(، ان حي

) شكىرى  :   ىذه األفعاؿ إلى القكؿ بأفٌ  ازى حى )صاحب الميشًكؿ في النحك(، انٍ  كما يرل الباحث أفٌ 
يا متعدية ال بأنٌ –الجرمرةن بنفسيا كأخرل بحرؼ يا تتعدل يا بأن  عنٍ  كأخكاتيا( التي كثيرى الحديثي 

الزمة، بؿ متعدية إلى مفعكليف شأنييا شأف )أنبأ، كسٌمى( كفي ىذا التكجو يمتقي مع ما ذىب 
 إليو الزمخشرم كابف ديرستكيو.

                                                 
 (.419، اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، البسيط )صينظر (1)

 .(428ص)ينظر، المرجع السابؽ،  (2)

 (.1/483اليمني، الحيدرة، المشكؿ في النحك )ج (3)

 (1/484)ج المرجع السابؽ،ينظر (4)

 (.486-485-1/484)جالمرجع نفسوينظر،  (5)
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ال سبيؿ  ك ل إلى كاحد تارةن بنفسو، كتارةن بحرؼ الجريتعد   ـقس ابف عصفكر( فيرم أٌنو: )أٌما 
ًعؿ ىذا قسمان إلى معر  نما جي فتو إال بالسماع، نحك: )نصحتي زيدان، كنصحتي لو(، كأمثالو، كا 

، برأسو، كلـ يجعمو مف القسميف السابقيف؛ ألنٌ  و قد كيًجدى الفعؿي يًصؿي تارةن بنفسو، كتارةن بحرؼ جرو
إلى يا أفعاؿ متعدية )ابف عصفكر( القكؿى بأنٌ  يـى كلـ يستعمؿ أحدىما أكثر مف اآلخر، كاتٌ 

ف كاف ما ذىب إليو )صاحب الميشًكؿ( في شأف ) شكىرى كأخكاتيا( (1) و قكؿه فاسدمفعكليف بأنٌ  ، كا 
 أكثر اتساقان مع المعنى، كبيعدان عف التأكيًؿ، حيث يضع الظاىرةى في أنسب مكاضعيا.

 ما يتعدل إلى ثالثة مفاعيؿ: جاء في البسيط أف بعض المتأخريف أبطؿى ىذا المفظ )ثالثة -3
نٌ  ضاؼ إلى األسماء، فرٌد عمييـ بأٌف ما يي مفاعيؿ( بحجة أٌف العدد ال يضاؼ إلى صفتو، كا 
      ، كقد كرد ىذا المفظ في كالـ سيبكيو (2)الصفة أينًزلت منزلة االسـ؛ عندىا صٌحت االضافة

 .(3)" ىذا باب الفاعؿ الذم يتعداه فعمو إلى ثالثة مفاعيؿ" -حمو ا ر  –

، أنبأى، نٌبأى،  األفعاؿ المتعدية إلى ثالثة مفاعيؿ شًكؿ( أفٌ جاء في )المي ك  سبعةه " أعمىـ، أرل، أخبرى
، أربعةه معيا ىمزة النقؿ، كثالثةه جاءت بتضعيؼ العيف، كأصمييا مف المتعدم  ، حٌدثى خٌبرى

ـى زيده عمران محمدان خيرى الناًس" الثنيف، نحك: أعم
(4). 

إلى مفعكليف، كال يجكز االقتصار  فعؿو يتعد ل كؿ   إفٌ قاؿ  في )البسيط( " أٌف مف الناس مفٍ  ك
عمى أحدىما، يجكز أف تدخؿ عميو اليمزة، فيصير متعديان إلى ثالثة مفاعيؿ، فتقكؿ )ظننتي زيدان 
عمران شاخصان(، كأبطمو المازني قائالن: إٌف النقؿ ال يككف في ىذه إال بالسماع، كالمسمكع مف ىذا 

م ىذه ما جاء بو )صاحب الميشًكؿ( في تعدٌ  ، كيخالؼ ابف أبي الربيع(5)مذككرة"سبعةي األفعاؿي ال
( فإٌف النقؿ فيو بٌيفه تقكؿ: )أعممتي زيدان عمران قائمان(  ـى األفعاؿ عمى درجة كاحدة فيقكؿ: )أٌما، أعم

(، حيث سييٍّمٍت ىمزتيا ككؿ   (. . . كأصميا )أىٍرأىيتي ـى زةو قبميا ىم ككذلؾ )أرل( فيي بمنزلة )أعم
 كتيا عمى الساكف قبميا بعد حذفيا.ساكف صحيح قياس تسييميا أف تيمقى حر 

 ( فممنحكييف فييا طريقاف:أنبأ) اأمٌ 

                                                 
 (.381-1/388)ج ينظر، اإلشبيمي، ابف عصفكر، شرح جمؿ الزجاجي (1)

 (.449، اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، البسيط )صينظر (2)

 (.1/41سيبكيو، الكتاب )ج (3)

 (.1/486اليمني، الحيدرة، المشكؿ في النحك )ج (4)

 (.449اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، البسيط )ص (5)
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ـى(  أحدىما: أٌف األصؿى  ٌمنت معنى )أعم فييا التعدية إلى مفعكليف كالىما بحرؼ الجر ثـ ضي
.)  فتعدت تعديتو؛ إذ األصؿي )أنبأتي عمران عف قياـ زيدو

فٌ أٌف )أنبأ( منقكؿه عف )نبأى( بمعنى عى  :اكثانييم ، كا  ـى )مذاكير( جمع  :ينطؽ بو، كما يقاؿلـ  ًم
طؽ بو كال نٍ )إٌف ما أحسفى زيدان أصمييا شيءه أحسفى زيدان(، كلـ يي  :و. . .  كيقاؿبً  ؽٍ طى نٍ مفردو لـ يي 

بتدأه كخبر، فيما بمنزلة بٌد أف يقاؿ في )أنبأى( كاحده مف الكجييف المذككريف؛ ألٌف الثاني كالثالث م
و منقكؿه مف نٌ إ :دأ كالخبر، فال بٌد أف يقاؿ فيواألكؿ كالثاني في المتعدم لمفعكليف أصميما المبت

) ذلؾ، ككذلؾ الحاؿ مع )أخبرى كخٌبرى
 (1). 

َلَبياَالفعؿ.الكسائؿَالتيَيتعدَََّ:خامساَن

ـى،  ل إلىح العضدم( أٌنو "إف أردت تعدية ماال يتعدٌ يضاجاء في )اإل المفعكؿ بو، نحك: )قا
: أذىبتو كأقمتو،  ف شئتى قمتى ، كذىبى ( عٌديتو بحرؼ الجر فتقكؿ: ذىبتي بو، كقمتي بو، كا  كغابى

(: غٌيبتو كقد يتعدٌ  ل الفعؿي الذم ال يتعدل بتضعيؼ عينو، كذلؾ قكلؾ في )غابى كفرحى
يميو )اليمزة( كأجاز التعدية  ، فالفارسي جعؿ األكلكية في التعدية لحرؼ الجر )الباء((2)كفٌرحتو"

 بتضعيؼ العيف بعدىما.

بكف إلى أف النقؿى النحكييف يذى عمي الفارسي كأكثرى  جاء في )البسيط( أٌف "سيبكيًو كأباك 
ثيرى كفشا قؿ باليمزة كى الن   ، كأٌف النقؿى بالتضعيؼ سماعه )يحفظ كال يقاس عميو(؛ ألفٌ باليمزة قياس

دخمتي أٌما  و قياس. . . كيتابعي:كما كثيرى كفشا ينبغي أف ييدعى أنٌ كليس كذلؾ النقؿ بالتضعيؼ؛ 
، "كليس عند المبرد النقؿ إال باليمزة (3)الدار فاألصؿي عند سيبكيو كأبي عمي: دخمتي في الدار"

، كليس عند (4)كالتضعيؼ، كزاد الجميكر النقؿ )بالباء(، فقالكا: ذىبتي بزيدو عمى معنى أذىبتو"
 ابعي الر  أٌما  عندىـ بخمسة، فجاء النقؿي  ،بغير ىذه الثالثة، كزاد الككفيكف كجييف البصرييف نقؿه 

(، ك )اإلسقاط( قالكا: )أكب  زيده عمى كجيو( (، ك)شىتىرىىا اي وي ني يٍ )فتغيير الحركة(، نحك: )شىًترىٍت عى 
عد أٌنو يصير الفعؿ ، كجاء في المسا(5) فإذا أرادكا تعديتو قالكا: )كب  زيده عمران عمى كجيو("

(، كظاىري كالـ )ابف مالؾ( أٌف التعدية باليمزة وي تى نٍ بى كاف الزمان نحك: )أزلتي الشيءى، كأى  يان إفٍ متعدٍّ 
                                                 

 (.452-451ينظر، المرجع السابؽ، )ص (1)

 (.178-169العضدم )ص اإليضاحالفارسي،  (2)

 (.416اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، البسيط )ص (3)

 (.417)ص المرجع السابؽ،(4) 

 (.419-418، )صنفسو المرجع(5) 
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كر قياس، إال فيما أغنى التضعيؼ فيو عف اليمزة. . . كظاىر كالـ سيبكيو أٌف التعدية فيما ذي 
كـ الالـز أف يتعدل بالجار  ، كفي حاشية(1)بالتضعيؼ سماعه في الالـز كالمتعدم" ياسيف " كحي

(، كيختمؼ الٌجار باختالؼ المعنى فيقاؿ:  كذلؾ مستفاد مف قكؿ الناظـ )كعدٍّ الزمان بحرؼ جرو
، كما أشار إلى التعدم بنزع الخافض فقاؿ: (2) )عًجبتي منو(، ك)مررتي بو(، ك)غضبتي عميو("

" إفٍ  ري كٍ ري جٍ مى الٍ  بي صى نٍ "كقد يحذؼ الٌجار فيتعدل الفعؿ بنفسو، كيي  ، كقد (3)كاف في مكضع نصبو
 ذكر )ابف ىشاـ في المغني( سبعة أمكرو يتعدل بيا القاصر:

اثنيف، نحك: م إلى كاحد بيا إلى التعدم إلى نقؿ المتعدٍّ ىمزة النقؿ )ىمزة أفعؿ(، كقد يي  -1
ـى( خالفان إلى اثنيف باليمزة إلى الثالث إال في  )أعطيتو ديناران(، كلـ ينقؿ متعد   )أرل كأعم

 للخفش.

، )جالستي زيدان، كماشيتو كسايرتو(. -2  ألؼ المفاعمة، في جمسى زيده، كمشى ك سارى

( بالفتًح، ) أٍفعيؿ( بالضـ؛ إلفادة الغمبة، تقكؿ: كرمتي زيدان بالفتًح، أم:  -3 صكغو عمى )فعىمتي
، فأنا أٍكريميوي.  غمبتو بالكـر

النسبة إلى الشيء، نحك: استخرجت الماؿ، كاستحسنت زيدان صكغو عمى استفعؿ لمطمب أك  -4
 كاستقبحت الظمـ، كقد ينقؿ ذك المفعكؿ الكاحد بيا إلى اثنيف، نحك: )استكتبتو الكتاب(.

: فٌرحتو. -5  تضعيؼ العيف تقكؿ في فًرحى

ـ كي التضميف إذ قد يشربكف لفظان معنى لفظو فيعطكنو حكمو كيسٌمى ذلؾ تضمينان، نحك: رًحبتٍ  -6
( إلى مفعكؿو لتضمُّ )رى  ٌدم الفعؿي عي  ، إذٍ الداري  ًسعى(، كيختص التضميفي عف غيره حيبى نو معنى )كى

( بقصر اليمزة، بمعنى و قد ينقؿ الفعؿ إلى أكثر مف درجة، كلذلؾ عيدٌ مف المعديات بأنٌ  م )ألكتي
 قٌصرتي إلى مفعكليف، بعد ما كاف الزمان.

ٮلُٮاْ ﴿ ا في قكلو تعالى:إسقاط حرؼ الجرٍّ تكٌسعان، كم -7 ُٞ ن َت
َ
ٓ أ ا إَِلٍّ ُِٔؽو٨٬ٍُّ ِِسًّ َوَلَِٰس٨ َلٍّ دَُٮا

ة   ٚا ُؿو ٕۡ  .(4)﴾َٝۡٮَلا ٦ٍّ

 

                                                 
 (.446-1/445ابف عقيؿ، المساعد )ج (1)

 (.311ياسيف، حاشية ياسيف )ص (2)

 (.312المرجع السابؽ،)ص(3) 

 [.235]البقرة:  (4)
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(سً كأضاؼ )ابف ىشاـ( معدٍّيان ثامنان ذكره الككفيكف، كىك تحكيؿ حركة العيف، كما في )كى   يى
(1). 

يـ في ، كتارةن بالتضعيؼ. . . كزاد بعضي ( "كالتعدٍّم تارةن يككف باليمزةبً رى الض   اؼً شى تً كجاء في )ارٍ 
       ، كزادى بعضيـ تضعيؼ الالـ، كىك غريب، نحك: )صع رى خده،ةالمعدٍّيات التعدم بالحرك

ٍرتيو(، كالسيف كالتاء كألؼ المفاعمة، نحك:  نحك: استطعمتو، كاستحسنتو، كاستقبحتو، ،ك صٍعرى
مف التعدية  تييا، كال ينقاس شيءه ، كشىتىرٍ رجؿً ال عيفي  لعيف: شىًترتٍ بحركة ا سايرتو، كالتغيير

 .مف كسائؿ التعدية يقصدي )أبك حٌياف( عدـ القياس فيما زاد عف اليمزة كالتضعيؼ، (2)بيذه"

يا قياسية إال ككمُّ  ،أٌما )عباس حسف( فيرل أٌف الفعؿ الثالثي الالـز يتعدل بإحدل الكسائؿ اآلتية
 ؿ ىي:كىذه الكسائ فيي سماعٌية، يرة،األخ

ال في –دُّ في الحكـ عى إدخاؿ حرؼ الجر األصمي المناسب لممعنى عمى االسـ الذم يي  -1
نحك: خرجتي مف القرية، كرأل أٌف حرؼ الجر إذا  ،مفعكالن بو معنكيان لمفعؿ الالـز -االصطالح

 كاف كسيمةن لمتعدية ال يجكز حذفو مع بقاء معمكلو مجركران.

الفعؿ الثالثي، كىي ىمزةه تنقؿ معنى الفعؿ إلى مفعكلو فيصير إدخاؿ ىمزة النقؿ عمى أكؿ  -2
.  بيا الفاعؿ مفعكالن، نحك: أخفى السحابي القمرى

 تضعيؼ عيف الفعؿ الالـز بشرًط أال تككف ىمزةن، نحك: فٌرحتي المنتصر. -3

( الدالة عمى المشاركة -4 ؿى  نحك: جالستي الكاتب. ،تحكيؿ الثالثي الالـز إلى صيغة )فاعى

( الدالة عمى الطمب -5 أك عمى النسبة لشيء  ،تحكيؿ الفعؿ الثالثي الالـز إلى صيغة )استفعؿى
 خر نحك: استحضرت الغائب، كاستحسنت اليجرة.آ

( مفتكح العيف كمضارعو )يفعيؿ( بضميا بقصًد إفادة  -6 تحكيؿ الفعؿ الثالثي إلى )فعىؿى
.المغالبة، نحك: كرمتي الفارسى أكريـ، بمعنى: غمبت  و في الكـر

ى حكمو في التعدية طى عٍ ل فعؿ آخر فيي مؤد   -أك ما في معناه –التضميف كىك أف يؤدم فعؿه  -7
 عزـى معنى نكل. تضٌمف الفعؿي  كالمزكـ كما في )ال تعزمكا السفر(؛ إذٍ 

كىذا مقصكره  ،سقاط حرؼ الجر تكسعان، كنصب المجركر عمى ما يسٌمى نزع الخافضإ -8
 عمى السماع.

                                                 
 (.683-678ـ، مغني المبيب )صنصارم، ابف ىشاينظر، األ (1)

 (.2895-2894األندلسي، أبك حياف، ارتشاؼ الضرب )ص (2)
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تؤدم مع تعدية الفعؿ الالـز كسيمةو  إٌف كؿ   :ستاذ عباس حسف عمى ىذه الكسائؿ بقكلوبي األكيعقٌ 
سقاط الكسائؿ قياسية مٌطردة، ما عدا إ كأٌف تمؾ -في الغالب–يو أختيا خاصان ال تؤدٌ  معننى

 .(1)حرؼ الجر تكسعان 

الكسائؿ أك دكر ىذه  إلى يمتفت لـستاذ عباس حسف في النحك الكافي نالحظ أٌف األ
أكثر  رغـ أفٌ  ؛تيا جميعان و حكـ بقياسيٌ بعضيا في تعدية غير الثالثي، أك المتعدم أصالن، كما أنٌ 

يا خاصه بالمدرسة الككفية )التعدية بالحركة( فضالن عف أٌف بعضى  ،االنحكييف ال يقيسكف معظمي
، كرأل أٌف األخذ قياسان حسف جعؿ التضميف ستاذ عباس فت لمنظر أٌف األفإٌف الال ،وكفكؽ ىذا كمٍّ 

المغة العربية بالقاىرة، فقد  جمععند تعقيبو عمى مناقشات مأٌما  بو يفيد المغة تيسيران كاتساعان،
حسف  ى جانب المعارضيف ليا مف أمثاؿ د/ناصبى ىذه الكسيمة )التضميف( العداء، كاصطؼ  إل

إف صٌح  –زالت كاىية منيارة  براىيـ السامرائي، كما رأل بأف أدلة التضميف ماإ ك د/ ،عكاد
ستاذ نان كقع فيو األكالرأم األقكل في جانب الذيف يمنعكنو، أليس ىذا تناقضان بيٌ  -تسميتيا أدلة

 عباس حسف؟!

ل مف النحاة في الكسائؿ التي يتعدل بيا الفعؿ، سكاءه أكاف الزمان فتعدٌ  بعد ىذا البسط آلراء عددو 
 ل بيا إلى الثاني، كما تعٌدل ببعضيا مفإلى كاحدو فتعدٌ  ك كاف متعديان بيا إلى مفعكؿ كاحد، أ

ـى الثاني إلى الثالث كما في باب ) جماعان عمى ىمزة النقؿ كسيمةن إ كرأل(، حيث الحظ الباحثعم
أٌما  جماعو عمى قياسية التعدم بياالتعدية الثالث، كأٌف ىناؾ شبو إ الفعؿ في مراحؿ ةلتعدي

كف بو كسيمةن لمتعدية مف الالـز إلى المتعدم لكاحد، كمف تدٌ ره مف النحاة يعيالتضعيؼ فكث
التعدم أٌما  أقرب، صح، كلكٌنو إلى السماعاني عمى األالمتعدم لكاحد إلى المتعدم إلى الث

عند تقسيمو لممتعدم جعمو قسميف: قسـه ٌف )ابف جٌني(ؼ الجر فيك األكثر انتشاران حتى إبحر 
، كعجبتي مف بكر(كمثٌ بنفسو كآخر بحرؼ الجر، متعد   ، كنظرتي إلى عمرو  (2) ؿى لو بػ)مررتي بزيدو

يات؟! بشيء مف التأمؿ ندرؾ أف ىذا ليس المراد بؿ التأكيد كر باقي المعدٌ نٍ يي  أٌنوفيؿ يعني ذلؾ 
التعٌدم بنزع أٌما  دٍّم الثالثي كغيره، كيتعد ل بو لكاحد كألكثر،عى و يي م بحرؼ الجر؛ ألن  عمى التعدٌ 
و، كىك ما خال مف يك تبعه لمتعدم بحرؼ الجر، فشطره منو سماعي ال يقاس عميالخافض ف

 فى مً أي  حذؼ الخافض معيا قياسي عمى األرجح إفٍ  ككي(؛ ألفٌ  ،ة )أٍف، كأفٌ يٌ الحركؼ المصدر 
ف أضاؼ إليو  ،المبسي  أٌما  ،(3)بنفسو معنى فعؿو متعد   فى مٍّ ما ضي  الدكتكر/ محمد مختار الميدمكا 

                                                 
 (.172إلى  158مف ص 2ينظر، حسف، النحك الكافي )ج (1)

 (.134جني، الممع )صينظر، ابف  (2)

 (.132ص)ينظر، الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني (3)
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يف كالتاء( المفيدتيف لمطمب، كزيادة )ألؼ المفاعمة( فيما دكف أخكاتيما مف كسائؿ زيادة )الس
ف عٌدىا صاحب )النحك الكافي( بأنٌ  يا مقيسة كصاحب )النحك كالصرؼ التعدية السابؽ ذكرىا، كا 

يما مف الكثير كالنقؿ بالتضعيؼ، كلكف الحظ الباحث أف )أبا حياف في خدمة النص القرآني( بأنٌ 
التضميف أٌما  ىا مف باب الكسائؿ السماعية لمتعدية كىذا ىك األرجح،اؼ الضرب( يعدٌ في ارتش

سراران لمتراكيب ال تتأٌتى و يكشؼ أاستعمالو كتفسيري نماذجو فإنٌ  فى سً حٍ إف أي فاألصح أنو سماعي، 
 المغالبة كالتعدم بالحركة فدكف سابقاتيا مف الكسائؿ كلـ تبمغ حد القياسأٌما  ألسمكبو آخر،

 عمى ما رآه كثيره مف النحاة.

َبيفَاُلثرَاإلعرابي،َكالجانبَالمعنكم:الٌتعٌدمَكالٌََ:ساَنساد َمزـك

في ضكء ما قيؿ في التعدم كالمزـك قديمان كحديثان، كما شاب ىذه القضية مف غمكض      
رة ؤل حينان آخر، كتعكيـ لممصطمح حينان ثالثا؛ن فإٌف الباحث يرل ضرك حينان، كتناقض في الرُّ 

النظر إلى ىذه القضية )قضية التعدم كالمزكـ( بيف األثر اإلعرابي كالجانب المعنكم، عٌمنا 
مٌتًيـو لنحاتنا القدامى بإغفاؿ الجانب المعنكم في ىذه القضية  نفض اشتباكان ال يزاؿ قائمان بيفى 

يـ، دكف سندو تٌ كالتركيز فحسب عمى األثر اإلعرابي، كمتعٌصبو لمٌسمًؼ راميان ىذا الفريؽ بكؿ ال
، كرد  مقنع، كؿُّ   ذلؾ مف خالؿ ما قالو ىؤالء كأكلئؾ. قكم 

غًفالن اإلعرابي مي  عدم كالمزكـ قد التـز الجانب الشكميٌ مت  لعممائنا األكائؿ  تعريؼإذ يبدك جميان أف 
كىذا ما لمسناه في كالـ سيبكيو  -رغـ أٌنو األساس -ر مف األحياف يالجانب المعنكم في كث

؛ لصعكبة إدراؾ األذىافنا بعده، فيؿ كاف تعريفيـ لممتعدم بأثره تقريبان لو مف لتزمو نحاتي كا
 غي فيك الذل يسكٍّ  وي حي الجانب المعنكم عمييـ، كما يرل الدكتكر الميدل، حيث يقكؿ: "ىذا ما أرجٍّ 
 .(1)ليؤالء األعالـ مف النحاة تركيزىـ عمى الناحية التأثيرية الشكمية في الفعؿ"

كمما يؤكد ىذا الرأم كيدٌلؿ  ،ف ال يعني ذلؾ أٌف الجانب المعنكم كاف غائبان عف كثيرو منيـلك
عميو، ىذه النماذج التي جاءت في كتب النحاة األقدميف، تؤكد أف الجانب المعنكم في قضية 

مو كانحاز إليو، فابف الحاجب في التعدم كالمزكـ كاف حاضران في أذىانيـ، بؿ إٌف منيـ مف فضٌ 
،  كفي شرحو عمى المفصؿ يقكؿ: (2)ما يتكقؼ فيمو عمى متعمؽ"كافيتو ييعٌرؼ المتعدم بقكلو: "

(؛ فإٌنو ال ييٍعقؿ معنى مثؿ ذلؾ إاٌل  ـى "كؿُّ فعؿ تكٌقفٍت عقمٌيةي معناه عمى متعمؽ كىػ )قتؿى كعًم

                                                 
 (118الميدم ،النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني )ص  (1)

 (5/147اإلستراباذم، شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب ) ج  (2)
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معنى ؿ ذلؾ ىك ا ىك منسكب إليو،  فمثبمتعمؽ؛ ألٌنو مف المعاني النسبية التي ال تعقؿ: إاٌل بم
 .(1)ال تتكقؼ عقمٌيتو عمى متعٌمؽ لو" فيك ماغير المعتدم تعدم، أٌما الم

ران مفسٍّ  (2)كيعٌرؼ ابف الحاجب في الكافية المفعكؿ بو بقكلو: "ىك ما كقع عميو فعؿ الفاعؿ"
عمى ذلؾ أف المجركرات في مررت بزيد،  ا ال ييٍعقؿ إاٌل بو، كيبني الرضيالكقكع بالتعمؽ بم

ؽ ابف الحاجب بيف ، كيفرٌ (3)مفعكؿ بو كلكف بكاسطة حرؼ الجرىي:  قربتي مف عمر،ك 
كاف نكعو، سكاء أكاف محؿ صدكر  مصطمحي )المحؿ كالتعمؽ( فيرل أف المحؿ  الزـه لمفعؿ أٌيان 

،كما في المتعدم، أـ محؿ قياـ كاتٍّ  في المتعمؽ فال يمـز إاٌل لممتعدم، أٌما  صاؼ كما في الالـز
أٍطمؽ المحؿ فصكر الحدث إاٌل بكجكد الفاعؿ كالمفعكؿ، تى ال يي  إلى أٌنوابف أبي الربيع  ىبحيف ذ

عمى كؿ مف الفاعؿ كالمفعكؿ فقاؿ: "المتعدم ىك كؿ ما يطمب بعد فاعمو محالن، ال ييعقؿ دكنو، 
 .(4)نحك "ضرب" فإٌنو ال يعقؿ إاٌل بمضركب"

اىما معان )الفاعؿ ك المفعكؿ( حيث سمٌ كسار عمى نفس النيج ابف يعيش في شرحو لممفصؿ 
 .(5)المحؿ فقاؿ: "ما يفتقر كجكده إلى محؿ  غير الفاعؿ"

و ال يمـز في ابف يعيش، كابف أبي الربيع نرل أنٌ ك مف خالؿ متابعة منيج كٌؿ مف ابف الحاجب، 
فيستعيف  المتعدم أف ينصب مفعكالن بو، بؿ قد يككف الفعؿ متعديان، كال ييٍمكنو نصب المفعكؿ بو

السييٍيمي ييدخؿي   فإفٌ بحرؼ الجر، كالفعؿ ال يعقؿ معناه في ىذه الحالة إاٌل بالجار كالمجركر؛ لذا 
أحدان لـ يجرؤ عمى تسميتو مفعكالن بو؛  في المتعدم ما يصؿ إلى مفعكلو بحرؼ الجر، إاٌل أف  

 ألف  ىذا مخالؼ الصطالح القكـ.

ء، لـ يككنكا غافميف عف الجانب مف عممائنا األجاٌل أف الٌسمؼ  الباحث الحظمف ىنا      
ٌنما كاف تركيزىـ عمى الجانب اإلعرابي لتقريب القضية مف  المعنكم في قضية التعدم كالمزكـ، كا 
األذىاف، كأٌف ما تكٌمـ بو عمماؤنا المحدثكف في ىذا الصدد ليس بجديد، بؿ اعتمد عمى ما تبٌناه 

ياميـ بما ال يميؽ كاتٌ  ،ظمـ إذف ىضـ حقيـ كتجاكز جيكدىـأسالفينا، كأكٌدكا عميو، فمف ال
مى بمكانتيـ مف عدـ كعى ليذه الحقائؽ كتمؾ المفاىيـ، كمف أكلئؾ العمماء الذل تحاممكا ع

                                                 
 (2/49في شرح المفصؿ )ج اإليضاحابف الحاجب،   (1)

 (1/333كافية ابف الحاجب )ج رح الرضي عمىاإلستراباذم، ش (2)

 (1/333ينظر، المرجع السابؽ، )ج (3)
 (411اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، البسيط )ص  (4)

 (.4/295ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  (5)
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أحمد عبد الستار الجكارم في مؤلفاتو عاٌمة، كفي )نحك  القدماء في ىذا الصدد، الدكتكر/
تقسيـ الفعؿ إلى متعدو كالـز تقسيمان يقكـ عمى الفعؿ( خاصة، حيث يقكؿ: "يحسف أف يككف 

طبيعة الفعؿ ككظيفتو في الكالـ، ال عمى أساس المظير اإلعرابي كحده، كىك قدرة الفعؿ عمى 
نصب المفعكؿ بو، أك قصكره عنو، فالفعؿ الالـز ىك الذل ال يحتاج بحكـ معناه ككظيفتو إلى 

ادر عمى نصب المفعكؿ بو، كاآلخر القاصر عف المتعدم فضرباف: أحدىما القأٌما  المفعكؿ بو،
 .(1)نصب المفعكؿ بو، كىك يصؿ إليو بقيد معنكم"

ؿ محمد الصغير اتفاؽ النحاة عمى أٌف مكضع الجار كالمجركر بعد ىذه األفعا /كينقؿ الدكتكر
ب ىك أٍف يسٌمكا مفعكالن، إاٌل المنصكب؛ ألف  جانب اإلعرا النصب عمى المفعكلية، كلكنيـ أبىٌكا

 .(2)الميـ عندىـ، كلكنيـ أجازكا العطؼ عمى مكضعو بالنصب

بيف  -الذل يظف غيابو عف السمؼ -أٌف الفرؽ المعنكم الحقيقي – أيضان  -جاء في نحك الفعؿك 
، كالفعؿ المتعدم بنفسو، ىك كجكد معنى الحدث قكة كضعفان في الفعؿ، فحيث  الفعؿ الالـز

عمى مدلكلو المغكم عمى سبيؿ الكصؼ كىك الفعؿ  يضعؼ ىذا المعنى تقتصر داللة الفعؿ
، كىذا ما يتجٌمى كاضحان في أفعاؿ السجايا، الفعؿ المتعدم فيك الذل يتجاكز حدكد أٌما  الالـز
 -، كالمتأمؿ لما قالو السمؼ في ىذا الصدد(3)الفاعؿ إلى ما كراءه لقكة معنى الحدث في الفعؿ

يدرؾ أٌنيـ  -يف، كابف مالؾكبً مي بيع، كالسيييمي، كالشٌ ابف يعيش، كابف أبى الر ك كابف الحاجب، 
 -كانكا أكثر كعيان بيذه القضية؛ إذ لـ يحصرا الالـز في أفعاؿ االتصاؼ فىٍحسىب بؿ يشمؿ

مٍّفى يعاؿ المطاكعة، كالتكك أف -أيضان  ، كما حي  ف، كما ضي ٌكؿ إلى باب ظريؼ إلفادة معنى الالـز
 المبالغة كالتعجب.

ة بعض كسائؿ التعدية مف سماعٌيتيا، ى ذلؾ ما قالو السييمٌي في شأف قياسي  عم شاىدان كيكفي 
ى عميو ىذا الباب، كىك أف تنظر إلى كؿٍّ فعؿو حصؿ منو نى حيث يقكؿ: "أيشير لؾ إلى أصؿو ييبٍ 

: أفعمتو، فإٌنما معناه: جعمتو  في الفاعؿ صفةه )ما(، فيك اٌلذم يجكز فيو النقؿ؛ ألٌنؾ إذا قمتى
الصفة، كقٌمما ينكسر ىذا األصؿ في غير المتعٌدم إذا كاف ثالثٌيان، نحك )قعدى( ك  عمى ىذه

قكاـ ىي:  –كىي عامؿ معنكم-، كعميو فإٌف إرادة الجعؿ كالتصيير  (4)"أقعدتو، ك)طاؿ( كأطمتو
عممية التعدية، فبتحٌققيا تككف التعدية، كلك لـ تكف كسيمة لمتعدية ظاىرة، )نحك فغر فكه كفغر 

                                                 
 (66الجكارم، نحك الفعؿ ) ص (1)

 (.119الصغير، نحك التجديد في دراسات الدكتكر الجكارم )ص (2)

 (.69ارم، نحك الفعؿ )صينظر، الجك  (3)

 .(253ينظر، السييمي، نتائج الفكر في النحك)ص  (4)
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              ( كاٌلذم كانت التعدية فيو بفضؿ ىذا العامؿ المعنكم)إرادة الجعؿ كالتصيير(.                                                     فاه
الميدل في خالصةو لمفيكـ التعدم كالمزكـ بناء عمى  /أخيران نختـ ىذه القضٌية بتعقيب لمدكتكر

ف، كاٌطالعو المكسع في كتابات عممائنا المحدثيف: أف المتعدم قراءاتو في كتب نحاتنا األقدمي
ىك الذل ال يتصكر معناه في الذىف، كال يعقؿ مفيكمو إاٌل بانضماـ مفعكؿ، أك أكثر إلى فاعمو 

زيؿي غمكضو، سكاء أٌثرى ىذا الفعؿ فيو مباشرة بالنصب، أـ كصؿ إليو بحرؼ يكٌضح مدلكلو، كيي 
، اكتفى بفاعمو، كلـز الساًمعى فييـ معناه دكف حاجة إلى مفعكؿ بو؛ ألٌنو  الالـز فيك الذلأٌما  جرو

 أىمية الجانب المعنكم في التمييز بيف الـز األفعاؿ مف متعدييا ىكذا نرل .(1)ال يقتضيو البتة
بعض النحاة كىذا ما أٌكد عميو  ،ليس متكقفان عمى األثر اإلعرابي فحسب فإٌف األمرى  ؛كعميو

 . سنالحظو خالؿ الفصكؿ اآلتيةالقدامى، كما 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.126ينظر، الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني ) ص (1)
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َؿَيكََّاٍُلَىَاٍلفىٍصؿَي
َؿًَعٍَفًَالٍََةًَيَىنٍَيَبًَةَفًَمَىاخًَالدَََّةًَيَىعدًَالتََّكسائؿَي
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َ.الداخمةَفيَبنيةَالفعؿَةيكسائؿَالتعدًَالفصؿَاُلكؿ:َ

ئؿ في العمؿ إاٌل أٌنيا كرغـ اتٌفاؽ ىذه الكسا ،يتعٌدل بيا الفعؿ العربية ًعٌدة كسائؿذكر عمماء 
تختمؼ في داللتيا، فمكؿ كسيمة داللتيا الخاصة، كنبدأ بالكسائؿ المفظية الداخمة في بنية الفعؿ 

 كىي:
السيف كالتاء المفيدتيف  ،ك تضعيؼ عيف الفعؿ، ك ألؼ المفاعمة،ك (ىمزة التعدية )ىمزة النقؿ

تحكيؿ  ك: كزف )فىًرح( إلى )قىتىؿ(، كة، نحتحكيؿ صيغة الفعؿ الالـز إلى أخرل متعدي لمطمب ،ك
 م كالمغالبة.الفعؿ الثالثي مفتكح العيف إلى )يىٍفعيًؿ( بضـ العيف إلفادة التعدٌ 
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َيـ.باليمزةَفيَالقرآفَالكَرَةاُلكؿ:َالتعديَالمبحث

َ:تمييد

يشركو في مخرجو حرؼه يتباعد مخرجو عف مخارج الحركؼ، كال عٌرؼ المبٌرد اليمزة بأٌنيا، "
 .(1) شيء كال يدانيو إال )الياء كاأللؼ("

ة معبرةن عف كثير مف أثبتت الدراسات المغكية أف صيغة )أفعؿ( كردت في المغات السامي
)أفعؿ، سفعؿ، شفعؿ، ىفعؿ(، كأخذت بعض ىذه  ىي: جاءت عمى عدة صكرالمعاني، ك 

ألسباب تتفؽ كطبيعة  ؿي مى يٍ كتي  ،ميةالصيغ تضيع مف االستعماؿ في بعض الميجات كالمغات السا
فٍ  بقيت آثار الصيغ األخرل  ىذه الشعكب، كما فعمت المغة العربية باالحتفاظ بصيغة )أفعؿ(؛ كا 

 عمى الصيغ الميممة، ففي المغة العربية رأل النحكيكف كالمغكيكف مف ةن في المغات السامية دالٌ 
مت كقد فضٌ  ، (2)مف اليمزة ( مبدلةالياء في )ىرقت (، حيث يقاؿ: إفٌ ذلؾ )أرقت، كىرقت

ألسباب تتفؽ كطبيعتيا، كىذه الصيغة )أفعؿ( جاءت  ؛العربية اليمزة كأىممت الحركؼ األخرل
 .(3)دالةن في العربية كفي ليجاتيا القديمة عمى التعدية في األكثر

ة، فالفعؿ )خرج(  حدث تغٌيران في بنيتو الصرفيفزيادة ىذه اليمزة في أٌكؿ الفعؿ الثالثي المجرد، تي 
، فإذا دخمت عميو اليمزة )أخرج( يصير متعديان إلى مفعكؿ بو كاحد، نحك: )أخرجتي المذنبى   الـز

بفتح العيف ككسرىا –مف القاعة(، كىذا ما أكٌده سيبكيو حيث يقكؿ: "فأكثر ما يككف عمى )فىعىؿ( 
 .(4)("تي مٍ عى مى )أفٍ منو ع ى الفعؿي نى بٍ يي أٍف إذا أردت أف غيره أدخمو في ذلؾ  -ياكضمٌ 

كأطمؽ عمييا ابف ىشاـ  ،كىذه اليمزة تنقؿ معنى الفعؿ إلى مفعكلو، فيصير بيا الفاعؿ مفعكالن 
ۡذ٬َۡجُذ٥ۡ ﴿نحك، قكلو تعالى: ، (5)ىمزة )أٍفعىؿ(

َ
ًَِّبَٰذُِس٥ۡ  أ ْ  ﴿ :تعالى ك قكلو( 6)﴾ََ ٓ  َٝةلُٮا ٦َذٍَّ٪ة َربٍَّ٪ة

َ
 أ

ۡظًَۡحَذَ٪ة زۡجَذَۡيِ ٱ
َ
ُ ٱوَ ﴿، ك(7)﴾ۡيِ زۡجَذَ ٱ َوأ ۢنَجَذُس٥ هللٍّ

َ
ۡرِض ٱ ٨ِ٦َّ  أ

َ
 َوُيۡؼؿُِصُس٥ۡ  ذًَِ٭ة يًُُِٕؽُز٥ۡ  ُث٥ٍّ  * َجَجةتاة ۡۡل

                                                 
 (.1/155المبرد، المقتضب )ج (1)
 .(1/462سيكطي،المزىر جينظر، ال (2)
 53عػػدد امعػة اإلسػػالمية، المدينػػة المنػػكرة، الج ينظػر، النمػػاس، صػػيغة أفعػػؿ بػيف النحػػكييف كالمغػػكييف  )مجمػػة (3)
 (.225-224-223ص
  .(4/55سيبكيو، الكتاب )ج (4)
 (.2/1083ج )نصارم، ابف ىشاـ، مغنى المبيبينظر، األ (5)
 [.20األحقاؼ: ](6)
 [11غافر: ] (7)
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ة ل بيا المتعدٍّم إلى كاحد إلى الـز إلى مفعكؿ كاحد، قد يتعدٌ ، ككما يتعدل بيا الٌ (1) ﴾إِۡػَؿاصا
الثالث إال يا مف األفعاؿ المتعدية إلى نقؿ بزيدان ثكبان، كأعطيتو ديناران"، كلـ يي  نحك: "ألبستي  الثاني

عند النحاة  ىمزة النقؿ أك التعدية، فالنقؿىي:  عمـ( عمى األصح، إذف ىذه اليمزة)رأل ك 
 مرادؼ لمتعدية.

في أخكات )رأل  مقيسةإلى أف التعدية باليمزة إلى المفعكؿ الثالث  ق(215)تىب األخفشذك 
، كحسب، كزعـ( ،كعمـ( الكالـ الذم ذىب إليو األخفش، غير جائز عند  ، كىذا(2)كىف: )ظف 

ىػ( عمى عدـ جكازه باالستغناء، فقاؿ: "إف العرب 286جميكر النحاة؛ إذ احتج المازني)ت
 .(3(" )و عاقالن استغنت عف )أظننت زيدان عمران عاقالن(، كنحك ذلؾ بقكليـ: )جعمتو يظنٌ 

ئالن: "إف ما ذىب إليو األخفش يجعمنا خفش، قاالسامرائي عمى ما ذىب إليو األ /كيعقب الدكتكر
نيًجيز دخكؿ ىمزة التعدية إلى أفعاؿ متعدية إلى مفعكؿ كاحد، فتتحكؿ إلى أفعاؿ متعدية إلى 

)أكسرتي محمدان اإلناء(، بمعنى: جعمتو يكسره، كلـ  (كسر محمده اإلناءى )مفعكليف، فنقكؿ في 
نما استغنكا عن ، كما أشار (4)و بقكليـ: جعمتو يكسره"نسمع عف العرب أٌنيـ قالكا بذلؾ، كا 

الزمخشرم إلى اليمزة، كعٌدىا مف أسباب التعدية، مع تثقيؿ الحشك، كحرؼ الجر، كمٌثؿ ليا بػ: 
 .(5)أذىبتو، كأحفرتو بئران، كأعممتيو

، نحك:  أٌما ابف يعيش في شرحو لممفصؿ فقد أشار إلى أٌف زيادة اليمزة في أكؿ الفعؿ الالـز
ۡذ٬َۡجُذ٥ۡ ﴿بتو"، ك"خرج" ك"أخرجتو"، قاؿ تعالى: "ذىب" ك "أذى

َ
ًَِّبَٰذُِس٥ۡ  أ : تعالى، كقكلو (6)﴾ََ

﴿ ٓ ۡػَؿجَ  ٧َ٠َة
َ
ثََٮۡيُس٥ أ

َ
؟ كليذا  (7) ﴾ۡۡلَ٪ٍّحِ ٱ ٨ِ٦َّ  خ أال ترل أٌنو حدث بدخكؿ اليمزة تٌعد  لـ يكف مف قبؿي

 .(8)البناء معايير أيخر سنقؼ عمييا، إاٌل أٌف الغالب عميو التعدية"

أكٌد عمى أثر ىمزة التعدية فقاؿ: تدخؿ اليمزة في ىذا فالمرادم في شرحو عمى التسييؿ أٌما 
الباب عمى الثالثي، فيصير متعديان إلى مفعكؿ كاحد إف كاف الزمان، مثاؿ: )أزلتي الشيءى(، 

                                                 
 [17،18نكح: ] (1)
 .(2/1803ينظر، االنصارم، ابف ىشاـ، مغنى المبيب )ج (2)
 .(1/271صائص )جابف جني، الخ (3)
 .(99ينظر، السامرائي، الحجج النحكية )ص (4)
 .(346في صنعة اإلعراب ) صينظر، الزمخشرم، المفصؿ  (5)
 .[20األحقاؼ: ] (6)
 .[27األعراؼ: ] (7)
 .(4/299ينظر، ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج (8)
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أٌما  )أكفمت زيدان عمران(، :(، كالمتعدم إلى كاحد، يصير متعديان إلى مفعكليف، نحكوي تي نٍ ك)أبى 
 .(1)المتعدم إلى اثنيف مف باب )عًمـ(، فإف اليمزة تنقمو إلى مفعكؿ ثالث

ًمـ،  كذىب ( المتعدٍّييف كرألالسيكطٌي في ىمع اليكامع يتحدث عف دخكؿ ىمزة التعدية عمى )عى
ا : الذل كاف فاعالن، كذلؾ أقصى ما يتعٌدل الفعؿ ٌدييما إلى ثالثة مفاعيؿ، أٌكلييعى لمفعكليف فتي 

مثاني كالثالث مف ىذه المفاعيؿ ما كاف ليما كل ،)أعممتي زيدان عمران قادمان(:لمفعكؿ بو، نحكمف ا
 .(2) في باب )عمـ، كرأل( مف جكاز اإللغاء كالتعميؽ، كغير ذلؾ

حيث رأل أف ىمزة النقؿ  عباس حسف /تحدث عف ىذه الكسيمة مف كسائؿ التعدية األستاذ ك
، كالتي تنقؿ معنى الفعؿ إلى المفعكؿ كيصير بيا الفاعؿ مفعكالن الداخمة عمى أٌكؿ الفعؿ الثالثي

( ك)أخفى السحابي القمر(، كما أشار في  –غالبان –ال تقتضي تكراران كال تمٌيالن، نحك: )خفي القمىري
، بؿ تدخؿ  ىامش نفس الصفحة إلى أٌف التعدية بيذه اليمزة ليست مقصكرة عمى الثالثي الالـز

دخكليا عمى المتعدم أٌما  لمتعدم لكاحد، فتجعمو متعديان إلى مفعكليفعمى الثالثي ا-أيضان 
فٍ قيف الثنيف، فإف لـ يكف مف أفعاؿ )الي كاف  كالرجحاف(، فال يصحُّ تعديتو بيا إلى ثالثة، كا 

منيما جاز تعديتو بيا لمثالث بشرط أف يككف الفعؿ )أعمـ، كأرل( دكف أخكاتيما مف أفعاؿ اليقيف 
لعؿ ما ذىب إليو عباس حسف ىك ما دفع السامرائي إلى القكؿ بأٌنو لـ يجد مف ، ك (3)كالرجحاف

ستاذ عباس حسف في حاشية يما ذىب إليو إال ما ذىب إليو األالنحكييف مف كافؽ األخفش ف
كتابو)النحك الكافي(، حيث قاؿ: كىذا رأمه حسفه اليكـ، فإٌنو مع خمكه مف التشديد، كالتضييؽ 

ية العامة، كيالئـ التعبير المكجز المطمكب في بعض األحياف، كعميو يقاؿ: يساير األصكؿ المغك 
أظننت الرجؿ السيارة قادمة، بدالن مف جعمت الرجؿ يظف السيارة قادمة، إذ مف الدكاعي 
البالغية، كاالستعماالت الالزمة ما قد يجعؿ لو التفضيؿ، فمف الخير إباحة الرأييف، كترؾ 

 .(4)االختيار لممتكمـ

كيعقب السامرائي عمى ما ذىب إليو عباس حسف بقكلو: "كلـ يكتب ليذا الرأم الشيكع في     
 .(5)االستعماؿ عمى الرغـ مف الدعكة إليو، كذلؾ لمتكمؼ الكاضح فيو"

                                                 
 .(445ينظر، المرادم، شرح التسييؿ )ص (1)
 .(2/248جع في شرح جمع الجكامع  )ع اليكامينظر، السيكطي، ىم (2)
 .(2/165ينظر، حسف، النحك الكافي )ج (3)
 .(2/56)جسابؽالمرجع الينظر،  (4)
 .(99ينظر، السامرائي، الحجج النحكية )ص (5)
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 الدكتكر محمد المختار الميدل فقد نٌكه إلى أف ما يتعدل بو الالـز عمى قسميف:أٌما 

 و: الثالثي كغيره كىك: حرؼ الجٌر كالتضميف.األٌكؿ: ما يتعدل بو الالـز بنكعي

 كالثاني: ما يتعدل بو الالـز الثالثٌي فقط، كىك بقٌية المٌعديات.

ىي:  أكثر المعٌديات، كلذلؾ كاف التعٌدم بيا قياسٌيان؛ ألٌف األكثريةىي:  كرأل أٌف ىمزة التعدية
 .(1)مناط القياس

َ:المعانيَالتيَتفيدىاَاليمزة

اليمزة في أٌكؿ الفعؿ الثالثي لمتعدية كثيران، نحك: )ٌأٍدنىٍيتي زيدان(، ك)ألبستو ثكبان(،  تأتي زيادة     
ران قاصده(، فقد جاءت في شرح الشافية أٌف "المعنى الغالب في )أفعؿ( التعدية فما مٍ ك)أعممتو عى 

 :نحك ير،كاحد، كىك مفعكؿه لمعنى اليمزة ؛أم: الجعؿ كالتصي كاف الزمان صار بيا متعديان إلى
 أيخر مف ذلؾ: ، إاٌل أٌنيا مع التعدية قد تفيد معانيى (2)أذىبتو؛ أم: جعمتو يذىب"

ٍيتوي(، ك)أىقىٍريتيو(، ك)أىٍبغىيتو(، ك) -1         و(، أىطمىٍبتي اإلعانة: نحك قكلؾ: )أنٍحمىبتي فالنان(، ك)أىٍرعى
ٍبتي  ك ٍمب، كعمى الرعي، كعمى ًقر )أىٍحرى ل الضيفاف، كعمى مبتغاه، كعمى و( إذا أعنتو عمى الحى

 .(3) داه، كالمعنى: حمبتي الشاة لفالفمطمكبو، كعمى حرب ع

كأعجمتي الكتاب، إذا سمبت منو  ،أٌم: أزلت عنو سبب شككاه أشكيتي الرجؿ؛ "الٌسمب: نحك: -2
 .(4) "اإلبياـ

تو ذا إفحاـ، كمنو كجد :أمٌ  ؛ألفيتو ذا نجؿ، ك )أفحمتو( :أم ؛اإللفاء: نحك: )أنجمتي فالنان( -3
قكؿ عمرك بف معد يكرب لبني سيميـ : "لقد سألتنا فما أٍبخٍمتنا، كقابمتنا فما أجبنتنا، كىاجيتنا فما 

 كال جبناء، كال ساكتيف عف الرد بالحجة. بخالءأم: ما ألفيتنا  ؛(5)أفحمتنا"

نى  –المتعدية–كقد تأتي أفعؿ  -4 نيو كأىٍحزى زى و، كشغمو األمر، كأشغمو مكافقة لثالثي فعميا، نحك: حى
 .كحىب  فالفه فالنان، كأحٌبو

 
                                                 

 (.132ينظر، الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني )ص (1)
 (.1/86اإلستراباذم، شرح شافية ابف الحاجب )ج (2)
 (.3/306بف مالؾ، شرح التسييؿ )جا (3)
 (.3/306)ج لمرجع السابؽ،ا (4)
 (.6/439ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج ك (،3/306)ج لمرجع نفسو،ينظر، ا (5)
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ك)حزنني األمير حزنان(، ك)أحزنني( فاألكلى لغة قريش، كالثانية لغة تميـ، كقيًرئ بيما جميعان 
(1).

 

يما يشتركاف، كما دخمت فعىمت عمييا؛ أم: عمى كقد تدخؿ أىٍفعىمتي عمييا )عمى فىٌعمت(؛ ألنٌ  -5
 )الطكيؿ(الرُّم ة:  قمت لو: سىٍقيىان، نحك قكؿ ذم كأسقيتو(سىق ٍيتيو ) :قميؿ، قالكات( إاٌل أف ذلؾ )فٌعم

َعَىفٍَقىَكَى َةىَناقىًتيََََََََيََّمَىًلََعَوبٍَىَرَىمَىتي
َ

َأىٍبًكيَعًَ  اطًَكَىَدىهَينٍَفىمىاًَزٍلتي َوٍَبَيأيخى

ََََََََََبيثُّوَياَأَىمََّمًََادَىىَكَىتَّكأيٍسًقيوَحَى 
َ

َكجَىحٍَيَأَىًنَبَياكًَجَىتَي  َ(2)ًعبيوٍَالىَمَىاريهَي

 .(3) ( داالن عمى التكرار، الذم تيفٍيديه صيغة )فىٌعؿ(وً فقد جاء الفعؿ )أيٍسًقي

 :التعدية باليمزة بيف القياس، كالسماع

  كتباينت آراؤىـ، مف ذلؾ ،دت مكاقؼ النحاةم باليمزة بيف السماع كالقياس، فقد تعدٌ أٌما عف التعدٌ 
 كمف ذلؾ:

يمزة قياسٌي في األفعاؿ الالزمة، كسماعي في األفعاؿ المتعدية؛ إذ رأم سيبكيو: التعدم بال -
أخرجتو كأدخمتو  ىذا قمت:" غيره سٌيره إلى شيء مف يقكؿ: )دخؿ كخرج كجمس( فإذا أخبرت أفٌ 

 .(4) "كأجمستو( كما تقكؿ: )أفزعتو كأخفتو(

 رأم المبٌرد: التعدم باليمزة سماعٌي في كٌؿ مف الالـز كالمتعدم . -

أم أبي عمي الفارسي: "ال يجكز أف ينقؿ مف ىذه األفعاؿ غير ما استعمؿ منو، كلـ يجز: ر  -
 .(5)أظننت زيدان عمران منقمبان"

 .(6)رأم األخفش: التعدم باليمزة قياسٌي في الفعؿ الالـز كالمتٌعدم -

تتعدل رأم ابف السراج: حيث يقكؿ: في باب الفعؿ الذم يتعدل إلى مفعكليف "كاألفعاؿ التي  -
كانت مف ىذا الباب تقكؿ: ضرب زيده  (أفعؿ)إلى  (فعؿ)يا إذا نقمتيا مف إلى مفعكؿ كاحد كمُّ 

في المعنى مفعكؿ  كزيدان يضرب عمران، فعمره  م: جعمتي ، ثـ تقكؿ: أضربت زيدان عمران؛ أعمران 
                                                 

 (.109(، كابف القطاع، كتاب األفعاؿ ) ص3/306ينظر، ابف مالؾ، شرح التسييؿ)ج (1)
 ( .23)صديكاف ذم الرمٍّةذك الرُّم ة،   (2)
 (.2/235جسيبكيو، الكتاب )ينظر،   (3)
 (.4/55ج) المرجع السابؽ (4)
 (.176)ص اإليضاحالفارسي،  (5)
   كالمبػػػػػػرد، المقتضػػػػػػػب (،1/446(، كابػػػػػػف عقيػػػػػػػؿ، المسػػػػػػاعد)ج5/14ينظػػػػػػر، السػػػػػػيكطي، ىمػػػػػػػع اليكامػػػػػػع )ج (6)
 .(61-4/60)ج
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 ،إلى الثاني د  فعؿو متعدو إلى كاحد إلى متع م كؿ  اليمزة تيعدٍّ  ال يعني ذلؾ أف   ، لكفٍ (1)لزيد
 فالتعميـ ليس في محمو.

رأم ابف مالؾ: نقمو المرادم في شرحو عمى التسييؿ حيث قاؿ: ظاىر كالـ المصنؼ )ابف  -
 .( 2)التعدية باليمزة قياسٌي، إال فيما أغنى فيو التضعيؼ عف اليمزة مالؾ( أفٌ 

مف عدمو، فيشير  كيعقب السييمي عمى اختالؼ النحاة في القكؿ بقياسية التعدم باليمزة     
إلى أصؿو ينبني عميو باب التعدم باليمزة إلى المفعكؿ الثاني، قائـ عمى النظر إلى كؿ فعؿو 

ؾ إذا قمت: أفعمتو؛ فإنما معناه حصؿ منو في الفاعؿ صفةه )ما(، فيك الذم يجكز فيو النقؿ؛ ألنٌ 
        ) قعدك:نحاف ثالثيان، ي غير المتعدم، إذا كجعمتو عمى ىذه الصفة، كقٌمما ينكسر ىذا األصؿ ف

المتعدم فمنو ما يحصؿ لمفاعؿ منو صفةه في نفسو، فيذا يجكز أٌما  ك أقعدتو كطاؿ ك أطمتو(،
ـى زيده الخبز، كأطعمتوي، فقد حصؿ مف الفعؿ في الفاعؿ صفة في نفسو، كمنو  نقمو، نحك: طًع

مزة؛ ألف الفعؿ كاقع بالمفعكؿ، كلـ أكؿ كأخذ كضرب، فال تنقؿ باليأٌما  لًبس الثكب، كألبسو إياه،
، كلعٌؿ ما ذىب إليو السييمٌي يؤٌكد الفيـ العميؽ لمجانب (3)يحصؿ لمفاعؿ منو صفة في نفسو

المعنكٌم لمتعدية، كما أٌنو مدرؾ لمفيكـ القياس كميٌمتو في ىذا الصدد؛ حيث ربطو بالجانب 
 المعنكٌم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 (.1/177جابف السراج، األصكؿ في النحك ) (1)
 ( 446ينظر، المرادم، شرح التسييؿ )ص (2)
 (255-254-253ينظر،  السييمي، نتائج الفكر )ص (3)
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                         وَكاحدَباليمزةَفيَالقرآفَالكريـإلىَمفعكؿَباُلفعاؿَالمتعديةََاُلٌكؿ:َالمطمب
 :ان بة ترتيبان ألفبائيٌ األفعاؿ المتعدية بيمزة النقؿ في القرآف الكريـ مرتٌ  مطمبكيشمؿ ىذا ال

 آذل:َ-1

: أصابو أذنل : قىذً ةن ي  ذً ذاةن، كأى : أذنل، كأى الشيءي  ًذمى "أى الكسيط: المعجـ  جاء في       ر ك فالفه
 إِنٍّ قاؿ تعالى: ﴿، (1)آذاه إيذاءن: أصابو بأذنل"أٌما  ، كتأٌلـ منو.وً بً  رى ر  ضى ًذمى بكذا: تى يقاؿ: أى 
٣َُِٰس٥ۡ  "لًذمى أذن "أى  (2)﴾٦ِ٪ُس٥ۡ   ۦَٚحَۡكذَۡحِ  نلٍِّبٍّ ٱ يُۡؤذِي ََكنَ  َذ  فالفعؿ الـز ،(3) ، كأذاةن: أيًصيب بأذلن

بو )النبي( ككذلؾ قكلو تعالى:  فنصب مفعكالن  ،بيا مكعند دخكؿ ىمزة النقؿ عميو عيدٌ 
نٍّ ﴿ َٰ  َونَلَۡىِِبَ ٓ  ََعَ َٟ كقكلو تعالى: ﴿، (4)﴾َءاَذۡحذ٧ُُٮ٩َة   ٦َة ِ َٰل ۡدَنَٰٓ  َذ

َ
ن أ

َ
َؿۡذ٨َ  أ ٕۡ فزيادة ، (5)﴾يُۡؤَذۡح٨ََۗ  ََٚل  ُح

ىذا الفعؿ بصيغة الماضي في  جاءقد  ك، اليمزة أكؿ الفعؿ جاءت لتعديتو، بعد أف كاف الزمان 
 .(6)بصيغة المضارع  )آذيتمكنا(، كة مف سكرة إبراىيـاآلية السابق

 آسؼ:َ-2

،  أِسف"جاء في المصباح أٌف       أسفان: مف باب تًعب: حًزف كتمٌيؼ، فيك أسؼه مثؿ تعبه
ٓ   ﴿قاؿ تعالى: ، (7)كأًسؼ مثؿ غًضب كزنان كمعنى كيتعدل باليمزة فيقاؿ: آسفتو" ة ٮ٩َة ٧َ٤ٍَّٚ ُٛ  َءاَق

٧ۡ٪َةٱ َٞ   ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ  ٩ذَ
َ
َؿَٝۡنَُٰ٭٥ۡ َٚأ ۡۡجَِٕيَ  ٗۡ

َ
إلى  مدٍّ إذا غضب فىعي  ،آسؼ: منقكؿ باليمزة مف أىًسؼ، (8)﴾أ

يـ أفرطكا في المعاصي، كعدكا طكرىـ فاستكجبكا ن  ، "كمعنى اآلية أاء المفعكليف(نالمفعكؿ بو )
(آسكلـ ترد ىذه الصكرة لمفعؿ )، (9)أف نجعؿ ليـ عذابنا كانتقامنا" في  إالٌ  في القرآف الكريـ ؼى

 .(10)ىذه اآلية

                                                 
 (.32أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.53]األحزاب: (2)
 (.12لياس، كناصيؼ، معجـ عيف الفعؿ )صإ(3) 
 [.12] إبراىيـ:(4) 
 [.59األحزاب: ](5) 
 [.59-53] األحزاب:  (6)
 (.1/15الفيكمي، المصباح المنير)ج(7) 
 [.55خرؼ: ] الز  (8)
 (.2/1118الزمخشرم، الكشاؼ )مج (9)

 (.7/94(، الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو)ج8/24حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (10)
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َآنس:َ-3

ليو: أيٍنسان: سكف إليو"كرد في المعجـ الكسيط أٌف   ،توشبو كح كذىبتٍ  ،أىًنس بو، كاً 
 سبحانو ك كمنو قكلو، (1)"بو، كأبصره أزاؿ كحشتو، كالشيءى أحٌس ك طفو، الكآنىس فالنان إيناسان: 

ا ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ  َءانَۡكذ٥ُ َٚإِنۡ  ﴿تعالى: ٓ ﴿ ، كقكلو تعالى: أحسستـ :أم ،(2)﴾رُۡمؽا ا َءانَۡكُخ  إِّنِ      (3)﴾٩َةرا
بيمزة النقؿ إلى  لتعدٌ الـز ك فالثالثي  ،(4)"اإليناس ىك اإلبصار البٌيف الذم ال شبية فيو"

 .(5)مكاضع (5صيغة الماضي في )بيا فكمُّ عف مكاضعو في القرآف الكريـ أٌما  ،المفعكؿ بو
َل:آكَىَ-4

لى المكافً ك  مكافى الل أكى " الكسيط جاء في المعجـ إلى  مان: نزؿ فيو، ييقىاؿ: أنا آكً يٌ كً أي  ا 
بزيادة ىمزة النقؿ عمى  م، فالفعؿ عيدٌ (6)"عنده وي لى زى أنٍ  :عاد، كآكاه :إليول آكى  ان، كيٌ كً ظاللؾ أي 
نزع الخافض؛ ألٌف ب أٌف )المكاف( منصكبه  فاألرجحي  ،المكافى  ل فالفه كى قكليـ: أى أٌما  الثالثي،

َُٰس٥ۡ  َٔ َف ﴿ عف مكاًضعو في القرآف الكريـ: أٌما  ،المكافالمعنى: إلى  يٍَّؽُز٥ ةَوك
َ
ِ  َوخ ، (7)﴾ۦثِ٪َۡۡصِه

ة ﴿ :أيضان -كقاؿ  ْ  َول٧ٍَّ َٰ  َدَػ٤ُٮا َٙ  ََعَ َػةهُ  إََِل٫ِۡ  َءاَوىَٰٓ  يُٮُق
َ
 إََِل٫ِۡ  َءاَوىَٰٓ : ﴿كقكلو تعالى (8)﴾ۖ ۖ أ

ثََٮۡي٫ِ 
َ
٤ۡ٪َة : ﴿، كقكلو تعالى(9)﴾خ َٕ ٫ُ  ٥َ َمۡؿيَ  ۡب٨َ ٱ وََص ٍّ٦

ُ
ٓ  َءايَحا  ۥٓ َوأ ، كقكلو (10)﴾َرۡبَٮة   إَِلَٰ  َوَءاَوۡيَنَُٰ٭٧َة

ل٥َۡ  : ﴿تعالى
َ
ة ََيِۡؽكَ  خ  ،إلفادة العمكـمحذكؼ إيجازان  في ىذه اآلية كالمفعكؿ ،(11)﴾ةَوىَٰ  َٔ َف  يَت٧ًِا

( ل)آك أٌما ، (12)( مكاضع6كقد كرد ىذا الفعؿ بصيغة الماضي في ) ،كلتناسب رءكس اآليات

                                                 
 (.50-49أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.6] النساء:ػ (2)
 [.10طو:  ] (3)
 (.6/5حياف، البحر المحيط)ج األندلسي، أبك (4)
 [.29-29، القصص:7، النمؿ:10، طو:6النساء: ] (5)
 (.54أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (6)
 [.26] األنفاؿ: (7)
 [.69يكسؼ: ] (8)
 [.99يكسؼ:ػ ] (9)

 [.50المؤمنكف: ] (10)
 [.6] الضحى:(11)
 [.6، الضحى،50، المؤمنكف:99-64، يكسؼ:80، ىكد:26األنفاؿ: ](12)
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ِى٧ُِن  َصج٢َ   إَِلَٰ  ةوِيٓ  َٔ َس  َٝةَل  ﴿:قكلو تعالى في إلى ضمير المتكمـ المستتر كجكبان د المسن ٕۡ  ٨٦َِ  َح
 ؛ ألف اليمزة فيو ليست لمتعدية، بؿ حرؼ مضارعة.فمتعد  بحرؼ الجرٍّ  ،(1)﴾ۖ ل٧َۡةٓءِ ٱ

َأبدل:َ-5

، "(3)﴾َقۡٮَٰءُتُ٭٧َة لَُ٭٧َة ۡت َذجَؽَ ﴿  :،قاؿ تعالى(2)، بيدٌكان كبداءن: ظير ظيكران بٌينان "بدا الشيءي 
ا "أبٍ  اإلبداء: إظيار ، "(5)﴾ۦث٫ِِ  ََلُۡجِؽي ََكَدۡت  إِن: ﴿قاؿ تعالى، (4)كبو: أظيره" ل الشيءى دى أمن
ًقيؿ )الباء( زائده؛ ألٌف )أبدل( يتعدل باليمزة بنفسو، كقيؿ مفعكلو محذكؼ، كالتقدير  -الشيء

كالرأم األخير ، (6)"ح عند إلقائو في البحريت تصبو(، قاؿ ابف عباس: كاد )لىتيبدم القكؿى 
خرم، حيث ك يالئـ عمؿ الفعؿ مف جية أي  ،األـ مف جية ةألٌنو يتناسب مع طبيع ؛أرجح

اتصمت بو ىمزة النقؿ، فجعمتو متعديان بعد أف كاف الزمان، كربما يككف الفعؿ )تبيدل( متضمنان 
ر إلى أف اشأابف عباس  بو( خاصة أفٌ  ًسؾى لتيمٍ إف كادت بالباء، كىك ) لمعنى فعؿ آخر، يتعد

ىذا كلـ ترد صيغة الماضي الذم تعٌدل بيمزة ، عند إلقاء التابكت في اليـ كاف ىذا المكقؼ
ٌنما جاء المضارع منو في مكضع النقؿ، ًَۡط٨َُٰ ٱ لَُ٭٧َة َٚٮَۡقٮََس ﴿قكلو تعالى: :يف ىماكا   َِلُۡجِؽيَ  لنٍّ

َ٭ؿَ  ٦َة إَِلٍّ  زِيجَذَُ٭٨ٍّ  ُحۡجِؽي٨َ  َوََل ﴿ :سبحانو كتعالىكقكلو ، (7)﴾َقۡٮَٰءدِ٭٧َِة ٨٦ِ َخۡ٪ُ٭٧َة رِيَ ۥوُ  ٦َة لَُ٭٧َة َّ 
َٰ  ِِب٧ُُؿ٨ِ٬ٍِّ  َوَۡلَۡۡضِۡب٨َ  ٦ِۡ٪َ٭ة   فقد كرد في  (دو بٍ مي )أسـ الفاعؿ أٌما  ،(8)﴾زِيجَذَُ٭٨ٍّ  ُحۡجِؽي٨َ  َوََل  ُصًُٮبِ٭٨ٍِّ   ََعَ

َٟ  ِػ  َوُُتِۡف ﴿قكلو تعالى: ِك ۡٛ ُ ٱ ة٦َ  َج ُ ٱوَ  نلٍّةَس ٱ َوَُتَۡش  ٦ُۡجِؽي٫ِ  هللٍّ َّٜ  هللٍّ َظ
َ
ن أ

َ
٫َُٰ   أ حيث  .(9) ﴾َُتَۡنى

 جاء اسـ الفاعؿ مضافان إلى مفعكلو)ىا(.
َأبرأ:َ-6

"بىرىأ مف المرض، يىٍبرأي ػ مف بابي نفع كتىًعب"     
،  (بىرأ)فالفعؿ " (10)  عميو ىمزة دخمتفالـز

                                                 
 [.43ىكد:  ](1) 
 (.113ي، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف)ص األصفيان (2)
 [.121] طو: (3) 
 (.1/65أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ج(4) 
 [.10] القصص: (5)
 (.7/102حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (6)
 [.20األعراؼ:  ](7) 
 [.31النكر:ػ ](8) 
 [.37حزاب:األ ](9) 
 (.1/47الفيكمي، المصباح المنير)ج (10)



 

 

 36 

ثۡؿِئُ ى: ﴿، قاؿ تعال(1)"ٌدل إلى مفعكؿ بوعالنقؿ فت
ُ
ۡز٫٧ََ ٱ َوخ

َ
ثَۡؿَص ٱوَ  ۡۡل

َ
، كجاء في البحر (2)﴾ۡۡل

، كبىرىأى مف المرض، كأٌما أفٌ  مف الذنب كمف  "اإلبراء: إزالة الًعمة كالمرض، يقاؿ: بىًرئى الرجؿي
، ك)الكمو(: العمى، يكلد بو اإلنساف كقد يعرض لو، يقاؿ: كًمو يكمو فيك الد ٍيًف فىبىًرمءه 

(، فىداء معركؼ، كىك بياض يعترم الجمد، يقاؿ: بىًرصى فيك أٍبرىصي )الأٌما  أكمو... بىرىصي
"(3). 

َأبسؿ: -7

ُـّ الشٍيًء كمى "      : ضى اٍستيعير لتقطيب الكجو، فقيؿ: ىك  (الضـٌ )؛ كلتضمٌنو لمعنى وي عي نٍ البىٍسؿي
بٍ  ٌرـ كالميٍرتيف بىٍسؿه  (المنع)كلتضٌمنو لمعنى  ؛ؿ الكجوسً تى باسؿ كمي كقد عيٌدل بيمزة  ،(4)"قيؿ لمميحى

ن ۦٓ ث٫ِِ  َوَذ٠ِّؿۡ ﴿ النقؿ في قكلو تعالى: 
َ
ُف   دُۡبَك٢َ  أ ۡٛ ـي تي ،أم: (5)﴾٠ََكجَۡخ  ث٧َِة َج الثكاب، كالفرؽ   ٍحرى
 : تعالى تبارؾ قاؿك ىك الممنكع منو بالقير،  ؿي ، كالبسٍ بيف البسؿ كالحراـ، أٌف الحراـ عاـه 

﴿ َٟ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ِي٨َ ٱ أ ْ  َّلٍّ بِۡك٤ُٮا

ُ
ْ ٠َ  ث٧َِة خ ًرمكا الثكابى (6)﴾ۖ ۖ َكُجٮا ، كلـ ترد ىذه المادة في غير (7)، أم: حي

 الكافر(  كمنيا قكؿ الشاعر: )، ىذيف المكضعيف مف القرآف الكريـ 
َ َبغىٍيًرَبىٍعكو ٍبساليَبىًنيَّ َميراؽًََََََََََََََََََكا  ـو ٍمناهَكالًَبدى رى جى

(8)َ

َأبصر:-8

ره ي فييا، كيقاؿ لً كة التة الناظرة، كلمقي حالبصر يقاؿ لمجار "      ٍيرىة كبىصى ، قكة القمب المدركة بىصى
 ،(9)"جمع بصيرة: فبصائر، يقاؿ أبصرتي كأبصرتو كبصرتي بوأٌما  أبصار، :كجمع البصر

اٌل فيك ؛كعميو ، ك فإٌف )أبصر( يتعٌدل إف كاف فيو معنى الجعؿ، كا  يتعدل لكحظ أٌنو  الـز
ثَۡۡصَ  َذ٨٧َۡ ﴿قاؿ تعالى: ،بنفسو كبالباء

َ
ِك٫ِ  خ ۡٛ ِمَ  َو٨٦َۡ  ۦ  ٤ََِٚ٪ ًَۡ٭ة   َٔ َ٤ َٕ كقد جاءت )أبصر(  ،(10)﴾َذ

                                                 
 (.1/99يمة، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ )جضع (1)
 [.49آؿ عمراف: ] (2)
 (.456-2/475حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (3) 
 (.123األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.70األنعاـ:  ] (5)
 [.70األنعاـ:  ] (6)
 .(123األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف)ص (7)
( ك بعكنػاه:  (،2/114)جالبيت لعكؼ بف األحكص، المعاني الكبير في أبيات المعاني(8)  كيػركل )كال بػدـو قػراضو

 كسبناه.
 (.50(، الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص127األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (9)

 [.104:ألنعاـ](10) 
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بصيغة المضارع  ( مكضعان 12اآلتي:)عمى النحك  القرآف الكريـ مكزعةن  مففي عدة مكاضع 
، في حيف (2)الماضي ففي مكضعيف ىما:أٌما  .(1)محذكؼ المفعكؿ بو؛ إلفادة العمكـ كىي:

  .       (4)( مكاضع7) في الفاعؿ منو، فقد جاءاسـ أٌما  ،(3)جاء األمر في مكضعيف

 :قكلو تعالى نحك ،(5) مكاضع (8)صيغة )فعيؿ()بصير( فقد جاءت بمعنى )مبصر( في أٌما 
ۡخَمَٰ ٱ يَۡكَذٮِي ٢ۡ٬َ  ٢ُۡٝ  ﴿

َ
ََٚل  ۡۡلَِىُي  ٱوَ  ۡۡل

َ
ُؿونَ  أ ٍّ١ َٛ جاءت الصيغة  مكضعان  (43، كفي )(6)﴾َتَذ

مف مصدر الفعؿ الثالثي  ،ىي عمى األرجح صفة مشبيةك   -عز  كجؿ  -مف صفات ا  ةصف
ر( عز  كىذا ما يميؽ بجالؿ ،بداللتيا عمى السعة كالقكة كاالنتشار الالمتناىي ،الالـز )بىصي

َ ٱ إِنٍّ ﴿ تعالى: ،سمطانو نحك قكلوتعالى:اسمو، ك  ٤٧َُٮنَ  ث٧َِة هللٍّ ٕۡ  .(7)﴾ثَِىير  َت

َأبطؿ:َ-9

: بىطىؿ بيطيكالن كبي الباطؿ: نقيض الحؽ، كىك ما "        ٍطالن ال ثبات لو عند الفحص عنو، ييقىاؿي
َٓ ﴿  تعالى:، قاؿ (8)"كبيٍطالنان  َّٜ ٱ ََٚٮَر ٢َ  ۡۡلَ َُ ْ  ٦َة َوَب ٤٧َُٮنَ  ََك٩ُٮا ٕۡ ، فإذا دخمت  ،(9)﴾َح فالثالثي الـز

ٓ ﴿ تعالى:ه، قاؿ عميو ىمزة النقؿ قيؿ: أىٍبطىمو غٍيري  ة ٍّ٧َ٤َٚ  ْ ۡٮا َٞ ۡ٣
َ
ۡعُؿ  ٱ ث٫ِِ  ِصۡبُذ٥ ة٦َ  ُمٮَسَٰ  َٝةَل  خ  إِنٍّ  لّكِ

َ ٱ ٫ُ٤ُ  هللٍّ ُِ ٍّٜ  : ﴿كقكلو تعالى ،(10)﴾ َقحُۡج ٍّٜ ٱ َِلُِع ٢َ  ۡۡلَ ُِ ٢َ ٱ َويُۡج ُِ َ٭ة﴿ :تعالى ، كقكلو(11)﴾٣َۡبَٰ حَّ
َ
د  َيَٰٓ

                                                 
 ،66-9، يػػػػػػػػس: 27، السػػػػػػػػجدة: 20، ىػػػػػػػػكد: 43، يػػػػػػػػكنس: 198- 195-179،األعػػػػػػػػراؼ:  17البقػػػػػػػػرة: ] (1)

 [.5القمـ:  175،179الصافات:
 [.12، السجدة: 104األنعاـ: ] (2)
 [.179-175الصافات: ] (3)
 [.61، غافر:13،86، النمؿ:59-12، اإلسراء:67، يكنس:201األعراؼ: ](4) 
 [.2، اإلنساف: 16:، الرعد96-93، يكسؼ:19، فاطر:58، غافر:24، ىكد:50األنعاـ: ] (5)
 [.50] األنعاـ:(6) 
 [.110] البقرة:ػ (7)
 (.51الصقمي، ابف القٌطاع، كتاب األفعاؿ )ص   (8)
 [.118األعراؼ:ػ ] (9)

 [.81] يكنس:(10) 
 [.8] األنفاؿ:ػ(11) 
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ِي٨َ ٱ ْ  َّلٍّ ْ  ََل  َءا٦َُ٪ٮا ٤ُٮا ُِ َٰذُِس٥ ُتۡج ِ  َوَؽَق ذَىَٰ ٱوَ  ل٨٧َِّۡ ٱث
َ
كقد تكررت صيغة اسـ الفاعؿ مف ، (1)﴾ۡۡل

َذذُۡ٭١ُِ٤٪َة﴿  ، كمنيا قكلو تعالى:(2)( مكاضع5في ) لرباعي )أبطؿ( ا
َ
٢َ  ث٧َِة أ َٕ ٤ُٮنَ ٱ َذ ُِ  .(3)﴾ ل٧ُۡۡج

َأبقىَ-11

يبقى مف باب تعب بقاءن كباقيةن: داـ كثبت، كيتعدل باأللؼ فيقاؿ أبقيتو  الشيءي  يى قً "بى       
كاالسـ البٍقكىل كالبًقي ة"
"بىًقيى الشيءي بقاءن كباقية، ضد ، (5)﴾دََؾرُ  َوََل  ُتۡجِق  ََل تعالى: ﴿قاؿ .  (4)

؛ إلفادة العمـك بيمزة النقؿ إلى المفعكؿ بو، كىك في اآلية محذكؼه  : فمتعد  ىأبقأٌما  (6)فني"
 .كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ إال في ىذا المكضع -ال تيبقي شيئان  -كالتقدير

َأبكى:َ-11

عمى إرادة الصكت  (المُّد)مع خركج الدمكع، ك (القصر): بيكنى، كبكاءن، كقيؿ يبكى يبك"     
٫ٍّ٩ُ  ، قاؿ تعالى: ﴿(7)"و(تي يٍ اليمزة )أبكيتو(، كبالتضعيؼ )بكٌ كيتعٌدل ب

َ
َٟ  ٬ُٮَ  ۥَوخ َع ًۡ َ

 أ
ثَۡسى

َ
فالمفعكؿ محذكؼه إلفادة العمكـ، كلـ يرد ىذا الفعؿ في غير ىذا المكضع مف . (8)﴾َوخ

 القرآف الكريـ.

َأترؼ:َ-12

فان، كتيٍرفة لغة، كاأل ًرؼتى "     أترفتو أٌما  )أترفو( ا، منوك  ،في التنعـ رطى فٍ )أيٍترؼ( أى  ـٌ عتىرى
،، (9)"(مةي: أفسدتو كأبطرتو فيك )ميٍترؼه النع اسـ أٌما  فاليمزة جاءت لتعدية الفعؿ )تىًرؼ( الالـز

رآف الكريـ ، كقد كردت ىذه الصيغة في الق() مترؼ)أيٍتًرؼ( المبني لممجيكؿ فمف: المفعكؿ
َٓ ٱوَ في: ﴿ َج ِي٨َ ٱ تٍّ ْ  َّلٍّ ٧َُ٤ٮا َّ  ٓ ْ  ٦َة دۡؿُِٚٮا

ُ
 .(10)﴾ذ٫ًِِ  خ

                                                 
 [.264البقرة:  ](1)
:48، العنكبكت:173األعراؼ: ] (2)  [.27، الجاثية:78، غافر:58، الرـك
 [.173:األعراؼ ] (3)
 (.1/58الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 [.28المدُّثر:  ] (5)

 (.63الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص(6) 
 (.1/59الفٌيكمي، المصباح المنير)ج (7)
 [.43] النجـ:  (8)
 (.70الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (9)

 [.116] ىكد:  (10)
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ْ ٱوَ ﴿ تعالى:كقكلو   ٓٮا ُٕ ٓ  إَِلَٰ  رِۡص دۡؿِۡذُذ٥ۡ  ٦َة
ُ
دَۡؿَٚۡنَُٰ٭٥ۡ : ﴿كقكلو (1)﴾ذ٫ًِِ  خ

َ
ِ ٱ ِػ  َوخ ة ًَٮَٰ ۡجًَةٱ ۡۡلَ  ك ،(2)﴾ دلَّ

لذا جاء في معظمو بصيغة المبني  ؛راؼ في اآليات السابقة ابتالءن كصرفان عف الجادةجاء اإلتٍ 
ككذلؾ اسـ المفعكؿ ، ٍكرافكالني  لجدير بالعبادة كالشكر ال بالبطرتذكيران ليـ بالمنعـ ا ؛لممفعكؿ

ُ٭٥ۡ ﴿ تعالى:قكلو في  ْ  إِجٍّ َٟ  َرۡج٢َ  ََك٩ُٮا ِ َٰل  .(3)﴾٦ُۡۡتَذِيَ  َذ

َـّ:َ-13 َأت

 المنير ك في المصباح ،(4)"ى حٌد ال يحتاج إلي شيء خارج عنوي تماـ الشيًء: انتياؤه إل"    
ُـّ )بالكسر(: تكٌممىت أجزاؤه، كتىـٌ الشيري كىميمىت ًعد ةي أيامو، فيك تاـه، كييعٌدل  ـٌ الشيء يًت "ت

ۡخ ﴿ تعالى:قاؿ  ،(5)متو، كاالسـ الٌتماـ بالفتح "باليمزة كالتضعيؼ، فيقاؿ: أتممتو كتمٌ   َوَت٧ٍّ
َٟ  ََك٧َُِخ  ِ ة َرّب ٝا ۡؽَلا   ِوۡؽ َٔ ، ،(6)﴾َو عند دخكؿ اليمزة عميو )ىمزة النقؿ( أٌما  فالفعؿ الثالثي الـز

ۡت٧ۡ٧ََنََٰ٭ة﴿ تعالى:اإلكماؿ متعديان، قاؿ ى فيككف بمعن
َ
ۡۡشَذَذ٥ٍّ  َوخ َٕ ِ عىٌز ، كقكلو (7)﴾ۦٓ َرّب٫ِِ  ٦ًَِقَُٰخ  ث

ُ ٱوَ ﴿ :اسميوي  ِ  ٦ُذ٥َِّ  هللٍّ ( إلى مفعكلو )نكره( ،(8)﴾ۦ٩ُٮرِه ـٌ أٌما اآليات  ،مف إضافة اسـ الفاعؿ )ميت
بصيغة أٌما  ،(9)( مكاضع7فيي عمى النحك اآلتي: مضارع )التي كرد خالليا ىذا الفعؿ 

 (11)( مكاضع3) ، في حيف جاء األمر مف ىذا الفعؿ في(10)الماضي ففي مكضعيف
َأثبت:َ-14

ٌح، كيتعدل باليمزة        : صى "ثبت الشيءي ثبكتان: داـ كاستقٌر فيك ثابت، كثبت األمري
 .(12)قاؿ: أثبتو كثبٌتو، كاالسـ الثبات"كالتضعيؼ في

                                                 
 [.13األنبياء:  ] (1)
 [.33لمؤمنكف: ا ] (2)
 [.45الكاقعة:  ] (3)
 (.168صفياني: مفردات ألفاظ القرآف )ص األ (4)
 (.1/77الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 [.115األنعاـ:  ] (6)
 [.142األعراؼ:  ](7) 
 [.8الصؼ:  ] (8)
 [.2، الفتح:81، النحؿ: 6، يكسؼ:32، التكبة: 6، المائدة: 233-150البقرة  ](9) 

 [.6، يكسؼ: 124قرة: الب ](10) 
 [.4، التكبة: 196-187البقرة:  ] (11)
 (.1/8الفيكمي، المصباح المنير)ج (12)
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ْ قاؿ تعالى: ﴿  ُ ٱ َح٧ُۡعٮا ٌز اسميوي -، كقاؿ(1)﴾َوُيثۡجِخ يََنةٓءُ  ٦َة هللٍّ وۡ  َِلُثۡجُِذٮكَ ﴿ :عى
َ
ذ٤ُُٮكَ  أ ۡٞ ، (2)﴾َح

، كاليمزة لمتعدية، حيث حيذؼ مف اآلية األكلى المفعكؿ بو كىك العائد المنصكب  ،الثالثي الـز
كلـ يىًرد ىذا الفعؿ في .(3)كقٌدره الزمخشرم بقكلو: كييثبت غيره،كثير وي كحذفي  لػ )ما( المكصكلة،

 القرآف متعديان  باليمزة إال في المكضعيف السابقيف.
َأثخف:َ-15

انةن "ثخي       كنةن كثخى ، فيك ثخيف،، كأثخف في األرض إثخانان ف الشيءي )بالضـ كالفتح ( ثخي
َٰٓ قاؿ تعالى: ﴿،(4)كىنتو بالجراحة كأضعفتو"صار إلى العدك، كأكسعيـ قتالن، كأثخنتو: أ ٓ  َظّتٍّ  إَِذا

ۡۡثَ٪ُذ٧ُٮ٥٬ُۡ 
َ
َٰ ﴿ :أيضان  -، كقكلو (5)﴾خ ۖ ٱ ِػ  ُحۡسِؼ٨َ  َظّتٍّ ۡرِضِۚ

َ
اإلثخاف: ". كجاء في الكشاؼ: (6)﴾ۡۡل

فالفعؿ)ثخف(  .(7)": أثقمو: إذا أثبتتو، كأثخنو المرضي كالمبالغة فيو، أثخنتو الجراحاتي  ،القتؿً  كثرةي 
ا متعٌديان باليمزة)أثخف(، بعد أف كاف مكتفيان بفاعمو، كعميو فقد جاء ىذا الفعؿ متعديان غد

 بصيغة الماضي في المكضعيف السابقيف فقط.
َأثار:َ-16

كمنو  كران عمى فيعيكؿ: ىاجكثيؤي  ،: انتشرى ان ثىٍكران، كثىكىران ري كٍ كنحكىما، يىثي  كالسحابي  ثار الغباري "    
كيقاؿ:  ،(9)﴾َقَعةباة َذُذثِيُ ﴿ تعالى:، قاؿ (8)"ٌدل باليمزة فيقاؿ: أثرتيوكييعثارت،  :قيؿ لمفتنة

، قاؿ  ْ ﴿ تعالى:أثرتي األرضى زَةُروا
َ
ۡرَض ٱ َوخ

َ
ٓ  ۡۡل ۡزَثَ  وََخ٧َُؿو٬َة

َ
ة أ كالٌثكر: البقر  ،(10)﴾َخ٧َُؿو٬َة ِم٧ٍّ

                                                 
 [.39الرعد:  ] (1)
 [.30]االنفاؿ:  (2)
 (.1/416ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ)مج (3)
 (.1/8الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 [.4محمد:  ] (5)
 [.67]األنفاؿ:  (6)
 (.1/571مجالزمخشرم، الكشاؼ ) (7)
 (.1/87الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
(9) [  :  [.48الرـك

(10)  :  [.9] الرـك
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ثار( أعؿ )كقد كرد ىذا الف، (1)"ؿ في مكضع الفاعؿعً ، فيك مصدر جي ثار بو األرضي الذل يي 
 .(2)إحداىا بصيغة الماضي مكاضع (4) :متعديان باليمزة في

َأجاء:َ-17

"جاء زيده يجيء مجيئان: حضر، كييستعمؿ متعديان بنفسو كبالباء، كيقاؿ: جئت شيئان حسنان     
إذا فعمتو، كجئت زيدان، إذا أتيت إليو، كجئت بو إذا أحضرتو معؾ، كقد يقاؿ جئت إليو عمى 

يءي كاإلتيافا األصفياني فقاؿ:" مٌ كأ، (3)معنى ذىبت إليو" ٍيأةن كمىجيئان، كالمجى  ،جاء يىجيء جى
ف لـ يكف منو  :بسيكلة، كيقاؿ ءلكٌنو أعـ مف اإلتياف؛ ألٌنو مجي كذلؾ باعتبار القصد، كا 

 قاؿ تعالى: (4)"الحصكؿ، كالمجيء يقاؿ اعتباران بالحصكؿ، كما يقاؿ في األعياف كالمعاني
َٝۡىة ٨٦ِۡ  وََصةٓءَ ﴿ َ

كييقاؿ: جاء بكذا ، (6)﴾ۡۡلَۡٮُف ٱ َصةٓءَ  َٚإِذَا: ﴿كقاؿ ،(5)﴾يَۡكَعَٰ  رَُص٢ر  ل٧َِۡؽيَ٪حِ ٱ أ
َصةَٓء٬َةتعالى: ﴿ كلوقكمنو كأجاءه، 

َ
، قيؿ: ألجأىا عيدٍّل الفعؿ (7)﴾نلٍّۡؼ٤َحِ ٱ ِصۡؾعِ  إَِلَٰ  ل٧ََۡؼةُض ٱ َٚأ

ٌمما أيٍلقيت ف ،تعني: جاء بيا (لمخاضأجاءىا ا) في معاني القرآف لمفٌراء  ، ك(8)بيمزة النقؿ
إذ يرل الفراء أٌف ؛ (9)﴾ۡۡلَِؽيؽِ  ٱ ُزبَؿَ  َءادُٮِن ﴿ تعالى:الباء جعمت في الفعؿ ألؼ، كما في قكلو 

 عي المتتبٌ ، ك (10)كائتكني بزبر الحديد الباء؛ إذ األصؿ، )بزبر الحديد(، تً فى ذً حي  مااليمزة ًزيدت بعد
ىا تعدٍّيو بنفسو، كما في أكثري  يرل أٌنو جاء عمى عدة صكر: لمفعؿ )جاء( في القرآف الكريـ

ة﴿ تعالى:قكلو  ِ ٱ ِٔ٪ؽِ  ٨ِ٦ّۡ  ٠َِتَٰتر  َصةَٓء٥٬ُۡ  َول٧ٍَّ مف  عان ضمك  (157 ) فقد جاءت في ،(11)﴾هللٍّ
ِ  َصةٓءَ  ث٢َۡ ﴿ تعالى:نحك قكلو  (،بالباء)التعدية أٌما  مكضعان،( 227)أصؿ  ِّٜ ٱث ، ففي (12)﴾ ۡۡلَ

 سبحانو ك نحك قكلو ،االكتفاء بالفاعؿ دكف النظر إلى المفعكؿ في حيف أفٌ  ،مكضعان ( 21)
                                                 

 (.181األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (1)
(2)  : (، 9] الرـك :71المضارع فػ:البقرة:أٌما  )ماضو  [.9، فاطر:48، الرـك
 (.1/116الفيكمي، المصباح المنير)ج(3) 
 (.212اغب، مفردات ألفاظ القرآف )صاألصفياني، الر  (4)
 [.20] يس: (5)
 [.19] األحزاب:(6)
 [.23مريـ: ] (7)
 (.212األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (8)
 [.96الكيؼ: ] (9)

 (.2/164ينظر، الفٌراء، معاني القرآف )ج(10)  
 [.89] البقرة:  (11)
 [.37الصافات: ] (12)
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ِ ٱ ٩َۡۡصُ  َصةٓءَ  إِذَا﴿ تعالى: ۡذطُ ٱوَ  هللٍّ َٛ ف تىعٌدل الفعؿ فييما يمكضعفي ، ك كضعان م (47) :ففي ،(1)﴾٣ۡ
وۡ : ﴿تعالى)بمف( ك )الالـ( فاألكؿ قكلو 

َ
َظؽر  َصةٓءَ  أ

َ
ٍِ ٱ ٨ِ٦َّ  ٦ِّ٪ُس٥ أ ِ ةٓن َ٘ كالثاني قكلو ، (2)﴾٣ۡ

ة﴿ :ىتعال ، كالمكضع الذل أشرنا إليو آنفان حيث تعدل الفعؿ بيمزة (3)﴾ل٧ًَِِقَٰذِ٪َة ُمٮَسَٰ  َصةٓءَ  َول٧ٍَّ
 .(سكرة مريـ )النقؿ في 

 صكرة مف ىذه الصكر فعمى النحك اآلتي: مكاضع كؿٌ  أٌما عف

 (4):  المتعدم بنفسو -أ

 .(5):المتعدم بالباء -ب

 .(6):بفاعمو ما جاء مكتفيان  -جػ

                                                 
 [.1] النصر: (1)
 [.6، المائدة: 43اء: ] النس (2)
 [.143األعراؼ: ] (3)
-81-61-19، آؿ عمػػػػػػػػػراف:275-253-213-211-209-145-120-101-92-89-87]البقػػػػػػػػػرة: (4)
-61-48-44-32-19-15-6، المائػػدة:174-170-153-90-83-64-62، النسػػاء: 86-105-183
-63-34-5-4، األعػػػػػػػػػػراؼ:157-124-109-104-61-54-43-34-31-25-5، األنعػػػػػػػػػػاـ:70-84
-77-76-74-22-22-13، يػػػػػػكنس:128التكبػػػػػػة: ،19، األنفػػػػػػاؿ:69-73-85-101-113-126-131
، 61ػػػػ الحجػػػر:9، إبػػػراىيـ:37، الرعػػػد:110-50، يكسػػػؼ:120-78-77-74-69،ىػػػكد:93-94-97-108

، 29-4، الفرقاف:39، النكر:99-70-68-44،المؤمنكف:72، طو: 43، مريـ:55، الكيؼ:101-94اإلسراء:
، 68-53-39-33-31، العنكبػػػػػػػػػػػكت:48-36-25-25، القصػػػػػػػػػػػص:36-13-8ؿ:، النمػػػػػػػػػػػ206الشػػػػػػػػػػػعراء:

: ، 4،ص:84، الصػػػػػافات:13:، يػػػػس42-42-37-25، فػػػػػاطر:43-32، سػػػػبأ:10-9، األحػػػػػزاب47-9الػػػػرـك
، 14، الشػػػػػػػػػػػػكرل:41-20-14، فصػػػػػػػػػػػػمت:83-66-34-34-28-25، غػػػػػػػػػػػػافر:73-71-59-32الزمػػػػػػػػػػػػر:
، 5-2، ؽ:6، الحجػرات:18، محمػد:7، األحقػاؼ:17،  الجاثيػة:17-13، الػدخاف:47-38-30-29الزخرؼ:
-2، عػبس:9، الممػؾ:11، المنػافقكف:6، الصػؼ:12-10-1، الممتحنػة:8، المجادلػة:14-4، القمر:23النجـ:

 [.4، البٌينة:9
، 84-84-85، القصص:10، العنكبكت:100-72، يكسؼ:143-116-53-43، األعراؼ:91األنعاـ: ] (5)

 [26، الذرايات:33، ؽ:63، الزخرؼ:33-37، الصافات:11-13، النكر:90-19النمؿ:
، 101-94-82-76-66-85-12، ىػػػػػػػػػػػكد:80-49-47، يػػػػػػػػػػػكنس:90-48، التكبػػػػػػػػػػػة:34األعػػػػػػػػػػػراؼ: ] (6)

، 98، الكيػػػػػػػػػػػؼ:104-81-7-5، اإلسػػػػػػػػػػػراء:113، النحػػػػػػػػػػػؿ:67، الحجػػػػػػػػػػػر:96-58-19-18-16يكسػػػػػػػػػػػؼ:
= ، 20:س، يػػ45، فػػاطر:49ػػػ سػػبأ:19األحػػزاب:، 20، القصػػص:84-42، النمػػؿ:41، الشػػعراء:27المؤمنػػكف:
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َأحبط:َ-18

بً "      بيكطان  العمؿي  طى حى ٍبطان أك حي مف باب تعب: فسد كىدر، كحبط يحبط مف باب ضرب  ،حى
 عمميوي: بىطىؿ، فىسىدى، ذىب سيدنل فالفعؿ الـزك  ،(1)لغةه، كأحبطت العمؿ كالدـ )باأللؼ( أىدرتو"

بىطان: انتفخ بطنوى مف كثرة الباءبكسر أٌما  ًبطى الحيكافى حى : بىطؿى  ،أك فساده ،األكؿ: حى كالعمؿي
فإذا دخمتو ىمزة النقؿ غدا متعديان بنفسو، كما في ، (2)عمى ىذه الصكرة الـز-أيضان -فالفعؿ
ٍَ ﴿ تعالى:قكلو  ۡظجَ

َ
َم٤ََُٰ٭٥ۡ  َٚأ ۡٔ َ

 مكاضع (3، كقد جاء ىذا الفعؿ بصيغة الماضي في )(3)﴾أ
 .(4)كبصيغة المضارع في مكضع كاحد

َأحدث:َ-19

: حدكثان: كقع"حدث الشيء      أحدث الشيءى: أٌما  : حدكثان، كحداثة: نقيض قىديـ، كاألمري
٢ٍّ ﴿ تعالى:نحك قكلو  ،"(5)ابتدعو كأكجده َٕ َ ٱ ٣َ ؽَ  ُُيِۡؽُث  هللٍّ ٕۡ َٟ  َب ِ َٰل ا َذ ۡمؿا

َ
تعالى: كمنو قكلو  ،(6)﴾أ

﴿ َٰٓ ۡظِؽَث  َظّتٍّ
ُ
َٟ  أ َ ا ٦ِۡ٪٫ُ  ل  ﴿ :أيضان –كمنو  ،ية)أيٍحًدث( لمتعدتعالى:فاليمزة في قكلو  ،(7)﴾ذ٠ِۡؿا

٤ٍُّ٭٥ۡ  َٕ ٮنَ  ٣َ ُٞ وۡ  َحذٍّ
َ
ا لَُ٭٥ۡ  ُُيِۡؽُث  أ  .(8)﴾ذ٠ِۡؿا

َأحزف:َ-21

زىفي كالحزكنة: خشكنة في األرض      كفي النفس كذلؾ لما يحصؿ فييا مف الغٍـّ  ،"الحى
نۡ  َوََل ﴿ :ىقاؿ تعال رٍّ كالثالثي يتعدل بحرؼ الج ،"(9)كيضاده الفرح ـَ ًۡ٭٥ِۡ  ََتۡ َ٤ َٔ﴾(10). 

                                                                                                                                          

، 34-33، النازعػػػػػػات:14، الحديػػػػػػد:4، نػػػػػػكح:9، الحاقػػػػػػة:10، الحشػػػػػػر:19،21، ؽ:18، محمػػػػػػد:78غػػػػػػافر:=
 [.1، النصر:22الفجر:

 (1/118الفيكمي، المصباح المنير)ج(1) 
 (.76-75ينظر، الياس، كناصيؼ، معجـ عيف الفعؿ )ص (2) 

 [9] محمد:  (3)
 [.32المضارع( فػ: محمد: )أٌما  )الماضي(،28-9، محمد: 19األحزاب: ] (4)
 (.181أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (5)
 [.1الطالؽ: ] (6)
 [.70] الكيؼ: (7)
 [.113طو:  ] (8)
 (.231األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (9)

 [.88] الحجر:(10)
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ًزف(، كقيؿ: مف )أحزف(، فيؿ  متعد  فٍحزيف يى أٌما  بنفسو، كاختمؼ في ماضيو فقيؿ: مف )حى
نو) أفٌ األٌكؿ: فيرل أٌما  أـ بالتغيير لحركة العيف، رأياف ،التعدية بيمزة النقؿ زى لغة قريش،  (حى

ُجُ٭٥ُ  ََل : ﴿ىقيًرئ بيا في قكلو تعال ـُ عُ ٱ َُيۡ ـَ َٛ ۡزَِبُ ٱ ٣ۡ
َ
قرأ بيا أبك جعفر، كأحزنو: لغة تميـ  ،(1)﴾ۡۡل

ٍيصف كابف ميحى
كرد خالليا في  يالمكاضع التأٌما  اسـ المفعكؿ: )محزكف( مف حزنوي،ك ، (2)
لغتيف  فيمف طريقيف  -ىنا –فالتعدم لمفعؿ )حزف( جاء ، (3)( مكاضع11ففي)القرآف الكريـ 

التغيير ييٍعتدُّ بيما مف لغات العرب، األكلي: لغة قريش التي ال تيمز فجاءت التعدية ب
 لغة تميـ فبيمزة النقؿ. الثانية:أٌما  الظاىرم لعيف الفعؿ

َأحسف:َ-21

في  أك إحسافه  ،ف إلى فالفسً ، يقاؿ: أحٍ ه غير إنعاـ عمى ٌما إ مصدر اإلحساف، كىكال       
ِيٓ ٱ﴿ :ىقاؿ تعال ،(4)ـ عممان حسنان، أك عمؿ عمالن حسنان الفعؿ، كذلؾ إذا عمٌ  ۡظَك٨َ  َّلٍّ

َ
ءٍ  ُكٍّ  أ  ََشۡ

٫ُ َػ٤َ  ٓ  ۥإ٫ٍّ٩ُِ ﴿ تعالى:كقكلو  ،(5)﴾ۖۥ َٞ ۡظَك٨َ  َرّبِ
َ
ۡظَك٨َ  َوَٝؽۡ ﴿ تعالى:قكلو أٌما  ،(6)﴾٦َۡسَٮاَي   أ

َ
 إِذۡ  ِبٓ  أ

ۡػؿََصِن 
َ
ۡض٨ِ ٱ ٨٦َِ  أ  بإلي فما بالو يتعدل ىنا بالباء لتتعد (أنعـ))فأحسف( بمعني  ،(7)﴾لّكِ

ل يتعدل بالباء كىذا مقاـ يناسبو الذ ،الراجح أٌف الفعؿ أىٍحسىف أيٍشًرب معنى الفعؿ )لطؼ(
مف مؤامرات  بو بعد أف أنجاه مف كؿ ما أحاط ،لطؼ ا كحفظو كرعايتو ليكسؼ عميو السالـ

( غالبان ىجاء فعمو متعديان بحرؼ الجر )إل ،نعاـاإل ىبمعن فكالمالحظ أف اإلحسا، كمكائد
 تعالى:، كما في قكلو كباالكتفاء بصيغة الفعؿ كفاعمو إلفادة العمكـ في بعض األحياف

ِي٨َ ﴿ ْ  ٣َِّّلٍّ ۡظَك٪ُٮا
َ
ِ  ِػ  أ ۡجًَةٱ َهَِٰؾه ُ٭٥ۡ  َُيَۡكجُٮنَ  َو٥٬ُۡ ﴿ تعالى:قكلو أٌما  ،(8)﴾َظَك٪َحر   دلَّ جٍّ

َ
 ُُيِۡكُ٪ٮنَ  خ

ة ًٕ  و.نفسببو إلى مفعكؿ  لدٌ تقاف فتعى بمعني اإل، ف(9)﴾ُوۡ٪

                                                 
 [.103األنبياء: ] (1)
 (.219، السبعة في القراءات)ص، ابف مجاىد (1/346، الجامع ألحكاـ القرآف )جالقرطبي (2)
، 103، األنبيػػػػػػػاء:88، الحجػػػػػػػر:13، يكسػػػػػػػؼ:65، يػػػػػػػكنس:33، األنعػػػػػػػاـ:41، المائػػػػػػػدة:176آؿ عمػػػػػػػراف: ] (3)

 [.10، المجادلة:76، يس:23لقماف:
 (.236األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر،  (4)
 [.7] السجدة: (5) 
 [.11، الطالؽ:3التغابف: ،7،، السجد:64، غافر:30-23:] يكسؼ(6) 
 [.100يكسؼ:  ](7) 
 [.30] النحؿ: (8)
 [.104الكيؼ: ] (9)
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َأحصف:َ-22

نيعى: فيك حصيف، كالمرأ     ف المكاف: حصانةن: مى ف ت فيي حى "حىصي ، ةي ًحٍصنان، كحصانة: عى صافي
: تزٌكج، كالشيءى: منعو كصا ٍصفى الرجؿي ۡظَى٪َۡخ  ٣ٍِّّتٓ ٱوَ ﴿ تعالى:قاؿ ، (1)"ونكأحى

َ
، (2)﴾َٚۡؿَصَ٭ة أ

رادة الجعؿ إلى المفعكؿ بو بنفسو ،فالفعؿ عيٌدل بيمزة النقؿ عف مكاضعو في القرآف أٌما  ،كا 
اسـ المفعكؿ مف )أحصف( أٌما  ،(3) كىي: كاضع( م3الكريـ فبصيغة الماضي جاء في )

 .(5) ، كاسـ الفاعؿ في مكضعيف(4) ( مكاضع9ففي)
َفى:أحَ-23

ًفيى الرجؿي يحفى      ًفيى مف كثر  ،"حى ة المشي: حفىن ػ فالثالثي مف باب تىًعب حفاءن، ككذلؾ: حى
"الـز  : تعالى بحانو كس قاؿ ،(6)أٌما: أحفى الرجؿي شاربو: بالغ في قٌصو، كفي المسألة: ألح 

ًُۡعُِٛس٥ۡ  ٧ُ١ُ٤ۡٮ٬َة َٔ يَۡس  إِن﴿ ْ  َذ  ،فاليمزة لمتعدية، كجاء في البحر: "أحفاه في المسألة،(7)﴾َتۡجَؼ٤ُٮا
( جاء متعٌديان إلى ضمير فالفعؿ)أحفى.(8)لـ يترؾ شيئان مف اإللحاح، كأحفى شاربو: استأصمو"

.الغائبيف في اآلية السابقة، حيث تحققت إرادة الجعؿ كال  تصيير، كىك بدكف اليمزة الـز
24-َ: َأحؿَّ

ـى فيك )بالكسر( حً  ؿُّ حؿ  الشيء يحً        ، كيعدل باليمزة كالتضعيؼ، فيقاؿ ًحؿٌّ الن خالؼ حري
َظ٢ٍّ  ﴿ أحممتو كحممتو كمنو قكلو تعالى:

َ
ُ ٱ َوأ َٓ ٱ هللٍّ ًۡ مَ  ۡۡلَ ْ  ٱ وََظؿٍّ ا حٌؿ أٌما  ، أم: أباحو،(9)﴾ لّؿِبَٮَٰ

، كحٌمت المرأة للزكاج: زاؿ المانع الذم كانت متصفةن بو الديف حمكالن: انتيى أ جمو، فيك حاؿٌّ
ن  ؿ  : خرج مف إحرامو، )كأفيي حالؿ، كحٌؿ المحـر حالٍّ ، كأحؿ  صار ( باأللؼ مثمو فيك ميًحؿٌّ حى

ْ : ﴿، قاؿ تعالى(10)أٌم: نزؿ فيو ؛بالمكافؿ  كحى  ـى رى كىك ماعدا الحى  ؿٍّ في الحً  َظ٤َّٮا
َ
 َدارَ  ٥ۡ َٝۡٮَم٭ُ  َوأ

                                                 
 (.201أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.25:نساءال ](2) 
 [.12، التحريـ:91نبياء:، األ25النساء: ](3) 
 [.14، الحشر:4،23:، النكر5،5، المائدة: 25،25،25،،24النساء:  ] (4) 
 [.5،المائدة: 24ء: النسا ] (5) 
 (.1/143الفٌيكمي، المصباح المنير)ج (6)
 [.37] محمد:(7) 
 (.8/85حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك(8) 
 [.75البقرة:  ] (9)

 (.148-1/147ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (10)
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الخافض  فبنزعالثاني أٌما  ،فقد تعٌدل الفعؿ بيمزة النقؿ إلى مفعكليف، أك إلى كاحد ،(1)﴾ۡۡلََٮارٱ
ؿ  الشيء كحٌمموأٌما  ،أم: أنزلكىـ ،أم: )بدار البكار(  تعالى: قكلو ، فمنوأم: جعمو حالالن ، أحى

ِظ٤ٍّۡخ ﴿
ُ
٩َۡع٥َُٰ ٱ ٣َُس٥ُ  َوأ

َ
حَّ ﴿ تعالى:كقكلو  ،(2)﴾ۡۡل

َ
د ٓ  نلٍِّبَّ ٱ َ٭ةَيَٰٓ ة ۡظ٤َ٤ۡ٪َة إِجٍّ

َ
َٟ  أ َ َٟ  ل ۡزَنََٰص

َ
كأصؿ ، (3)﴾أ

ؿُّ العقدة، كمنو قكلو  : حى ؿٍّ َؽةا  ۡظ٢ُۡ٤ ٱوَ ﴿ تعالى:الحى ۡٞ : نزلت ،(4)﴾٣َِّكةِن  ٨ِ٦ّ ُخ ؿٍّ  ،كحممتي مف حى
م وي غيره: أنزلو  أما عف مكاضعو في القرآف الكريـ متعديان باليمزة.(5)األحماؿ عند النزكؿ، كأحى

، في حيف جاء اسـ الفاعؿ (7)( مكاضع3المضارع ففي )أٌما  ،(6)( مكضعان 12ماضيان ففي ) 
ًۡؽِ ٱ ُُمِّلِ  َدۡيَ ﴿في قكلو تعالى: ،مف الفعؿ أحؿ  مضافان إلى مفعكلو ٩ذ٥ُۡ  لىٍّ

َ
َۗ  َوأ  .(8)﴾ ُظُؿٌم

َأحيا:َ-25

فيقاؿ: أحياه  ،ةحيي يحيىى مف باب تعب حياةن فيك حٌي، كالجمع أحياء، كيتعٌدل باليمز "   
في )حٌي(  -بالفتح كالمد -استحييتو )بياءيف( إذا تركتو حيان فمـ تقتمو، كحيا منو حياءن أٌما  ا،

 :الحياة تيستعمؿ عمى أكجوو ، ك (9)عمى فعيؿ"
ْ ٱ﴿  :عز  كجؿ  - القكة النامية المكجكدة في النبات كالحيكاف، قاؿ -1 ٧َُ٤ٓٮا نٍّ  ٔۡ

َ
َ ٱ أ ۡرٱ يُۡحِ  هللٍّ

َ
 َض ۡۡل

ؽَ  ٕۡ  .(10)﴾َمۡٮدَِ٭ة   َب

ۡظًَةٓءُ ٱ يَۡكَذٮِي َو٦َة تعالى: ﴿القكة الحس اسة كبو سمى الحيكاف حيكانان، قاؿ  -2
َ
 َوََل  ۡۡل

َُٰت ٱ ٦َۡن
َ
 .(11)﴾ۖ ۡۡل

 

                                                 
 [.28إبراىيـ: ] (1)
 [.30] الحج:  (2)
 [.50] األحزاب: (3)
 [.27طو: ] (4)
 (.251ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (5)
، 30، الحػػػج:28، ابػػػراىيـ:96-5-4-1،المائػػػدة: 160-24، النسػػػاء:50، آؿ عمػػػراف:275-187البقػػػرة: ] (6)

 [.3فاطر:
 [.37-37، التكبة 157عراؼ:األ ] (7)
 [.1المائدة: ] (8)
 (.1/160الفيكمي، المصباح المنير)ج (9)

 [.17] الحديد: (10)
 [.22فاطر: (11)
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وَ ﴿  تعالى:القكة العاممة العاقمة، كقكلو  -3
َ
ة ََكنَ  ٨٦َ أ ًۡذا ًَۡن٫َُٰ  ٦َ ۡظًَ

َ
 .(1)﴾ َٚأ

ِي٨َ ٱ ََتَۡكَبٍّ  َوََل  : ﴿تعالى ولك ىذا قعمى عبارة عف ارتفاع الغـٌ، ك  -4 ْ  َّلٍّ ِ ٱ َقب٢ًِِ  ِػ  ُٝذ٤ُِٮا  هللٍّ
َٰدَ ا   ٦َۡن

َ
ۡظًَةٓءٌ  ث٢َۡ  أ

َ
 .(2)﴾يُۡؿَزُٝٮنَ  َرّبِِ٭٥ۡ  ِٔ٪ؽَ  أ

ْ ٱ تعالى: ﴿ة األبدية، قاؿ خركيٌ الحياة األي  -5 ِ  ۡقذَِضًُجٮا  ل٧َِة َدََعُز٥ۡ  إَِذا َول٤ِؿٍُّقٮلِ  هلِلٍّ
 .(3)﴾ۖۖۡ ۖ ُُيًًُِۡس٥ۡ 

 .(4)حٌي ال يصٌح عميو المكت كفي ،ة التي يكصؼ بيا البارمالحيا -6

 .(5)مكضعان  (21)في ى( المتعدم بيمزة النقؿ بصيغة الماضييى كقد كرد ىذا الفعؿ)أحٍ 

اسـ الفاعؿ مف  في حيف جاء.(6)مكضعان  (27أٌما صيغة المضارع )ييٍحيي( فقد كردت في )
 (7)مصدر الفعؿ )أحيى( في مكضعيف

 أخرج:َ-26
ز مف مقٌره أك حاًلًو، سكاءه كاف مقرُّةي داران، أك بمدان أك ثكبان، كسكاءه كاف خرج        خركجان: بىرى
ة ٦ِۡ٪َ٭ة ََٚؼَؿجَ ﴿ تعالى:حالةن في نفسو، أك في أسبابو الخارجية، قاؿ  حالوي  ٛا ِ  (8)﴾َحَۡتٍَُّٝت   َػةٓن
ر ما يقاؿ في األعياف، قاؿ كاإلخراج أكث ،(9)﴾َقب٢ًِ   ٨ِ٦ّ ُػُؿوج   إَِلَٰ  َذَ٭٢ۡ ﴿ :أيضان  –كقاؿ

ٓ ﴿  تعالى: َٟ  ٧َ٠َة ۡػؿََص
َ
َٟ  أ َٟ  ٨ِ٦   َربَّ ِ  ثَحۡذِ ِّٜ ٱث  (11).التخريج فأكثر ما يقاؿ في العمكـأٌما  ،(10)﴾ۡۡلَ

                                                 
 [.122] األنعاـ: (1)
 [.169] آؿ عمراف: (2)
 [.24األنفاؿ: ] (3)
 (.270-269-268ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
، 122، األنعػػػػػػػػػػػػػػاـ:32-32، المائػػػػػػػػػػػػػػدة:169-49، آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػراف:258-243-164-154-28البقػػػػػػػػػػػػػػرة: ] (5)

، 11، ؽ:5، الجاثيػػػة:39، فصػػػمت:11،غػػػافر:33:، يػػػس9فػػػاطر:، 63، العنكبػػػكت:66لحػػػج:، ا21،65النحػػػؿ:
 [.44النجـ:

، 56، يػػػكنس:116، التكبػػػة:24، األنفػػػاؿ:158، األعػػػراؼ:156، آؿ عمػػػراف:259-258-73-28البقػػػرة: ] (6)
:81، الشػػعراء:80، المؤمنػػكف:66-6الحػػج: ، 9، الشػػكرل:68، غػػافر:79-78، يسػػف:50-40-24-19، الػػرـك
 [.40، القيامة:17-2، الحديد:33ألحقاؼ:، ا26، الجاثية:8الدخاف:

(7) : :50] الرـك  [.39، كفيٍصمتى
 [.21القصص: ] (8)
 [.11غافر: ] (9)

 [.5األنفاؿ: ] (10)
 (.278األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص، ينظر (11)
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لتعدية الفعؿ الثالثي )خرج(، كقد كردت في القرآف  تفاليمزة في )أخرج( ىمزة نقؿ، جاء
أٌما ما جاء بصيغة المضارع ، (1)كىي  الماضي كاألمر تيبصيغ مكضعان  (51 )فيالكريـ 
في جاء مف مصدر الفعؿ )أخرج( عمى اسـ الفاعؿ )ميٍخًرج( ك  ،(2)مكضعان ( 36ج( ففي ))ييٍخرً 
 .(3)مكاضع (3)

 .(5)مكاضع (5في حيف جاء المصدر عامالن في )،(4)مكاضع (4اسـ المفعكؿ ففي )أٌما 

َأخزل:َ-27

ًزًم الرجؿ: لىحًقو انكسار، ٌما مف غيره مفٌما إ "خى كىك ضرب مف ، نفسو )الحياء( كا 
كقد ىذا الفعؿ إلى المفعكؿ بيمزة النقؿ نقكؿ: أٍخزل اي المنافقيف،  لكيتعد ،(6) االستخفاؼ"

ٓ  : ﴿جاء بصيغة الماضي في مكضع كاحد كىك قكلو تعالى َٟ  َربٍّ٪َة ؽۡ  نلٍّةرَ ٱ دُۡؽِػ٢ِ  ٨٦َ إ٩ٍِّ َٞ  َذ
ۡيذ٫َُ  ـَ ۡػ

َ
 تبارؾ ك ، في حيف جاء اسـ الفاعؿ في قكلو(8)( مكاضع6عو ففي)مضار أٌما  ،(7)﴾ۖ ۥ  أ

نٍّ  ﴿ تعالى:
َ
َ ٱ َوأ ِؿِي٨َ ٱ ُُمۡـِي هللٍّ َٰٛ  .(9)﴾٣َۡك

 
 

                                                 
، 99-99-93، األنعػػػاـ:75، النسػػػاء:195-110، آؿ عمػػػراف:267-246-191-191-36-22البقػػػرة: ] (1)

، 78، النحػػػػػػؿ:34، الحجػػػػػػر:32-5، إبػػػػػػراىيـ:100، يكسػػػػػؼ:40، التكبػػػػػػة:5، األنفػػػػػػاؿ:57-32-27األعػػػػػراؼ:
، 82-56، النمػػؿ:57، الشػػعراء:40، النػػكر:107، المؤمنػػكف:40الحػػج: -88-53، طػػو:66، مػػريـ:80اإلسػػراء:

، 35، الػػػػػػذرايات:29،الفػػػػػػتح:13، محمػػػػػػد:17، األحقػػػػػػاؼ:77-،ص32:، يػػػػػػس37-27، فػػػػػػاطر:20القصػػػػػػص:
 [.2، الزلزلة:4، األعمي:31-29، النازعات:9، الممتحنة:12-11-8-2ر:الحش

، 31-31، يػػػػػػػػكنس:30، األنفػػػػػػػاؿ:110، األعػػػػػػػراؼ:95، األنعػػػػػػػاـ:22، المائػػػػػػػدة:257-257-61] البقػػػػػػػرة: (2)
، 35، الجاثيػػػة:67، غػػػافر:21، الزمػػػر:43، األحػػػزاب:35، النمػػػؿ:35، الشػػػعراء:117-63، طػػػو: 76اإلسػػػراء:
-57، األعػراؼ:99، األنعػاـ:18، نػكح:11، الطػالؽ:8، المنافقكف:8-1، الممتحنة: 9:، الحديد37-29محمد:
 [.15، النبأ:27، السجدة:37، النمؿ:5، الحج:55، طو:13، اإلسراء:13، إبراىيـ:88
 [.64، التكبة:95، األنعاـ:72] البقرة: (3)
 [.67، النمؿ:167، الشعراء:35، المؤمنكف:48الحجر: ](4) 
 [.9، الممتحنة:13، التكبة:240-217-85] البقرة:(5) 
 (.281األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف  )ص (6)
 [.192ؿ عمراف:آ ] (7)
 [. 8، التحريـ: 5، الحشر:40، الزمر: 27، النحؿ:93-39ىكد: ] (8)
 [.2التكبة: ] (9)
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َأخسر:َ-28

ٍسران،  ًسرى خي ٍسرانان، كيتعٌدل باليمزة، فيقاؿ: )أخسرتو(، كخى ٍسران، كخي ًسرى في تجارتو خسارة، كخي "خى
ٍسرانان  سىٍرتو مف باب ضرب لغة فيو"رتي اسى خٍ ىمؾ، كأ :أيضان - كخي قاؿ  (1)لميزاف إخساران، كخى

ْ  َوََل تعالى: ﴿ وا ًسرى مي كجاء في البحر أٌف )أخسر( ، (2)﴾ل٧ِۡزَيانَ ٱ ُُتِِۡسُ عىٌدل باليمزة، إذ يقاؿ خى
و ََكلُٮ٥٬ُۡ  ِإَوَذاكمنيا قكلو تعالى: ﴿، (3)الرجؿي كأخسره غيره

َ
َز٩ُٮ٥٬ُۡ  أ ونَ  وٍّ ، فصيغة (4)﴾ُُيِِۡسُ

اسـ الفاعؿ منو أٌما  مضارع مف ىذا الفعؿ لـ تأًت في القرآف سكل في ىذيف المكضعيف،ال
ْ ﴿ ففي قكلو تعالى: ۡوُٚٮا

َ
٢ًَۡ ٱ أ ْ  َوََل  ١َ٣ۡ  .(5)﴾ل٧ُۡۡؼِِسِي٨َ ٱ ٨٦َِ  دَُسٮ٩ُٮا

َأخمد:َ-29

ٍمدىان، كخي " مىدى: خي ، كأىٍخمىد فالفه بالمكاف: خمد بو كأخمد الشيءى: أبمي خى قاه كأدامو ككذلؾ كدان: داـ كبقيى
كما في قكلو  ،يأتي متعديان بنفسو (أخمد)كعميو فإف ، (6)"خٌمده ييعٌدل بنفسو كبحرؼ الجر

نٍّ  َُيَۡكُت تعالى: ﴿
َ
هُ  ۥٓ ٦َةَلُ  أ ۡػََلَ

َ
قد يرد باليمزة  إذٍ و مع ىمزة النقؿ كانت إرادة الجعؿ؛ ؛ ألنٌ (7)﴾أ

ۡػََلَ  ۥٓ َوَل١َِٰ٪٫ٍُّ  ﴿ نحك قكلو تعالى: الزمان،
َ
ۡرِض ٱ إَِل  أ

َ
َٓ ٱوَ  ۡۡل ٫َُٰ   تٍّجَ  أك متعديان بحرؼ الجٌر. ،(8)﴾  ٬ََٮك

 :أخمص -31

مىص" ميكصان، كًخالصان: صفا كزاؿ عنو شىٍكبو؛، خى مىصى  خي أٌما  ،كنجا ،فى كٍرطىتو: سمـ منيامً  كخى
كأخمصيا لو،  أخمص الشيءى: أصفاه كنٌقاه: كقد ييٌعدل إلى مفعكليف، نحك: أخمصو النصيحةى 

يتعدل إلى مفعكؿ كاحد  ،، فالفعؿ الثالثي المجرد الـز(9)"مص فالنان: اختاره كاختٌصوكأخ
لى مفعكليف بالتضميف لفعؿ يتعدل الثنيف، كمف المتعٌدم لمفعكؿ كاحد  باليمزة )ىمزة النقؿ( كا 

                                                 
 (.1/143الفٌيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.9] الرحمف: (2)

 (.8/432حياف، البحر المحيط )ج ندلسي، أبكينظر، األ(3)  
 [.3المطففيف: ] (4)
 [.181الشعراء: ] (5)
 (.143(، ك الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص272أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (6)
 [.3] الييٌمزة: (7)
 [.176عراؼ:] األ (8)
 (.272أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (9)
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ٓ ﴿  تعالى:قكلو  ة ۡػ٤َۡىَنَُٰ٭٥ إِجٍّ
َ
ارِ ٱ ذ٠َِۡؿى ِِبَةلَِىح   أ  : ﴿قكلو تعالىفي كقد كرد ىذا الفعؿ ، (1)﴾دلٍّ

 ْ ۡػ٤َُىٮا
َ
ِ  دِيَ٪ُ٭٥ۡ  َوأ َٟ  هلِلٍّ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
َٓ  َٚأ  ،صيغة اسـ الفاعؿ مف ىذا الفعؿ )أخمص(أٌما  ،(2)﴾ ل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي  ٱ ٦َ

 .(4)( مكاضع4ففي) اسـ المفعكؿأٌما  ،(3)( مكضعان 15في )فقد كردت 

َأدرؾ:ََ-31

: بىمىغى ال : نضجٍت""أدركتو إذا طمبتو فمحقتو، كأدرؾ الغالـي ـي كأدركًت الثماري حم
﴿ قاؿ تعالى:   (5)

٧ُۡف ٱ ََل  ٓ  يَۢنَجِغ  لنٍّ ن لََ٭ة
َ
٧َؿَ ٱ دُۡؽرِكَ  أ َٞ ، فاليمزة جاءت لتعدية الفعؿ مع إرادة الجعؿ (6)﴾٣ۡ

ميـ : "أدرؾ الغالـي كالتصيير، كالتي بدكنيا ال يتعدل الفعؿ، كيظؿ الزمان نحك قكلؾ : بمغ الحي
ٌؿ،كأدرؾ الميؿي   ى:كجاء ىذا الفعؿ متعديان بمعن، (7)أدرؾ المسافر القافمة: لحؽ بيا"ا أمٌ  : حى

َٰٓ ﴿لحقو في قكلو تعالى:  ٓ  َظّتٍّ ۡدَرَك٫ُ  إِذَا
َ
َؿُق ٱ أ َ٘ مكاضع(  3)كبصيغة المضارع في ،(8)﴾٣ۡ

ۡوَحَُٰت  َٝةَل  ﴿ أما اسـ المفعكؿ منو ففي قكلو تعالى:.(9)ىي:
َ
 .(10)﴾ل٧َُۡؽَرُكٮنَ  إ٩ٍِّة ُمٮَسَٰٓ  أ

َأدلى:َ-32

"أدليتييا إدالءن: أرسمتيا لييٍستىقىى بيا، ك دلٍكتييا أدلكىا لغة فييا، يقاؿ: دلكتيا كدلكت بيا: 
ر  وََصةَٓءۡت ﴿  ، قاؿ تعالى:(11)أخرجتيا مممكءة، كيقاؿ أدلى بحٌجتو: أثبتيا" ًٍّةَرة ْ  َق رَۡق٤ُٮا

َ
 َوارَِد٥٬ُۡ  َٚأ

ۡدَلَٰ 
َ
ْ  َوََل ﴿  أٌما في قكلو تعالى:،(12)﴾ ۥ  َدلَۡٮهُ  َٚأ ُز٤ُٓٮا

ۡ
٣ََُٰس٥ دَأ ٦َۡن

َ
ِ  ثَۡحَ٪ُس٥ أ ٢ُِِ ٱث ْ  ٣َۡبَٰ ٓ  َودُۡؽلُٮا  إَِل  ثَِ٭ة

                                                 
 [.46] ص:(1) 
 [.146] النساء:(2) 
، 160-128-74-40، الصػػػػػافات:32، لقمػػػػػاف:65، العنكبػػػػػكت:40، الحجػػػػػر:22، يػػػػػكنس:29األعػػػػػراؼ: ](3) 

 [.5، البينة:65-14، غافر:14-12-2الزمر:
 [.83، ص:169، الصافات:24، يكسؼ:51مريـ: ](4) 
 (.1/192الفيكمي، المصباح المنير )ج(5) 
 [.40يس: ] (6)
 (.304معجـ الكسيط )صأنيس، كآخركف، ال(7) 
 [.90] يكنس: (8)
 [.103، األنعاـ:100-78النساء: ](9) 
 [.61الشعراء: ] (10)
 (.1/199الفيكمي، المصباح المنير)ج (11)
 [.19يكسؼ: ] (12)
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مِ ٱ دىٌؿ ذلؾ عمى معنى  ،تعٌدل بحرؼ جر فإفٍ  ،األصؿ في )أدلى( التعٌدم بنفسوف ،(1)﴾ ۡۡلَُّكٍّ
ى لى يقاؿ أدٍ كا بيا كما جُّ تحكا بيا )تذىبكا بيا( أك تلي دٍ تي : كالظاىر أف المقصكد بػ  ،جديد أيٍشًربو

ٌجًتو.  بحي

َأدنى:َ-33

ليو يدنك ديني ٍنوي " دنا م : أر تٍ ك ان: قىريب، كأىٍدنىٍيتي السٍّ ، كا   .(2)يتو"خرى

ًِۡ٭٨ٍّ  يُۡؽجِيَ كمنو قكلو تعالى: ﴿ َ٤ طرفان، ، فالمفعكؿ بو محذكؼ )تقديره(: (3)﴾َصَلَٰجِحجِِ٭٨ٍّ   ٨٦ِ َٔ
 الفعؿ تعٌدل بيمزة النقؿ.ك 

َأدار:َ-34

لبيت، يدكر دكران كدكرانان: طاؼ بو، كدكراف الفمؾ: تكاتر حركاتو بعضيا إثر "دار حكؿ ا
فينتقؿ  ،بعض. . .كيقاؿ دارت المسألة؛ أم: كٌمما تعمقت بمحؿ تكقؼ ثبكت الحكـ عمى غيره

 .(4)إليو كىكذا"

ٓ قاؿ تعالى: ﴿ ن إَِلٍّ
َ
ةا  دَِجََٰؿةً  دَُسٮنَ  أ اء في الكٌشاؼ "معنى كقد ج،(5)﴾ثَحۡ٪َُس٥ۡ  دُِؽيُؿوَجَ٭ة َظةِِضَ

فإٌف اليمزة في الفعؿ )أدار( نقمت الفعؿ مف  ؛كعميو،(6)إدارتيا بينيـ: تعاطييـ إٌياىا يدان بيد"
 .مالمزكـ إلى التعدٌ 

35-َ: َأذؿَّ

: ذىؿ  يىًذؿُّ " : ما كاف مف قيًر، يقاؿي ن  الذُّؿُّ ٌعب كًشمىاسو مف غير قيرو يقاؿ: ذيال  ، كما كاف بعد تىصى
، كيقاؿ أذؿ     ،اٌلن ؿُّ ذً ذىؿ  يىذً  : صار ذليالن، كمستحقان أٍف ييذىؿ  أٌذؿ فالفه فالنان: صٌيره أٌما  فالفه
َـّ  ﴿قاؿ تعالى:  ،(7)ذليالن  مف النكع الثاني أٌما  مف القير، ،(8)﴾تََنةُٓء   ٨٦َ َودُِؾلَّ  تََنةٓءُ  ٨٦َ َودُِٕ

                                                 
 [.188] البقرة: (1)
 (.1/201الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.59] األحزاب: (3)
 (.1/211الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 [.282البقرة: ] (5)
 (.1/148الزمخشرم، الكشاؼ )مج (6)
 (.330األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7)
 [.26آؿ عمراف: ] (8)
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ٮُذَ٭ة َوُذ٤ِّ٣َۡخ ﴿  :عىٌز اسميوي -فقكلو  ُُ ٌيمت، فالفعؿ بعد دخكؿ ىمزة النقؿ سى  :أم ؛ (1)﴾لا دَۡؾَِل  ُر
 آؿ عمراف. السابقة مفنتقؿ مف المزكـ إلى التعٌدم، كما في اآلية ا ،عميو
َأذىب:َ-36

ل بالحرؼ كباليمزة، فيقاؿ: ذىبتي بو كأذىبتو، كذىب في "ذىبى األثري يٍذىبي ذىىابان، كييعد  
ٍذىبان: مضى، : قاؿ ا تعالى، (2)كذىب مذىب فالف: قصد قصده" األرض ذىىابان كذيىكبان، كمى

نَ ﴿ ـَ ذ٬ََْت َخ٪ٍّة اْۡلَ
َ
ِي أ ُؿوا ََعَ ﴿تعالى:قاؿ ا ، ك (3)﴾َوَٝةلُٮا اْۡل٧َُْؽ ل٤ٍِّـ٫ِ اَّلٍّ َٛ ِي٨َ َز َْٕؿُض اَّلٍّ َوَيٮَْم ُح

ًَِّجةدُِس٥ْ  ََ ذ٬َْجُْذ٥ْ 
َ
في األعياف  ذىب بالشيء، كأذىبو، كيستعمؿ ذلؾ"يقاؿ: . (4)﴾انلٍّةرِ أ

 ﴿:تعالى، فالثاني كاآلية السابقة مف سكرة فاطر، كاألكؿ نحك قكلو (5)"كالمعاني
ْ
إِن يََنأ

ٍٜ َصِؽيؽٍ 
ِت ِِب٤َْ

ْ
م باليمزة في كمف خالؿ تتبع ىذا الفعؿ )أذىب( المتعدٍّ ، (6)﴾ يُْؾ٬ِجُْس٥ْ َويَأ
المضارع  أٌما  ،(7)اضي في مكضعيفأٌنو جاء عمى صيغة المالباحث الحظ  ،القرآف الكريـ

أكثرىا  ،)ذىب( المتعدية بحرؼ الجر، فقد جاءت عمى ثالث صكرأٌما  ،(8)مكاضع (9)فيف
 (13)نحاة أٌنيا بمعني )أذىب( كىي فيكثير مف ال لتعدية بالباء )ذىب بػ(، كالتي رأالم

كىي إحدل  ،تعديةالباء في بنكرىـ لم، ف(9)﴾ َذ٬ََت ال٤ٍّـ٫ُ ثُِ٪ٮر٥ِ٬ِْ ﴿ مكضعان منيا، قكلو تعالى:
بزيد  معاني حرؼ الجر )الباء(، كىي عند جميكر النحاة ترادؼ اليمزة، فإذا قمت خرجتي 

، كذىب أبك العباس المبرد إلى أٌنؾ إذا معو فالمعني أخرجتو، كال يمـز أف تككف أنت خرجت
ذا قمت  (قمت كأقمتو)دىٌؿ عمى أٌنؾ د(قمت بزي:) قمت ؾ قمت، ، لـ يمـز أنٌ (أقمت زيدان )، كا 

حيث قاؿ تدخؿ الباء  دً برٌ المي  ٍذىبى مففرؽ بيف )الباء( ك )اليمزة( في التعدية، كذىب السييمي 
ال  وكرأل النحاة أنٌ  مشاركة لممفعكؿ في ذلؾ الفعؿ... حيث تككف مف الفاعؿ بعض ،يةالمعدٌ 

                                                 
 [.14اإلنساف: ] (1)
 (.1/202الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.34فاطر: ](3) 
 [.20األحقاؼ: ] (4)
 (. 332صاألصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف ) (5)
  [.16فاطر: ](6) 
 [.17، األحقاؼ:34فاطر: ] (7)
، 33، األحػػزاب:15، الحػػج:19، إبػػراىيـ:114، ىػػكد:15، التكبػػة:11، األنفػػاؿ:133، األنعػػاـ:133النسػػاء: ] (8)

 [.16فاطر:
 [.17البقرة: ] (9)
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أٌف الفرؽ بيف  الزمخشرم في كشافو فيرلأٌما  ،(1)فال يقاؿ أذىبت بزيد ،ييجمع بيف الباء كاليمزة
ى ضإذا استصحبو كم :أذىبو، كذىب بو، أٌف معنى أذىبو: أزالو كجعمو ذاىبان، كيقاؿ ذىب بو

فيك أبمغ مف  ،كرىـ كأمسكونأخذ ا "كفٌسر اآلية السابقة عمى ضكء ىذا الفيـ بقكلو: ، بو معو
)الباء(  عف باقي المكاضع التي تعدم بيا الفعؿ )ذىب( بحرؼ الجرأٌما  ،(2)"اإلذىاب

َوَٝةَل ﴿ تعالى:مكاضع، نحك قكلو  (6ي: )جاء متعديان بحرؼ الجر )إلى( ف ، في حيف(3):فيي
ًَْ٭ِؽي٨ِ  َغَٰ ﴿ :سبحانو كتعالى ، كقكلو(4)﴾إِِنّ َذا٬ٌِت إَِلَٰ َرِبّ َق ََ ْٮَن إ٫ٍُّ٩ِ  َٔ ككذلؾ  ،(5)﴾اذ٬َْْت إَِلَٰ ِْٚؿ

 .(7) مكاضع (4) تعديان بعمى في في حيف جاء ىذا الفعؿ م ،(6)اآلتية:في السكر 
َأذاع:َ-37

ْمٌؿ قاؿ تعالى: ﴿،  (8)"ذاع الحديث ذيعان كذيكعان: انتشر كظير، كأذعتو: أظيرتو"
َ
ِإَوَذا َصةَء٥ْ٬ُ أ

ٮا ث٫ِِ  ُٔ ذَا
َ
وِ اْۡلَٮِْف أ

َ
٨ِ٦ْ أ

َ
٨َ اْۡل أٌم  ،أذاع الٌسر، كأذاع بو: كجاء في العكبرم أٌف الباء زائدة، "(9)﴾٦ِّ
مؿ عمى تحٌدثكا بو أذاعكه،  كاألظير أٌف التعدية باليمزة ال بالتضميف. .(10)"لكٌنو حي

َ:أرجأَ-38

يـ ال يحكمكف عمى أحدو بشيء كالميرجئة اسـ فاعؿ مف ىذا الفعؿ؛ ألنٌ  ،"أرجأتو باليمزة: أٌخٍرتيو
 قاؿ تعالى: ،(11)صؿ فتصبح أرجيتو"ياءن، مع الضمير المتٌ في الدنيا، كتخفؼ اليمزة فتقمب 

رِْق٢ْ ِػ ال٧ََْؽان٨ِِ َظةِِشِي٨َ ﴿
َ
َػةهُ َوأ

َ
رِْص٫ْ َوأ

َ
 .(12)﴾َٝةلُٮا أ

                                                 
 (.1/214حياف، البحر المحيط )ج ينظر،  األندلسي، أبك (1)
 (.1/36الزمخشرم، الكشاؼ )مج  (2)
، 43، النػػػػػػػػكر:91، المؤمنػػػػػػػػكف:63، طػػػػػػػػو86، اإلسػػػػػػػػراء:93-15-13، يكسػػػػػػػػؼ:19، النسػػػػػػػػاء:17البقػػػػػػػػرة: ](3) 

 [.41، الزخرؼ:28، النمؿ:15الشعراء:
 [.99الصافات: ](4) 
 [.24طو: ] (5)
 [.17، النازعات:33، القيامة:36، الفرقاف:43طو: ] (6)
 [.8، فاطر:74-10، ىكد:11األنفاؿ: ] (7)
 (.1/213مي، المصباح المنير)جالفيك  (8)
 [.83] النساء: (9)

 (.1/188العكبرم، إمالء ما مٌف بو الرحمف)ج(10) 
 (.1/213ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (11)
 [.111األعراؼ: ] (12)
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عميو بإرجاء مكسي كأخيو  -في آية األعراؼ  - أشار جمساء فرعكف، حيث (1)كاآلية الثانية
ئ باليمزة كبغيرىا، فقيؿ )بمعنى كاحد(، كقيؿ رً ميما، كقي قتٍ كلـ يشيركا بً  -عمييما السالـ -ىاركف

ؿ، أم: نقعميو ىمزة ال تأدخم ،كقيؿ )ارجو( بغير ىمزة: أطمعو، مف رجكت ،و(سحبالمعنى )ا
كعميو فإٌف ، (2)ؾ إف قتمتيما ظيف  أنيما صدقاحتى يظير كذبيما؛ فإنٌ  ؛وي كأخاه كال تقتميماعٍ أىٍطمً 

ك )ارجو( بيمزة الكصؿ بمعنى  ،و(س)أرجو( بيمزة القطع التي تفيد النقؿ كالتعٌدم بمعنى )احب
فيككف مف  ،جعمو يطمع فيما عندؾ ليظير كذبواتعٌدل الفعؿ بإرادة الجعؿ، أم ك ( وي ًمعٍ أطٍ )

َٟ ٨٦َ تََنةءُ ﴿و قكلو تعالى: منك  ،(3)أمر الثالثي  .(4)﴾دُؿِِْج ٨٦َ تََنةُء ٦ِ٪ُْ٭٨ٍّ َودُْؤوِي إََِلْ

َأردل:َ-39

ًدمى   (5)أسقطو"ك ردنل: ىمؾ. ك في اليٌكة: سقط،أٌمأ أىٍردىل فالنان: أىمكو  -رى

، كبيمزة النقؿ متعد ، كما في قكلو تعالى: ﴿ َٝةَل دَةل٤ٍّـ٫ِ إِن فاليمزة فيو لمتعدية، فيك بدكنيا الـز
٨َ اْۡلَةِِسِي٨َ ﴿ :تعالى ، كقكلو(6)﴾٠ِؽتٍّ ٣َُۡتْدِي٨ِ  ْوَجْعُذ٥ ٦ِّ

َ
رَْداُز٥ْ َٚأ

َ
 .(7)﴾أ

َأرسؿ:َ-41

يدم: أطمقتو، كأرسمت الكالـ إرساالن: أطمقتو "أرسمت رسكالن: بعثو برسالة، كأرسمتي الطائر مف 
ًسؿى البعيري ػ رسىالن كجاء في الكسيط :،(8)مف غير تقييد، كالترسؿ في القراءة: التميؿ"  ،"رى

ٍسالن، كالش عٍ   الشيءى، أطمقو كأىممو، كالرسكؿى  : كاف طكيالن مسترسالن كأرسؿى ري كرىسالىوى: كاف رى

                                                 
 [.36الشعراء: ] (1)
اءات ، كينظػػػػػر، ابػػػػػف مجاىػػػػػد،كتاب السػػػػػبعة فػػػػػي القػػػػػر (4/359اف، البحػػػػػر المحػػػػػيط )جحيػػػػػ األندلسػػػػػي، أبػػػػػك (2)

 (287،288)ص
 (.6/189الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (3)
 [.51] األحزاب: (4)
 (.364أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (5)
 [.56] الصافات:  (6)
 [.23ٌفصمت: ] (7)
 (.1/226الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
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َي ََعَ ا٣ََّْكِٚؿِي٨َ دَُؤز٥ْ٬َُّ أ﴿ تعالى:قاؿ ، (1)بعثو برسالة، كعميو: سٌمطوي" َِ ًَة رَْق٤َْ٪ة النٍّ
َ
٩ٍّة أ

َ
ل٥َْ دََؿ خ

ا زًّ
َ
 فقد تنكعت بيف الماضي الذم عف مكاضعو في القرآفأٌما  فالفعؿ تعٌدم بيمزة النقؿ،، (2)﴾أ

 .(3)( مكضع96جاء في)

كىذا ،(5)مكاضع (9مر فجاءت في )أما صيغة األ،(4)( مكاضع3)أما المضارع فجاء في
ػػ صٌمى ا عمييـ كسٌمـ أجمعيف كغيره مف األنبياء محمده  ؿى سً رٍ يعبر عف طبيعة اإلسالـ حيث أي 

 فمادة اإلرساؿ جكىر الرساالت السماكية. ،إلى عباده ػػػ عز  كجؿ  ػػ  بديف اػػػ 
َأرسى:َ-41

فالفعؿ  (6)عمى المرسى" : كقفتٍ السفينةي  تً "رىسىك: رسىا، كالجبؿي كغيره ريسيكًّا، كأرسى: ثىبىٍت، كأىٍرسى 
تحقؽ ىذا  ذاإأٌما  الفتقارىما إلى العامؿ المعنكم لمتعدية ػ ،الثالثي كالمزيد باليمزة الزماف

رَْقة٬َةفإٌنو يتعدل نحك قكلو تعالى: ﴿ ،العامؿ مع المبدكء باليمزة
َ
َجةَل أ فإذا قيؿ بأف ، (7)﴾َواْۡلِ

 تعديان لـ نكف مجافيف لمحقيقة.الفعؿ )أرسى( يأتي الزمان كم

 

 

 
                                                 

 (.368أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.83مريـ: ] (2)
-94-87-75-59-6، األعػػراؼ:42-6، األنعػػاـ:70، المائػػدة:80-79-64النسػػاء: ،151-119]البقػػرة: (3)

 38-30الرعػػػػػػػػػػد:،30-109-66-63-31-19،يكسػػػػػػػػػػؼ:96-70-57-25ىػػػػػػػػػػكد:،33تكبػػػػػػػػػػة:ال،133-162
، 134، طو: 83-17، مريـ:105-77-54، اإلسراء:63-43، النحؿ:58-22-10، الحجر:9-5-4إبراىيـ:
، 27، الشػػػػػػعراء:56-48-20، الفرقػػػػػاف:45-44-32-23، المؤمنػػػػػكف:52، الحػػػػػج:107-25-7-5األنبيػػػػػاء:
:40-14، العنكبػكت:47، القصػص: 45النمؿ: =  ،44-34-28-16، سػبأ:45-9زاب:، األحػ51-47، الػرـك
، 48، الشػػػػػػػكرل:16-14، فٌصػػػػػػػمت:78-70-23، غػػػػػػافر:147-72، الصػػػػػػػافات:14، يػػػػػػػس:24-9فػػػػػػاطر:= 

، 34-31-19، القمػػػر:41-38-32، الػػػذاريات:28-8الفػػػتح: ،23، األحقػػػاؼ:46-45-24-23-6الزخػػػرؼ:
 [.3، الفيؿ:33، المطففيف:15، المٌزمؿ:1، نكح: 9، الصؼ: 26-25الحديد:

 [.52، ىكد:57، األعراؼ:61] األنعاـ: (4)
 [.34، القصص:53-17-13، الشعراء:47، طو:45-12، يكسؼ:111-105األعراؼ: ] (5)
 (.217ألفعاؿ )صالصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب ا (6)
 [.32النازعات: ] (7)
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َأرضى:َ-42

"رضيت الشيءى كبو ًرضان: اخترتو، كارتضيتو مثمو، كرضيت عنو كرضيت عميو لغة   
رىًضيى ، (1)الحجاز، ككذلؾ أرضيتو إرضاءن، كراضيتو مراضاةن، كرضاءن، مثؿ: كافقتو مكافقةن"

اة. فالثرٍ بو، كعنو، كعميو: ًرضان كرضاءن كرضكانان، كمى  ،ضى إذا تعدل أٌما  الثي تعٌدل بحرؼ الجرى
( )رضيوي  ًُخ ٣َُس٥ُ اْْلِْقَلَم دِيً٪ة﴿( قاؿ تعالى: بنفسو فيككف متضمنان معنى )قىًبؿى ًِ أٌما  ،(2)﴾َوَر

جعمو يىٍرضى، يقاؿ أرضيتو عٌنى، فيك متعد  بنفسو إلى المفعكؿ األكؿ كبحرؼ الجٌر فأرضاه: 
َْٚٮا٬ِِ٭٥ْ كمنو قكلو تعالى: ﴿، (3)رادة الجعؿإلى الثاني، بكاسطو ىمزة النقؿ كا  

َ
ٮ٩َُس٥ ثِأ ًُ  .(4)﴾يُْؿ

َأركح:َ-43

بؿ فيي رائحة فال يككف إال بالعشي، إذا أراحيا راحًت اإلأٌما  راح يركح: جاء بسرعة،     
 ،الراعي عمى أىميا، يقاؿ: سرحت بالغداة إلى الرعي، كراحت بالعشي إلى أىميا بمعنى رجعت

 دُؿِيُعٮنَ  ِظيَ  َۡجَةٌل  ذًَِ٭ة َو٣َُس٥ۡ قاؿ تعالى: ﴿،  (5) نى الغدك كبمعنى الرجكعكقيؿ: الركاح بمع
 ،فالثالثٌي الـز، (7)"راح يركح ركاحان، بمعنى الغيدٌك، كبمعنى الرجكع"،(6)﴾تَِۡسَُظٮنَ  وَِظيَ 

كف كبدخكؿ ىمزة النقؿ تعٌدل إلى مفعكؿ بو، كىك في اآلية السابقة محذكؼ، كالتقدير: )تيريح
 .(8)"الماشية( فقد جاء في البحر" أراح الماشية: رٌدىا بالعشي مف المرعى

َأزلؼ:َ-44

لىؼى    لىفان أك زى  "زى ٍلفان أك زى لى ، (9)يفان: تقد ـ كتقر ب" لً زى ؼ الشيءي( اقترب، فإذا دخمتو ىمزة كمنو )زى
َ٪ة َث٥ٍّ االنقؿ تعٌدل إلى المفعكؿ بو، كما في قكلو تعالى: ﴿ ْٛ ْز٣َ

َ
َػؿِي٨َ َوأ  :تعالى ، كقكلو (10)﴾ٌْ

                                                 
 (.1/292الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.3المائدة: ] (2)
 (.375أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (3)
 [.8التكبة: ] (4)
 (.1/243الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 [.282البقرة: ] (6)
 (.243-1/242الفيكمي، المصباح المنير)ج (7)
 (.5/461حياف، البحر المحيط )ج ، أبكاألندلسي (8)
 (.191لياس، كناصيؼ، معجـ عيف الفعؿ )صإ (9)

 [.64الشعراء: ] (10)
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ِخ اْۡلَ٪ٍُّح ل٧ُْ٤ِذٍِّٞيَ ﴿ َٛ ْز٣ِ
ُ
 الثالث ياتاآلفقد جاء الفعؿ في  ،(2)، كفي مكضعيف آخريف(1)﴾َوأ

 كنائب الفاعؿ فييا )الجٌنة(. ،األخيرة مبنيان لممجيكؿ
َ:أزلؽَ-45

ًلؽ    مىقىو، كالرجؿ: أصبتو بالعيف، كزى لىؽ رأسىو زلقان ك )أزلقو( حى ""زى مفتكح العيف ، (3)زلقان زىؿ 
مكسكر العيف فالـز كىذا نمكذج لمفعؿ الذل يتعٌدل أٌما  كىك مثؿ ما دخمت عميو اليمزة، ،متعد  

َٟ ﴿قكلو تعالى: أٌما  بالتغيير الظاىر لحركة عينو، ٮ٩َ ُٞ ِ٣ ُؿوا ٣زَُيْ َٛ ِي٨َ َز ِإَون يََسةُد اَّلٍّ
ثَْىةر٥ِ٬ِْ 

َ
كربما كاف تعدم الفعؿ بغير اليمزة  بالعيف )حسدان(. ، فيي مف أزلقو إذا أصابو(4)﴾ثِد

 كأحزىف. ،لغة الحجاز، كباليمزة لغة تميـ، مثؿ: حًزف
َ:أزؿٌََ-46

ٌلت ًرٍجميو تىزً       ، ييقاؿ: زى ، كقيؿ لمذنب "الٌزلة في األصؿ: استرساؿ الرٍٍّجًؿ مف غير قىٍصدو ؿُّ
ٌلةن  لوي: ،مف غير قصد زى  ،(6)﴾َٚإِن َزل٤َُْذ٥﴿: عز  كجؿ  ث قاؿ حي ،(5)"إذا تحٌرل زٌلتو كاستىزى

ةنُ ﴿ َُ ًْ ٍُّ٭٧َة النٍّ َزل
َ
 (مف سكرة البقرة 36اآلية ) فاليمزة في )أزٌؿ( لمتعدية، كالمعنى في، (7)﴾َٚأ
أٌما  ،(8) كحصال في الٌزلة، ىذا أصؿ ىمزة التعديةغكائو، كحمميما عمى أف زيالٌ إيما زالن بمجع

 فالمكاضع السابقة باإلضافة إلى قكلوعؿ في القرآف الكريـ عف المكاضع التي جاءىا ىذا الف
ة ََك٩َة ذ٫ًِِ : ﴿تعالى ك سبحانو ْػؿََصُ٭٧َة ِم٧ٍّ

َ
ةُن َخ٪َْ٭ة َٚأ َُ ًْ ٍُّ٭٧َة النٍّ َزل

َ
 .(9)﴾َٚأ

 

 

 
                                                 

 [.90الشعراء: ] (1)
 [.13، التككير:31ؽ: ] (2)
 (.224الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (3)
 [.51القمـ: ] (4)
 ( .381األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص  (5)
 [.209البقرة: ] (6)
 [.36البقرة: ] (7)
 (.313-312-1/311حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (8)
 [.36البقرة: ] (9)
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َأزاغ:َ-47

كذلؾ، كزاغ يزكغ زكغان لغةه، كفي التعدم  "زاغت الشمس تزيغ زيغان: مالت، كزاغ الشيءي   
 سبحانو ، قاؿ(2)الميؿي عف االستقامة ىك الزيغى ، كجاء في األصفياني أف (1)"أزاغو إزاغةن 
ثَْىةرُ تعالى: ﴿

َ
َِٗخ اْۡل  .(3)﴾ِإَوذْ َزا

َزاَغ ال٤ٍّـ٫ُ ٤ُُٝٮبَُ٭٥ْ قكلو تعالى: ﴿أٌما 
َ
ٮا أ ُٗ ة َزا بى  ،(4)﴾٧َ٤ٍَّٚ مفعكالن بو  فالفعؿ )أزاغ( تعٌدل فنصى

، كلـ يرد ىذا الفعؿ (5)﴾ َربٍَّ٪ة ََل دُـِْغ ٤ُُٝٮَبَ٪ةتعالى: ﴿ قاؿ، )قمكبيـ( مع أف ثالثية )زاغ( الـز
 ىا.ذكري  )أزاغ ( في القرآف الكريـ إال في المكاضع السابؽً 

 أسبغ:َ-48

كأسبغيا ا:  ٍت،: طالالدرعي  ؿ، كسىبغتً مي ككى  ،تىـ  بي سيبيكغان، مف باب: قىعىدى: "سبغى الثك    
كءى: أتأسبغ أفاضيا كأتٌميا، ك  ة٬َِؿةً قاؿ تعالى: ﴿، (6)ممو"الكيضي َّ  ٫ُ٧َ َٕ ِ ٤ًَُْس٥ْ ٩ َٔ  َٖ ْقَج

َ
َوأ

َ٪حً  َِ كالتعٌدم، كلـ يرد ىذا الفعؿ في غير ىذا  فاليمزة الداخمة عمى الفعؿ لمنقؿ، (7)﴾َوَبة
 المكضع في القرآف الكريـ.

 أسخط:َ-49

طان      عميو، كسخطتي  مف باب تىًعبىػ يىتىعٌدل بنفسو، كبالحرؼ، فيقاؿ: سخطتو، ،"سىًخطى سىخى
ٍَ ال٤ٍّـ٫َ  قاؿ تعالى: ﴿ ،(8)كأسخطتو" ْقَؼ

َ
ٮا ٦َة أ ُٕ َج ُ٭٥ُ اتٍّ جٍّ

َ
َٟ ثِد ِ َٰل فالثالثي يتعٌدل بنفسو، أك ، (9)﴾َذ

؛ إذ نقمت الفعؿ الثالثي ، كعميو فاليمزة فيو لمتعديةبنفسو متعد  فالرباعي أٌما  بحرؼ الجٌر،
 )سًخط ( كعٌدتو.

 
                                                 

 ( .1/261الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 ( .387األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (2)
 [.10األحزاب: ] (3)
 [.5الصؼ: ] (4)
 [.8آؿ عمراف: ] (5)
 ( .1/264الفيكمي، المصباح المنير)ج (6)
 [.20لقماف: ] (7)
 ( .1/269الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
 [.28محمد: ] (9)
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َأسقط:َ-51

، كمف عين" سىقىط: سقكطان،     سيًقط أٌما  ،: ضاعيكسىٍقطىان: كقع، كسقط في كالمو: أخطأ كزىؿ 
كأسقطت الحامؿ الجنيف: ألقتو  ،، كأىٍسقط في قكلو أك فعمو: أخطأ كزىؿ  رى في يىًده: ندـ كتحي  

٤ًَْ٪َ قاؿ تعالى: ﴿، (1): أكقعو كأنزلو"ًسٍقطان، كالشيءى  َٔ ٧َةَء ٧َ٠َة زََخ٧َْخ  ٍَ الكٍّ ْو تُْكِٞ
َ
ةأ ًٛ  ،(2)﴾ة ٠َِك

ًكسفان فقد أٌما  فقد تعٌدل ىذا الفعؿ )أسقط ييٍسقطي( إلى المفعكؿ بو )السماءى( بيمزة النقؿ،
 نيًصبت عمى الحالية.

 أسمؼ:َ-51

ميكفان "     مىؼى سي (،كأسمفت إليو في قضىن: مضى، كامف باب قىعىدى  ،سى ، فيك سالؼ كالجمع )سمؼه
ْخ قاؿ تعالى: ﴿، (3)كذا فتسٌمؼ، كسٌمفتي إليو تسميفان مثمو" َٛ ْق٤َ

َ
ة أ ٍْٛف ٦ٍّ َٟ َتج٤ُْٮ ُكَّ َج ِ ، (4)﴾٬َُ٪ةل

يٍّةِم اْۡلَةَِلَحِ ﴿ :تعالى كقاؿ
َ
ُذ٥ْ ِػ اْۡل ْٛ ْق٤َ

َ
( فالمفعكؿ بو أٌما  ،(5)﴾ ٬َ٪ِحًبة ث٧َِة أ أسمفتي بمعنى )تركتي

 كىك العائد المنصكب. ،في اآليتيف السابقتيف محذكؼ
َأسمع:َ-52

نحك قكلو  ،(6)"، كييعىب ري تارة بالسمع عف األذفاألصكاتي  ؾي ٍدرى تي ةه في األذف، بو الس ٍمعي: قكٌ "    
َٰ َق٧ِِْٕ٭٥ْ تعالى: ﴿ َٰ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ َوََعَ  ،باليمزة يثانالمفعكؿ الكييعٌدل ىذا الفعؿ إلى ، (7)﴾َػَذ٥َ ال٤ٍّـ٫ُ ََعَ

 نحك قكلو تعالى: ﴿
َ ٥َِ٤ ال٤ٍّـ٫ُ ذًِِ٭٥ْ َػْيًا ۡلٍّ َٔ ُ٭٥ْ َولَْٮ  َٕ  ،فالمفعكؿ الثاني محذكؼ إيجازان  ،(8)﴾ْق٧َ

ىمزة  بدكففالفعؿ ، (9)( مكاضع5، كقد كرد في القرآف الكريـ في )كالتقدير)ألسمعيـ اليدم(
"سمعت بو" كبيمزة النقؿ يتعٌدل  :النقؿ متعد  إلى مفعكؿ كاحد بنفسو، أك بحرؼ الجر، نحك

 حرؼ الجر.أك إلى الثاني ب ،أيضان  -إلى مفعكليف بنفسو

                                                 
 ( .461أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.92اإلسراء: ] (2)
 ( .285الفيكمي، المصباح المنير)ص (3)
 [.30يكنس: ](4) 
 [.24الحاقة: ](5) 
 ( .425غب، مفردات ألفاظ القرآف )صاألصفياني، الرا (6)
 [.7البقرة:  ](7) 
 [.23األنفاؿ: ](8) 
 [.46، النساء:22، فاطر:80، الٌنٍمؿ:23-23األنفاؿ: ](9) 



 

 

 68 

َأسمـ:َ-53

ـى المسافري "سى  مف باب تعب سالمةن: خمص، كنجا مف اآلفات، فيك سالـه، كسٌممو ا  ـي مى سٍ يى  ًم
دخؿ في اإلسالـ، كأسمـ دخؿ  -أيضان  -بالتثقيؿ في التعدية. . . كأسمـ  فيك مسمـه، كأسمـ

ثََلَٰ ﴿قكلو تعالى: متعديان بنفسو فيؿ جاء ىذا الفع، كقد (1)في الس مـ، كأسمـ أمره  كسٌممو لغة"
ْق٥ََ٤ وَْصَ٭٫ُ ل٤ٍِّـ٫ِ 

َ
نان معنى متضمٌ  -أيضان  – أتيكي، (3)ففي مكضعيف آخري ككذلؾ ،(2)﴾٨ْ٦َ أ

نقياد؛ بإسالـ أشرؼ ما في اإلنساف )الكجو( إلى ىذا الخالؽ كعيٌبر عف اال ،أمره منقادان  ()فٌكض
قاؿ  ،تعدل الفعؿ )أسمـ( بالالـفي -عز  كجؿ  - لتاـ التعبير عف االنقياد ا دعنأٌما  ،العظيـ
ْق٧ُِ٤ٮا َلُ ﴿ :تعالى

َ
عندما أيريد أٌما  ،عز  كجؿ  كأخمص الديف   (،انقاد) بمعنى فأسمـ ىنا، (4)﴾َوأ

مف ىذا الفعؿ الدخكؿ في اإلسالـ منقاديف خاضعيف مستسمميف جاء التركيز عمى الفعؿ 
ْق٧َْ٤َ٪ةوَ فحسب، نحك قكلو تعالى: ﴿

َ
ٰـَِس٨ ُٝٮلُٮا أ داللة الفعؿ رغـ ثبات  عى تنكٌ  لر تىكذا ، (5)﴾ ٣َ

عف أٌما  ،مما يؤكد عمى اإلعجاز القرآني كركعة المغة العربية ،بتغيير السياؽ كالمكقؼ ،رسمو
مكضعان  حذؼ المفعكؿ بو  (14صيغة الماضي في) ب ضعو في القرآف الكريـ فقد كردتمكا

مر مف الفعؿ ، في حيف جاء األ(7) ( مكاضع3المضارع منو ففي )أٌما  ،(6) مف معظميا كىي:
 .(8) أسمـ في مكضعيف

َأسمف:َ-54

نان: كىثير لحميو كشىٍحموي فيك سامفه  انةن أك سمى " ،"سىًمفى ػ سىمى كسميف، ككذلؾ سىميفى
(9). 

                                                 
 ( .1/287الفيكمي، المصباح المنير)ج(1) 
 [.112البقرة:  ] (2)
 [.20، آؿ عمراف: 125النساء:  ] (3)
 ،[.66، غافر:54الزمز:، 47، المائدة:83، آؿ عمراف:131]البقرة: (4)
 ،[.14، الجف:17-14الحجرات:، 20، آؿ عمراف:131]البقرة: (5)
، 44، النمػػؿ:34، الحػػج:14، األنعػػاـ:144، المائػػدة:125، النسػػاء:83-23، آؿ عمػػراف:131-12البقػػرة: ] (6)

 [ .14، الجف:17-14، الحجرات:66، غافر:103الصافات:
 [ . 16، الفتح:22، لقماف:71األنعاـ: ] (7)
 [.54، الزمر:131البقرة: ] (8)
 ( .477أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (9)
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، ِْ٘ن ٨٦ِ ُصٮٍع قكلو تعالى: ﴿أٌما  فالفعؿ الـز عدل بيمزة النقؿ )أىٍسمف( فمت ،(1)﴾َلٍّ يُْك٨ُ٧ِ َوََل ُح
، كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ إال في ىذا يـ(ني كمفعكلو محذكؼ كالتقدير )ال ييٍسمً 

 المكضع.

َأساؿ:َ-55

سىٍيالن أك سيالنان، أك مىًسيال أك مساالن: جرل" ،"ساؿ الماءي 
(2) ،، قكلنا: أسالو أٌما  فالثالثي الـز

ؿِ لو تعالى: ﴿فقد تعٌدل بيمزة النقؿ، كمنو قك  ُْ َق٤َْ٪ة َلُ َخْيَ ا٣ِْٞ
َ
ساؿ  -أيضان  –، كقيؿ(3)﴾َوأ

عؿ اسمان لمماء الذل يأتيؾيكس ،الشيءي يسيؿ سيالن  كلـ  ،النان، فالسٌيؿ في األصؿ مصدر، كجي
،(4)ييصبؾ مطر ، كلـ يرد )أسالو(: جعمو يسيؿ، تعدل الفعؿ بيمزة النقؿأٌما  ، فالثالثي الـز

 آف الكريـ إال في ىذا المكضع.ىذا الفعؿ في القر 

َ:أصمحَ-56

الصالح ضدُّ الفساد، كىيما مختصاف في أكثر االستعماؿ باألفعاؿ كقيكبؿ في القرآف تارة 
ًِّبة﴿ ئة، نحك قكلو تعالى: يٍّ بالس   بالفساد، كتارةن  ٮا َخ٧ًَل َوةِۡلًة َوآَػَؿ َقح ُُ عىٌز - ، كقكلو (5)﴾َػ٤َ

ِكُؽوا ﴿  :اسميوي  ْٛ َْٕؽ إِْوَلِظَ٭ةَوََل ُت رِْض َب
َ
 ،، كالصمح يختص بإزالة الٌنفار بيف الناس(6)﴾ِػ اْۡل

صالح ا تعالى اإلنساف يككف تارة بخمقو صالحان  كتارة بإزالة  ،يقاؿ اصطمحكا كتصالحكا... كا 
قد كرد ىذا الفعؿ )أصمح( في عدة ، ك (7)ما فيو مف فساد بعد كجكده، كتارة بالحكـ لو بالصالح

في القرآف الكريـ حذؼ المفعكؿ بو مف معظميا؛ ألٌف االىتماـ كالتركيز كاف عمى  مكاضع
ٮٌر رٍِّظ٥ًٌ ﴿ الفعؿ ال عمى المفعكؿ، نحك قكلو تعالى:  ُٛ َ٘ ِْٕؽ٬َة ٣َ َٟ ٨٦ِ َب ْو٤َُعٮا إِنٍّ َربٍّ

َ
، كقد (8)﴾َوأ

، (9)عان ( مكض17بصيغة الماضي في ): جاء ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ عمى النحك اآلتي
                                                 

 [.7الغاشية:  ] (1)
 ( .221لياس، كناصيؼ، معجـ عيف الفعؿ )صإ (2)
 [.12سبأ:  ] (3)
 (.437األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر، (4)
 [.102التكبة: ] (5)
 [.56األعراؼ: ] (6)
 (.490-489األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص  ينظر، (7)
 [.119النحؿ: ] (8)
-35، األعػػػػراؼ:54-48، األنعػػػػاـ:39، المائػػػػدة:146-16، النسػػػػاء:89، آؿ عمػػػػراف:182-160البقػػػػرة: ] (9)

 [.15، األحقاؼ:2، محمد:90، األنبياء:40، الشكرم:5،النكر:119، النحؿ:1، األنفاؿ:142
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( 3مف الفعؿ )أصمح( في ) ، في حيف جاء األمري (1)( مكاضع6كبصيغة المضارع في ) 
ْو٤َْعَ٪ة َلُ َزوَْص٫ُ المتعدم إلى مفعكؿ مذككر ففي: قكلو تعالى: ﴿أٌما  ، (2)مكاضع

َ
، ك (3)﴾َوأ

ْو٤ََط ثَةلَُ٭٥ْ ﴿  :أيضان  -قكلو 
َ
ح( فقد أمىا صيغة اسـ الفاعؿ مف مصدر الفعؿ )أصم ،(4)﴾َوأ

 .(5)جاء التركيز فييا عمى الفعؿ ال عمى المفعكؿ، ك مكاضع (5)جاءت في 
 أصـٌ:َ-57

ـٌ  ان: ذ ."صى مىمى ٌمان، كصى ٌمٍت أيذيني صى ـٌ، أٌما  : سيٌدت،وي ىب سىٍمعوي، كيقاؿ: صى : صار أىصى أىٌصـ فالفه
" ـٌ َ٪٭ُ ﴿كمنو قكلو تعالى:  (6)كفالنان: صٌيره أىصى َٕ ِي٨َ ٣َ َٟ اَّلٍّ ِ ٰـَه و٣َ

ُ
ْخَمَٰ أ

َ
ُ٭٥ْ َوأ َو٧ٍّ

َ
٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ َٚأ

ثَْىةر٥٬َُْ 
َ
 ،فة، كقد تككف لمنقؿصفيد االتصاؼ باليي كدخكؿ اليمزة  ،فالثالثي المجرد الزـه  ،(7)﴾ خ

 .كما في اآلية السابقة ،فيتعٌدل بيا إلى مفعكؿ بو

َأضحؾ:َ-58

فيك  ٍحكان إذا سًخر منو أك عًجبًحكان كضى ًحؾ بو يضحؾ ضى "ضًحؾ مف زيد، كضى     
ثَْسىَٰ ﴿ قاؿ تعالى: ، (8)ضاحؾ"

َ
َٟ َوخ َع ًْ َ

٫ٍُّ٩ ٬َُٮ أ
َ
، ، (9)﴾َوخ قكؿ: تالفعؿ قبؿ ىمزة النقؿ الـز

 ػ:قٌدره النحاة كالمفسركف ب ،ضحؾ فالف، كبكى، كبيمزة النقؿ تعٌدل إلى مفعكؿ محذكؼ
 .(10)"كأبكى أىؿ النار( ،ؿ الجنةى)أضحؾ أ

:أضَََّ-59 َؿَّ

عف  الؿ لكؿٍّ عيديكؿو يؽ المستقيـ، كيضادُّهي اليداية، كيقاؿ الضٌ الؿ: العدكؿ عف الطر الض     
ٍمدان كاف أك سيكان، يسيران كاف أك كثيران، كاإلضالؿ ضرباف: أحدىما: أف يككف سببو  المنيج، عى

                                                 
 [.57، محمد:71، االحزاب:48، النمؿ:152، الشعراء:81يكنس: ،128النساء: ] (1)
 [.10-9-9الحجرات: ] (2)
 [.9األنبياء: ] (3)
 [.2محمد: ] (4)
 [.19، القصص:17، ىكد:170، األعراؼ:220-11البقرة: ] (5)
 (.549أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (6)
 [.23محمد:  ] (7)
 (.2/358الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
 [.43النجـ: ] (9)

 (.8/165حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (10)
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ٌما أف تحكـ  ،عنؾ الشيءي  ؿ  ضً الضالؿ، كذلؾ عمى كجييف: بأٍف يى  كقكلؾ: أضممت البعير، كا 
الضرب الثاني: أف يككف اإلضالؿ سببان أٌما  ذيف سبب اإلضالؿ، كالضالؿ في ىبضاللو، 

ي ف لإلنساف الباطؿ ليى  ضالؿ ا تعالى لإلنساف،لمضالؿ، كىك أف ييزى أف يككف ٌما إ ًضٌؿ، كا 
اإلنساف عمى ىيئةو إذا  ةً مٌ كضع ًجبً  -تعالىٌف ا ، ىك أالؿ، كالثاني مف إضالؿ اسببو الضٌ 

 ،(1)ر صرفو كانصرافو عنوكاف أك مذمكمان ألفو، كاستطابو، كلزمو كتعذٌ  رأل طريقان محمكدان 
ؿ  الالـز  كعميو فإفٌ  باليمزة متعديان، كقد جاء في مكاضع عدة في القرآف الكريـ  غدا الفعؿ ضى

٤َّٮا ٦ِ ﴿ ك منيا قكلو تعالى:  ( مكضعان 17في ) بصيغة الماضيف ًَ ٬َْٮاَء َْٝٮٍم َْٝؽ 
َ
ٮا أ ُٕ ٨ َوََل دَتٍّجِ

ب٢ًِِ  ٨ َقَٮاءِ الكٍّ َٔ ٤َّٮا  ًَ ٤َّٮا ٠َسًِيا َو ًَ َ
 مكضعان  (46)كبصيغة المضارع في ، (3) ، ىي:(2)﴾ َرج٢ُْ َوأ

٢َّ ث٫ِِ ٠َسًِيا َوَيْ٭ِؽي ث٫ِِ ٠َسًِيا : ﴿منيا، قكلو تعالى ٌِ ةِقِٞيَ  يُ َٛ ٢َّ ث٫ِِ إَِلٍّ ا٣ْ ٌِ  .(5) كىي: ،(4)﴾ َو٦َة يُ

(الفاعؿ مف مصدر ا اسـأٌما   .(6)مكاضع (3جاء في )ف ،لفعؿ )أضؿ 

َأضاء:َ-61

، كأضاءت كأضاءىىا ر ضكءي: ما انتشر مف األجساـ النيٌ "ال     ة، كيقاؿ: ضاءت الناري
غيريىا"
ةَءْت ٦َة َظْٮَلُ  : ﴿، قاؿ تعالى(7) ًَ َ

ة أ ِي اْقَذٮََْٝؽ ٩َةًرا ٧َ٤ٍَّٚ - كقاؿ، (8)﴾٦ََس٤ُُ٭٥ْ ٧َ٠ََس٢ِ اَّلٍّ
ثَْىةر٥٬َُْ يََسةُد ا٣َِْبْ  ﴿ :أيضان 

َ
ُٙ خ َُ َنْٮا ذ٫ًِِ   ُق َُيْ ةَء لَُ٭٥ ٦ٍّ ًَ َ

صيغة المضارع فقد أٌما  ،(9)﴾َُك٧ٍَّة أ

                                                 
 (.512-509األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر، (1)
 [.77المائدة: ] (2)
، 99، الشػػػػػػعراء:29-17، الفرقػػػػػػاف:79،85، طػػػػػػو:36، إبػػػػػػراىيـ:38، األعػػػػػػراؼ:77، المائػػػػػػدة88النسػػػػػػاء: ] (3)

:  [.24، نكح:8-1،محمد:23، الجاثية:29، فصمت:62يسف: ،67، األحزاب:29الرـك
 [.26البقرة: ] (4)
-119-116-39، األنعػػػػاـ:143-133-133-88-60، النسػػػػاء:69-69، آؿ عمػػػػراف:26-26البقػػػػرة: ] (5)

، 30-27-4، ابػػػػػػراىيـ:33-27، الرعػػػػػػد:88، يػػػػػػكنس:115-37، التكبػػػػػػة:186-178، األعػػػػػػراؼ:125-144
، 26، ص:8، فػػػػػاطر:6، لقمػػػػػاف:42، الفرقػػػػػاف:9-4، الحػػػػػج:17لكيػػػػػؼ:، ا97، االسػػػػػراء:93-37-25النحػػػػػؿ:
 [.31، المدثر:27، نكح:4، محمد:46-44، الشكرل:74-34-33، غافر:36-23-8الزمر:

 [.37، الزمر:15، القصص:51الكيؼ: ] (6)
 ( .514األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7)
 [.17البقرة: ] (8)
 [.20البقرة: ] (9)
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 ،(1)﴾يََسةُد َزيُْذَ٭ة يُِِضُء َولَْٮ ل٥َْ َت٧َْكْك٫ُ ٩َةرٌ  ﴿ :عز  كجؿ  قكلو  في ،كردت في مكضع كاحد
كعندىا يككف  ؿ مف عدميا.فالفعؿ )أضاء( يستعمؿ الزمان كمتعديان، كالمعٌكؿ ىك إرادة الجع

الفعؿ متعديان باليمزة التي تمٌثؿ الجانب الظاىر لمتعدية، كبإرادة الجعؿ التي تمٌثؿ الجانب 
 المعنكم ليا، كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف في غير المكاضع الثالثة المذككرة سابقان.

 أضاع:َ-61

: أضاعو، كيتعٌدل باليم (الـز) ،يضيعي ضٍيعة كضياعان  "ضاع الشيءي      زة كالتضعيؼ، فيقاؿي
َلةَ قاؿ تعالى: ﴿ ، (2)كضٌيعوي" ٮا الىٍّ ُٔ ة ًَ َ

ٌٙ أ ِْٕؽ٥ِْ٬ َػ٤ْ َٙ ٨٦ِ َب ََل : ﴿ تعالى كقاؿ، (3)﴾ََٚؼ٤َ
٪ُس٥ ُٓ َخ٢َ٧َ ََعِم٢ٍ ٦ِّ ً ًِ

ُ
ْصَؿ ال٧ُْْى٤ِِعيَ ﴿  :أيضان - كقاؿ، (4)﴾أ

َ
ُٓ أ ً ٌِ ، كقد جاء ىذا (5)﴾إ٩ٍِّة ََل ٩ُ

جاء في فبصيغة المضارع أٌما  في اآلية السابقة مف سكرة مريـ فقط، الفعؿ بصيغة الماضي
 .(6)( مكاضع8)

 ىأطغَ-62

:"طغا، كطىغً       ،(7)طىٍغكان، ك طيٍغيانان، ك طيٍغكانان، كطغنى: أسرؼ في الظمـ كالمعاصي" يى
، فإذا دخمتو ىمزة النقؿ عيدٍّل إلى مفعكؿ بو، نحك قكلو تعالى: ﴿ ٫ُ َربٍَّ٪ة ٦َة َٝةَل َٝؿِي٪ُ فالفعؿ الـز

ًُْذ٫ُ  َ٘ َْ َ
مىؾه كالقريف ىك الشيطاف الذل قيٌيض لو،  ،أم: ما جعمتو يطغي ؛(8)﴾أ يسكقو، كآخر  فمى

ضاللي"يشيد عميو، كشيطافه مقركف بو يقكؿ:   .(9)"قد أعتدتو لجينـ، كىيأتو ليا بإغكائي كا 

 أطاع:َ-63

يقكؿ: طاع لو كفي ليغة مف "طاعو )طىٍكعان( مف باب: قاؿ، كبعضيـ ييعىٌديو بالحرؼ، ف    
 ،، قالكا: الطاعة ال تككف إال عف أمر، كما أٌف الجكاب ال يككف إال عف قكؿبابي: باع، كخاؼ

                                                 
 [.35النكر:  ](1) 
 (.2/366الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.59مريـ: ] (3)
 [.195آؿ عمراف: ] (4)
 [.170آؿ عمراف: ] (5)
 [.30، الكيؼ:90-56،  يكسؼ:115، ىكد:120، التكبة:170، األعراؼ:171، آؿ عمراف:143البقرة: ] (6)
 (.319الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (7)
 [.27ؽ:  ] (8)
 (.8/145حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (9)



 

 

 65 

ذا كافقو فقط طاكعو  ،(1)"يقاؿ: أمره فأطاعى، كقاؿ ابف فارس إذ مضى ألمًره فقد أطاعو، كا 
، بؿ يقاؿ: أ الكفكم كيرل أبك البقاء طعت زيدان في أمر، كامتثمت "أنو ال يقاؿ أطعت أمر زيدو

أمره؛ ألف طاع لو يطكع كيطاع: إنقاد، كالطاعة مثؿ الطكع، لكف تقاؿ أكثر في االئتمار فيما 
 قاؿ تعالى:   ،(3)كفي المفردات )طاع لو يطكع، كأطاعو ييطيعو( فاليمزة فيو لمتعدية، (2)أمر"
٭ِيٍ ﴿  ٍف مٍّ ْٓ ُكٍّ َظلٍّ ُِ  14في ) ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ فقد جاء عف كركدأٌما  ،(4)﴾َوََل دُ

، ككرد بصيغة األمر (6) بصيغة المضارع كىي: ( مكاضع4كفي )، (5)مكضعان(بصيغة الماضي
٨َْٕ ال٤ٍّـ٫َ َورَُقٮَلُ ﴿ : في مكضعو كاحد فقط ىك َِ

َ
 ،(7)﴾ َوأ

َأظفر:َ-64

ة، أم: كجدتييا، كظفر "ظًفرى ظىفىران مف باب تعب)كأصمو بالفكز كالفالح(، كظفرتي بالضال   
ظىًفرى بالشيء ظىفىران: غمب في األفعاؿ فػ: "أٌما  ،(8)بعدكه، كأظفرتو بو، كأظفرتو عميو بمعنى"

٤ًَِْ٭٥ْ قكلو تعالى: ﴿ ، كمنو(9)"عميو َٔ َؿُك٥ْ  َٛ ّْ َ
ْن أ

َ
ِْٕؽ أ  ،، فقد تعٌدل الفعؿ بيمزة النقؿ(10)﴾٨٦ِ َب

 نى مٌكنكـ منيـ، كجعؿ الغمبة لكـ عمييـ.فنصب المفعكؿ بو كىك )كاؼ المخاطبيف(، كالمع
 كلـ يأًت إال في ىذا المكضع مف القرآف الكريـ.

 

 

 

                                                 
 (.2/380الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 (.583الكفكم، أبك البقاء، الكميات )ص (2)
 (.531-530-229األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (3)
 [.15القمـ: ](4) 
، 51-47، النػػػػػػػػػػكر:27، األنعػػػػػػػػػػاـ:7ئػػػػػػػػػػدة:، الما80-46-34، النسػػػػػػػػػػاء:168، آؿ عمػػػػػػػػػػراف:285البقػػػػػػػػػػرة: ](5) 

 [.84، الزخرؼ:67-66-66، األحزاب:34المؤمنكف:
 [.11، الحشر:26، محمد:7، الحجرات:71التكبة: ](6) 
 [.33حزاب:األ ](7) 
 (.2/385الفيكمي، المصباح المنير)ج(8) 
 (.323الصقمٌي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (9)

 [.24الفتح: ] (10)
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َظيرأَ-65

، كظير عمى ز بعد الخفاء. . . كظيرتي عميو: اط مىٍعتي ظيكران: بر  ري يى ظٍ يى  "ظير الشيءي    
 سبحانو ، فالفعؿ المجرد)ظير( الـز كيتعدل بحرؼ الجر، كما في قكلو(1)ه إذا غمبو"عدكٌ 

ْو يًُُِٕؽوُك٥ْ ِػ ِم٤ٍّذِِ٭٥ْ ﴿ تعالى:
َ
٤ًَُْس٥ْ يَؿُْۡجُٮُك٥ْ أ َٔ َ٭ُؿوا  ْْ ُ٭٥ْ إِن َح إذا اتصمت بو ىمزة أٌما  ،(2)﴾  إِجٍّ

٫ًَْ٤ِ و تعالى: ﴿ل بنفسو كما في قكلالنقؿ فإنو يتعدٌ  َٔ َ٭َؿهُ ال٤ٍّـ٫ُ  ّْ َ
ْت ث٫ِِ َوأ

َ
ة َججٍّأ كقكلو  ،(3)﴾٧َ٤ٍَّٚ

ِ٭َؿهُ تعالى: ﴿ ْْ ي٨ِ َُك٫ِِّ َِلُ َكةدَ كقكلو تعالى: ﴿ ،(4)﴾ََعَ ادِلّ َٛ رِْض ا٣ْ
َ
ِ٭َؿ ِػ اْۡل ْْ ن ُح

َ
ْو أ

َ
كقكلو ، (5)﴾أ

ي٨ِ َُك٫ِِّ تعالى: ﴿ ِ٭َؿهُ ََعَ ادِلّ ْْ َظًؽاكقكلو تعالى: ﴿ ،(6)﴾َِلُ
َ
َٰ َدًْج٫ِِ أ ِ٭ُؿ ََعَ ْْ مف خالؿ ، ك (7)﴾ََٚل ُح

، يتعدٌ  تتبع مادة )ظير( نالحظ أٌنيا فعؿه  في القرآف  جاء ك ،كاحد ل باليمزة إلى مفعكؿو الـز
( 5بصيغة المضارع ففي)أٌما  الكريـ بصيغة الماضي في مكضعو كاحد مف سكرة التحريـ،

 .(8)مكاضع
َأعثر:َ-66

ٍثران، كًعثىاران: زؿٌ " ثر: عى ٍثران، كعيثيكران: اط مىعككىبىا، كعمى الشيءً  عى فالثالثي يتعدل بحرؼ  ،: عى
٩َة  ، قاؿ تعالى: ﴿(9)"عمى األمر: أطمعو عميو -عز  كجؿ  –ثره اي أىعٍ أٌما  الجٌر، ْخَثْ

َ
َٟ أ ِ َٰل َوَكَذ

٤ًَِْ٭٥ْ  ، كالمفعكؿ ثر( تعٌدل إلى المفعكؿ بو بيمزة النقؿعأم أطمعنا عمييـ، فالفعؿ )أ ،(10)﴾َٔ
 في ىذه اآلية محذكؼ تقديره) أعثرناه(، أم: جعمناه يعثر عمييـ.

 

 

                                                 
 (.2/387لمصباح المنير)جلفيكمي، اا(1) 
 [.20الكيؼ: ] (2)
 [.3التحريـ: ] (3)
 [.28، الفتح:33التكبة: ] (4)
 [.26غافر: ] (5)
 [.9الصؼ: ] (6)
 [.26الجف: ] (7)
 [.26، الجف:9، الصؼ:28، الفتح:26، غافر:33التكبة: ] (8)
 (.216نيس، كآخركف، المعجـ الكسيط ))صأ (9)

 [.21الكيؼ: ] (10)



 

 

 67 

َأعجب:َ-67

بي     أٌم: ؛أعجبني كذا أٌما  ، كالتٌعجب: حالة تىٍعًرض لإلنساف عند الجيؿ بسبب الشيًء،العىجى
َٟ َْٝٮُلُ . قاؿ تعالى: ﴿(1)ينقى را ِْٕضُج  .(2)﴾َو٨َ٦ِ انلٍّةِس ٨٦َ ُح

ْمَٮالُُ٭٥ْ كقكلو تعالى: ﴿
َ
َٟ أ ِْٕضجْ َضَجذُْس٥ْ   َويَٮَْم ُظ٪َْيٍ كقكلو تعالى: ﴿ ،(3)﴾َوََل ُت ْٔ َ

إِذْ أ
ةَر َججَةد٫ُُ ﴿ :تبارؾ كتعالى كقكلو ،(4)﴾ دُُس٥ْ ٠َْثَ  ٍّٛ َضَت ا١ُْ٣ ْٔ المالحظ أف ىذا الفعؿ الذل ، (5)﴾أ
تعٌدل عند دخكؿ ىمزة النقؿ  ،عادة، كبغيرىا مف حركؼ الجر أحيانان  (مفػ ))مجردان( ب ليتعدٌ 

القرآف كقد كرد ىذا الفعؿ بصيغة الماضي في  ،في اآليات السابقة ناعميو بنفسو كما الحظ
 .(7)( مكاضع5المضارع )ييعًجب( ففي )صيغة أٌما  ،(6) ىي: ( مكاضع6الكريـ في )

َأعجز:َ-68

زً  العجز: أصميوي التأٌخري "    ، فمف الثالثي قكلو تعالى: (8)"األمرً  عف الشيء، كحصكلو عند عىجي
ُزٮنَ ﴿

َ
ْن أ

َ
َضـُْت أ َٔ َ

 : جعمتو عاجزان، قاؿكعاجزتيوي فالنان، أعجزتي أٌما  ،(9)﴾ًمثؿى ىذا الغيرابً  أ
ِْٕضـِيتعالى: ﴿ سبحانو ٩ٍُّس٥ْ َدْيُ ٦ُ

َ
٧َُ٤ٮا خ ْٔ  ،كعميو فإٌف اليمزة جاءت لمنقؿ ،(10)﴾الٌموً  َوا

كتعدية الفعؿ إلى مفعكؿ بو كاحد، مع تكٌفر إرادة الجعؿ، كمنو جاء اسـ الفاعؿ )معجزم( 
بصيغة ي كتاب ا الكريـ، فعف مكاضعو فأٌما  ،(11)مضافان إلى مفعكلو )لفظ الجاللة ا(

 .(12)( مكاضع3المضارع في )

                                                 
 (.547األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر،   (1)
 [.204البقرة: ] (2)
 [.85التكبة:  ] (3)
 [.25التكبة:  ] (4)
 [.20الحديد: ](5) 
 [.20، الحديد:52، األحزاب:25، التكبة:100، المائدة:221-221البقرة: ](6)  
 [.4، المنافقكف:29، الفتح:85-55، التكبة:204البقرة: ](7) 
 (.547صفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صاأل (8)
 [.31المائدة:  ](9) 
 [.2التكبة:  ] (10)
 (.547األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (11)
 [.12، الجف:44، فاطر:59] األنفاؿ: (12)
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 .(1)مكضعان  (12صيغة اسـ الفاعؿ فجاءت في )أٌما  
َأعدَََّ-69

اتخذه  :أعٌدهأٌما  عٌدان حسبو كأحصاه، ٌد( الشيءى )عى "كقد جاء في األفعاؿ البف القطاع أٌف 
ٌدهى  بحيث  ًقيؿ: أعددتي ىذا لؾ، أم: جعمتودٍّ كاإلسقاء مف الس ٍقي، فإذا عاإلعداد مف ال، "(2)"عي

 .(3)إليو" تىعيدُّه، كتتناكلو بحسب حاجتؾ

ُْٕذ٥ ﴿قاؿ تعالى:  َُ ة اْقَذ وا لَُ٭٥ ٦ٍّ ِٔؽَّ
َ
ٮا انلٍّةَر ا٣ٍِّّت َوُٝٮُد٬َة انلٍّةُس كفي قكلو تعالى: ﴿، (4)﴾َوأ ُٞ َٚةتٍّ

ْت ل٤ََِّْكِٚؿِي٨َ  َواْۡلَِضةَرةُ  ِٔؽٍّ
ُ
حتى اآلف،  ؽٍ مى خٍ عمى مف قاؿ إٌف النار لـ تي  قاؿ ابف عطية ردان  ،(5)﴾أ

كمعناه أٌنو زعـ أف اإلعداد ال يككف إاٌل لممكجكد  ،(6)كىك القكؿ الذل سقط فيو منذر بف سعيد
٧ًًة﴿ :كما في قكلو تعالى ِْ َٔ ْصًؿا 

َ
َِْ٘ٛؿةً َوأ ؽٍّ ال٤ٍّـ٫ُ لَُ٭٥ ٦ٍّ َٔ َ

عف المكاضع التي جاءىا ىذا أٌما ،(7)﴾أ
سبحانو بصيغة األمر فجاء في مكضعو كاحد كىك قكلو  ك،(8)،( مكضعان 18) فيالفعؿ ماضيان ف

ةٍ  ﴿تعالى:ك  ٨ ُٝٮٍّ ُْٕذ٥ ٦ِّ َُ ة اْقَذ وا لَُ٭٥ ٦ٍّ ِٔؽَّ
َ
 .(9)﴾  َوأ

َأعٌز:َ-71

ٍمبة كالعزيز: الذل يىٍقيى  ؛، مف قكليـ: أرضه عزازالًعٌزة: حالةه مانعةه لإلنساف أف ييغمبى   ري أم: صي
كال ييٍقيىري 
ـُ اْۡل٥ً١َُِ قاؿ تعالى: ﴿ ،(10) ـِي َٕ  .(11)﴾إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ

                                                 
، 51زمػر:، ال22، العنكبكت:57، النكر:46، النحؿ:33-33، ىكد:53، يكنس:3-3، التكبة:134األنعاـ: ] (1)

 [.32، األحقاؼ:31الشكرل:
 (.350الصقمٌي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (2)
 (.550األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (3)
 [.60األنفاؿ:  ](4) 
 [.24البقرة:  ] (5)
الحكػػـ أبػػك (، 1/335نفػػح الطيػػب )ج كىػػك منػػذر بػػف سػػعيد. بػػف عبػػد ا بػػف عبػػد الػػرحمف النفػػزم القرطبػػي، (6)

 ىػ(.355األندلس في عصره )ت  ةقضاالبمكطي: قاضي 
 [.35األحزاب:  ] (7)
-44-35-29-8، األحػػػػزاب:100-46، التكبػػػػة:102-93، النسػػػػاء:133-131، آؿ عمػػػػراف:24البقػػػػرة: ](8) 
 [.31، اإلنساف:10، الطالؽ:15، المجادلة:21، الحديد:6، الفتح:57-64
 [.60األنفاؿ: ] (9)

 (.564-563ي، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صاألصفيانينظر، (10)
 [.260العنكبكت:  ] (11)
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يقاؿ: عٌز فالف ًعٌزان، ك ًعٌزة، كعزازةن: ، (1) (ؿٌّ )كؿُّ ًعٌز ليس با فيك ذي  :عميو السالـ-قاؿ 
... ٌزان: أٌما  قكم، كفالفه عمى فالف: كىريـ عميو كالشيءي: قىؿ  أعٌزه: قٌكاه كجعمو عزيزان، كفالنان عى

مىبو ك  َـّ ٨٦َ تََنةُء فإٌف اليمزة فيو لمنقؿ مف المزكـ إلى التعدية: قاؿ تعالى: ﴿ ؛، كعميو(2)هقير غى دُِٕ
 .(3)﴾َودُِؾلَّ ٨٦َ تََنةءُ 

َأعمف:َ-71

ًمفى األمير مىنان كعالنيةن، ."عى الثالثي المزيد بيمزة النقؿ ، (4)يره كجير بو"ظأٍعمىنىو كبو: أأٌما  عى
َوال٤ٍّـ٫ُ في الغالب محذكؼ إلفادة العمكـ كما في قكلو تعالى: ﴿متعد  إلى مفعكؿ كاحد، كىك 

٤ُِْٕ٪ٮنَ  وَن َو٦َة ُت ٥َُ٤ْٕ ٦َة تُِِسَّ فالمفعكؿ بو لمفعؿ )تعمنكف( ىك العائد المنصكب لالسـ ، (5)﴾َح
يغة كبص ،كقد كرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ بصيغة الماضي في مكضعيف ،ؿ )ما(ك المكص

 .(6)آخريف  المضارع في مكضعيف
َأعمى:َ-72

: لـ ييٍبصر كالمصدر" ، كالبصري : لـ ييتًد إلى خٍيرو ًميى القمبي : عمنى"منيما عى
، فالفعؿ الـز (7)

فإذا دخمتو ىمزة النقىؿ عيدٍّل بيا، فإرادة الجعؿ مع اليمزة كراء تعدية ىذا الفعؿ كما في قكلو 
ثَْىةر٥٬َُْ ٚتعالى: ﴿

َ
ْخَمَٰ خ

َ
ُ٭٥ْ َوأ َو٧ٍّ

َ
كىذا المكضع الكحيد الذم كرده ىذا الفعؿ في القرآف ، (8)﴾أ

 الكريـ.

َنت:أعَ-73

ًنتى  نىتنا: فىسىد "عى : كقع في مشقة، كشٌدة،ك  ،الشيءي: عى  .(9)"فالفه

                                                 
 ( بسند ضعيؼ.466أخرجو أحمد في الزىد )ص(1) 
 (.2/628أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ج(2) 
 [.26آؿ عمراف:  ](3) 
 (.655أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(4) 
 [.19النحؿ:  ] (5)
 [.4، كالتغابف:25)المضاع( النمؿ: أٌما  ،9ح، نك 1])الماضي( الممتحنة: (6)
 (.358الصقمٌي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (7)
 [.23محمد:  ] (8)
 (.661أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (9)
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٪ِذ٥َّْ كمنو قكلو تعالى: ﴿ َٔ ٫ًَْ٤ِ ٦َة  َٔ ـٌ  ـِي َٔ ِكُس٥ْ  ُٛ ٩
َ
٨ْ أ ْؽ َصةَءُز٥ْ رَُقٮٌل ٦ِّ َٞ كأىٍعنتو: أكقعو  ،(1)﴾٣َ

نى  ْخَ٪َذُس٥ْ أم: مشقة كشٌدة، كفي التنزيؿ: ﴿ ،تو في عى
َ
كجاء في المفردات ، (2)﴾َولَْٮ َمةَء ال٤ٍّـ٫ُ َۡل

المعانتة أبمغ؛ ألٌنيا ميعاندة فييا خكؼ كىالؾ، ييقاؿ:  لكفٌ عانتة كالمعاندة، لمراغب أٌف "المي 
: إذا كقع في أمرو يخاؼ منو التىمؼ" ًنتى فالفه ًنت(  ،(3)عى ، فإذا دخمتو فالثالثي المجرد )عى الـز

 .آية البقرة سابقة الذكر إلى مفعكؿ بو كاحد كما في معيدٌ  ،ىمزة النقؿ

 أعاد:74-

أٌما  ،كعاد لو يعكد )عكدةن( ،"أعدتي الشيءى: رددتو ثانيان، كمنو )إعادة( الصالة، كعاد إلى كذا
َ٪ةُز٥ْ وَ  قاؿ تعالى: ﴿،  (4)تو"رٍ )عيدتي المريض( عيادةن: زي  ْٞ  ،(5)﴾ذًَِ٭ة ٩ًُُِٕؽُز٥ْ ٦ِ٪َْ٭ة َػ٤َ

، كبمعنى زار: متعد ، كالالفالثالثي بمعنى رجعتي  ـ يتعدل باليمزة كما في اآلية ز : الـز
 .(6)( مكضعان 16كذلؾ في ) ،فقط ضارعكقد كرد ىذا الفعؿ بصيغة الم السابقة،

 أعاذ:َ-75

، كعٌكذت الصغير با، كأعى "عيذتي بو )معاذان(، ك)عً   ﴿قاؿ تعالى:  ،(7)و با"تى ذٍ ياذان(: اعتصمتي
 َٟ ِ ِخًُؾ٬َة ث

ُ
إلى مفعكؿ بو  معيدٌ  فالثالثي متعٌد بحرؼ الجر، فإذا دخمتو ىمزة النقؿ، (8)﴾ِإَوِنّ أ

 كاحد، كما في اآلية السابقة مف سكرة آؿ عمراف.

 أغرؽ: -76

فيك كالغىًرؽي: الراسب في الماء، مف غير مكت، فإٍف مات  "غىًرؽ  مف باب تعب        
 تعالى:  سبحانو ك قاؿ (9)ىذا الفعؿ باليمزة كالتضعيؼ، فيقاؿ: أغرقتو، كغٌرقتو" لغريؽ، كييعىد  

                                                 
 [.128التكبة:  ] (1)
 [.220البقرة: ] (2)
 (.589األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (3)
 (.2/436المنير)جالفيكمي، المصباح (4) 
 [.55طو:  ] (5)
، 104،االنبيػػػػػػػػػػػاء:55-21، طػػػػػػػػػػػو:64، النمػػػػػػػػػػػؿ:20، الكيػػػػػػػػػػػؼ:69-51، االسػػػػػػػػػػػراء:34-34-4يػػػػػػػػػػػكنس: ](6) 

: 19العنكبكت:  [.13، البركج:18، نكح:49، سبأ:27-11، الرـك
 (.2/437الفيكمي، المصباح المنير)ج (7)
 [.36آؿ عمراف:  ](8) 
 (.2/446الفيكمي، المصباح المنير)ج (9)
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ْٮنَ ﴿  َٔ َْٗؿْرَ٪ة آَل ِْٚؿ َ
جنًََْ٪ةُز٥ْ َوأ

َ
 .(1)﴾َٚأ

ضارع فقد صيغة المأٌما  ،(2)( مكضعا14) :ماضيان في القرآف الكريـ في ككرد ىذا الفعؿ 
قد غمبت صيغة الماضي في ىذا السياؽ القرآني؛ ألٌنو في مقاـ ، ك (3) كردت في مكضعيف فقط

تكجيو العبرة كالعظة بما حؿ  باألمـ السابقة التي تنٌكبت الطريؽ، ك ناصبت الحؽ العداء، كىذا 
 عندما كاف التيديد بالعقاب جاء الفعؿ المضارع.أٌما  ما يعٌبر عنو بصيغة الماضي،

َأغرل:َ-77

: تمادل في غضبو، كأغرل بيف القكـ: أفسدغًرم بو غىران، كغىرىا"    ،ةن: تعٌمؽ قمبيوي بو، كفالفه
، قاؿ تعالى: (4)"وي عميو، كيقاؿ أغرل العداكة بينيـ: ألقاىاضى كاإلنسافي غيرى بالشيء: حرٌ 

ةءَ ﴿ ٌَ ْ٘ َؽاَوةَ َواْۡلَ َٕ َْٗؿيَْ٪ة ثَحَْ٪ُ٭٥ُ ا٣ْ َ
َٟ ثِِ٭٥ْ ﴿: -عىٌز اسميوي -كقاؿ  .(5)﴾َٚأ ْ٘ؿَِي٪ٍّ  كعميو فإفٌ  ،(6)﴾نَلُ

 ثالثي ىذا الفعؿ تعٌدل بيمزة النقؿ إلى مفعكؿ بو كاحد.
َأغطش:َ-78

الثالثي كالرباعي  :فالفعؿ في صكرتيو، (7)"غىًطش غىطىشان، كأغطش مثمو، كالبصري أظمـ"   
، َعة٬َة في قكلو تعالى: ﴿أٌما  الـز ًُ ْػَؿَج 

َ
َل ََل٤ََْ٭ة َوأ َُ ْد

َ
ة ، فقد تحققت لمفعؿ التعدي(8)﴾َوأ

)أغطش( يأتي  مع إرادة الجعؿ، فنصب مفعكالن بو )لىٍيمىيا(، يعني ذلؾ: أفٌ  ،بفضؿ ىمزة النقؿ
 الزمان بمعنى الثالثي، كيأتي متعديان كما في اآلية السابقة.

 أغفؿ:َ-79

عراضان  ؿى مً عٍ تي ه لو، كقد اسٍ رً : غيبة الشيء عف باؿ اإلنساف، كعدـ تذكُّ الغفمةي  فيمف تركو إىماالن كا 
غير نسياف، يقاؿ: غفمتي عف الشيء غفكالن، مف باب قىعىدى، كلو ثالثة مصادر ىي: غفكؿ  مف

                                                 
 [.50البقرة:  ](1) 
، 37، الفرقػػػػػاف:77اء:يػػػػػنب، األ103سػػػػػراء:، األ73، يػػػػػكنس:54اؿ:، األنفػػػػػ136-64، األعػػػػػراؼ:50البقػػػػػرة: ] (2)

 [.25، نكح:55، الزخرؼ:82، الصافات:40، العنكبكت:120-66الشعراء:
 [.71، الكيؼ:69سراء:األ ] (3)
 (.683أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (4) 
 [.14دة: المائ ](5) 
 [.60األحزاب:  ] (6)
 (.363-368الصقمٌي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (7)
 [.29النازعات:  ] (8)
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، ،كىك أعميا - أم: ليس لو  ،(1)غٌفمتو تغفيالن، أم: سٌيرتو كذلؾ فيك مغفؿه أٌما  كغفمةه، كغفؿه
غفؿ عف الشيء غيفيكالن، كغٍفمةن: سيا مف قمة الٌتحفظ  أفٌ  ،الكسيط المعجـ فطنة، كجاء في

          سبحانو ، نحك قكلو(2)التٌيقظ، كغفؿ الشيءى: تركو إىماالن مف غير نسياف، فيك غافؿه ك 
َٓ ٬ََٮاهُ تعالى: ﴿  ك َج ٨ ذ٠ِْؿ٩َِة َواتٍّ َٔ ٤َْ٪ة ٤ََْٝج٫ُ  َٛ ْد

َ
ْٓ ٨ْ٦َ أ ُِ ،  ككأٌني بيمزة النقؿ كقد عٌدت (3)﴾َوََل دُ

يرد ىذا الفعؿ الرباعي في القرآف الكريـ الثالثي الالـز بما يكمف كراءىا مف إرادة الجعؿ، كلـ 
 إال في ىذا المكضع.

َى:نَىأغٍََ-81

: غنن "غنً     ؿي عنؾ: كفاؾ، كأغنى ا  ى: كثر مالوي، كأىٍغنناءن ، كغً ىيى فالفه الشيءي: كىفىى، كالرجى
راءىا إذا كاف ك  ،المزيد باليمزة )ىمزة النقؿ( فمتعد  أٌما  ،فالثالثٌي الـز، (4)"ان فالنان: جعمو غنيٌ 

ْدَ٪ة٥ُ٬ُ ال٤ٍّـ٫ُ : ﴿كمنو قكلو تعالى ،أيضان -إٍف فيقًدت فيك الـزأٌما  إرادة الجعؿ،
َ
ْن أ

َ
٧ُٮا إَِلٍّ أ َٞ َو٦َة َج

 ِ٫ِ٤ ٌْ ْدَنَٰ عكؿ بو إيجازان كما في قكلو تعالى: ﴿، كقد ييحذؼ المف(5)﴾َورَُقٮُلُ ٨٦ِ َٚ
َ
َٝةلُٮا ٦َة أ

ُُٕس٥ْ  ٪ُس٥ْ َۡجْ  (7)( مكضعان 12كرد ىذا الفعؿ بصيغة الماضي في )، كقد شيئان  :أم ،(6)﴾َٔ
كلكحظ أف المفعكؿ بو في معظـ ىذه الصيغ ماضيةن  ،(8) مكضعان  (13كبصيغة المضارع في )

عمى  -عز  كجؿ  –كمضارعة كاف محذكفان، تركيزان عمى الفعؿ الذم فيو داللة عمى امتناف ا 
 ىتماـ بالمفعكؿ .عباده، مف ىنا كاف االىتماـ بالفعؿ أكثر مف اال

 

 

                                                 
 (.2/450ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 (.689ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (2)
 [.28الكيؼ:  ] (3)
 (.697أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (4)
 [.26، األحقاؼ:50، الزمر:207ء:،الشعرا84، الحجر:67، يكسؼ74كبة: الت ] (5)
 [.48األعراؼ: ] (6)
، 26، االحقػػاؼ:82، غػافر:50، الزمػر:207، الشػعراء:84،الحجػر:67، يكسػؼ:74، التكبػة:48عػراؼ:األ ] (7)

 [.2،المسد:8، الضحى:28، الحاقة:48النجـ:
، 10، التحػػػػريـ:28، الػػػػنجـ:46، الطػػػػكر:41، الػػػػدخاف:33، النػػػػكر:42، مػػػػريـ:48-36،يػػػػكنس:28التكبػػػػة: ] (8)

 [.11، الميؿ:7، الغاشية:37، عبس:31المرسالت:
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َأغكل:َ-81

كىاية: أمعف في الضالؿ،"    ٌيان، كغى تعالى:  سبحانو قاؿ، (1)"أٍغكاه: فأضٌمو كأغراهأٌما  غىكىل غى
َٮيَْ٪ة﴿ َٗ َْٗٮيَْ٪ة٥ْ٬ُ ٧َ٠َة  َ

َْٗٮيَْ٪ة أ َ
ِي٨َ أ فاليمزة نقمت الفعؿ الثالثي الالـز )غكل( ، (2)﴾َربٍَّ٪ة ٬َـَُٰؤََلءِ اَّلٍّ
 فقد كرد بصيغة الماضي في  ،عف مكاضع ىذا الفعؿأٌما  ،ؿ كاحد )أغكل(إلى التعدم لمفعك 

إِن ََكَن ال٤ٍّـ٫ُ ﴿  قكلو تعالى: ،في المضارع فقد جاء في مكضعو كاحد ىكأٌما  ،(3)مكاضع ( 7)
ْ٘ٮَِيُس٥ْ  ن ُح

َ
 .(4)﴾يُؿِيُؽ أ

 أفرغ: -82

كغان، كىك فارغه    أفرغت الٌدلك: صببتي ما فيو، أٌما  :الفراغ: خالؼ الشيٍغؿ، كقد فىرىغى فراغان كفيري
اعير لمصبر: ﴿فجعمتو فارغان، كمنو استي  ٤ًََْ٪ة َوِْبً َٔ ْٚؿِْغ 

َ
((5)﴾أ  ،، كمعنى اإلفراغ ىنا )الصبُّ

كقد كرد ىذا الفعؿ  ،(6)صيب  عمينا أجران كاسعان، يفيض عمينا، كيغمرنا كما ييصبُّ الماءي  :أمٌ 
 .(7)خرييفيف أي تيي آبصيغة )األمر( المفيد لمدعاء ف

َأفسد:َ-83

 ،: خركج الشيء عف االعتداؿ، قميالن كاف الخركج عنو أك كثيران، كيضاٌده الصالح"الفسادي     
 ،"(8)كييستعمؿ في النفس، كالبدف، كاألشياء الخارجة عف االستقامة، يقاؿ: فسد فسادان، كفيسكدان 

 سد( بصيغة الماضي في مكضعو فاليمزة فيو لمتعدية، كقد جاء ىذا الفعؿ )أف، (9)كأفسده غيره
َٝة٣َْخ إِنٍّ ال٤٧ُُْٮَك إَِذا َدَػ٤ُٮا َْٝؿيًَح حيث قاؿ الحؽ تبارؾ كتعالى: ﴿ في القرآف الكريـ، كاحدو 

َْٚكُؽو٬َة
َ
مكاضع مسندة إلى كاك الجماعة  (8)صيغة المضارع )ييفًسد( فجاءت في أٌما  ،(10)﴾أ

                                                 
 (.699أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط ) (1)
 [.63القصص:  ] (2)
 [.82، ص32، الصافات:63-63، القصص:39-39، الحجر:16األعراؼ: ] (3)
 [.34ىكد: ] (4)
 [.126األعراؼ:  ] (5)
 (.632صفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر،  األ (6)
 [.96، الكيؼ:250البقرة: ] (7)
 (.3838الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (8)
 (.636األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (9)

 [.34النمؿ:  ] (10)
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 ،(1)المكاضع اآلتية:الجتماع لنشره، كما في ألٌف اإلفساد يتطمب المشاركة كا منيا؛ في ستة
اسـ الفاعؿ مف )أفسد( فقد كرد أٌما  ،(2): كمسندة إلى ضمير الغائب المستتر في مكضعيف ىما

 .(3)مكضعان  (21في القرآف الكريـ في )
84-َ: َأقىؿَّ

غر ييٍستعمالف في األ"   جساـ، ثـ الًقٌمة كالكثرة ييٍستعمالف في األعداد، كما أٌف الًعظىـ كالصٍّ
: افتقر كأتى بقميؿ أٌما  ييقاؿ: قؿ  الشيءي قٌمة: نىدير،، (4)"ٍيٍستعار كؿ كاحد لْلخر أقٌؿ فالفه

َ٪ةهُ ِۡلَََلٍ تعالى: ﴿قاؿ  ،كالشيءى: جعمو قميالن، كالشيءى حممو كرفعىو ْٞ ةًَل ُق َٞ ِ ٤ٍَّْٝخ َقَعةثًة ز
َ
َٰ إِذَا أ َظّتٍّ

ًٍِّخ  فالفعؿ الثالثي ، (6)استقممتو: رأيتو قميالن أٌما   باعتبار قٌكتيا،أم: احتممتو فكجدتو قميالن ؛(5)﴾٦ٍّ
، كتعٌدل بيمزة النقؿ إلى مفعكؿ بو كاحد ، كىك بمعنى )حمؿ(، كلـ يرد في القرآف إال )قٌؿ( الـز

 في ىذا المكضع.
 أقنع:َ-85

ـي ػ قىنعىان: مالت لمأكاىا، كأقبمت نحك أصحابيا، كالشاةي  اإلبؿي  تً قىنىعى "    ٍرعيياكالغن أٌما  ،: ارتفع ضى
كقد جاء في المفردات أف أقنع رأسو: رفعو، كقاؿ بعضيـ: إف أصؿ ىذه  ، (7)"أقنع رأسو: رفعو

س القناع ساتران لفقره، كقكليـ: خفي، ، فقنع إذان تعني لبى بو الرأسي ط  غى الكممة مف الًقناع الذم يي 
أسو بالسؤاؿ، نحك: خفي إذا رفع ناعو كاشفان ر ع قً إذا رف-أيضان -أم: لبس الخفاء، كقًنع

٪ِِع رُُءوِقِ٭٥ْ قاؿ تعالى: ﴿ ،(8)الخفاء ْٞ إٍذ جاء اسـ الفاعؿ  ؛فاليمزة لمتعدية كالنقؿ ،(9) ﴾٦ُ
نما  )مقنعي( مف مصدر الفعؿ الرباعي المتعدم باليمزة )أقنع(، كالذم لـ يرد في القرآف، كا 

 جاء الكصؼ منو فقط في اآلية السابقة.
                                                 

 [.48نمؿ:، ال152، الشعراء:88، النحؿ:25، الرعد:127، األعراؼ:27البقرة: ] (1)
 [.205-30البقرة: ] (2)
-81-40، يػػػكنس:142-103-86-74، األعػػػراؼ:64، المائػػػدة:63، آؿ عمػػػراف:220-60-12البقػػػرة: ] (3)
 [.28، ص:36-30، العنكبكت:77-4، القصص:14، النمؿ:183، الشعراء:94، الكيؼ:85، ىكد:91
 (.680األصفياني، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.57راؼ: األع ] (5)
 (.791أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (6)
 (.686(، ك األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص797أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
 (.686األصفياني، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآف )ص (8)
 [.102التكبة:  ] (9)
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َأقنى:َ-86

ل، يتعد   ىة: كسبتو، كأقن، كقيؿ: قنكتي الشيءى ك)قنيتيو( قينكةن كقنيةن كًقنكة كقنيٌ يى نً ني الرجؿ: غى ق
 ىذكر متعمؽ أغناه، كلـ يي أكسبتو إيٌ  :، أمباليمزة إلى المفعكؿ الثاني يقاؿ: أٍقنيتو الماؿى 

ْدَنَٰ في قكلو تعالى: ﴿، ك (1)ىكأقن
َ
٫ٍُّ٩ ٬َُٮ أ

َ
ْرَنَٰ  َوخ

َ
المقصكد نسبة ىذيف الفعميف لو  ؛ ألفٌ (2)﴾َوأ

ثَْسىَٰ ﴿ :تعالى، كما في قكلو تعالى
َ
َٟ َوخ َع ًْ َ

 .(3)﴾أ

َأقاـ:َ-87

قامة الشيءً ، هي قاـ يقكـ قيامان، فيك قائـ، كجمعو قياـه، كأقامو غيري "   ، قاؿ (4)"وً قٍّ حى  ةي : تكفيكا 
َٰ دُ تعالى: ﴿ ٍء َظّتٍّ َٰ ََشْ ٢َ٬ْ ا١ِْ٣َذةِب لَْكُذ٥ْ ََعَ

َ
جِن٢ًَ ٢ُْٝ يَة أ أم: يكفكف  ؛(5)﴾٧ًُِٞٮا اَلٍّْٮَراةَ َواْْلِ

كلـ يأمر تعالى بالصالة حيثما أمر، كال مدح بيا حيثما مدح، إاٌل بمفظ ، حقكقيما عممان كعمالن 
ر٧ًُِٮ﴿:ياف بييئاتيا، نحكال اإلتشرائطيا، ةي اإلقامة، تنبييان عمى أٌف المقصكد تكفي

َ
َلةَ َوأ  ،(6)﴾الىٍّ

َلةَ َوال٧ُِْٞ ﴿ :ككذلؾ َلةِ َٝةُمٮا ٠َُكةَلَٰ قكلوي تعالى: ﴿أٌما  ،(7)﴾٧ًَِي الىٍّ و فإنٌ  ،(8)﴾ ِإَوذَا َٝةُمٮا إَِل الىٍّ
ِ : ﴿قكلو تعالىك مف القياـ ال مف اإلقامة،  َلة ٤ِْن ٥ًَِٞ٦ُ الىٍّ َٕ قني لتكفية كفٌ  أم: ،(9)﴾ رَِبّ اْص

 ،عديؿ أركانيا كحفظيا مف أف يقع زيغتعنى ت الصالةً  إقامةى  كيرل الزمخشرم أف  ، (10)شرائطيا
ـى  كسننيا كآدابيا، كعيٌبر عف األداء باإلقامة؛ ألف   ،في فرائضيا جاء  ك، (11)ياأركانً  بعضي  القيا

ثـ دخمت اليمزة  ،في البحر أف أصؿ أقاـ الصالة )قامت الصالة( بمعنى أٌنو كاف منيا قياـ
كىك حقيقة مف  ،: أم يككف منيا القياـجعمتيا تقكـ :أم ؛(الصالةى  دت )أقمتي غلمتعدية ف

                                                 
 (.8/165حياف، البحر المحيط )ج (، كاألندلسي، أبك418)صينظر، الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ  (1)
 [.48النجـ:  ] (2)
 [.43النجـ: ] (3)
 (.690األصفياني، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.68المائدة:  ] (5)
 [.42البقرة:  ](6) 
 [.162النساء:  ](7) 
 [.142النساء:  ](8) 
 [.40إبراىيـ:  ](9) 

 (.693-692-691-690ي، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر، األصفيان(10) 
 (.22-1/21الزمخشرم، الكشاؼ )مج(11) 
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عف المكاضع التي جاءىا ىذا الفعؿ أٌما  ،(1)ؿ منيا عمى المجازعً جي ال مف الصالة فى  ،ىصمٍّ المي 
المكضع  كجاء ،(2)عمى صكرة الماضي كىي: ( مكضعان 15)يف)أقاـ( في القرآف الكريـ ف

إلى الفعؿ، حيث  -السالـعميو –منيا فقد أسند الضمير العائد عمى الخضر  الخامس عشر
َٝة٫٦َُ ﴿قاؿ تعالى: 

َ
يٍّ َٚأ َٞ ن يَ٪

َ
( 12كبصيغة المضارع في )، (3)﴾َٚٮََصَؽا ذًَِ٭ة ِصَؽاًرا يُؿِيُؽ أ

كجاء ،(6)مكضعيف في إقامة حدكد ا كفي ،(5)إلقامة الصالة ( مكاضع11منيا ) ،،(4) مكضعان 
      تعالى:سبحانو ك بيف(، في قكلو مصدر الفعؿ )اإلقامة( مضافان إلى فاعمو )كاؼ المخاط

ْٕ٪ُِس٥ْ َوَيٮَْم إَِٝة٦َذُِس٥ْ  ﴿ َّ ٮَجَ٭ة يَٮَْم  َّٛ صيغة اسـ الفاعؿ مف مصدر الفعؿ  ، كعمى(7)﴾ تَْكَذِؼ
َوال٧ًُِِْٞم ﴿في قكلو تعالى: كمضافة إلى مفعكليا )الصالة(  ،ة لمصالةب)أقاـ( كردت ناص

 ِ َلة كما  ،فينصب مفعكالن بو بنفسو ،الفعؿ )قاـ( بيمزة النقؿ مف كؿ ذلؾ نمحظ تعٌدل، (8)﴾الىٍّ
ة َرزَْرَ٪ة٥ْ٬ُ : ﴿، قاؿ تعالىمف اآليات السابقة ضحى اتٌ  َلةَ َوِم٧ٍّ ًِْت َوُي٧ًُِٞٮَن الىٍّ َ٘ ِي٨َ يُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِة٣ْ اَّلٍّ

ٮنَ  ُٞ الغزالة  أقامت نحك: -أيضان – مو، كاإلدامةاإلقامة التقكيـ، أقاـ العكد قكٌ ، كقيؿ (9)﴾يُ٪ِٛ
اليمزة ف ،مف قاـ باألمر ،مف قامت السكؽ، أك التشمير كالنيكض ،سكؽ الضراب أم أدامتيا

 .(10)في أقاـ لمتعدية

 

 

 

                                                 
 (.1/165حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك(1) 
، 73، األنبيػاء:77،الكيػؼ:22، الرعد:18-11-5، التكبة:170، األعراؼ:66، المائدة:277-177البقرة: ](2) 

 [.38، الشكرل:29-18، فاطر:37، النكر:41الحج:
 [.77الكيؼ:  ](3) 
، 4، لقمػاف:3، النمؿ:37-31، ابراىيـ:71، التكبة:3، األنفاؿ:55،المائدة:230-229-29-29-3البقرة: ] (4)

 [.5البينة:
 [.5، البنية:4، لقماف:3، النمؿ:37-31، إبراىيـ:71، التكبة:3، األنفاؿ:55، المائدة:229-3البقرة: ] (5)
 [.230-229البقرة:  ] (6)
 [.80النحؿ:  ] (7)
 [.35الحج:  ] (8)
 [.3البقرة:  ] (9)

 (.1/162حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (10)
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88-َ: َأكبىرى

كيبران مف باب قريب:  كىًبرى الصبي كغيره يكبىر مف باب تعب، مكًبرىان مثؿ مسجد، ككبير الشيءي   
ة، أٌما قكلو تعالى: ﴿(1): عظيـعىظيـ فيك كبير، ككبير األمر، ك الذنب كيبران  ْحَ٪٫ُ  ٧َ٤ٍَّٚ

َ
َرخ

 ُ٫َ٩ ْزَِبْ
َ
 إلى المفعكؿ بو )ىػاء الغائب(.تعدل بيمزة النقؿ فالفعؿ ، (2)﴾أ

 أكثر:َ-89

ْزَثَْت ِصَؽانَلَةقاؿ تعالى: ﴿    
َ
ْٮا ِػ ﴿ :تعالىكقاؿ ،(3)﴾َٝةلُٮا يَة ٩ُٮُح َْٝؽ َصةَدَْلََ٪ة َٚأ َ٘ ََ ِي٨َ  اَّلٍّ

َكةدَ  * اْۡلَِلدِ  َٛ وا ذًَِ٭ة ا٣ْ ْزَثُ
َ
، كبيمزة النقؿ عيدٍّم.فالثالثي )كىًثر، (4)﴾َٚأ  ( الـز

91-َ: َأكـر

، فيك كريـ، كال يقاؿ لو كريـ حتى يظير دان، ككرامةن: أىٍعطى بسيكلة، كجاكريـ فالفه كىرىم   
 ،حسانوفىييك اسـ إل -عز  كجؿ  -ذلؾ منو، كما يقاؿ في المحاسف الكبيرة، أٌما في حؽ ا 

نعامو الميتىظاىر، أٌما اإلكراـ كالتكريـ  ،ال يمحقو فيو غضاضة ييٍكصؿ إلى اإلنساف نٍفعه  فٍ أف ،كا 
ىمزة  ، ىي:بثالث كسائؿ (كـر)الفعؿ  ، فقد عيٌدم(5)إليو شيئان كريمان  ومأك يىٍجعىؿ ما ييٍكصً 

ٌما فالنان: أعظمو فأكـر الرجؿ: أتى بأكالد كراـ، أ ،كتضعيؼ العيف مع إرادة الجعؿ ،النقؿ
ميو( ،كنٌزىو ، يقاؿ:  :ككٌرـ فالنان: فضٌمو، أٌما الكسيمة الثالثة فيي )المغالبة()كىرى غمبو في الكـر

، فغمبو فيو ( عف المكاضع التي كرد، أٌما (6)كارمو فىكىرمو: فاخره في الكـر خالليا  الفعؿ)أكـر
ْزؿِِِم ٦َسَْٮاهُ في كتاب ا فيي: ﴿

َ
٫ُ٧َ لى: ﴿كقكلو تعا ،(7)﴾أ ٍّٕ ْزَؿ٫ُ٦َ َوَج

َ
إَِذا ٦َة ابَْذَلهُ َرب٫َُّ َٚأ

                                                 
 (.524-2/523ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.31يكسؼ:  ] (2)
 [.32ىكد:  ] (3)
 [.12-11الفجر: ] (4)
 (.820-2/819أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط)ج(، ك 707صفياني، مفردات ألفاظ القرآف )صاألالراغب  (5)
 (.2/819أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ج (6)
 [.21يكسؼ:  ] (7)
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ْزَؿ٨٦َِ 
َ
ٮُل َرِبّ أ ُٞ ًَ ١ْؿِمٍ قكلو تعالى: ﴿ كبصيغة اسـ الفاعؿ، (1)﴾َذ أٌما بصيغة  ،(2)﴾َذ٧َة َلُ ٨ِ٦ ٦َّ

١َْؿُمٮنَ ﴿فقكلو تعالى: اسـ المفعكؿ  َِٔجةٌد ٦َّ  . (3)﴾ث٢َْ 

َأكمؿ:َ-91

كؿي كماؿي الشيءً "   ٨َْٕ قاؿ تعالى: ﴿ ، حيث(4)و" ا فيو الغرضي منم : حيصي ًِ اُت يُْؿ َوالَْٮادِلَ
ْوََلَد٨٬ٍُّ َظْٮ٣َْيِ ََكم٤َِْيِ 

َ
( الزـه، فإذا (5)﴾أ دخمت عميو ىمزة النقؿ ، فالثالثي المجرد )كميؿى

ةَ تعالى: ﴿ نحك قكلوٍعالن متعديان لمفعكؿ كاحد، )التٍعدية( أصبح فً  عىٌز كقكلو  ،(6)﴾َوَِل٤٧ِ١ُُْٮا ا٣ِْٕؽٍّ
ْز٤٧َُْخ ٣َُس٥ْ ﴿ اسميوي:

َ
بى ، (7)﴾دي٪س٥ اَْلَٮَْم أ )أكمؿ( المفعكؿ بو )دينكـ( بعد أف كاف  فنصى

 الزمان قبميا.
َألحؽ:َ-92

قان، أك لىحاقان ػ فالنان لىًحؽى ػ لىحٍ    أك بو: أدركو فيأتي ميتعديان تارة بنفسو، كتارة بحرؼ  ،قان، أك لىحى
ةِۡلِيَ قاؿ تعالى: ﴿، (8)ت لوتو، كشكر ر الجر، كما في شك ِن ثِةلىٍّ ْٞ ِ ْۡل

َ
ٍِّٚن ُمْك٧ًِ٤ة َوخ ، (9)﴾دََٮ

يمو، كرأينا اختالؼ النحاة في تأك  ،(11) صيغة الماضي ففي مكضعيف ىما:أٌما  ،(10) :كمثميا
فيك متعد   (ألحؽ)بيمزة النقؿ أٌما  )لحؽ بفالف(، :أم ؛الخافض عفرٌبما نصب )فالنان( عمى نز 

لى الثاني بحرؼ الجر، كىذا ما يؤكد كيدلؿ عمى أٌف اليإلى المف مزة عكؿ األٌكؿ بنفسو، كا 
 جعمو يمحؽ بو. :أم؛لمنقؿ، فضالن عف إرادة الجعؿ

 

                                                 
 [.15الفجر:  ] (1)
 [.18الحج:  ] (2)
 [.13، عبس:35، االمعارج:27، يس24، الذاريات:42، الصافات:26األنبياء: ] (3)
 .(726األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.233البقرة:  ] (5)
 [.185البقرة:  ] (6)
 [.3المائدة:  ] (7)
 (.445(، كالصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ)ص855ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (8)
 [.101يكسؼ:  ] (9)

 [.83الشعراء: ] (10)
 [.21، الطكر:27سبأ: ] (11)
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َألقى:َ-93

  (قاءن لً )الضـ مع القصر ككؿ ك )ليقنى( ب"لقيتو ألقاه مف باب )تعب( ليقي ان، كاألصؿ عمى فع
تقبؿ شيئان أك صادفو فقد لقيو . . . أٌما ألقيت الشيء شيء اس بالكسر مع المد كالقصر، ككؿُّ 

كالم قى ،  ،باأللؼ: طرحتو، كألقيت إليو القكؿ: أبمغتو. . . كألقيت المتاع عمى الدابة: كضعتو
َٟ ﴿، كمنو قكلو تعالى: (1)مثاؿ ) العصا( الشيء الممقى المطركح" ِٜ ٦َة ِػ ي٧ًَِ٪ِ

ْ٣
َ
 كجاء، (2)﴾َوخ

 .(4)( مكضعان 11، كبصيغة المضارع في )(3) ( مكضعان 31اضي في )ىذا الفعؿ بصيغة الم

َأليى:َ-94

 هبو، كعف الشيء ليًيٌيان كًلٍييانان: سال عنو كترؾ ًذكرىه، كأليا عى لً كٍ لىٍيكان: لعب بو، ك أي ، ليا بالشيء"
َم٢ُ ، قاؿ تعالى: ﴿(5)"الٌمعبي عف كذا: شىغىمو كأنساه

َ
عؿ بيمزة النقؿ تعٌدل الف ،(6)﴾َوُي٤ِْ٭ِ٭٥ُ اْۡل

لَْ٭ةُز٥ُ اَلٍََّّكزُؿُ تعالى: ﴿ قكلوأٌما  ،إلى المفعكؿ بو )ضمير الغائبيف(
َ
مف  (ىليأالفعؿ )ف ،(7)﴾ خ

ٌبو عف الشيء الفعؿ )ليا( ( بو: أحى أٌما  لىينا، :ليًيي ان، كًلٍييانان: سال عنو، كترؾ ذكره ككذلؾ )لىًييى
، كالمعنى ، (8)اه"عف كذا: شغمو، كأىٍنس أىٍليى فالنان المعبي  فاليمزة جاءت لتعدية الفعؿ الالـز

عف  كاالنشغاؿالذل عٌبر عنو ىذا الفعؿ في اآلية السابقة مف سكرة التكاثر ىك معنى النسياف 
 الشيء.

 

 

                                                 
 (2/558الفيكمي، المصباح المنير )ج (1)
 [.69و: ط ] (2)
، 19، الحجػػػػػر:96، يكسػػػػػؼ:12، األنفػػػػػاؿ:150-120-107، األعػػػػػراؼ:64، المائػػػػػدة:171-94النسػػػػػاء: ] (3)

، 7، القصػػػػػػػػص29، النمػػػػػػػػؿ:46-45-32، الشػػػػػػػػعراء:52، الحػػػػػػػػج:87-70-65-39-20، طػػػػػػػػو:15النحػػػػػػػػؿ:
  [.15، القيامة:8، الممؾ:25، القمر:37-26-24-7، ؽ:53، الزخرؼ:34، ص:10لقماف:

، 86، القصػػػػص:8، الفرقػػػػاف:53-52، الحػػػػج:65، طػػػػو:39، اإلسػػػػراء:115، األعػػػػراؼ:151آؿ عمػػػػراف: ] (4)
  [.5، المزمؿ:40، فصمت:15غافر

  .  (879أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط،) (5)
 [.3الحجر:  ] (6)
 [.1التكاثر:  ] (7)
 (.879أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(8) 
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َأالف:َ-95

ييؿى كانقاد، كأالف الشيءى: جعمو لٌينان، كيقاؿ: أالف لمقكـ جناحو: س"الف الشيء لينان، كلىيىانان: 
نَلٍّة َلُ اْۡلَِؽيؽَ قاؿ تعالى: ﴿ ، (1)ة"طفبالمالأخذىـ 

َ
فاليمزة جاءت لمنقؿ كتعدية الفعؿ، ، (2)﴾َوخ

 بعد أف كاف الزمان.

َأٍمسىؾ:َ-96

 ،"مىسىؾى الرجؿي مساكةن، كمساكان، كأمسؾ: بخؿ، كمسكتي بالشيء، كأمسكت بو: اعتىصمىتي    
يء الكسيط: "أمسؾ الشى  المعجـ فيكجاء ، (3)"كأمسكتي الشيءى: حبستو، كعف الكالـ تكقفتي 

٦َة ، قاؿ تعالى: ﴿(4)بيده: قبض عميو، كالشيءى عمى نفسو: حبو، كاي الغيث: منع نزكلو"
فالفعؿ باليمزة متعديان بنفسو، كأحيانان يأتي بمعنى الثالثي المجرد  ،(5)﴾ُح٧ِْك١ُُ٭٨ٍّ إَِلٍّ ال٤ٍّـ٫

عف مكاضعو في القرآف أٌما  ة في التعدية،)مسؾ(، مما يؤكد أىمية إرادة الجعؿ مع اليمز 
أٌما  ،(7)( مكاضع7في ) كبصيغة المضارع ،(6)( مكاضع7ماضيان في )ما جاء  فيي: الكريـ

اسـ الفاعؿ منو فقد جاء في مكضع متعدٍّ بنفسو مف خالؿ إضافتو إلى مفعكلو في قكلو 
بمعنى )مسؾ( ففي آيتيف األكلى: قكلو ما جاء أٌما  ،(8)﴾٢ْ٬َ ٨٬ٍُّ ُم٧ِْكََّكُت رمَْحَذ٫ِِ تعالى: ﴿
ةقِ تعالى: ﴿ َٛ ٩ ْمَك١ُْذ٥ْ َػْنًََح اْْلِ

َ َذِط ال٤ٍّـ٫ُ ل٤ِ٪ٍّةِس ٨ِ٦ رٍّمْحٍَح ََٚل ﴿ :عز  كجؿ  ، كقكلو (9)﴾إًِذا ۡلٍّ ْٛ ة َح ٍّ٦ 
َٟ لََ٭ة كعند  ل معيا بحرؼ الجر أمسكت بودٌ عمما يؤكد أف اليمزة لمتعدية، كقد يي ، (10)﴾ُم٧ِْك

 رادة الجعؿ يككف الزمان.فقد إ

 

                                                 
 (.887)ص أنيس كآخركف، المعجـ الكسيط(1) 
 [.10سبأ:  ](2) 
 (.465الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص(3) 
 (.907أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(4) 
 [.79النحؿ:  ](5) 
 [.4، المائدة:21، الممؾ:2، الطالؽ:41، فاطر:37، األحزاب:15، النساء:231البقر: ](6) 
 [.19:، الممؾ42، الزمر:41-2، فاطر:65، الحج:79-59النحؿ: ](7) 
 [.38الزمر:  ](8) 
 [.100اإلسراء:  ] (9)

 [.2فاطر:  ](10) 
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 أميؿ:َ-97

ْمِ٭٤ُْ٭٥ْ قاؿ تعالى: ﴿ ، (1)" ؿمىٍيالن: تناكلو برفؽ كلـ يعجٌ  ٍعمويىؿ في فً "مى   
َ
٢ِ ا٣ََّْكِٚؿِي٨َ أ َذ٧َِ٭ّ

 ،فإٌنو يصبح متٌعديان  ،عند دخكؿ ىمزة التعدية، أك تضعيؼ العيف عمى الثالثيأٌما  ،(2)﴾ُرَويًْؽا
: انتظرتو، كالميؿي كالميمة: السكينة، كمٌيمتو: أميمتي الر كجاء في البحر كتمٌيؿ في  ،تمييالن  جؿى

مع بيف التعدية جي حيث  ،(3)أمره: إٌتأد، كاستميمتو: انتظرتو، كيقاؿ: ميالن، أم: رفقان كسككنان 
 كالتضعيؼ في اآلية السابقة مف سكرة الطارؽ. ،باليمزة

َأمات:َ-98

ٍكتان ك مات( مكتان، كالمات ابف آدـ )يمكت كيىمى "    تانان: لـ  كتانان حيكاف مى كى كميكىاتان، كاألرض مى
: مات كلده، كجاء في الكسيط  (4)"لو كلد تيٍعمىر، ك )أمات( الرجؿ: لـ يبؽى   كأمات ،"أمات فالفه
فإٌف أمات إذا تحققت فيو  ؛كعميو (5)فالنان قضى عميو" ، كأماتالقكـي: كقع المكتي في دكاٌبيـ

اٌل فيك الـز ،إرادة الجعؿ كاف متعديان  عف المكاضع التي جاءىا ىذا الفعؿ متعديان في أٌما  ،كا 
٦َةد٫َُ ال٤ٍّـ٫ُ ٦ِةاََح ََعٍم  ﴿ في صيغة الماضي منيا قكلو تعالى: مكاضع،  (3في) القرآف الكريـ 

َ
َٚأ

َس٫ُ  َٕ  ،منيا ( مكضعان 15) فيف ما جاء عمى صيغة المضارعأٌما  ،(7):أيضان  –كقكلو ، (6)﴾ُث٥ٍّ َب
ُٕٮنَ ﴿ قكلو تعالى:   .(9)تعالىكقكلو ، (8)﴾ ُث٥ٍّ ي٧ًُُِذُس٥ْ ُث٥ٍّ ُُيًًُِْس٥ْ ُث٥ٍّ إََِل٫ِْ دُؿَْص

َ:ىأنجَ-99

، كأنجيتو كنجٌيتو باليمزة "أصؿ الن   جاء: االنفصاؿ مف الشيء، كمنو نجا فالفه مف فالفو
اة( جى كة كالن  جٍ فاعو عٌما حكلو )الن  المنفصؿ بارت عً فً تى رٍ المي  عمى المكافً  ؽى مً طٍ كالتضعيؼ، كمف ىنا أي 

                                                 
 (.928أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.17]الطارؽ: (2) 
  (.8/448حياف األندلس، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك(3) 
 (.482الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص(4) 
 (.929أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(5) 
 [.259البقرة:  ](6) 
 [.21، عبس:44، النجـ:259البقرة: ](7) 
 [.28البقرة:  ](8) 
، 66، الحػػػػػػػػج:56، يػػػػػػػػكنس:116، التكبػػػػػػػػة:158، األعػػػػػػػػراؼ:156، آؿ عمػػػػػػػػراف:258-258-28البقػػػػػػػػرة: ] (9)

:81، الشعراء:80المؤمنكف:  [.2، الحديد:26، الجاثية:8، الدخاف:68، غافر:40، الرـك
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صباح أف الفعؿ )نجا( يأتي متعديان مف طريقيف ، كقد جاء في المً (1)لككنو؛ ناجيان مف السيؿ"
٨ْ آِل ﴿)اليمزة كالتضعيؼ( فيقاؿ: )أنجيتو ك نٌجيتو( نحك قكلو تعالى:  ِإَوذْ جَنًٍَّْ٪ةُز٥ ٦ِّ

ْٮنَ  َٔ ْٮنَ إِذْ ﴿ :عز  كجؿ  –، كقكلو (2)﴾ِْٚؿ َٔ ٨ْ آِل ِْٚؿ جنَةُز٥ ٦ِّ
َ
، فالفرؽ كاضح بيف التعدية (3)﴾ أ

الحديث عف تفاصيؿ  -عىٌز اسميوي -باليمزة، كالتعدية بتضعيؼ العيف، فعندما أراد المكلى 
ىاإلنجاء   األمرى  ككأف   -تبارؾ كتعالى –( مضع فان ليتأمؿ القكـ قدرة الخالؽ جاء الفعؿ )نج 

ضعو عف مكاأٌما  عند التذكير بو، فقد جاء الفعؿ )أنجى( متعديان باليمزة،ا أمٌ  بو ابتداءن، ري بى خٍ يي 
كبصيغة المضارع في مكضعيف  ،(4)كضعان م (19صيغة الماضي )ب في القرآف الكريـ، فقد جاء

 .(5) كىما:

َؿ:أنزَ-111

مك   كؿ في األصؿ ىك انحطاط مف عي ٌط ، يقاؿ: نزؿ عف دابٌ النزى رحمو تو، كنزؿ في مكاف كذا: حى
 ّبِ ٢ُٝ رٍّ كى تعالى: ﴿ سبحانو ل الفعؿ باليمزة إلى المفعكؿ بو، نحك قكلوفيو، كأنزلو غيريهي فتعد  

 
َ
٩َخ َػْيُ ال٧ُْزن٣ِِيَ أ

َ
َجةَرًًك َوأ ، )كالمنزليف( اسـ فاعؿ مف مصدر الفعؿ أنزؿ، (6)﴾٩ـ٣ِِْن ٦ُزَنًَل ٦َّ

نزاؿ ا نعمو كنقمو عمى الخمؽ، ٌما بإنزاؿ أسبابو  ؿ الشيءً اإنز ٌما إ كا  نفسو، كإنزاؿ القرآف، كا 
َٰ َخجِْؽهِ ، نحك قكلو تعالى: ﴿(7)كاليداية إليو، كإنزاؿ الحديد كالمباس َل ََعَ ـَ ٩

َ
ِي أ اْۡل٧َُْؽ ل٤ٍِّـ٫ِ اَّلٍّ

٤ًَُْس٥ْ ِۡلَةًقة يَُٮارِي َقْٮآدُِس٥ْ ٝؽ أ﴿ :اسمو عزٌ –كقكلو ، (8)﴾ ا١ِْ٣َذةَب  َٔ نْلَة  ـَ  كمف إنزاؿ، (9)﴾ ٩
االعذاب قكلو تعالى: ﴿ ـً ْؿيَحِ رِْص َٞ ِ ا٣ْ ٢ِ٬ْ ٬َـَِٰؾه

َ
َٰ أ ٧َةءِ ث٧َِة ََك٩ُٮا إ٩ٍِّة ٦ُزنِلُٮَن ََعَ ٨َ الكٍّ ٮنَ ٦ِّ ُٞ ُك ْٛ ، (10)﴾َح

اسـ الفاعؿ إذا تحققت  مما يؤكد أف   ،اسـ الفاعؿ )منزلكف( مفعكالن بو )رجزان( بى صى حيث نى 

                                                 
 (.792الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صاألصفياني،  (1)
 [.49البقرة:  ] (2)
 [.6إبراىيـ:  ] (3)
، 6، إبػػػراىيـ:116، ىػػػكد:23-22، يػػػكنس:165-141-83-72-64، األعػػػراؼ:63، األنعػػػاـ:50البقػػػرة: ] (4)
 [.24-15، العنكبكت:57-53، النمؿ:119-65، الشعراء:9، األنبياء:80طو:

 [.14، المعارج:10الصؼ: ] (5)
 [.29المؤمنكف:  ] (6)
 (.799األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر، (7)
 [.1الكيؼ:  ] (8)
 [.26األعراؼ:  ] (9)

 [.24العنكبكت:  ](10) 
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 ،الصكر التي جاءىا الفعؿ )أنزؿ( في القرآف الكريـعف أٌما  ،فعمو عىمىؿى  ؿى مً إعمالو عى  شركطي 
عمى  مكضعان  (126، جاء في )مكضعان  (128عت بيف إسناد الفعؿ إلى فاعمو في )فقد تنك  

ِٔحََس اب٨ُْ َمْؿي٥ََ في مكضعيف عمى صيغة األمر لمدعاء قاؿ تعالى: ﴿ك  ،صيغة الماضي َٝةَل 
 ِ ٤ًََْ٪ة ٦َةن َٔ ٩ـِْل 

َ
٧َةءِ ال٤ٍّـُ٭٥ٍّ َربٍَّ٪ة أ ٨َ الكٍّ ، كالمكضع الثاني في اآلية المشار إلييا آنفان مف (1)﴾ َؽةً ٦ِّ

، (2):مكاضع الفعؿ الماضي المسند إلى فاعمو، فيي في اآليات اآلتيةأٌما  ،سكرة المؤمنكف
كفؽ  مكضعان  (55) بمغتبصيغة الماضي المسند إلى نائب الفاعؿ  عممان بأف ما جاء منيا

ما جاء مف  إذٍ  ؛مـ ترد في القرآفف ،المضارع مف أنزؿ )يينزؿ( في حيف أف ،(3(تي:التكزيع اآل
أسماء الفاعميف المشتقة مف مصدر  أٌما  ،(يينزٍّؿ مف المضٌعؼ )نٌزؿمضارعان كاف ىذه المادة 
 النحك مكزعة عمى ،، كاسـ المفعكؿ في مكضع كاحدمكضع (5)فقد كدرت في  ،الفعؿ )أنزؿ(

 .(4)تياآل

 

 

                                                 
 [.114المائدة:  ](1) 
-7-4-3، آؿ عمراف:231-174-170-164-159-99-91-90-59-57-41- 22 -21 البقرة: ](2) 
-49-48-48-47-47-45-44-44، المائػػػػػػػػدة:174-133-136-113-105-61، النسػػػػػػػػاء:53-154
، 41، األنفػػػػػػػػػػػػػػاؿ:160-57-26، األعػػػػػػػػػػػػػػراؼ:155-114-99-93-92-91-91-8، األنعػػػػػػػػػػػػػػاـ:49-104

-22، الحجر:32-1، إبراىيـ:37-17، الرعد:40-2، يكسؼ:94-59-24، يكنس:97-40-26-26التكبة:
، 113-53-2، طػػػػػػػػػػػو: 45-1، الكيػػػػػػػػػػػؼ:105-102، اإلسػػػػػػػػػػػراء:65-64-44-30-24-10، النمػػػػػػػػػػػؿ:90

، 60، النمػػػؿ:48-6، الفرقػػػاف:46-34-1-1، النػػػكر:24-18، المؤمنػػػكف:63-13-5، الحػػػج:5-10األنبيػػػاء:
:51، العنكبػػكت:28القصػص: ، 29، ص:28-15:، يػػس27، فػػاطر:26، األحػزاب:21-10:، لقمػػاف35، الػرـك
-18-4، الفػػتح:9، محمػػد:5، الجاثيػػة:3، الػػدخاف:17-15، الشػػكرل:39-16، فٌصػػمت:41-21-6-2الزمػػر:
، 14، النبػأ:10-5، الطػالؽ:8، التغػابف:1، الحشػر:5، المجادلػة،25-25، الحديػد:69، الكاقعة:23، النجـ:26

 [.1القدر:
، 199-199-84-84-72-65عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف:.،آؿ285-185-136-136-102-91-4-4البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: ] (3)

، 157-156-93-8، األنعػػػاـ:83-81-68-67-66-64-59-59، المائػػػدة:162-162-60-60النسػػػاء:
، 36-27-19-7-1، الرعػػػػػػػد:14-12، ىػػػػػػػكد:20، يػػػػػػػكنس:127-124-86، التكبػػػػػػػة:157-3-2األعػػػػػػػراؼ:
، 30، األحقػػػػػػػػػاؼ:55، الزمػػػػػػػػػر:8، ص:6، سػػػػػػػػػبأ:50-46-46، العنكبػػػػػػػػػكت:87، القصػػػػػػػػػص:21-7الفرقػػػػػػػػػاف:
 [.20محمد:

 [.124)اسـ المفعكؿ( عمراف: 69، الكاقعة:28:، يس34كبكت:، العن29، المؤمنكف:59يكسؼ: ](4) 
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َأنشأ:َ-111

: أحدثو كأكجده، يقاؿ: أنشأ د، كأنشأ الشيءى : حدث كتجدٌ ةن أنشأ الشيءي نىٍشئان، كنشكءان، كنىشٍ "   
ٍف َواِظَؽةٍ قاؿ تعالى: ﴿ ، (1)"ا الخمؽ ْٛ ٨ جٍّ ُز٥ ٦ِّ

َ
نَنأ

َ
ِي أ فالفعؿ تعٌدل بيمزة ، (2)﴾َو٬َُٮ اَّلٍّ

 ( مكضعان 18) ة الماضيفي القرآف الكريـ بصيغ فقد بمغت مكاضعوالنقؿ بعد أف كاف الزمان، 

ِي يُؿِيُس٥ُ ا٣َِْبَْق ﴿قكلو تعالى:  جاء في مكضعيف ىما:بصيغة المضارع  ك، (3):ىي ٬ََُۖٮ اَّلٍّ
ةَل  َٞ ِّ َعةَب ال ة َويُجِنُئ الكٍّ ًٕ ٧َ ََ َٙ  : ﴿، كقكلو تعالى(4)﴾ َػٮًْٚة َو ُؿوا ٠ًَْ ُْ رِْض َٚة٩

َ
٢ُْٝ ِقُيوا ِػ اْۡل

 َٜ  اْۡل٤َْ
َ
ِػَؿةَ ُث٥ٍّ ال٤ٍّ   ثََؽأ ٌْ ةَ ا

َ
صيغة اسـ الفاعؿ فجاءت في مكضع كاحد أٌما  ،(5)﴾ـ٫ُ يُجِنُئ ا٣جٍّْنأ

ْم ََن٨ُْ ال٧ُْجِنُبٮنَ ﴿  حيث قكلو تعالى:
َ
ُت٥ْ َمَضَؿَتَ٭ة أ

ْ
نَند

َ
٩ُذ٥ْ أ

َ
أ
َ
 .(6)﴾أ

َأنطؽ:َ-112

ٍنًطقان، كنيطيكقان: تكٌمـ، كنىٍطؽ الرجؿ: صار مًنطيقان )بميغان( "نىطىؽى نيٍطقان، كمى
قاؿ تعالى: ، (7) 

ءٍ ﴿ َٜ ُكٍّ ََشْ َُ ٩
َ
ِي أ َ٪ة ال٤ٍّـ٫ُ اَّلٍّ َٞ َُ ٩

َ
، كعند دخكؿ ىمزة النقؿ عميو ، (8)﴾أ فالثالثي المجرد الـز

 كما في اآلية السابقة. ،عيٌدل إلى مفعكؿ بو كاحد
َأٍنظىر:َ-113

 ،(9)مو بعينو"تأمٌ  "نظره كنصره، كسمعو، كنظر إليو نظران، كمنظران، كنظرانان، كمنظرةن، كًتٍنظاران:
فيو: تدٌبره، كنظر مو بعينو، ران، كنىٍظران: أبصره كتأمٌ ظى نظر إلى الشيء: نى كجاء في الكسيط: "

نظر الشيءى: أره( ك ف )أخ  يٍ ٍنظير لي فالنان: اطمبو لي، كبيف الناس: احكـ، كنظر الد  اكييقاؿ: 

                                                 
 (960أنيس كآخركف، المعجـ الكسيط)ص (1)
 [96األنعاـ: ] (2)
 78-42-31-19-14المؤمنػػػػػػػػػػكف:،11،األنبيػػػػػػػػػػاء:12،الرعػػػػػػػػػػد:61ىػػػػػػػػػػكد:،141-138-98-6األنعػػػػػػػػػػاـ: ](3) 

 [.23، الممؾ:72-35،الكاقعة:79، يس:20، العنكبكت:45القصص:
 [.12الرعد: (4)
 [.20العنكبكت: (5)
 [.72الكاقعة: (6)
 (.489ؼ، معجـ عيف الفعؿ )صلياس، كناصيإ (7)
 [.21فٌصمت:  ] (8)
 (.2/149، القامكس المحيط )جمالفيركزآباد (9)
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ْؿِن إِ ، قاؿ تعالى: ﴿(1)كأميمو ،خٌرهأ ِْ ٩
َ
ُسٮنَ َٝةَل َرِبّ َٚأ َٕ فرٌبما جاءت تعدية ىذا  ،(2)﴾َلَٰ يَٮِْم ُحجْ

و إلى تر أك أٍمًيؿ، يؤٌكد ذلؾ تعديالفعؿ لدخكؿ ىمزة النقؿ عميو، أك ألٌنو تضٌمف معنى أخٍّ 
 ،بصيغة األمر ( مكاضع4القرآف الكريـ في ) كرد ىذا الفعؿ فيقد ك  ي،المفعكؿ الثاني بإل

َٝةَل  ﴿  منيا قكلو تعالى: مكاضع  ( 6) في فجاءظر( اسـ المفعكؿ منو )مينٍ ، أٌما (3) كىي:
ؿِي٨َ  َْ َٟ ٨َ٦ِ ال٧ُْ٪  .(5)، أٌما باقي المكاضع(4)﴾ إ٩ٍِّ

َأنغض:َ-114

لى أسفؿ    كنىغىض يىٍنغيًض  ،جاء في معاني القرآف لمفٌراء "أنغض رأسو أٌم حٌركو إلى فكؽ كا 
ان ظىى الغىضٍت ًسٌنو، كسيمٌ نى )بكسر العيف كضميا( مف الثالثي، قيؿ:  ؿميـ نىٍغضى  ؛ ألٌنو إذا عجًّ

َٟ رُُءوَقُ٭٥ْ . قاؿ تعالى: ﴿(6)مشيو ارتفع كانخفض" في ٮَن إََِلْ ٌُ كعميو فإٌف اليمزة ، (7)﴾ََٚكحُ٪ِْ٘
 ،غض الثالثي يأتي الزمان كمتعديان أٌف نى  وجاءت لمتعدية كالنقؿ، كجاء في إعراب القرآف كبيان

فه رأسو )حٌركو( ففي الثاني إرادة الجعؿ، كمعنى كنغض فال ،فتقكؿ نغض الرأس )تحٌرؾ(
 .(8))تٌحرؾ( الـز

َأنفؽ:َ-115

"نىفىؽى: نفقت الدابة نفكقان، إذا ماتت، كنفؽ الشعر نفاقان، كقد أنفؽ القكـ: إذا نفقت سكقيـ، 
جاء في البحر في تفسير ، ك (9)كنفقت الدراىـ: إذا فنيت. . . كيقاؿ: أنفؽ الرجؿ إذا افتقر"

ٮنَ قكلو تعالى: ﴿في  اإلنفاؽ ُٞ ة َرزَْرَ٪ة٥ْ٬ُ يُ٪ِٛ َلةَ َوم٧ٍِّ ًِْت َوي٧ًُُِٞٮَن الىٍّ َ٘ ِي٨َ يُْؤ٦ُِ٪ٮَن ثِة٣ْ أٌف  ؛(10)﴾اَّلٍّ
: اإلنفاؽ: اإلنفاد، يقاؿ: أنفقتي الشيءى كأنفدتو بمعنى كاحد، كاليمزة لمتعدية، يقاؿ نفؽ الشيءي 

                                                 
 (.972-971أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.79ص:  ] (2)
 [.79، ص:36، الحجر:143-14عراؼ:] األ (3)
 [.15عراؼ:األ ] (4)
 [.29، الدخاف:80، ص:203، الشعراء:37-8الحجر: ] (5)
 (.2/125الفٌراء، معاني القرآف )ج(6) 
 [.51اإلسراء:  ] (7)
 (.4/372الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج(8) 
 (.2/877ابف فارس، المجمؿ)مج (9)

 [.3البقرة:  ] (10)
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عف أٌما  ،(1)كمنو نافؽ كالنافقاء كنفؽنفدى، كأصؿ ىذه المادة تدؿ عمى الخركج كالذىاب، 
حرؼ كالثاني ب يان إلى مفعكؿ أكؿ محذكؼتعدمالصكر التي جاءىا ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ 

ٮا ِػ َقب٢ًِِ ال٤ٍّـ٫ِ في قكلو تعالى: ﴿ ( كمايالجر )ف ُٞ ِٛ٩
َ
َٰ قكلو تعالى: ﴿ ك، (2)﴾ َوأ ٫ًِْ ََعَ ٍّٛ ٤ُِّت ٠َ َٞ ُح

َٜ ذًَِ٭ة َٛ ٩
َ
كتعٌدل إلى مفعكؿ مذككر في مكضع  ،(4) ( مكضعان 11جاءت ماضية في ) ،(3)﴾٦َة أ
ة﴿ د ىك قكلو تعالى:كاح ًٕ رِْض َۡجًِ

َ
َخ ٦َة ِػ اْۡل ْٞ َٛ ٩

َ
مفعكؿ أكؿ محذكؼ إلى  كتعدل ،(5)﴾ لْٮ أ

وََلتِ ﴿كىك في قكلو تعالى: كالثاني بعمى في مكضع كاحد 
ُ
٤ًَِْ٭٨ٍّ  ِإَون ُز٨ٍّ أ َٔ ٮا  ُٞ ِٛ٩

َ
 ،(6)﴾مَح٢ٍْ َٚأ

ما جاء عمى صيغة المضارع مف الفعؿ أٌما  ،(7)كتعدل لمفعكؿ محذكؼ في أحد عشر مكضعان 
ذكر بعدىا المفعكؿ، كذلؾ في اآليات  ( مكضعان 12منيا ) ،( مكضعان 42) )أنفؽ( فقد كردت

ذؼ منيا المفعكؿ بو لمعمـ بو، كىي كالباقي، (8):اآلتية صيغة اسـ الفاعؿ فقد أٌما  ،(9):حي
ة٩ِتَِي َوال٧ُْ٪َِِٛٞي ﴿مكضعو كاحد كىك قكلو تعالى: جاءت في  َٞ ةدِرَِي َوا٣ْ ةثِؿِي٨َ َوالىٍّ الىٍّ

ْقَعةرِ 
َ
ِْ٘ٛؿِي٨َ ثِةْۡل ٌما إ ،، ككؿ ما جاء مف ىذا الفعؿ متعديان باليمزة نصب مفعكالن بو(10)﴾َوال٧ُْْكَذ
 تعدية.مما يؤكد عمى أف اليمزة فيو جاءت لم ان،أك مقدر  ،مذككران في الكالـ

 

 

 

                                                 
 (.1/163حياف، البحر المحيط)ج ينظر، األندلسي، أبك (1)
 [.195البقرة:  ] (2)
 [.42الكيؼ:  ] (3)
، 7، الحديػد:47، يسػف:29، فػاطر:39، سبأ:22، الرعد:39-34، النساء:270-267-254-215:ةالبقر  ] (4)

 [.10المنافقكف:
 [.36األنفاؿ:  ] (5)
 [.6الطالؽ:  ] (6)
 [.16، التغابف:11-10، الممتحف:7، الحديد:67، الفرقاف:53، التكبة:262البقرة: ] (7)
، 134-140-121، التكبػػػػػػػػو:36ألنفػػػػػػػػاؿ:، ا38، النسػػػػػػػػاء:274-264-264-262-261-216البقػػػػػػػػرة: ] (8)

، 54، القصػػػػػص:35، الحػػػػػج:57، النحػػػػػؿ:31، إبػػػػػراىيـ:99-98-91-54، التكبػػػػػة:31، األنفػػػػػاؿ:64المائػػػػػدة:
 [.7، الطالؽ:38، الشكرل:16السجدة:

 [.17عمراف:  آؿ ] (9)
 [.80النحؿ:  ] (10)
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 أنقذ:-116

٨َ انلٍّةرِ قاؿ تعالى: ﴿ ، (1): تخٌمص" مف باب تعب ،"نىًقذ نقذان   َؿٍة ٦ِّ ْٛ ة ُظ َٛ َٰ َم َوُك٪ُذ٥ْ ََعَ
٪َْ٭ة َؾُز٥ ٦ِّ َٞ ٩

َ
٩َخ دُ٪ُِٞؾ ٨٦َ ِػ انلٍّةرِ ﴿  :أيضان - كقاؿ، (2)﴾َٚأ

َ
َٚأ

َ
فبدخكؿ اليمزة عمى الثالثي ، (3)﴾أ

 كما في اآليتيف السالفتيف. ،بان لمفعكؿ بودا متعديان ناصغ ،الالـز )نقذ(

َأنقض:َ–117َ

ٌكت" :: سيًمعى نقيضو أم: صكتو، كالرجؿ بمسانو"نقىضى الشيءي  ِي كمنو قكلو تعالى: ﴿، (4)صى اَّلٍّ
ْ٭َؿكَ  َّ َي  َٞ ٩

َ
َٟ ذ٠َِْؿكَ  * أ َ َْٕ٪ة ل  مؿي الحً  ضالبحر عف أىؿ المغة قكليـ: )أنق جاء في ك ،(5)﴾ َوَرَذ

، كعميو فإف اليمزة في الفعؿ (6)إذا سىًمٍعتى لو صريران مف شدة الحمؿ، أم صريره ،ظيرى الناقةً 
 )أنقض( لمنقؿ كتعدية الفعؿ.

 أىمؾ:َ-118

...كيتعٌدل باليمزة،  -بفتح الميـ-، ىمكان مف باب ضرب ىالكان كىيميككان كميمكان،"ىمؾ الشيءي 
جاء في مفردات ، ك (7)اؿ: ىمكتو"فيقاؿ أىمكو، كفي لغة تميـ يتعٌدل بنفسو مجٌردان حيث يق

 ثالثة ىي: عألفاظ القرآف أٌف اليالؾ أنكا

٫ًَْ عنو لقكلو تعالى: ﴿  افتقاد الشيءً  - ةجِ َُ ِنّ ُق٤ْ َٔ  َٟ َ٤٬َ﴾(8). 

َٟ اْۡلَؿَْث َوا٣جٍّْك٢َ  : ﴿كفساد لقكلو تعالى ،باستحالة ىالؾ الشيءً  -  .(9)﴾َوُيْ٭٤ِ

َٟ  إِِن اْمُؿؤٌ المكت لقكلو تعالى: ﴿  - َ٤٬َ﴾(10). 

                                                 
  (.2/620الفيكمي، المصباح المنير )ج (1)
 [.103آؿ عمراف:  ](2) 
 [.19لزمر: ا ](3) 
 (.490الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (4)
 [.3الشرح:  ](5)
 (.8/484حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (6)
 (.2/639الفيكمي، المصباح المنير)ج (7)
 [.29الحاقة:  ] (8)
 [.205البقرة:  ] (9)

 [.176النساء:  ] (10)
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ٍء  : ﴿لقكلو تعالى (1)ناءفلـ كعدمو رأسان، كىك المسٌمى بالبيطالف الشيء مف العا - ُكَّ ََشْ
ٌٟ إَِلٍّ وَْصَ٭٫ُ  ِ جاءت اليمزة في أٌكلو لنقمو مف المزكـ إلى التعدية بما كراءىا مف معنى  ك ، (2)﴾٬َةل

 .(3)يير كما كرد في اآليات اآلتيةصالجعؿ كالت

َأىاف:َ-119

: ىٍكنان، كىكانان، كميانة ، كالشيء عميو: ىىٍكنان: "ىاف فالفه أٌما: أىاف فالفه فالنان:  ييؿى سى : ذىؿ 
َو٨٦َ يُِ٭٨ِ ال٤ٍّـ٫ُ جاء ذلؾ في قكلو تعالى: ﴿  كفاليمزة لىتعىدل الفعؿ بىٍعد لزكمو، ، (4)استخٌؼ بو"

١ْؿِمٍ  كمكاضعو  ،)مف( المكصكلةلػ لمحذكؼ ، فالمفعكؿ ىك العائد المنصكب ا(5)﴾َذ٧َة َلُ ٨٦ِ ٦َّ
 .(7)( مكضعان 18جاء كصفان لمعذاب في ) ، كاسـ الفاعؿ )مكىف((6)ىي،مكاضع (5) في القرآف

 أٍكبىًؽ:َ-111

بيكقاىػ مف باب كعد: ىمؾ، كيتعٌدل باليمزة فيقاؿ )أكبقٍ    بىؽ يىبؽ كي  سبحانو قاؿ، "(8) (وي تي "كى
ُ٭٨ٍّ ث٧َِة ٠َ  : ﴿تعالىك  ْٞ ِ ْو يُٮب

َ
مادة )أكبؽ( في القرآف الكريـ إال في ترد  ىذا كلـ .(9)﴾َكُجٮاأ

 المكضع السابؽ.

 

                                                 
 (.844-843رآف )صاألصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ الق (1)
 [.88]القصص:  (2)
-155-129-4، األعػػػػػراؼ:131-47-46-6-6، األنعػػػػػاـ:17، المائػػػػػدة:117، آؿ عمػػػػػراف:205]البقػػػػػرة: (3)

، 58-17-16، اإلسػراء:4، الحجػر:13، إبػراىيـ:117، ىػكد:13، يػكنس:42، التكبة:54، األنفاؿ:164-173
، 139، الشػػػعراء:48، المؤمنػػػكف:45الحػػػج:،95-9-6، األنبيػػػاء:134-128، طػػػو:74، مػػػريـ:59-59الكيػػػؼ:
، 8، الزخػػػػػػػػرؼ:3، ص:31:، يػػػػػػػػس26، السػػػػػػػػجدة:31، العنكبػػػػػػػػكت:87-59-58-43، القصػػػػػػػػص:49النمػػػػػػػػؿ:
، 6، الحاقة:28، الممؾ:51، القمر:50، النجـ:36، ؽ:13، محمد:35-27، األحقاؼ:24، الجاثية:37الدخاف:

 [.6، البمد:16المرسالت:
 (.1042ط )صأنيس، كآخركف، المعجـ الكسي (4)
 [.18] الحج:  (5)
 [.35،محمد:18،الحج:104،النساء:139، ك)المضارع(: آؿ عمراف:16])الماضي(: الفجر: (6)
، 57، األحػػزاب:8، السػػجدة:6، لقمػػاف:57حػػج:لا،14،37،102،151، النسػػاء:178مػػراف:، آؿ ع90]البقػػرة: (7)

 [.20، المرسالت:10لقمـ:، ا 6 ،5، المجادلة:9، الجاثية:30، الدخاف:52، الزخرؼ:14سبأ:
 (. 2/164الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
 [.34الشكرم:  ](9) 
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َأكثؽ:َ-111

ثك " ًثؽى ػ يىًثؽي: ثقةي أك كي ٍكثقان أك كى ثي ائثاقةن: ك قان  أك مى : أخذ بالثقة في  ؽى تمنو، ككى ػ يىٍكثيؽي كثاقةن الرجؿي
فالفعؿ عمى  صكرتيو )كسر عينو كضٌميا(،  ،(1) "أىٍمًره، ك ػ الشيءي: قىًكلى كثبيتى كصار ميٍحكمان 

، َظؽٌ  قكلو تعالى: ﴿أٌما  الزـه
َ
ُٜ َوزَة٫َُٝ أ ِ عيف الفعؿ)قراءة الكسائي  رأ بكسرقي ، (2)﴾َوََل يُٮز

أحده  بي ، فمف كسر كاف التقدير ال ييعىذٍّ (3)فتحياب كقراءة الباقيف )ييعىذ ب( ك )ييٍكثؽ(كعاصـ( 
منصكباف عمى المصدر،  (عذابو ككثاقو)أحده أحدان مثؿ كثاقو، ك ؽأحدان مثؿ عذابو، كال ييٍكثً 

مرفكع عمى الفاعمية. كمف قرأ بفتحيما فالتقدير: ال  (حد)أكالمصدر مضاؼ إلى الفاعؿ، ك
عائدة عمى اإلنساف، كالمصدر  (الياء)ك ،ؽي أحده مثؿ كثاقوب أحده مثؿى عذابو، كال ييكث  ييعذ  

يف تالحال فيكعميو فإٌف اليمزة في )أكثؽ( ، (4)ائب عف الفاعؿن (أحد)مضاؼ إلى المفعكؿ، ك
مبنيان لممفعكؿ في ركاية  ،بيا الفعؿ فكاف مبنيان لمفاعؿ في ركاية الكسر لعينو معيدٌ  ،ىمزة نقؿ

 الفتح لعينو، كالمفعكؿ في الركاية األكلي محذكؼ )سبؽ تقديره(.

َأكجؼ:َ-112

َذ٧َة قاؿ تعالى: ﴿  ،(5)كجيفان: عدا، كأكجفتو: أعديتوكجؼ الفرسي كالبعير " :جاء في المصباح
٫ًَْ٤ِ ٨ْ٦ِ َػ٢ًٍْ َوََل رًَِكٍب  َٔ ُذ٥ْ  ْٛ وَْص

َ
، فمفعكؿ )أكجؼ( مجركر لفظان منصكب محالن )مف (6)﴾أ

 منقؿ.لخيؿ(، كعميو فاليمزة في الفعؿ 

َأكرلَ)المكريات(َ–113َ

ندي: خرجت نارهي كرىلى ال، "(7)﴾ َٚةل٧ُْٮرَِيةِت َْٝؽًظة﴿ قاؿ تعالى: ندي: أٌما ، كمضارعو )يىًرم(ز  ًرمى الز  كى
ندي، كيىٍكرىم   ،لمنقؿ فيو . فاليمزة(8)أكرل الٌزندى: جعمو يكرل"أٌما  فيك في معنى المجرد، أكرل الزى

كمنو اسـ الفاعؿ )ٍمٍكًرم( كمفعكلو محذكؼ  ،كالفعؿ متعٌد بيا إلى المفعكؿ بو، مع إرادة الجعؿ

                                                 
 (.532الياس، كناصيؼ، معجـ عيف الفعؿ )ص(1) 
 [.26الفجر:  ](2) 
 .(685ينظر،ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص(3) 
 (.2/513ابف االنبارم، أبك البركات، البياف في غريب القرآف )ج(4) 
 (.  2/649فيكمي، المصباح المنير)جال(5) 
 [.6الحشر:  ](6) 
 [.2العاديات:  ](7) 
 (.1071أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (8)
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مف  مكضعوعف أٌما  ،منصكب عمى المصدرية (قدحان ) ك ،كتقديره الزندى  ،بقةفي اآلية السا
 .(1)﴾أٚؿأيذ٥ انلّةَر ا٣ّّت دُٮُرونَ  ﴿:تعالى وقال في،القرآف ف

َأكصى:َ-114

ْوََلدُِز٥ْ  ﴿:قاؿ تعالى
َ
ًَْيِ  يُٮِوًُس٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ ِػ أ ٩ثَ

ُ
ِِّ اْۡل ٠َؿِ ٦ِس٢ُْ َظ قيؿ معنى )ييٍكصيكـ(: ، (2)﴾لَِّلٍّ

َٰ ث٫ِِ ٩ُٮًظة ﴿الى:أمركـ، كقكلو تعي كعدؿ إلى لفظ اإليصاء؛ ألٌنو أبمغ كأدٌؿ عمى  ،(3)﴾٦َة َوَّصٍّ
االىتماـ كطمب حصكلو بسرعة، كقيؿ يعيد إليكـ، كقيؿ: يبٌيف لكـ، كقيؿ يفرض لكـ، كىذه 

((4)أقكاؿ متقاربة ٌصى كأىٍكصى( تضٌمنا معنى )أىمىرى ا في مع م ،، كعميو فإٌف األرجح أٌف )كى
عف أٌما  ،ًصيك لو، أك المي  ىشفاؽ كحٌب، كحرص عمى خير المكصى إكاإليصاء مف  ،التكصية

بصيغة أٌما  ،(5)مكاضع  (4في )ف بصيغة المضارع اآليات التي كرد خالليا ىذا الفعؿ
 .(6(ففي مكضعيف ،الماضي
َأكقد:َ-115

ٍقدان  فاليمزة لمتعدية، كمنو قكلو تعالى ، (7)مف باب كعد ػ ككقكدان، كأكقدتيا: إيقادان  ،كقدت النار كى
٬َة ال٤ٍّـ٫ُ  ﴿:

َ
أ َٛ َْ َ

ْوَُٝؽوا ٩َةًرا ٤ِّ٣َْعؿِْب أ
َ
يِ ، كقكلو تعالى: ﴿ (8)﴾َُك٧ٍَّة أ ُِّ ْوِْٝؽ ِل يَة ٬َة٦َةُن ََعَ ا٣

َ
 ، (9)﴾َٚأ

ُِؽونَ  ﴿ :تعالىكقاؿ  ٪٫ُْ دُٝٮ ٩ذ٥ُ ٦ِّ
َ
 رؾ كتبا ،  كجاء بصيغة اسـ المفعكؿ في قكلو(10)﴾َٚإَِذا أ

ََؽةُ  : ﴿تعالى  مكاضع الفعؿ )أكقد( في القرآف الكريـ فحسب.ىي:  ىذه .(11)﴾ ٩َةُر ال٤ٍّـ٫ِ ال٧ُْٝٮ

 

                                                 
 [.71الكاقعة: ](1) 
 [.11النساء:  ](2) 
 [.13الشكرل:  ](3) 
 (.3/189حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك(4) 
 [.12-12-11-11النساء:  ] (5)
 [.13، كالشكرل:31مريـ: ] (6)
 (.2/667الفيكمي، المصباح المنير)ج (7)
 [.64المائدة:  ](8) 
 [.38القصص:  ] (9)

 [.80يس:  ] (10)
 [.6اليمزة:   ](11) 
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َأكقع:َ-116

ٍقعىان ككقكعان: سقط، يقاؿ: كقع بو األذل: أصابو كأكقعو بو: جعمو يي " قاؿ ، (1)"بويصكقع يقع كى
َٓ ثَحْ٪َ  : ﴿تعالى ن يُٮِٝ

َ
ةُن أ َُ ًْ ٧َة يُؿِيُؽ النٍّ ةءَ إِجٍّ ٌَ ْ٘ َؽاَوةَ َواْۡلَ َٕ فاليمزة لمنقؿ، عيٌدل بيا ، (2)﴾ ُس٥ُ ا٣ْ

 .الفعؿ الالـز )كقع( فنصب )العداكة( مفعكالن بو

َأكلج:َ-117

 ،(3)"، أكفي البيت إيالجان: جعمو يىمج فيوأكلجو األمرى ك  : كلكجان: دخؿكفي الشيءً  ،ري كلج األمٍ "
جر، كما دخمتو ىمزة النقؿ يتعدل إلى مفعكؿ فالثالثي يتعدل بنفسو إلى كاحد، أك بحرؼ ال

يُٮ٣ُِش ال٢ًٍَّْ٤ ِػ انلٍَّ٭ةرِ َوُيٮ٣ُِش كمنو قكلو تعالى: ﴿ ، (4)أك بحرؼ الجر ،بنفسو، كاآلخر بنفسو
 .(6)( مكاضع11) كرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ بصيغة المضارع فيك  ،(5)﴾انلٍَّ٭ةَر ِػ ال٢ًٍّْ٤ِ 

َأكىف:َ-118

 ،كىف ًييًف، مف باب: كعد: ضعؼ، فيك كاىف، في األمر، كالعمؿ"مصباح: جاء في ال
 ،ل، كال يتعدل في لغة، فيك مكىكف، كاألجكد أف يتعٌدل باليمزةكالبدف، ككىنتو: أضعفتو، يتعدٌ 

،الكسيط:"  المعجـ ، كفي(7)"فيقاؿ أكىنتو عيؼى  كىىىف يىًيفي كىىٍنان: دخؿ في الكىف مف الميؿ. كػ ضى
، .(8)": فدخؿ في الكىف مف الميؿأكىفأٌما  أٌما  فاليمزة أفادت الدخكؿ في الشيء كالفٍعؿ الزـه

دٌ  ٍعفىوي، فاليمزة لمنقؿ عى نٍّ ًت الفعؿ إلى مفعكلو، كمنو قكلو تعالى: ﴿أىٍكىىف فالنان: أضى
َ
٣َُِٰس٥ْ َوأ َذ

 كلو )كيد(.، فاسـ الفاعؿ )مكىف( مضاؼ إلى مفع(9)﴾ال٤ٍّـ٫َ ُمٮ٨ُِ٬ ٠ًَِْؽ ا٣ََّْكِٚؿِي٨َ 

 

 
                                                 

 (.1093أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.91] المائدة:  (2)
 (.525الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (3)
 (.1099الكسيط )ص أنيس، كآخركف، المعجـ (4)
 [.6، الحديد:13، فاطر:29، لقماف:61الحج: ] (5)
 [.2-2، آؿ عمراف:6-6، الحديد:13-13، فاطر:29-29، لقماف:6-6الحج: ] (6)
 (.2/674الفيكمي، المصباح المنير)ج  (7)
 (.1104أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط ))ص   (8)
 [.18األنفاؿ:  ] (9)
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َ.الثاني:َاُلفعاؿَالمتعديةَبيمزةَالنقؿَإلىَأكثرَمفَمفعكؿَفيَالقرآفَالكريـَالمطمب

كيشمؿ ىذا المطمب األفعاؿ الثالثية المتعدية إلى مفعكؿ كاحد فتعٌدت بدخكؿ اليمزة عمييا    
 إلى المفعكؿ الثاني ، كاألفعاؿ المتعدية إلى اثنيف كمع اليمزة تعٌدت إلى الثالث.

 :ىآتَ-1

كان ا يأتكا أتٍ كيستعمؿ أتى الزمان كمتعديان، كأتى  ،"أتى الرجؿ يأتي أتيان: جاء كاإلتياف اسـ منو   
كأتى عميو: مٌر بو، كأتى عميو الدىر: إتيانان كناية عف الجماع . . .  لغةه فيو، كأتى زكجتو

كآتيتو  ،أتيتو بكذا :يقاؿ اإلتياف: مجيء بسيكلة،. ك (1)و ماالن بالمٌد: أعطيتو". . . كآتيتي   أىمكو
كيقاؿ لممجيء بالذات، كباألمر كبالتدبير، كيقاؿ في الخير كالشر كفي األعياف كذا، 

٧ًًة: ﴿قاؿ تعالىحيث  ،(2)كاألعراض ِْ َٔ ٤ًَّْك  ( ىفاليمزة في ىذا الفعؿ )آت  ،(3) ﴾َوآدَحَْ٪ة٥٬ُ ٦َّ
جعمت الفعؿ )آتي( فالفعؿ( دغمت في ىمزة الفعؿ )فاء )ىمزة النقؿ( التي أي  كىي ،لمتعدية

في القرآف الكريـ فقد كردت بصيغة الماضي في  مكاضع )آتي(أٌما  ،متعديان إلى مفعكليف
 .(4)( مكضعان 121)

                                                 
 (.1/4نير)جالفيكمي، المصباح الم (1)

 (.60ينظر، األصفياني، مفردات الفاظ القرآف )ص  (2)

 [.54] النساء:  (3)

  258-253-251-233-229-211-146-177-177—121-93-87-87-63-63-53البقػػرة: ](4)  
-5، المائػػػػدة: 163-153-67 -54-54-54-27-20-19النسػػػػاء:   180-170-148-81آؿ عمػػػػراف: 

-189-175-171-144-17، األعػػػػػػراؼ: 165-154-114-89-83، األنعػػػػػاـ: 12-20-46-48-20
، الرعد: 101 – 22، يكسؼ 110-86-63-28، ىكد: 88، يكنس: 76-75-59-18، التكبة: 190-190
، 84-65، الكيػػػػؼ: 101-59-55-2، اإلسػػػػراء: 122-55، النحػػػػؿ: 85-81، الحجػػػػر: 34، إبػػػػراىيـ: 36

، 35، الفرقػػاف: 33، النػػكر: 49المؤمنػػكف  ،84-79-74-51-48، األنبيػػاء: 99-10، طػػو: 30-12مػػريـ: 
: 66-47-27،العنكبػػػػكت: 52-43-29-14، القصػػػػص:40-39-36-36-15-7-7النمػػػػؿ: -34، الػػػػرـك

، الصػافات: 40، فػاطر:45-44-10، سبأ: 51-50-23، األحزاب: 23-13، السجدة: 12، لقماف:39-66
، 17، محمد: 17-16جاثية: ، ال33-19، الدخاف: 21، الزخرؼ: 45، فصمت: 53= =غافر: 20، ص117

 [.7-7، الطالؽ: 10، الممتحنة: 7، الحشر:27-27-23، الحديد: 18، الطكر:16الذاريات: 
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ىك  إاٌل في مكضع كاحد اسـ الفاعؿ فمـ يأتً أٌما  ،(1) ( مكضعان 22ففي ) صيغة المضارعأٌما 
َلةَ  ﴿قكلو تعالى:  ََكةَ َوال٧ُْ   َوال٧ًِِٞ٧َُْي الىٍّ ٍـّ المالحظ أف صيغة الماضي )آتى (  ،(2)﴾ ْؤدُٮَن ال

عمى عباده كأنو الجدير  -عز  كجؿ  يا في مقاـ التذكير بإنعاـ ا أكثر مف المضارع؛ ألنٌ 
صيغة المضارع ففي معظميا جاءت مبنية أٌما  ،المتصرؼير ك بالعبادة كىك المعطي كالقد

 معمكـ.لممجيكؿ داللةن عمى اف المعطي كالمنعـ 

َأبدؿ:َ-2

يٌ إبداالن  أبدلتو بكذا كييعىد ل بالتضعيؼ أكثر)بٌدؿ(  كجعمتي الثاني  مكانو ،تي األٌكؿ: نىحى
كقد استعمؿ  )أبدؿ( كفي لغةو بدلت الثكب بغيره، أم: أبدلتو كىي لغة الحجاز،-أيضان -كباليمزة

ن ُحجِْؽَلُ قكلو تعالى: ﴿نحك  ،(3)")أبدؿ( مكاف )بٌدؿ( فىعيٌدل إلى مفعكليف؛ لتقارب معناىما
َ
أ

٪ُس٨ٍّ  ا ٦ِّ ْزَواًصة َػْيً
َ
 .(5)( مكاضع 3، كقد كرد ىذا الفعؿ بصيغة المضارع فحسب في ) (4)﴾أ

 أبمغ: -3

بىميغ  ك: كصؿ إلى غايتو. ري ؾ ثىمىره، كالغالـي: أدرؾ، كاألمٍ بمغ الشجري بمكغان، كبىالىغان: حاف إدرا
سيف بيانو، فيك  حى كحى ليو أكصمو إليو -بميغبالغة: فىصي كعميو ، (6) كباليمزة: أبمغوي الشيءى، كا 

بمكغان:  فاليمزة لتعدية الثالثي الالـز )بىمىغ( إلى مفعكؿ كاحد، كالمتعٌدم منو نحك: بىمىغ الشيءى 
ء ىذه التعدية، افإرادة الجعؿ تكمف كر  ،و الشيءى تإلى مفعكليف نحك: أبمغكيتعٌدل كصؿ إليو، 

فنقكؿ: أبمغ الصبي بمعنى بمغ، كقد كرد ىذا الفعؿ متعديان إلى  ؿ فاعمو،فقدىا يمـز الفعبك 
منيا قكلو تعالى:  ( مكاضع 5كريـ بدخكؿ ىمزة النقؿ عميو في)مفعكليف في القرآف ال

ُْ٘ذُس٥ْ رَِقة٣ََح َرِبّ ﴿ ث٤َْ
َ
 .(7)﴾خ

                                                 
، 54، المائػػػػػػدة: 162-152-114-74، النسػػػػػػاء: 79-73-73-26، آؿ عمػػػػػػراف: 269-247البقػػػػػػرة:  ] (1)

، 72-71، القصص: 38-21، النمؿ: 40،الكيؼ: 25، إبراىيـ:33-31، ىكد59، التكبة:124-46األنعاـ: 
 [.18، الميؿ:52، المدثر: 30،الممؾ: 4، الجمعة: 29-21، الحديد:10الفتح:

 [.162النساء:  ] (2)
   (

3
 (.1/39لفيكمي، المصباح المنير)جا(

 [. 5التحريـ:  ] (4)
 [.5، التحريـ:32،القمـ: 81الكيؼ: ] (5)
 (.90ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (6)
 [.28، الجف:6، التكبة:57، ىكد:93، األعراؼ:79راؼ: األع] (7)
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 أتبع: -4

، كتًبع اإلماـ إذا تاله، (1)ه، أك تالهتىًبعى الشيءى: تىبىعان، كتيبكعان، كتىباعان، كتىباعة: سار عمى أثر 
ةوِي٨َ  : ﴿تعالى قكلوأٌما  ،(2)كتبعو لحقو، كتابعو عمى األمر كافقو َ٘ ةُن َََّٚكَن ٨َ٦ِ ا٣ْ َُ ًْ ٫ُ النٍّ َٕ تَْج

َ
َٚد

عؿ كأٌنو ىك إماـ إذ جي  ؛، أم لحقو كصار معو، كىي مبالغة في حٌقو( الرباعيأتبع)مف ، (3)﴾
ٮ٥٬ُ ﴿:تبارؾ كتعالىعدا كراءه، كقاؿ  :أم، بعو شياب ثاقبلمشيطاف يتبعو، ككذلؾ فأت ُٕ ۡتَج

َ
 َٚد

ۡۡشِرِيَ  كاحد، كقد يككف )أتبع( متعديان إلي  إلى ىذا يككف متعديان  فعمى يـ،ركى أم أد ؛(4)﴾ ٦َّ
فتككف اليمزة  ،أتبعو الشيطاف خطكاتو أم: جعمو الشيطاف يتبع خطكاتو بػ: فييقٌدر ىذا ،اثنيف

أٍتبىعو( بقطع بعو( إذا كاراه مىشٍيان، فأٌما ))تبعو( إذا مشي في أثره، )كاتٌ  قيؿ إفٌ فيو لمتعٌدم ك 
يقاؿ: تىًبعىو كأىٍتبعو: قفا أثره ، "ك (5)مٌما يتعدل إلى مفعكليف؛ ألٌنو منقكؿ مف )تبعو(فاليمزة 

َٓ ى: ﴿تعٌدياف إلى مفعكؿ كاحد، قاؿ تعالي، كتىًبع كاتٌبع (6)"أخرل كباالئتماربالجسـ تارة،  ِ َذ٨٧َ دَج
َٓ ٬َُؽايَ ﴿ :أيضان –، كقكلو (7)﴾٬َُؽايَ  َج ُٕٮ٥٬ُ﴿ تعالى:أىٍتبىعو: إذا لحقو، قاؿ أٌما  ،(8)﴾َذ٨ِ٧َ اتٍّ ۡتَج

َ
 َٚد

ۡۡشِرِيَ  َٓ تعالى: ﴿قكلو لمفعكليف الثاني محذكؼ كالتقدير خطكاتو ككذلؾ  ، فمتعد  (9)﴾٦َّ تَْج
َ
ُث٥ٍّ خ

ي محذكؼ كتقديره فأتبع سببان سببان آخر، أك فأًتبع أمره المفعكؿ الثان :قيؿ، (10)﴾ َقبًَجة
ةنُ ﴿ تعالى:قكلو  أيضان ، ك (11)سببان  َُ ًْ ٫ُ النٍّ َٕ تَْج

َ
، كمنو المفعكؿ الثاني محذكؼ )خطكاتو(، (12)﴾َٚد

َْٕ٪حً ﴿ :أيضان  - قكلو ًَة ٣َ جْ ٰـَِؾهِ ادلَّ َْٕ٪ة٥ْ٬ُ ِػ ٬َ تَْج
َ
تعدم عف مكاضع ىذا الفعؿ )أتبع( المأٌما  ،(13)﴾َوخ

                                                 

 (.101أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 (. 1/72الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [175األعراؼ:  ] (3)
 [.60الشعراء:  ](4) 
 (.422-4/421حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك(5) 
 (.163-162ف )صالراغب ألصفياني، مفردات ألفاظ القرآ(6) 
 [.38البقرة:  ](7) 
 [.123طو:  ](8) 
 [.60الشعراء:  ](9) 

 [.89الكيؼ:  ](10) 
 (.4/539الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج(11) 
 [.175األعراؼ:  ](12) 
 [.42القصص:  ] (13)
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المضارع فجاء في أٌما  ،(1) ( مكضعان 12باليمزة إلى مفعكليف فقد جاء بصيغة الماضي في )
إذا جاء )أتبع( بمعني )تبع( فيككف متعديان إلى مفعكؿ كاحد نحك: أٌما  ،(2)مكضعيف فحسب 

ْٮُن وَُصُ٪ٮُدهُ ﴿ َٔ ُ٭٥ْ ِْٚؿ َٕ تَْج
َ
 .(3)﴾َٚد

َأثاب:َ-5

كمنيا  ،إذا رجع ثاب يثكب ثكبان كثؤكبان  الثالثي:أٌما  ،لو ذلؾثابو ا فعؿ كأ ،: الجزاءالثكاب"
ٌز اسميوي  -قاؿ. (4)المثابة المكاف الذم يرجع إليو الناس" ِٔ٪ِؽ ال٤ٍّـ٫ِ ﴿ :عى  ٨ْ ِٔ٪َؽهُ  زََٮاثًة ٦ِّ َوال٤ٍّـ٫ُ 

ٌى كيتعٌدل الثالثي بحرؼ الجر تقكؿ "ثابى فالفه إلى داره"، "كثابت إل ،(5)﴾ُظْك٨ُ الٍَّٮابِ 
زَةَبُ٭٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ ث٧َِة َٝةلُٮا َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ﴿ تعالى:، قاؿ (6)عمؿ في المحبكبتى سٍ تي اإلثابة فى أٌما  ،"ينفس

َ
َٚد

جَْ٭ةرُ 
َ
َ٘مٍّ ﴿ تعالى:، كقكلو (7)﴾٨٦ِ ََتْذَِ٭ة اْۡل ِ ة ث زَةثَُس٥ْ َد٧ًّ

َ
١ًَِ٪َح ﴿:أيضان -كقكلو  ،(8)﴾َٚد َل الكٍّ ـَ ٩

َ
أ

زَةَبُ٭٥ْ 
َ
٤ًَِْ٭٥ْ َوخ فتعٌدل الثالثي بيمزة النقؿ إلى مفعكليف، كما في اآليات  ،(9)﴾َذذًْعة َٝؿِيًجةَٔ
ٌمف الفعؿ )أثاب( معني، السابقة فعؿو  كقيؿ إٌف تعديتو إلى مفعكليف عف طريؽ التضميف؛ إذ ضي

 ىب.ك  أك ،ىمتعد  لمفعكليف، نحك: أعط

َأجـر -6

ـى جي    رى (، كأجـر إجرامان  ثـ، كاالسـمان مف باب ضرب: أذنب كاكتسب اإلرٍ "جى ـر منو )جي
عمى فتح الياء، كقيرئ  ، الجميكر(11)﴾َوََل ََيْؿ٦َِ٪ٍُّس٥ْ َمَ٪آُن َْٝٮمٍ : ﴿قاؿ تعالى  ،(10)كذلؾ"

( متعٌد إلكىما لغتاف، يقاؿ: جى  ـر ؛ قيؿ )جى ـ، كأجـر ( متعد  إلي اثنيف ىرى  ،مفعكؿ كاحد، ك)أجـر
                                                 

منػػػكف: ، المؤ 78، طػػػو: 92-89-85، الكيػػػؼ: 18، الحجػػػر: 99، ىػػػكد: 90، يػػػكنس:  175عػػػراؼ: األ ] (1)
 [.10، الصافات: 42، القصص: 60، الشعراء:  44
 [.263-262البقرة:  ] (2)
 [.90يكنس:  ] (3)
 (.1/87الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 [.195آؿ عمراف:  ] (5)
 (.180-179ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.85المائدة:ػ ] (7)
 [.153آؿ عمراف:  ] (8)
 [.18الفتح:ػ ] (9)

 (.1/97الفيكمي، المصباح المنير)ج (10)
 [.2المائدة:ػ ] (11)
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(، كالثاني المصدر المؤكؿ )أف تعتدكا( عمى قكؿ مف )الكاؼ ؿي كاليمزة لمنقؿ، كمفعكلو األكٌ 
    ، كقد كرد (1)عٌداه إلي  مفعكليف؛ كمف عٌداه إلى كاحد نصب المصدر عمى نزع الخافض

 .(3)مكاضع (3):المضارع فقد جاء فيأٌما  ،(2)( مكاضع4الفعؿ أجـر بصيغة الماضي في )
َضرحأ -7

ر الشيءى ف   ۡظِۡضتِ ﴿ تعالى:قاؿ  ،النان: أتاه بوحضر األمري فالنان: نزؿ بو، كأٍحضى
ُ
ُف ٱ َوأ ُٛ ٩

َ
 ۡۡل

طٍّ  ٱ في مكاف، كسًيقٍت إليو  كأٌنو شيء ميعىدٌّ  ح  ىذا مف باب المبالغة حيث جعؿ الشي  ،(4)﴾لنَّ
، فتعٌدل الفعؿ )حضر( بيمزة النقؿ إلى ؛ لككف الٌشٌح مجبكالن عميو اإلنسافي األنفس، كلـ يأتً 

( المفعكؿ الثاني )الشٌح( كبي  ناب مني الفعؿ لممجيكؿ، كناب المفعكؿ األكؿ )األنفسي
منيا قكلو تعالى:  ،اضعمك  (11ككرد مف مشتقات ىذا الفعؿ اسـ المفعكؿ فقط في ).(5)الفاعؿ

ونَ ﴿ َؾاِب ُُمَْۡضُ َٕ َٟ ِػ ا٣ْ ِ ٰـَه و٣َ
ُ
 .(6)﴾ أ

َأخمؼ: -8

مىفىو ار مكانو، كيقاؿ: خى مىفان، كًخالفة: جاء بعده فىصى مىؼ فالنان خى ًمؼ: خمفان:  "خى في قكمو كخى
ٍمؼ: المخالفة في الكعد، (7)ماؿ عمى أحد شقىيو" أم: خالؼ في  ؛يقاؿ: كعدني فأخمفني ،كالخي
ُؽوهُ  تعالى: ﴿الميعاد نحك قكلو  َٔ ٮا ال٤ٍّـ٫َ ٦َة َو ُٛ ْػ٤َ

َ
جاء الفعؿ )أخمؼ( الميعىد م بيمزة ف ،(8)﴾ ث٧َِة أ

ََٚل ََتَْكَبٍّ  تعالى: ﴿خمؼ( في قكلو م) ،سـ الفاعؿماؿ اعالنقؿ متعديان إلى مفعكليف، كمثمو إ
ِؽهِ رُُق٫َ٤ُ  ْٔ َٙ َو ِ أيضيؼ اسـ الفاعؿ )مخمؼ( إلى مفعكلو الثاني )كعده( ثـ ذكر ف  ،(9)﴾ال٤ٍّـ٫َ ُُم٤ْ

مؼ( في صيغتي باقي اآليات التي جاء فييا الفعؿ )أخأٌما  ،المفعكؿ األكؿ كىك )رسمو(

                                                 
ٌف بو الرحمف)ج (1)  (. 1/206ينظر، العكبرم، إمالء ما مى
:124نعاـ:األ ] (2)  [.29، المطففيف:25، سبأ:47،الرـك
 [.89، ىكد:8-2] المائدة: (3)
 [.23-4، النكر:5-5، المائدة:25-24-24النساء: ] (4)
 (.3/380حياف، البحر المحيط )ج ر، األندلسي، أبكينظ (5)
:16، القصػػػػػص:30،أمػػػػػا بػػػػػاقي المكاضػػػػػع فيػػػػػي: آؿ عمػػػػػراف:38سػػػػػبأ:  ] (6) ، 75-53-32، يػػػػػس:16، الػػػػػرـك

 [.158-127-57الصافات: 
 (.1/274أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ج (7)
 [.77التكبة:  ] (8)
 [.47إبراىيـ:  ] (9)
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إِنٍّ ﴿  تعالى:كحذؼ الثاني لمعمـ بو نحك قكلو  كاحد، مى مفعكؿو اقتصر عف الماضي كالمضارع 
ُذُس٥ْ  ْٛ ْػ٤َ

َ
ؽدَُّس٥ْ َٚأ َٔ ِّٜ َوَو َؽ اْۡلَ ْٔ َؽُز٥ْ َو َٔ كلعٌؿ ىذا الحذؼ جاء انسجامان لحذؼ  ،(1)﴾ال٤ٍّـ٫َ َو

كتقدير المحذكؼ )كعد الباطؿ( كفي الفعؿ أخمفتكـ الكعد،  ،المفعكؿ الثاني مف )كىعىد( السابؽ
جاء الفعؿ أخمؼ في صيغة  ، كالمفعكؿ يفيد العمكـ، كىذا يتناسب مع عمؿ الشيطاف حذؼي ف

، في حيف جاء اسـ (3) ( مكاضع7مؼ( ففي )المضارع )ييخٍ أٌما  ،(2) ( مكاضع4الماضي في )
 الفاعؿ )ميخمؼ( متعديان إلى مفعكليف في سكرة ابراىيـ سابقة الذكر.

َأدخؿ:َ-9

ؿ: أدخمت زيدان قيل باليمزة ففييا، فيي حاكية لؾ، كتيعد   كالن صرتي كنحكىا دخ الدارى  "دخمتي 
إذا دخمتيا بعده كىك  ،الدار ميدخالن، كدخؿ في األمر دخكالن: أخذ منو، كدخمت عمى زيدو الدار

دخكؿ عمى األماكف تعٌدل العند دخكؿ ىمزة النقؿ عمى ىذا الفعؿ فإف كاف أٌما  ،(4)فييا"
اٌل فمكاحد ( 6تنكعت بيف الماضي الذم جاء في ) حيث ثركاآليات مف ىذا القبيؿ كي  ،الثنيف، كا 

ْؽ َٚةزَ ﴿: ، كمنيا قكلو تعالىمكاضع َٞ دِْػ٢َ اْۡلَ٪ٍَّح َذ
ُ
٨ِ انلٍّةرِ َوأ َٔ ، فقد تعدل الفعؿ (5)﴾َذ٨٧َ زُْظـَِح 

 ،(6(أما باقي المكاضع فيي، الضمير المستتر )ىك( ،)أدخؿ( إلى مفعكليف األٌكؿ نائب الفاعؿ
٪٫ُْ ﴿  المضارع كمنو قكلو تعالى:أٌما  ًُْؽِػ٤ُُ٭٥ْ ِػ رمَْحٍَح ٦ِّ  ،(8(( مكضعان 28، فقد جاء في )(7)﴾ََٚك
أٌما  ،(9) -عز  كجؿ  -و في حؽ ا معظميا غرضو الدعاء؛ ألنٌ  ( مكاضع6في )فمر األأٌما 

كقيؿ  ،المفعكؿ الثانيفالدخكؿ إلى ما ليس بمكاف كعندىا يتعدل بحرؼ الجر إلى النكع الثاني 

                                                 
 [.22إبراىيـ:  ] (1)
 [.87-86، طو 22براىيـ:إ، 77التكبة: ] (2)
:47، الحج:31، الرعد:9، آؿ عمراف:80البقرة: ] (3)  [.20، الزمر:39، سبأ:6، الرـك
 (.190/ 1الفيكمي، المصباح المنير)ج  (4)
 [.185آؿ عمراف: ] (5)
 [.25، نكح:86-75، األنبياء:12، المائدة:195آؿ عمراف: ] (6)
 [.175النساء:  ] (7)
-14، الحػػػج:99، التكبػػػة:46،األعػػػراؼ:175-14-13، النسػػػاء:84-65-12، المائػػػدة:195عمػػػراف: آؿ ] (8)
، 12، الصػػؼ:22، المجادلػػة:25-17-5، الفػػتح:12-6، محمػػد:30، الجاثيػػة:8، الشػػكرل:40، غػافر:23-59

 [.2، النصر:31، االنساف:38،المعارج: 8، التحريـ:11، الطالؽ:9التغابف:
 [.46-8، غافر:19-12، النمؿ:80ء:، االسرا151عراؼ:األ ] (9)
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و ليس بمفعكؿو عمى كجو الحقيقة تعدم الفعؿ أدخؿ إلى المفعكؿ الثاني بنزع الخافض ألنٌ  بأف  
 .ميقىد ره  فحرؼ الجر

 أذاؽ: -11

قانان، كمذاقان: اختبر طعمو، كالشيءى: جٌربو،ذاؽ الطعاـ ػ ذكقان، ك ذى "  أذاؽ فالنان أٌما  كي
َذاَرَ٭ة ال٤ٍّـ٫ُ ﴿، قاؿ تعالى: (1)"بو وكغيره: أنزل ،قو ا الخكؼكذا: جعمو يذكقوي، كيقاؿ: أذا

َ
َٚأ

يمزة النقؿ عىٌدت الفعؿ إلى المفعكؿ الثاني بعد أف كاف متعديان إلى ، ف(2)﴾ِۡلَةَس اْۡلُٮِع َواْۡلَٮِْف 
، (3)( مكاضع3فجاء بصيغة الماضي في ) عف مكاضعو في القرآف الكريـأٌما  ،مفعكؿ كاحد
 .(4)أخر ( مكاضع3) المضارع فيكبصيغة 

َأرضع:َ-11

ع رضعان في لغة نجد، كمف باب ضرب في لغة تيامة    كأىؿ مكة يتكممكف بيا فيقاؿ:  ،"رضى
اعةن كأرضعتو أمو فيي ميرضع ك ميرضعة اعان كرىضى اء: إف قصد حقيقة الكصؼ يقكؿ الفر   ،رضى

عي  يقاؿ: "رضعكعند ابف القطاع ، (5)باإلرضاع فمرضع بغير ىاء" اعان المكلكد يىٍرضى : رىضى
اعةن" كرىضى
ع أٌمو: امتص ثدييا، ك (6) رىضى

فالثالثي متعد  بنفسو، فإذا دخمت عميو ىمزة النقؿ  (7)
لبنان كمنو قكلو  أرضعت األـ كليدىاأم:  ؛إيجازان  جعمتو متعديان إلى اثنيف، الثاني محذكؼه 

َْٕ٪ُس٥ْ ﴿ تعالى: ًَ ْر
َ
ِِت أ َ٭ةدُُس٥ُ اللٍّ مٍّ

ُ
ْن ﴿ :تعالى، كقكلو (8)﴾َوأ

َ
ِمّ ُمٮَسَٰ أ

ُ
وَْظًَْ٪ة إَِلَٰ أ

َ
َوأ

 ِ٫ًِٕ ًِ ْر
َ
اعة، ككذلؾ  "، كقيؿ:(9)﴾أ اعان، كًرضى اعة: لؤـ، كأم وي: رضعان، كًرضى ع  رىضى رىضى

                                                 
 (.341أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.112النحؿ:  ] (2)
:112النحؿ: ](3)   [.26، الزمر:33، الرـك
:65األنعاـ: ] (4)  [.46-41، الرـك
 (2/214، كينظر الفراء، معاني القرآف)ج(1/229الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 (.2096، كتاب األفعاؿ )صالصقٌمي، ابف القطاع  (6)
 (.374أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
 [.23النساء: ] (8)
 [.6الطالؽ: ] (9)
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رىًضعى"
أرضعتو أيم وي لبنان سائغان، فاليمزة لتعدية الفعؿ إلى مفعكلو الثاني، )كأرضعت أٌما  ،(1)

( كاف ليا  ( فاليمزة األُـّ  .دالة عمى استحقاؽ صفة )المرضع( -ىنا–كلد تيٍرضعو، )الـز

عمييما في تعديو ىذا الفعؿ إلى مفعكلو الثاني،  ؿي كٌ عى كعميو فإف إرادة الجعؿ مع اليمزة ىما المي 
 فبصيغة الماضي جاء في عف مكاضع ىذا الفعؿ أٌما  ،بعد أف كاف متعديان إلى مفعكؿ كاحد

األمر ففي أٌما  ،(3)المضارع ففي مكضعو كاحد مف سكرة البقرة كىك:أٌما  ،(2)ىي: ( مكاضع 3)
ْخ ﴿قاؿ تعالى:  ففي آية القصص، ،مكضعو كاحد َٕ ًَ ْر

َ
ة أ ٍح َخ٧ٍّ َٕ ًِ ، (4)﴾يَٮَْم دََؿْوَجَ٭ة دَْؾ٢ُ٬َ ُكَّ ُمْؿ

كف إٍذ الرضاعة تك ؛ائد المحذكؼ )ىاء الغائب( المفعكؿ األكؿ، كالثاني محذكؼ لإليجازعفال
 أك مٌمف قاـ مقاميا. ،مف لبف األـ

َأرىؽ:َ-12

ثمان: حٌممو إياه، فالفعؿ ؽ الشيءي فالنان: غشيو، كلحقو، كرىًىقىو الد  رىً     يف... كأرىقو أمران كا 
المجرد الثالثي متعد  إلى مفعكؿ بو كاحد، كبيمزة النقؿ تعٌدل إلى الثاني كمنو قكلو تعالى: 

ْمؿِ ﴿
َ
ِن ٨ْ٦ِ أ ْٞ اَوََل دُؿ٬ِْ ِْسً ُٔ ٮًدا﴿كمنو قكلو تعالى: ، (5)﴾ي  ُٕ ٫ُ َو ُٞ ر٬ِْ

ُ
 .(6)﴾ َقأ

َأرل:َ-13

رأيت الشيء )رؤية بصرية(، أبصرتو بحاسة البصر كمنو الرياء، كىك إظيار العمؿ 
لمناس؛ ليركه فيظنكا فيو خيران، يقاؿ: رؤية العيف كرأم العيف، أم: معاينتيا لمشيء كالجمع 

، كرأل في منامو رؤيا عمى كزف )فيعمى( غير منصرؼ؛ أللؼ رأل األمر رأيان أٌما  رؤنل،
رأل ، كعميو فإف )(7)التأنيث، كرأيتو عالمان كتستعمؿ بمعنى العمـ كالظف فتتعدل إلى مفعكليف

ة﴿تتعدل لمفعكؿ كاحد نحك قكلو تعالى:  (البصرية ا ٣ۡبََۡشِ ٱ ٨٦َِ  دََؿي٨ٍِّ  َٚإ٦ٍِّ َظؽا
َ
كباليمزة ، (8)﴾أ

                                                 
 (.374أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.6، الطالؽ:20، الحج:3]النساء: (2)
 [.233البقرة: ] (3)
 [.20الحج:  ] (4)
 [.73الكيؼ:  ] (5)
 [.17المدثر:  ] (6)
 (.1/247مي، المصباح المنير)جالفيك  (7)
 [.26مريـ:  ] (8)
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ةتعالى: ﴿ثاني: قاؿ تتعدل لممفعكؿ ال ًٕ ٧َ ََ رأل القمبية أٌما  ،(1)﴾َو٨ْ٦ِ آيَةد٫ِِ يُؿِيُس٥ُ ا٣َِْبَْق َػٮًْٚة َو
٢ٍَّٝ ﴿)العممية( فمتعدية إلى مفعكليف قبؿ دخكؿ ىمزة النقؿ، نحك: قكلو تعالى: 

َ
٩َة أ

َ
إِن دََؿِن خ

ا َٟ ٦َةًَل َوَودَلً ؿ الثالث، نحك قكلو تعالى: فإذا دخمت عمييا اليمزة عٌدتيا إلى المفعك ، (2)﴾٦ِ٪
﴿ َٟ ِ َٰل ُ ٱ يُؿِي٭٥ُِ  ٠ََذ َم٤ََُٰ٭٥ۡ  هللٍّ ۡٔ َ

ًۡ٭٥ِۡ   َظَكَرٍَٰت  أ َ٤ فتعرب  ةن ري  صى كالرؤية ىنا تحتمؿ أف تككف بى ، (3)﴾َٔ
( حاؿ، كاألرجح أف تككف قمبية مفاعيؿ؛ ألٌف األعماؿ  عممية متعدية باليمزة إلى ثالثةً  )حسراتو

ٍممية، فتتعدل بدكف ىمزة النقؿ إلى مفعكليف، قد تككف الرؤية حي ك ، كالحسراتو ال تيرل بالحاسة
َُٰجَنٍّ  َٝةَل ﴿نحك قكلو تعالى:  ٓ  َي َرىَٰ  إِّنِ

َ
ٓ  ل٧َۡ٪َةمِ ٱ ِػ  أ ّنِ

َ
َٟ  خ ۡذََبُ

َ
فالمصدر المؤكؿ )أٌني أذبحؾ( ، (4)﴾أ

ذا دخمت عمييا ىمزة النقؿ عٌدتيا إلى المفعكؿ الثال ،أرل( الحممية)سد مسد مفعكلي  ث كما كا 
ُ ٱ يُؿِيَسُ٭٥ُ  إِذۡ في قكلو تعالى: ﴿ َٟ  ِػ  هللٍّ ََٰسُ٭٥ۡ  َولَٮۡ  ٤ًَِٝلا   ٦َ٪َةِم َرك

َ
ا أ ِن٤ۡذ٥ُۡ  ٠َسِيا َٛ فػ )قميالن(  ،(5)﴾٣ٍّ

مية المتعدية بيمزة النقؿ، مٍ المفعكؿ الثالث لرأل الحي ىي:  ة األنفاؿ السابقة في المكضعيففي آي
أٌما  المفعكؿ الثالث لرأل العممية، -عمى األرجح –: ىي ك )حسرات( في أية البقرة السابقة

( 15رأل البصرية فال تتعدل بيمزة النقؿ إال إلى مفعكليف كمكاضعيا في القرآف الكريـ ) 
 .(6)مكضعان 

َأسكف:َ-14

متعديان إلى مفعكؿو  الثالثي "سكف سككنان، كسكف المكافى سكنان كسيٍكنىى: أقاـ بو، كاستكطنو فجاء
كقد جاء  ،فقد تعٌدل باليمزة إلى المفعكؿ الثاني، (7)أسكنو المكاف: جعمو يىٍسكف فيو" أٌما كاحًد،

رَْض تعالى: ﴿في الذكر الحكيـ قكلو 
َ
المنصكب الثاني  إفٌ  :كقيؿ، (8)﴾َو٣َجُْك١ِ٪َ٪ٍُّس٥ُ اْۡل

                                                 
(1) [   :  [.24الرـك
 [.39الكيؼ:  ] (2)
 [.167البقرة:  ] (3)
 [.102الصافات:  ] (4)
 [.43األنفاؿ:  ] (5)
، 56،طػػػػػػػػػػػػػػػػو:44، األنفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:145-27، األعػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:31، المائػػػػػػػػػػػػػػػػدة:152، آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػراف:73] البقػػػػػػػػػػػػػػػػرة: (6)

 [.20، النازعات:30،  محمد:81-13، غافر:95-93، المؤمنكف:93،النمؿ:37األنبياء:
 (.465أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
 [.14إبراىيـ: ] (8)
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لى و يتعدل إلى كاحد بنفسو ك بحجة أنٌ  ،عمى نزع الخافضمنصكب   (ألسكف) اآلخر بحرؼ ا 
 .(1)آياتو أخر مف القرآف الكريـ ثالثككرد ىذا الفعؿ في  ثمو مثؿ دخؿ،م ،الجر

َأشرب:َ-15

الشراب: ما يشرب مف المائعات، كشىربتو شىربان )بالفتح(، كاالسـ الشيرب )بالضـ(، كقيؿ ىما "
أشربتي  فمف قكليـ بى رى أشٍ أٌما  ،(2)لغتاف، كال يقاؿ في الطائر شرب الماء، كلكف يقاؿ حساه"

ني  :أم ،رالبعي ٍبالن في عي  )الٌطكيؿ( قًو، قاؿ الشاعر:شددت حى

ٍبتيياَاٍُلقىرافَى قٍصتييىاحتََّفأٍشرى َََََََََََىَكى َكقدَأىٍلقٍيفَكيؿَّ َ(3)يفًَنًَجَىًبقيٍرحو

ِْشِبُٮا ِػ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ُ ا٣ِْْٕض٢َ ﴿ كعميو فقكلو تعالى: 
ُ
أٌم: حيب  العجؿ، فكأٌنما شيٌد في قمكبيـ  ؛(4)﴾َوأ

ًذؼى كيرل الفٌراء أف  المراد حيبُّ الًعجؿً ، (5)لشغفيـ بوالعٍجؿي ؛  ، كأقيـ المضاؼ المضاؼي  ، فىحي
ۡؿيَحَ ٱ ٢ِ  َٔ َوۡس ﴿ إليو مقامو، كمثؿ ىذا كارد في كالـ العرب، نحك قكلو تعالى:  َٞ  ٠ُ٪ٍّة ٣ٍِّّت ٱ ٣ۡ

اني )العجؿ(، بىعد فالفعؿ تعٌدل بيمزة النقؿ إلى المفعكؿ الث، (7)، كالمعنى أىؿ القرية(6)﴾ذًَِ٭ة
 دا المفعكؿ األكؿ نائبان عف الفاعؿ )كاك الجماعة(.غى أٍف بيني الفعؿ لممجيكؿ، فى 

َأشعر:َ-16

﴿ قاؿ تعالى: ، (8)ه"فالنان األمر كباألمر: أعممو إٌيا أشعرى أٌما  شعر بو شعكران: أحس  بو كعمـ،"
َ٭ة إِذَا َصةَءْت ََل يُْؤ٦ُِ٪ٮنَ  جٍّ

َ
فالمفعكؿ الثاني )المصدر المؤكؿ مف أٌف  ،(9)﴾َو٦َة يُْنِٕؿُُز٥ْ خ

 ، عمى نزع الخافض( ان )منصكب فيككف أك تعدل إلى الثاني بحرؼ الجر المحذكؼ ،كمعمكلييا(

                                                 
 [.6، الطالؽ:18، المؤمنكف:37إبراىيـ: ] (1)
 (.1/308الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
المحػيط ك المحكػـ  ،(3/298، شػرح الحماسػة لمتبريػزم )جالبيت لعبيد بػف عبػدا بػف عتبػة، أحػد فقيػاء المدينػة (3)

 (.2/562)جلساف العرب: ( ، ك 500ص) أساس البالغة:الزمخشرم ، ك (، 2/581)ج األعظـ:
 [.94]البقرة:  (4)
 (.449األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (5)
 [.82يكسؼ:  ] (6)
 (.1/61الفراء، معاني القرآف )ج (7)
 .(510أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (8)
 [.109األنعاـ:  ] (9)
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َظًؽا ثُِس٥ۡ  يُۡنَِٕؿنٍّ  َوََل ﴿ قكلو تعالى: كمنو 
َ
، كلـ يرد ىذا الفعؿ في غير ىذيف المكضعيف (1)﴾أ

 مف القرآف الكريـ.
َى:فَىأصٍََ-17

فى " مىصى مف الكىدىر،صى ٍفكان، كصفاءن: خى د : أٌما  ا صى د  كاإلخاءى، كأصفاه الكي دىقىو الكي أصفى فالنان: صى
َُٰس٥ۡ كمنو قكلو تعالى: ﴿، (2)"أخمصو لو، كفالنان بكذا: آثره بو كاختصو ى َٛ ۡو

َ
َٚأ

َ
 َربَُّس٥ أ

 ِ ُٜ َب٪َ  ﴿ :غٌز كجؿٌ كقكلو  ،(3)﴾ۡۡلَجِيَ ٱث ة َُي٤ُْ ََؾ ِم٧ٍّ ِم اُتٍّ
َ
ةُز٥ ثِةْۡلَجِيَ أ َٛ ْو

َ
فقد تعٌدل  ، (4)﴾ةٍت َوأ

الثاني بحرؼ الجر، كقد يككف مف باب إلى  الفعؿ بيمزة النقؿ إلى المفعكؿ األكؿ بنفسو، ك
ٌص( أك )آثر( ،التضميف ، كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف حيث تضمف الفعؿ )أصفى( معنى )خى

 الكريـ إال في ىذيف المكضعيف.

َأطعـ:َ-18

 الحديث، إذا أراد أف تيحٌدثو. الشيء طعمان. كالطعاـ: المأككؿ، كاستطعمني فالف  "طًعمتي 
ـي حتى الماء" كاإلطعاـ يقع في كؿ ما ييٍطعى
٥ُِٕ  َو٬ُٮَ ﴿ قاؿ تعالى: ، (5) ُۡ ٥َُۗ  َوََل  ُح َٕ ُۡ كقاؿ ، (6)﴾ُح

٧ُِٕٮنَ ﴿ تعالى:  ُۡ ةمَ ٱ َوُي َٕ ٍُّ ٣  َٰ ة ۦُظّج٫ِِ  ََعَ طعامان: أكمتو، كطىٍعمان:  مأككؿى تي المٍ طىعً ، (7)﴾ِمۡك١ًِ٪ا
 كفالثالثي المجرد متعد  إلى مفعكؿ كاحد، كبيمزة النقؿ تعٌدل إلى المفعكؿ الثاني. ، (8)ذيقتو

كبصيغة األمر في  .(9)في القرآف الكريـ بصيغة الماضي في مكضعيف ىما: كرد ىذا الفعؿ
 .(11) ( مكاضع5أٌما المضارع ففي ) ،(10)ىما:كذلؾ،  مكضعيف

 
                                                 

 [.19الكيؼ:  ] (1)
 (.543أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (2)
 [.40اإلسراء:  ] (3)
 [.16الزخرؼ: ] (4)
 (.1/582ابف فارس، مجمؿ المغة )مج (5)
 [.14األنعاـ:  ] (6)
 [.8اإلنساف:  ] (7)
 (.311الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (8)
 [.4يش:، قر 47يس: ] (9)

 [.28الحج: ] (10)
 [.8، اإلنساف:57، الذاريات:79، الشعراء:14-14الحج:األنعاـ: ] (11)
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َأعطى:َ-19

جاء في المصباح أٌف "عطا زٍيده درىمان: تناكلو، كيتعٌدل إلى مفعكؿو ثافو باليمزة، فيقاؿ:أعطيتو 
ٓ قاؿ تعالى:﴿  ،(1)درىمان، ك)العطاء(اسـ منو" ة َٟ  إِجٍّ ًَۡنَٰ َُ ۡخ

َ
ل بيمزة د، فالفعؿ تعٌ (2)﴾١َ٣ۡۡٮزَؿَ ٱ أ

كليف ليس أصميما المبتدأ كالخبر، كقد إلى مفع لؿي ما يتعدٌ كىك يمثٌ  النقؿ إلى المفعكؿ الثاني،
 .،(3)كبصيغة المضارع في مكضع كاحد ،مكاضع (4جاء ىذا الفعؿ بصيغة الماضي في )

َأعقب:َ-21

، كالعيقبي يختصاف بالثكاب" ٍقبان، نحك: دىبىره، كقىفىاه، كالعيقبي قىبىو: إذا تاله عى أعقب: أٌما  ،(4)"عى
مىقىو، ، كاألمير: حسى لدان فأعقب الرجؿ: ترؾ ك  نٍت عاقبتو، كفالنان في الراحمة كالعمؿ كغيرىما: خى

جَُ٭٥ۡ كجازاه، فيتعدل عندىا لمفعكليف نحك قكلو تعالى: ﴿ َٞ ۡخ
َ
ة َٚأ ةرا َٛ ِ  يَۡٮمِ  إَِلَٰ  ٤ُُٝٮبِ٭٥ِۡ  ِػ  ٩

ۡٮ٫َ٩ُ  َٞ  لـ يرد ىذا الفعؿ إاٌل في ىذا المكضع مف القرآف الكريـ.، ك أكرثيـ نفاقان  :أم ؛(5)﴾ۥي٤َۡ

َشى:أغَ-21

ٌطاه يقاؿ: غشيو النيعاسي  -يى الميؿي غىشً "   ٍشيان: غى شيو غك  ،غىشان: أظمـ، كاألمري فالنان غشا، كغى
: غشي: أم بمعنى الثالثي متعديان إ ، كأغشى الميؿي : فالنان األمرى لى مفعكؿ كاحد، كأغشى المكجي

ِش كمنو قكلو تعالى: ﴿ ،(6)"جعمو يغشاه ۡ٘ ٢َۡ ٱ ُح ٤ُجُ  نلٍَّ٭ةرَ ٱ َلٍّ ُۡ ة ۥ٫ُ َح تعدل الفعؿ ف ،(7)﴾ َظسِحسا
إلى مفعكليف، فاليمزة فيو لمتعدية التي كراءىا إرادة الجعؿ، أم: جعمو يغشاه كىك  ى(أٍغش)

القرآف الكريـ  عف اآليات التي كرد فييا ىذا الفعؿ فيأٌما  العامؿ المعنكم الرئيس في التعدية،
 .(9) ( مكاضع4ي )كبصيغة المضارع ف، (8)بصيغة الماضي في مكضعيف فحسبف

 

                                                 
 (.2/417الفيكمي، المصباح المنير )ج (1)
 [. 1الككثر: ] (2)
 [. 5، أما)المضارع(: ففي الضحى:1، الككثر:5، الميؿ:34، النجـ:50)الماضي(: طو: ] (3)
 (.575اظ القرآف )صاألصفياني، الراغب، مفردات ألف (4)
 [.77التكبة:  ] (5)
 (.686أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (6)
 [.54األعراؼ:  ] (7)
 [.9، يس:27يكنس: ] (8)
 [.3، األحزاب:3، الرعد:11، االنفاؿ:54األعراؼ: ] (9)
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 أفاء:َ-22

الفيء فيك الخراج كالغنيمة كىك باليمزة، كال أٌما  فيئان ػ مف باب: باع كرجع ػ "فاء الرجؿي    
 .(1)يجكز اإلبداؿ كاإلدغاـ فيو"

َٟ قاؿ تعالى: ﴿  ًَْ٤ َٔ َٚةَء ال٤ٍّـ٫ُ 
َ
ة أ ٓ  تعالى: ﴿سبحانو ك ، كقاؿ (2)﴾م٧ٍِّ ة َٚةٓءَ  ٦ٍّ

َ
ُ ٱ أ َٰ  هللٍّ ، (3)﴾ۦرَُقٮِلِ  ََعَ

أٌما  ،كالتقدير عائد )ما( المنصكب ذكؼفاليمزة لمتعدية، كالمفعكؿ بو في اآليتيف السابقتيف مح
 .(4)مكاضع (3عف كركده في القرآف الكريـ فبصيغة الماضي في )

َأقرأ:َ-23

قؿ عميو مع إرادة الجعؿ الفعؿ قرأ يتعدل بنفسو إلى المفعكؿ بو، كلكف عند دخكؿ ىمزة الن    
، كالتقدير: سنقرئؾ ما نًكحي إليؾ، أك سنجعمؾ قارئان  ،إلى المفعكؿ الثاني )المحذكؼ( عيدٍّل

َٟ تعالى: ﴿ كما في قكلو ؿِاُ ۡٞ  ف إال في ىذا المكضع.، كلـ يرد في القرآ(5)﴾دَجََسَٰٓ  ََٚل  َقُ٪

َأقرض:َ-24

ٍربه مف القطع، كسي     : ضى إلى  دفعى ما يي مٍّ ى قطع المكاف كتجاكزه قرضان، كسي مٍّ القرضي
ٌد بىدىًلو قرضان  اإلنساف مف الماؿ بشرط رى
ِيٱ َذا ٦٨ٍّ ﴿: ، قاؿ تعالى(6) ؿُِض  َّلٍّ ۡٞ َ ٱ ُح ة هللٍّ ًً ة َٝۡؿ  َظَك٪ا

 ُ٫ َٛ ِ في  ماضيان  كقد كرد ىذا الفعؿ ،فاليمزة عىٌدت الثالثي إلى المفعكؿ الثاني، (7)﴾ۥَلُ  ۥَذًَُضَٰٕ
ْ وَ ﴿ ، كبصيغة األمر في قكلو تعالى: (8)مكضعيف ىما: ٮا ًُ ؿِ

ۡٝ
َ
َ ٱ أ ة هللٍّ ًً ة   َٝۡؿ أٌما  ،(9)﴾َظَك٪ا

 .(10)مكضعيف بصيغة المضارع ففي

 

                                                 
 (.2/486الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.50األحزاب:  ] (2)
 [.7الحشر:  ] (3)
 [.7-6،الحشر:50ب:األحزا ] (4)
 [.6األعمى:  ] (5)
 (.666ينظر، األصفياني، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.245البقرة:  ] (7)
 [.18، الحديد:12المائدة: ] (8)
 [.20المزمؿ: ] (9)

 [.11، الحديد:245البقرة: ] (10)
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َأكره:َ-25

ؾ عميو، أم: تي رٍ قىسى د أحببتوي، كأكرىتؾ عمى األمر: كىًرىتي الشيءى كىٍرىان، ككيٍرىان، ككراىة: ض
ْ  َوََل قاؿ تعالى: ﴿، (1)أجبرتؾ عمى فعؿ، كأنت كارهه لو ةٓءِ ٱ ََعَ  َذذََيَٰذُِس٥ۡ  دُۡسؿ٬ُِٮا َ٘ ِ َرۡدنَ  إِنۡ  ۡۡل

َ
 أ

ة ٪ا فىتىعٌدت الصيغة الجديدة )أكرىتؾ( إلى المفعكؿ الثاني بحرؼ الجر كما في اآلية  ،(2)﴾ََتَىَّ
أٌما عف  اء( أيٍكرىف عميو،غبعد أٍف كنت تكره الشيء في القكؿ )كرىت فتياتيـ البف ،السابقة

في  ،(3)في مكضعيف بصيغة الماضي ىما: مكاضع كركد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ فقد جاء
 َو٨٦َتعالى: ﴿ تبارؾ ك قكلوحيف جاء بصيغة المضارع في اآلية السابقة مف سكرة النكر، كفي 

 ٍّ٨ َ ٱ َٚإِنٍّ  يُۡسؿ٬ِ٭َّ ؽِ  ٨٦ِ   هللٍّ ٕۡ ٬َِِٰ٭٨ٍّ  َب ٮرر  إ٠َِۡر ُٛ فاألكلى بصيغة المضارع الناصب  ،(4)﴾ۖررٍِّظ٥ً َد
كالمفعكؿ الثاني المتعدم إليو بحرؼ  ،در المضاؼ إلى مفعكلولممفعكؿ، كالثاني بصيغة المص

 )عمى البغاء(. كالتقدير الجر محذكؼ لمعمـ بو

َأكفؿ:َ-26

، ككىفىؿ عنو الماؿى ل نىوي مً ؿى الٌرجؿى كىٍفالن  ككفالةن: ضى كىفى     يمو، أٌما أكىفىؿى غر كيقاؿ: كفىؿ الماؿى
تعالى:  سبحانو قاؿ ،(5)أعطاه إياه ليكفمو كيرعاه : جعمو يضمنو كأكىفىؿ فالنان مالو:فالنان الماؿى 

ةِب ﴿ َُ ِن ِػ اْۡلِ ٍـّ َٔ ْز٤ِْٛ٪ًَِ٭ة َو
َ
ةَل أ َٞ في  فالفعؿأكفمنييا: اجعمني كافميا، أم: مٌمكنييا: ، (6)﴾َذ

، بعد أف كاف بدكنيا متعديان إلى مفعكؿو يمزة إلى المفعكؿ الثانيجاء متعديان بالاآلية السابقة 
 .كاحد
 ـ:ألَزَ-27

،)  لىًزـى الشيءي فالنان: كجب عميو، كألـز الشيءى أٌما  لـز الشيءي لزكمان : ثبت كداـ)فعؿ الـز
َوُُكٍّ إِنَكةٍن  ﴿ ، فيك متعد  إلى اثنيف بكاسطة ىمزة النقؿ، كمنو قكلو تعالى:(7)فالناى: أكجبو عميو

                                                 
 (.429اب األفعاؿ )ص(، كالصقٌمي، ابف القطاع ، كت820أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.33النكر:  ] (2)
 [.73، طو:106النحؿ: ] (3)
 [.33النكر:  ] (4)
 (.828أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (5)
 [.23ص:  ] (6)
 (.860ينظر،  أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
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ةنَِؿهُ ِػ ُخُ٪٫ِِٞ  ََ ـ٦َْ٪َةهُ  ْ ل
َ
ۡ ﴿ :أيضان  –، كقكلو (1)﴾ خ ل

َ
َمُ٭٥ۡ َوخ َٮىَٰ ٱ ََك٧َِحَ  ـَ ۡٞ كقكلو تعالى:  ، (2)﴾َلٍّ

٩ُذ٥ْ لََ٭ة ََكر٬ُِٮنَ ﴿
َ
٤ُ٩ْـ٧ُ١ُ٦ُِٮ٬َة َوأ

َ
 .(3)﴾خ

َأليـ:َ-28

ان كلىيىمان: ا"    ـى الشيءى: لىٍيمى فالفعؿ باليمزة ، (4)"خيران: ألقاه في ركعو أليمو اي أٌما  معو،بتلىًي
لَۡ٭٧ََ٭ةى: ﴿عيدٍّل إلى المفعكؿ الثاني، كما في قكلو تعال

َ
ََٰ٭ة ُُٚضٮر٬ََة َٚد َٮك ۡٞ الفعؿ  كقيؿ: إف  ،(5)﴾َوَت

سىفه  ،أك عٌرؼى  ،)أليـ( تضٌمف معنى ألـز  .(6)كاآلخر قبيح أك أفيميا أٌف أحدىما حى
َأنبأ:َ-29

 :: ارتفع كظير... كنىبىأى الرجؿي نىٍبئان: أخبر، كأٍنبأه الخبر كبالخبران كءبي نبأ الشيءي نٍبئان، كني "  

، كيتعد  ، (7)"ه الخبر كبالخبر: خٌبرهأككذلؾ نبٌ  أخبره، ل فالفعؿ بدكف اليمزة كتضعيؼ العيف الـز
فإٌنو  ،إذا تضمف ىذا الفعؿ معنى أعممتي أٌما  أك بحرؼ الجر، ،إلى المفعكؿ الثاني بيما بنفسو

فعؿ عف الصكر التي جاءىا ىذا الأٌما  ،مفاعيؿ )أعممت زيدان عمران خارجان( ةيتعدل إلى ثالث
ةَل : ﴿منيا قكلو تعالىفي القرآف الكريـ متعديان باليمزة ف َٞ ۢنِب  َذ

َ
ۡق٧َةٓءِ  ٮِن  ُٔ أ

َ
ُؤََلٓءِ  ثِأ  ٠ُ٪ُذ٥ۡ  إِن َهَٰٓ

 .(8)﴾َصَِٰؽرِيَ 

ة﴿ :تعالى كقكلو ٬َة ٧َ٤ٍَّٚ
َ
كَ  ٨٦َۡ  َٝة٣َۡخ  ۦث٫ِِ  َججٍّأ

َ
ۢنجَأ

َ
ف كاف  ، (9)﴾ ۖ َهََٰؾا أ آية الفعؿ )أنبأ( في   كا 

بأٌنو منصكب عمى  :قائميفقدركه بعض النحاة  فإفٌ  ،كرل بدكف حرؼ جر مذكتعدٌ  التحريـ قد
 ف أنبأؾ بيذا(.كالتقدير )مى  ،نزع الخافض

 

                                                 
 [.13اإلسراء:  ] (1)
 [.26الفتح:  ] (2)
 [.28ىكد:  ] (3)
 (.879عجـ الكسيط )صأنيس، كآخركف، الم (4)
 [.8الشمس:  ] (5)
  (. 2/1358(، كالزمخشرم، الكشاؼ )مج8/475حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (6)
 (.2/935أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ج (7)
، 221، الشػػػعراء:72، الحػػػج:78، الكيػػػؼ:45، يكسػػػؼ:60، المائػػػدة:49-15، آؿ عمػػػراف:33-31البقػػػرة: ] (8)

 [.3، التحريـ:15، لقماف:8العنكبكت:
 [.3التحريـ:  ] (9)
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َأنذر:َ-31

، كفي لغةو، مف   رىبى ، كأنذرت الرجؿ كذا )إ "نذرتي  كذا، مف باب ضى نذاران(: أبمغتو، باب قىتىؿى
ء في المفردات تعدم الفعؿ جا ك، (1)كيتعدل إلى مفعكليف، كأكثر ما يستعمؿ في التخكيؼ"

الٌنذر، كىك: أف تيكٍجب عمى نفسؾ ما ليس بكاجب؛ لحدكث أمر،  مف كأصمو ،( باليمزة)نىذىرى 
مصدر الفعؿ )أنذر( فيك )اإلنذار( كىك أٌما  ،(2)﴾إِِنّ ٩ََؾرُْت ل٤ِؿٍّمْحَـ٨َِٰ َوٮ٦ًْةنحك قكلو تعالى: ﴿

اره فيو سركرإخبار فيو تخكيؼ، كما أٌف التبشير إخب
٩َؾۡردُُس٥ۡ ، قاؿ تعالى: ﴿(3)

َ
ا َٚأ  ٩َةرا

ىَٰ  ٍّْ  .(4)﴾د٤ََ

ف لـ  ،مف المخكؼ ظى التحفٌ  عي سى إعالـ مع تخكيؼ في مدة تى  "،كجاء في البحر أٌف اإلنذار   كا 
خباران، كيتعدل إلى اثنيف، نحك قكلو تعالى: ﴿ عٍ سى تى  شعاران، كا  ٓ سيٌمي إعالمان، كا  ة ٩َؾۡرَنَُٰس٥ۡ  إِجٍّ

َ
 أ

َؾا مً  :، فاليمزة فيو لمتعدية يقاؿ(5)﴾َٝؿِيجاة ثاةَٔ  .(6)"مكا بالعدكنىذر القكـ إذا عي

اآلتي:  فقد تكٌزعت عمى النحك في القرآف الكريـ )أنذر(  أٌما عف الصكر التي جاءىا ىذا الفعؿ
 (4)في فالماضي المبني لممجيكؿ أٌما  ،(7)مكاضع (9)صيغة الماضي المبني لممعمكـ في ب ػ:ف

صيغة المضارع مف الفعؿ )أنذر( أٌما  ،(9)( مكاضع9في) ، في حيف أف األمر جاء(8)عمكاض

                                                 
 (.2/599الفيكمي، المصباح المنير )ج (1)
 [.26مريـ:  ] (2)
 (.798-797األصفياني، الراغب، مفردات أػمفاظ القرآف )ص (3)
 [.14الميؿ:  ] (4)
 [.40النبأ:  ] (5)
 (.1/798حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك(6) 
، 40، النبػػػػػػأ:36، القمػػػػػػر:21، األحقػػػػػػاؼ:13، فصػػػػػػمت:10، يسػػػػػػف:45، األنبيػػػػػػاء:19نعػػػػػػاـ:، األ9البقػػػػػػرة: ](7) 

 [.14الميؿ:
 [.7، األحقاؼ:6، يسف:45، األنبياء:56الكيؼ: ] (8)
 [.2، المدثر:1، نكح:18، غافر:214، الشعراء:39، مريـ:2، النحؿ:44، إبراىيـ:2، يكنس:51األنعاـ: ] (9)
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ما جاء مف مصدر الفعؿ )أنذر( مف أسماء الفاعميف فقد أٌما  ،(1)( مكضعان 12فقد جاءت في )
 .(3)مكاضع (4)أسماء المفعكليف فقد كردت في أٌما  ،(2)مكضعان ( 15تكزعت عمى )

بو األدياف السماكية مف رحمة لمعباد مف تحذير لمغاكيف،  كىذه الصيغة تالئـ ما جاءت
اللة اسـ المفعكؿ كاسـ الفاعؿ عمى فدكتخكيؼ لمساىيف، كدعكة لمعكدة إلى الفطرة السميمة، 

بؿ كسيمة يزكؿ  ،د، ال الثبكت كالدكاـ، فالتخكيؼ ليس ىدفان كغايةن في حٌد ذاتودالحدكث كالتج
كما  ،كلكف عند التعبير عف رسالة األنبياء، سالـ ألكامر الشرعأثرىا باالنقياد كالخضكع كاالست
فيأتي عمى  ،رتغيٌ يرأينا الكصؼ  ،نقاذ البشرية مف العذابإفييا مف إلحاح كحرص عمى 

ٍف رأل بعض الصرفييف أٌنيا بمعنى  ،صيغة )فعيؿ( )نذير( التي تفيد التكثير كالمبالغة، كا 
ٍف رأينا ظالؿ صيغة )فعيؿ(   ،كاضحةن مف السياقات التي كرد فييا ىذا الكصؼ)منذر(، كا 

 .(5)مكاضع (8كبصيغة الجمع )نيذير( في ) ،(4)( مكضعان 44بصيغة المفرد في ) جاءتحيث 

َ:ىأٍنسَىَ-31

ٍبطى  كقيؿ:    ٌما عف ٌما إ اٍستيكدع؛ ماالنٌسياف تىٍرؾي اإلنساف ضى ٍفمىة، كا  ٌما عف غى لضعؼ قىٍمبًو، كا 
، حتى ينٍ  : متعد  إلى مفعكؿ يى الفعؿ نىسً ، ف(6)ذكره، يقاؿ: نىًسيتيو نسيانان  حذؼ عف القمبقصدو

فإذا دخمت عميو ىمزة النقؿ عيدٍّل إلى  ،(7)﴾نَُكٮا ال٤ٍّـ٫َ َٚجَِكًَُ٭٥ْ كاحد، كما في قكلو تعالى: ﴿
٫َُٰ : ﴿المفعكؿ الثاني، كما في قكلو تعالى نَكى

َ
ًَۡط٨َُٰ ٱ َٚأ ة ﴿:كقكلو تعالى، (8)﴾ۦَرّب٫ِِ  ذ٠ِۡؿَ  لنٍّ  ِإَو٦ٍّ

                                                 
، 70، يسػػػػػف:45، األنبيػػػػػاء:4-2، الكيػػػػػؼ:52، إبػػػػػراىيـ:122، التكبػػػػػة:69-63، األعػػػػػراؼ:130األنعػػػػػاـ: ] (1)

 [.12، األحقاؼ:15، غافر:71الزمر:
، 72، الصػافات:92، النمػؿ:208، الشػعراء:56، الكيػؼ:7، الرعػد:48، األنعػاـ:165، النساء:213البقرة: ] (2)

 [.45، النازعات:2، ؽ:29، األحقاؼ:3، الدخاف:65-40ص:
 [.73، الصافات:58، النمؿ:173عراء:، الش73يكنس: ] (3)
، 105، اإلسػػػػػراء:89، الحجػػػػػر:25-12-2، ىػػػػػككد:188-184، األعػػػػػراؼ:19-19، المائػػػػػدة:119]البقػػػػػرة:(4)

، 45، األحػػػزاب:3، السػػػجدة:50، العنكبػػػكت:46، القصػػػص:115، الشػػػعراء:56-51-7-1، الفرقػػػاف:49الحػػػج:
، 9، األحقػاؼ:23، الزخػرؼ:4، فصمت:70، ص:42-42-37-24-24-23، فاطر:46-44-34-28سبأ:
 [.36-2، نكح: 26-17-9-8، الممؾ:56، النجـ:51-50، الذاريات:8الفتح:

 [.41-36-33-23-5، القمر:56، النجـ:51، األحقاؼ:101يكنس: ] (5)
 (.803ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.6التكبة:  ] (7)
 [.42يكسؼ:  ] (8)
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 َٟ ًَۡط٨َُٰ ٱ يُجِكحَ٪ٍّ ؽۡ  ََٚل  لنٍّ ُٕ ۡٞ ؽَ  َت ٕۡ َٓ  َّّل٠َِۡؿىَٰ ٱ َب ۡٮمِ ٱ ٦َ َٞ ٧ِِ٤َٰيَ ٱ ٣ۡ فالمفعكؿ الثاني محذكؼ  ،(1)﴾٣ظٍّ
أدخمت عميو  ،لمفعكؿ بو كاحد، فإٍف أردت تعديتىو إلى الثاني الثالثي متعد  ، ف)ذكر ا( هتقدير 

ٓ  ۡۡلُٮَت ٱ نَِكًُخ  َٚإِّنِ  نحك قكلو تعالى: ﴿ ،ىمزة النقؿ َٰ٪٫ًُِ  َو٦َة نَكى
َ
ًَۡط٨َُٰ ٱ إَِلٍّ  أ نۡ  لنٍّ

َ
ۡذ٠َُؿهُ  أ

َ
 ،(2)﴾ ۥ  أ

٫ِِّ كقكلو تعالى: ﴿ ةُن ذ٠َِْؿ َرب َُ ًْ نَكةهُ النٍّ
َ
نَكة٥ْ٬ُ ذ٠َِْؿ ال٤ٍّـ٫ِ كقكلو تعالى: ﴿، (3)﴾َٚأ

َ
، كقكلو (4)﴾َٚأ

َُٰ٭٥ۡ : ﴿تعالى نَكى
َ
َكُ٭٥ۡ   َٚأ ُٛ ٩

َ
ة﴿ :عز  كجؿ  قكلو كبصيغة المضارع جاء  ،(5)﴾أ َٟ  ِإَو٦ٍّ  يُجِكحَ٪ٍّ

ًَۡط٨َُٰ ٱ ؽۡ  ََٚل  لنٍّ ُٕ ۡٞ  فالمفعكؿ الثاني محذكؼ إيجازان تقديره )ذكر ا(.، (6)﴾َت

َأنكح:َ-32

( متعٌد إلى مفعكؿ كاحد لقكلو النٌ  أصؿي    كاح لمعقد، ثـ اٍستيعير لمجماع، كالفعؿ الثالثي )نىكىحى
 ،، كعند دخكؿ ىمزة النقؿ عميو يصبح متعديان إلى اثنيف(7)﴾ ٦ِ٪َةتِ إِذَا ٩ََسْعُذ٥ُ ال٧ُْؤْ  تعالى: ﴿

َٟ إِْظَؽى اثْجََّتٍّ ٬َةَتْيِ ﴿  :عز اسمو –لقكلو  ٩ِسَع
ُ
ْن أ

َ
رِيُؽ أ

ُ
، أزٌكجؾ إحداىف :أم ؛(8)﴾َٝةَل إِِنّ أ

ةِۡلِيَ كقكلو تعالى: ﴿  يَةَِمَٰ ٦ِ٪ُس٥ْ َوالىٍّ
َ
٩ِسُعٮا اْۡل

َ
محذكؼ إلفادة  فالمفعكؿ الثاني ،(9)﴾َوأ

َٰ يُْؤ٦ِ٪ُٮا : ﴿ككذلؾ قكلو تعالى، العمكـ ال تزكجكا  :أم ؛(10)﴾َوََل دُ٪١ُِعٮا ال٧ُْْۡشِكَِي َظّتٍّ
 ( مكاضع5، كقد جاء ىذا الفعؿ في)(11)المشركيف فتياتكـ المؤمنات، فحذؼ المفعكؿ الثاني

 .(13)بصيغة األمر ( مكاضع3، كفي)(12)المضارع ةبصيغ

 

                                                 
 [.68 األنعاـ: ] (1)
 [.63الكيؼ:  ] (2)
 [.42يكسؼ:  ] (3)
 [.19المجادلة:  ] (4)
 [.19الحشر:  ] (5)
 [.68األنعاـ:  ] (6)
 [.49األحزاب:  ] (7)
 [.27القصص:  ] (8)
 [.32النكر:  ] (9)

 [.221البقرة:  ] (10)
 (.823األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (11)
 [.27، القصص:3-3نكر:،ال25،النساء:232البقرة: ] (12)
 [.32،النكر:25-3النساء: ] (13)
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َأكرث:َ-33

يٍٍّت، الكراث ٍقد، كسيٌمي بذلؾ المنيٍتقىؿ عف المى ٍيرؾ مف غير عى ة كاإلرث: انتقاؿ قنيىة إليؾ، عف غى
، ككرث زيدان، قاؿ تعالى: ﴿ : كىًرثى ماالن عف زيدو يقاؿ: أكرثني ، (1)﴾َوَورَِث ُق٧ًََْ٤ةُن َداُوودَ يقاؿي

ََٰ٭ةكمنو قكلو تعالى: ﴿، (2)الميٌت كذىا ۡوَرزَۡن
َ
َٰٓ  ثَِنٓ  َوأ يتعدل إلى  (كرث)، كعميو فإف (3)﴾ءِي٢َ إِۡقَر

كقد كرد الفعؿ  مفعكؿ كاحد كما الحظنا، فإذا أردنا تعديتو إلى الثاني دخمت عميو ىمزة النقؿ،
 قكلو تعالى: ﴿أٌما  ،(5)( مكاضع3في) كبصيغة المضارع، (4)( مكاضع11)أكرث( ماضيان في )

٣َحً  لمفعكؿ كاحد، بيني مضارعو  مب )كىًرث( المتعد، فمف با(6)﴾ِإَون ََكَن رَُص٢ٌ يُٮَرُث لََكَ
لممجيكؿ، كعميو فػ )كاللةن( حاؿ، كيجكز أف تيعرب مفعكالن ألجمو كيككف معناىا القرابة، أك 

يـ أف تككف مفعكالن ثانيان، كال أراه ٍعضي بى ف معناىا الكراثة، كأجاز نعت لمصدر محذكؼ إذا كا
عراب كاللة عمى أٌنيا مفع(7)مستساغان   ،إاٌل بتضميف )كرث( معنى )أكرث( ىكؿ ثافو ال يتأتٌ ، كا 

 أك عمى لغة قريش، كما في) حزف كأحزف(.
َأكرد:َ-34

: : أحضره، كالخبرى ك أكرد فالفه الشيءى  ،يكـ كؿ   تٍ تى ٍردان: أى ى كً م  كرد الماءى كالشيءى كركدان، كالحي 
ه، يقاؿ: أكرده دي الشيءى(: جعمو يىرً  إلى كاحد، كالمجرد بمعناه، أٌما )أكرد الشيءى  ذكره، فيك متعد  

،  :  فيك متعد  (8)"الماءى  لمفعكليف، فاليمزة فيو  لمتعدية، فبعد أف كاف الفعؿ متعديان إلى كاحدو
رادة الجعؿ، التي لـ تتحقؽ في )أكرد فالفه  ،أصبح متعديان إلى اثنيف مف خالؿ ىمزة النقؿ كا 

 تبارؾ ك قكلو ا جاء منو في القرآف الكريـ ففيم، أٌما (؛ لذا تعٌدل إلى مفعكؿ كاحدالشيءى 

                                                 
 [.16النمؿ:  ] (1)

 (.863ينظر،األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص  (2)
 [.59الشعراء:  ] (3)
، 14، الشػػػػػػػكرل:53،غػػػػػػػافر:74، الزمػػػػػػػر:32،فػػػػػػػاطر:27، األحػػػػػػػزاب:59، الشػػػػػػػعراء:43،137األعػػػػػػػراؼ: ] (4)

 [.28،الدخاف:72الزخرؼ:
 [.63، مريـ:12،النساء:128ألعراؼ:] ا (5)
 [.12النساء:  ] (6)
 (.1/63الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (7)
 (.530الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص(8) 
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ْوَرَد٥ُ٬ُ انلٍّةرَ : ﴿ تعالى
َ
ُؽُم َٝٮ٫ُ٦َْ يَٮَْم ا٣ًَِْٞة٦َحِ َٚأ ْٞ ، فالمتعدم إلى مفعكليف جاء في ىذا (1)﴾َح

 المكضع فحسب.

َ.(2) رلَ)المتعديةَإلىَثالثةَمفاعيؿ(أَ-35

، أك ما  زمة فتعٌدتمزة مف أفعاؿ ثالثية العمى ضكء استقصاء ما دخمتو الي بيا لمفعكؿ كاحدو
إلى مفعكليف فغدا بيا  كاف متعديان لكاحد فأصبح معيا متعديان إلى مفعكليف، كما كاف متعٌديان 

 ثة مفاعيؿ.متعديان إلى ثال

")اليمزة الزائدة لمنقؿ كالتعدية معان(  ةيمز ال ىذه عمى -رصؼ المباني في - أطمؽ المالقي قدك 
تيٍحصى، كذلؾ إذا كاف الفعؿ في  لتي تأتي لمتعدية كالنقؿ معان فأكثر مف أفٍ اليمزة اأٌما  فقاؿ:

كالمتعدم إلى كاحد إلى اثنيف،  ،أصمو ثالثيان ال يتعٌدل فصار بيا رباعيان متعديان إلى كاحد
ككذلؾ ما جاءت فيو اليمزة لمتعدية خاصة دكف النقؿ، ، (3)كالمتعٌدم إلى اثنيف إلى ثالثة"

َٟ ﴿الفعؿ ثالثيان ال يتعٌدل لك نيطؽ بو نحك قكلو تعالى: كذلؾ إذا كاف  ِٜ ٦َة ِػ ي٧ًَِ٪ِ
ْ٣

َ
؛ (4)﴾َوخ

 .(5)ألٌنو مف المقاء -بيذا المعنى-لـ يينطؽ بالفعؿ إاٌل باليمزة  إذ

الدراسة ما كاف ثالثيو متعديان، فجاء باليمزة متعديان مثمو فيمزتو لمجرد النقؿ مف  كاستىٍثنىتً     
، كما كاف متعديان قبؿ اليمزة لرباعي، ككذلؾ ما دخمتو اليمزة فبقي الزمان كثالثيوا الثالثي إلى

( فيك باأللؼ  فغدا بيا الزمان نحك: كببتي اإلناء كٌبان، مف باب قتؿ: قمبتو عمى رأسو )فأكب 
 .فاليمزة مف ىذا كذاؾ لمجرد النقؿ، (6)الـز

ي كتابو دراسات ألسمكب القرآف الكريـ كبالعكدة إلى ما رصده األستاذ عبدالخالؽ عضيمة ف
 دً تبيٌف أٌف أستاذنا الجميؿ جمع كؿ األفعاؿ التي دخمت عمييا اليمزة عمى مختمؼ أنكاعيا، كتعدٌ 

دكف الفصؿ في أمر ما جاء منيا بقصد التعدية، كىذا ما حاكلو الباحث فيما سيؽ  ،معانييا
 .مف أفعاؿ ىذا المبحث

                                                 
 [.98ىكد:  ](1) 
 مف ىذا المبحث(. 99،111،كمف قبؿي ص111خالصة ىذا المطمب ) ص ينظر، (2)
 (.50ي حركؼ المعاني )صالمالقي، رصؼ المباني ف (3)
 [.69طو:  ] (4)
 (.49ينظر، المالقي، رصؼ المباني في حركؼ المعاني )ص (5)
 (.2/523ينظر،  الفيكمي، المصباح المنير)ج(6) 
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ف األفعاؿ متعديان باليمزة في القرآف الكريـ كثير؛ إذ جاء في كما الحظ الباحث أف ما كرد م
( 1257كثر؛ إذ بمغ )ل إلى مفعكؿو كاحد كىك األبيف ما تعدٌ  مان تقريبان مقسٌ  ( مكضعان 1639)

ل إلى ما تعدٌ أٌما  ،تقريبان  مكضعان  (379ل إلى مفعكليف كجاء في )تقريبان، كما تعدٌ  مكضعان 
ليا مبحثان مستقالن لقمة كركدىا في القرآف الكريـ؛ إذ  دٍ رً فٍ كلـ يي  ،( مكاضع3)فيفثالثة مفاعيؿ 

مية في مكضعيف آخريف عمى النحك مٍ جاءت مع الفعؿ )رأل( العممية في مكضعو كاحد، كالحي 
 اآلتي:

٤ًَْ٭٥ِْ  ﴿قاؿ تعالى َٔ اٍت  ْخ٧َةلَُ٭٥ْ َظَِسَ
َ
َٟ يُؿِيِ٭٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ أ ِ َٰل  (1)﴾ انلٍّةرِ  َو٦َة ٥٬ُ ِِبَةرِِصَي ٨ِ٦َ   ٠ََذ

الثاني كالثالث )أعماليـ حسرات(، أٌما  فالمفعكؿ األكؿ لػ)رأل( العممية ضمير الغائبيف ىـ،
 ل إال آثارىا.رى كال تي  ـي مى عٍ كىذا أكلى مف القكؿ ببصرية )رأل(؛ ألف األعماؿ كنتائجيا تي 

ُ ٱ يُؿِيَسُ٭٥ُ  ذۡ إِ  ﴿:تبارؾ كتعالىفمع )رأل( الحممية، حيث قكؿ الحؽ المكضعاف اآلخراف أٌما   هللٍّ
َٟ  ِػ  ََٰسُ٭٥ۡ  َولَٮۡ  ٤ًَِٝلا   ٦َ٪َةِم َرك

َ
ا أ ِن٤ُۡذ٥ۡ  ٠َسِيا َٛ ، فالرؤية حممية تتعدل باليمزة إلى المفعكؿ (2)﴾  ٣ٍّ

)كاؼ الخطاب(، ىي:  الثالث، بعد أف كانت قبميا متعدية إلى مفعكليف، كالمفاعيؿ الثالثة
 .األكؿ، ك)كثيران( في المكضع الثاني ك)ىاء الغائبيف(، ك)قميالن( في المكضع

ٌدل باليمزة أكثر مف الفعؿ االستعماؿ القرآني لمفعؿ الماضي الميعى  كما الحظ الباحث أفٌ 
ظـ القرآني إلى سرد أحكاؿ األمـ السابقة، عبرةن، كعظةن لممؤمنيف، كأكثر ما المضارع لحاجة النٌ 

يميو الفعؿ  ،مف جممة المتعدم باليمزة %( تقريبان 55ي بمغت )تيككف ذلؾ بصيغة الماضي الٌ 
%( كالذم يصكر الكاقع، أك ينقؿ صكران مف الماضي 32المضارع الذم لـ تتجاكز نسبتو )

 .قناعان كالمعايشة لمحدث أكثر إ ،كالعظة أبمغ ،مجسدةن يراىا القارئ رأم العيف فيككف األثر أقكل

باستجابتو لفطرة االنساف  اإلسالـى  ألفٌ  %(؛3فجاء دكنيما؛ إذ لـ يتجاكز ) األمري  الفعؿ أٌما،ن 
يميؿ إلى التيذيب كاالرشاد كالتنبيو كالتبصير؛ ليفسح المجاؿ أماـ العقؿ ليميز بيف الحؽ 

، كالنفس البشرية أميؿ إلى (3)﴾َو٬ََؽْح٪َةهُ انلٍّْضَؽي٨ِْ  ﴿تعالى:  تبارؾ ك كالباطؿ مصداقان لقكلو
ما ديا العقؿ، كلكف عنذعفي لال يي  قد  تزاـ باألكامر التياالقتناع بالحجة كالبرىاف أكثر مف االل

الذم ينسجـ عدادىا لمدخكؿ في رحاب ىذا الديف اليؼ الشرعية بعد تييئة النفكس كا  كانت التك
زاـ لٍ منيا لكضع الحدكد الفاصمة، كا   د  رتيا كانت التكاليؼ التي ال بي انسجامان تامان مع فط

                                                 
 [.167البقرة:  ](1) 
 [.43األنفاؿ:  ] (2)
 [.10البمد: ] (3)
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المريضة مف مجاكزتيا، كما دٌؿ االستعماؿ القرآني لميمزة كردع ذكم النفكس ،،المكمفيف بيا
ف كاف  -كىي األكثر –زاد أكؿ الفعؿ لغاية التعدية الداخمة عمى الفعؿ أنيٌا تي  كلمعافو أخر، كا 

كظيفة ليا؛ إذ ىي:  مف معاني زيادة اليمزة؛ بؿ القائميف بأف التعدية ليست معننى الباحث مع
( مثالن، نحك أشكيت فالنان؛ أم: أزلت شككاه، كأعجمت الكتاب: قد تفيد مع التعدية )اإلزالة

 أزلت عجمتو.

إلى كاحد كال اثنيف إلى  متعد   كال كؿُّ  ،فعؿ الـز عٌدل بيا كؿُّ و ال يي كما الحظ الباحث أنٌ 
ثالثة عمى اإلطالؽ؛ لذا كاف األرجح ما ذىب إليو السييمي مف عدـ الجـز بسماعية أك قياسية 

بنى عميو ىذا يي  ىناؾ أصالن  اليمزة، حيث قاؿ: "إف  بم تعدٍّ الان لمقكؿ بسى سي إذ كضع أي التعدم بيا؛ 
ؾ فيك الذم يجكز فيو النقؿ؛ ألن   ، حيث ننظر إلى كؿ فعؿ حصؿ منو في الفاعؿ صفةه البابي 

ما معناه: جعمتو عمى ىذه الصفة، كقٌمما ينكسر ىذا األصؿ في غير إذا قمت أفعمتيو؛ فإن  
صفة  والمتعدم فمنو ما يحصؿ لمفاعؿ منأٌما  إذا كاف ثالثيان، نحك )قعد( ك )أقعدتو(،المتعدم 

ـى   الخبزى زيده  في نفسو كال يككف اعتماده في الثاني عمى المفعكؿ فيجكز نقمو، مثؿ: طًع
فٍ  كأطعمتو إياه، كلًبسى زيده الثكب كألبستو إياه؛ ألف   كاف متعديان فحاصؿ معناه في  الفعؿ كا 

نما فعؿ بنفسو كلذلؾ جاء الفاعؿ ككأنٌ نفس  في مقابًؿ و لـ يفعؿ بالثكب كبالخبز كذلؾ، كا 
 .(1)مى رً عى 

 ةً يى د  عى نة كثر كركدىا دكف غيرىا مف األفعاؿ المي أفعاالن معيٌ  فٌ أ -أيضان  - لباحثالحظ اك    
د عمى ي تعتممعبرةن عف رسالة اإلسالـ الت ( مكضعان 96باليمزة نحك: )أرسؿ( التي كردت في )

رساؿ األنبياء كالمرسميف كالمالئكة إلى غيرىا، ككذلؾ الفعؿ أنزؿ الذم اإلرساؿ ابتداءن مف إ
 لسماء كالعذاب عمى الكافريف كذلؾ.؛ إذ الخير منزؿه مف امكضعان  (126جاء في )

معبران عٌما أصاب األمـ الظالمة، كالفعؿ )آتى( الذم  ( مكضعان 55ك)أىمؾ( الذم جاء في )
بما  ري ذكٍّ امتناف الخالؽ عمى عباده فكأف السياؽ القرآني باستعماؿ الفعؿ الماضي يي يدؿ عمى 

ىالؾ كا  رأيتمكه كشاىدتمكه  رساؿ كا   ب الطريؽ.تياف فال حجة لمعاندو تنكٌ مف إنزاؿ كا 

( ففي األكلى ضؿٌ ك)يي  ،خرج(يي في حيف جاء المضارع مف بعض األفعاؿ بنسب متفاكتة نحك )
و ظالل تفٌيءي ال ينقطع، ماثؿ أماـ أعيننا نتمتع بو كن دائـه  -عز  كجؿ  – داللة عمى أف فضؿ ا

 ،كشيكات النفس ،الؿ الكامنة في حبائؿ الشيطافبؿ الض  الثاني فتحذير مف سي أٌما  ،خيران كبركةن 

                                                 
 (.254-253ينظر، السييمي، نتائج الفكر في النحك )ص (1)
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 الٌ جاة منيا إ، ال سبيؿ لمنٌ كمغريات الحياة التي ستظؿ فاعمةن مسمطةن عمى رقاب العباد
 {1،2،3،4،كمخطط رقـ:1} يينظر المالحؽ،جدكؿ رقـ:حبؿ ا.باالعتصاـ ب
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َ.الثاني:َالتعديةَبتضعيؼَالعيفَلمثالثيَالمجردَالمبحث

َ:تمييد

مف الكسائؿ المعتمدة في التعدية فيذا التغيير في البنية  ،الفعؿ الثالثي عيفً  ييعىدُّ تضعًيؼي      
، يحكٌ الصرفية لمفعؿ  فٍ  :قكؿ في )فىًرح(لو إلى فعؿ متعد  فتالالـز اختيمؼ في الزائد في  )فر ح(، كا 

)فٌعؿ( أىك العيف الساكنة أـ المتحركة؟ كقد أشار الخميؿ إلى أٌنيا الساكنة، فزيادتيا أكلى مف 
 .(1)زيادة المتحركة، كآخركف رأكا أف الزيادة باآلخر، كالكجياف عند سيبكيو جائزاف

ما ال يتعٌدل عٌديتو بتشديد عيف  اؿ البف القطاع أٌنو "إذا أردتى أف تيعىدٍّمى جاء في كتاب األفعك 
ُُز٥ْ ِػ ا٣َِْبِّ َواْۡلَْعؿِ تعالى: ﴿كمنو قكلو  (2)الفعؿ" ِي يَُكِيّ  .(3)﴾٬َُٮ اَّلٍّ

كلمتضعيؼ أثره في تعدية المتعدم، إذ يجعؿ المتعدم إلى مفعكؿ كاحد يتعدل إلى مفعكليف، 
 .(4)ل إلى ثالثةلنحك(، كال يتعدٌ نحك: )عٌممتو ا

ـى القاسـ  في شيءو  حفظٍ و لـ يي أنٌ  المحيط ك في البحر مف التعدية بالتضعيؼ إلى ثالثة كقد كًى
( تككف منقكلة مف )عى  (5) ىػ(516الحريرم )ت ـى ( التي تتعدل إلى اثنيف في زعمو أٌف )عٌم ـى ًم

، كقيؿ يجكز عند تضعيؼ (6)الميـحفظ ذلؾ في كتصير بالتضعيؼ متعدية إلى ثالثة، كال يي 
( المتعدية إلى مفعكليف أف تتعٌدل إلى ثالثة مفاعيؿ ـى ًم )عى
، كيتابع ابف ىشاـ بأٌف ىذا الرأم ال (7)

سماعٌي مطمقان، كال قياس، كظاىر قكؿ سيبكيو أٌف التعدية  بتضعيؼ عيف الفعؿ  يشيد لو سماع
 .(8)كقيؿ: قياسٌي في القاصر كالمتعدم إلى كاحد

                                                 
 (.73لقاضي سعد الديف التفتازاني، شرح تصريؼ الزٌنجاني )صينظر،  ا (1)
 .(25ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (2)
 .[22]يكنس: (3)
 .(2/1086نصارم، ابف ىشاـ، مغنى المبيب )جينظر، األ (4)
كمػي ىػ(، الزر 516ىك أبك محمد القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف البصرم الحريرم صاحب المقامات )ت (5)
 .(19/460أعالـ النبالء )ج سير

 .(294حياف، البحر المحيط )ص األندلسي، أبك (6)
 .(2/1086)ج لمرجع السابؽ،ينظر، ا (7)
 .(2/1803نصارم، ابف ىشاـ، مغنى المبيب )جينظر، األ (8)
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(  بف يعيش إشارة إلى رأمال ،في شرح المفصؿك  الزمخشرم الذل يؤكد أٌف ")فىٌعؿ( ييؤاًخي )أٍفعىؿى
 .(1)في التعدية، نحك: )فرٌحتو( ك)عىٌزمتو( كمنو )خٌطأتو("...إلخ

 .(2)تي الطفؿ"، كنٌكمٍ المنتصرى  تككف ىمزة، ففي نحك: فىًرح المنتصر، كناـ الطفؿ، نقكؿ: فٌرحتي 

كجاء في النحك الكافي أف تضعيؼ عيف الفعؿ الالـز مف كسائؿ التعدية  يدالمعاني التي يف
(بشرط أاٌل   : ىا تضعيؼ العيف )فٌعؿى

 التعدية : -1

عيؼي الدراسيف أف المعنى األكؿ الذل يي  يرل بعضي  العيف )فٌعؿ( ىك التعدية كرأينا  زاد ألجمو تضى
كليست معننى ييضاؼ إلى  ،ٌنيا كظيفةه التعدية مف معاني الزيادة؛ أل مف اعترض عمى القكؿ بأفٌ 

 تضعيؼ تصحبيا التعدية.كثيران مف معاني ال الكممة، ثـ إف  

 الكثرة : -2

راد إاٌل ليذا المعنى فقد جاء كلكثرة كركد ىذا المعنى تصٌكر بعض المغكييف أٌف ىذا الكزف ال يي 
لؾ: أغمقت الباب، كغٌمقت في نكادر أبى زيد األنصارم أٌف "فٌعمت ال يككف إاٌل لمتكثير، كقك 

، كىذا ما أكده (3)لـ يىجيز إاٌل عمى أف تككف قد أكثرت إغالقو" الباب غٌمقتي  :األبكاب، فإف قمت
بف يعيش، حيث يقكؿ "كمجيئو، يعنى )فىٌعؿ( لمتكثير ىك الالزمخشرم في متف شرح المفصؿ 

، كقكلو  ِخ تعالى: ﴿الغالب عميو، كقكلؾ: قٌطعتي الثيابى َٞ ٍّ٤ َٗ ََٰب ٱ َو ثَۡن
َ
ؿ، (4)﴾ۡۡل كٍّ ، كىك ييجى

كىالف كالط كاؼ، كبىٌرؾ الن عىـ، كرٌبضى الشاءى، كال يقاؿ لمكاحد"  .(5)كييطىكٍّؼ؛ أم : ييٍكًثر الجى

كيعقب الٌرضي في شرحو لمشافية عمى ىذا المعنى لػ )فٌعؿ( قائالن: بأف األغمب في )فٌعؿ( أف  ،
( النقؿ، تقكؿ: ذبحت الشاة، كال تقكؿ ذٌبحتيا، كتقكؿ: تككف لمتكثير، كما أٌف األكثر في )أفعؿ

أغمقت الباب كال تقكؿ: غٌمقتو؛ لعدـ تصكر معنى التكثير فيو، بؿ تقكؿ: ذٌبحت الغنـ، كغٌمقت 

                                                 
 .(4/439ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج(1) 
 .(166-2/165حسف، النحك الكافي )ج (2)
 (.202)ص،أبي األنصارم، النكادر (3)
 .[23] يكسؼ: (4)
 .(4/439ابف يعيش، شرح المفصؿ)ج (5)
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، نحك )جٌكؿ  األبكاب، ثـ إف التكثير يككف في المتعدم نحك )غٌمؽ ك قٌطع(، كما يككف في الالـز
 .(1) ك طٌكؼ ك مٌكت(

 ة )السمب(:اإلزال -3

ل، كمٌرضتي المريض؛ أم: قمتي عميو في نحك: "قد يتي العيف؛ أم: أزلتي ما بيا مف قذن 
 ،، ىذا كقد أكرد النحاة العديد مف األفعاؿ تتعدل باليمزة، مع جكاز تعديتيا بالتضعيؼ(2)مرضو"
)فىع ؿ( تغنى عف  كفًرح )فٌرحتو( ك)أفرحتو(، كرأل سيبكيو أفٌ  ،)فٌزعتو( ك )أفزعتو( لؾ فىًزع مف ذ

( في معنى كاحد مشتركيف ( ك )أفعمتي (، فقاؿ: كقد يجيء )فٌعمتي كما جاء فيما سٌيرتو  ،)أٍفعؿى
، كقد يجيئاف  ،فاعالن كنحكه، كذلؾ: كٌعزتي إليو ك أكعزت إليو، كخٌبرت كأخبرتي  كسٌميت كأسميتي

عنى آذنتو، كذلؾ أمرضتو؛ أم: بتو، كالثانية بمدٌ عٌممتو كأعممتو، فاألكلى بمعنى أ مفترقيف مثؿ:
 .(3)جعمتو مريضان، كمٌرضتو؛ أم: قمتي عميو ككليتو

لى ىذا أشار السيكطٌي حيث (4)فٌرؽ بيف التعدم باليمزة كالتعدم بالتضعيؼف الكسائٌي أٌما  ، كا 
عمى ذلؾ، كضرب مثالن بػ:  بالتضعيؼ فتدؿُّ أٌما  ال تدؿ عمى تكرير، ،ذكر أٌف التعدية باليمزة

 .(5))أفرحتو(، فالأٌما  حتو(؛ إذ دٌلت عمى أف الفرح قد حدث عدة مٌرات،)فرٌ 
َالتعديةَبتضعيؼَعيفَالفعؿَ)فٌعؿ(َبيفَالسماعَكالقياس:

بي الربيع حيث أشار ابف أ، (6)رأم سيبكيو: التعدم بالتضعيؼ سماعٌي في الالـز كالمتعدم -1
و متعدم باليمزة، كالتضعيؼ أنٌ إلى ذلؾ في شرحو لمبسيط حيث قاؿ:" كمذىب سيبكيو في ال

 .(7)عمى غير قياس، ال يقاؿ فيو إال ما قالتو العرب"

رأم ابف ىشاـ: جاء في المغني أف النقؿ بالتضعيؼ في القاصر سماعي، كفي المتعدم  -2
 (عٌمـ)لكاحد، كلـ ييسمع في المتعدم الثنيف، كأف ما ذىب إليو الحريرم مف جكاز تعدية 

، فيك مما ال يشيد بو سماعه كال قياس، كيشير ابف ىشاـ إلى رأم سيبكيو بالتضعيؼ إلى ثالثة

                                                 
 .(94-93-1/92ينظر، اإلستراباذم، شرح الشافية )ج (1)
 .(351(، كالقكشجي، عنقكد الزكاىر في الصرؼ )ص4/339ينظر، ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج (2)
 (59-4/58ينظر، سيبكيو، الكتاب )ج (3)
 .(298تب ) صينظر، ابف قتيبة، أدب الكا (4)
 (266-3/265ينظر، السيكطي، ىمع اليكامع، تحقيؽ أحمد شمس الديف )ج (5)
 (.1/294حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (6)
 (422-421اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، شرح البسيط )ص (7)
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قياسيه في القاصر، كالمتعدم  :و سماعيه مطمقان، كقيؿفي ذلؾ فيقكؿ: كظاىر قكؿ سيبكيو أنٌ 
 .(1)لكاحد

عمى مكركد السماع  اتصر فييقٍ ، إنما يي ةه يسى قً رأم أبي حياف: "كليست التعدية بالتضعيؼ مى -3
 .(2)الزمان أـ متعديان" ،الفعؿ قبؿ التضعيؼ سكاء أكاف

 :العالقة بيف التعدية باليمزة كبالتضعيؼ

جاء في شرح التسييؿ لممرادم أف تضعيؼ العيف يعاقب التعدية باليمزة كثيران، ما لـ تكف العيف 
تي ؽ بيف نٌزلو يفرٌ بف العالء )شيخ الخميؿ( أنٌ قؿ عف أبي عمرك ىمزةن، فيؿ ىما بمعنى كاحد؟ ني 

باليمزة ال تدؿ عمى  كمف كافقيما إلى أٌف التعدية ،، كذىب الزمخشرم كالسييمي(3)ك أنزلتي 
، كتمٌيؿو في الفعؿ كأٌما ،تكرار  .التضعيؼ فيدؿ عمى تكرارو

َِل  لَۡٮََل    ﴿ىذا المذىب مستدالن بقكلو تعالى:  ،بك حياف()أأنكر الشيخ أثير الديف كقد     ـّ ُ٫ًِۡ  ٩ َ٤ َٔ 
ۡؿَءانُ ٱ ُٞ ، فيذه اآلية لـ يتكرر فييا الفعؿ )نيٌزؿ(، كما يكثير معاقبة التضعيؼ (4)﴾   َنَِٰظَؽةا   ُۡج٤َۡحا  ٣ۡ

، كىذا (5) يما بمعنى كاحد، فيذا ىك المذىب الصحيحلميمزة في مضارع ينزؿ مما يدؿ عمى أنٌ 
البحث  النقؿ باليمزة، كىذا ما يسعى مخالؼ لمكاقع؛ إذ ال يستكم التعبير بتضعيؼ العيف مع

 عرض النماذج القرآنية لمظاىرتيف. إلى تأكيده مف خالؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (1096)ص المبيب مغنينصارم، ابف ىشاـ، ينظر،  األ (1)
 (.1/294، البحر المحيط )جحياف األندلسي، أبك (2)
 .(4/63ينظر، سيبكيو، الكتاب )ج (3)
 .[32] الفرقاف:  (4)
 .( 454-6/453حياف، البحر المحيط )ج (، كاألندلسي، أبك446ينظر، المرادم، شرح التسييؿ )ص (5)
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َاُلفعاؿَالمتعديةَبتضعيؼَالعيفَإلىَمفعكؿَبوَكاحد:َ:المطمبَاُلكؿ

 كيشمؿ ىذا المطمب األفعاؿ الثالثية الالزمة التي تعدت بتضعيؼ عينيا إلى مفعكؿ بو كاحد

1-َ:  أٌجؿى

كالن( مف باب قعد لغة فيو، كأٌجمتيوي تأجيالن: جعمت لو أٌجؿى الشيءى )أىجالن( مف باب تعب:  ك)أيجي
يِّ ، قاؿ تعالى: ﴿(1)أجالن 

َ
٤َخ يَۡٮمٍ  ِۡل ّصِ

ُ
 ،، كجاء في الكشاؼ أف التأجيؿ مف األجؿ(2)﴾أ

كىذا ىك اليكـ الذم ييفصؿ فيو بيف الخالئؽ، كيؤتى فيو بالرسؿ شاىدةن  ،كالتكقيت مف الكقت
العائد  ائب الفاعؿ، ىك الضمير المستترالفعؿ لممجيكؿ، كن يى نً بي  عمى األمـ، كلمعمـ بالفاعؿ

٤َْخ نَلَة، ك قاؿ تعالى: ﴿(3)عمى الرسؿ في اآلية السابقة صٍّ
َ
ِي أ َص٤َ٪َة اَّلٍّ

َ
٪َة أ ْ٘ ، كجاء في (4)﴾َوب٤ََ

ية أف المقصكد باألجؿ ىك يكـ البعث، كىذا اعتراؼ بما كاف مف العصاة مف تفسير ىذه اآل
عف مفعكؿ )أٌجمت( فيك العائد المنصكب المحذكؼ أٌما  ،(5)يائيـ مف الشياطيفطاعة ألكل

.  كالتقدير )الذم أجمتو(، كعميو فالتضعيؼ في ىذا الفعؿ جاء لمتعدية؛ ألٌف الثالثي الـز

َر:أخٌََ-2

٧َِ٤ۡخ ، قاؿ تعالى: ﴿(6)"أخٌرتو ًضدُّ: قٌدمتو فتأخٌر" فر  َٔ ۡٛ ة َج ٦َۡخ  ٦ٍّ َؿۡت  َٝؽٍّ ػٍّ
َ
"أم ستعمـ  ،(7)﴾َوأ

جاء الفعؿ )عًمـ( في ىذه ك  ،(8)نفس عندىا ما سٌنت مف سٌنة حسنة، أك سيئة، فعيًمؿ بيا" كؿُّ 
فيك  ،عف مفعكؿ )أٌخرت(أٌما  اآلية ماضيان مع داللتو عمى المستقبؿ؛ لبياف حتمية كقكعو،

ثي منو؛ رتو(، عممان بأف ىذا الفعؿ لـ يرد الثال)أخٌ  العائد المنصكب المحذكؼ، كالتقدير:
طؽ بالفعؿ إاٌل نٍ فالتعدية بالتضعيؼ ىنا خاصة؛ ألٌف ثالثيو لك نيًطؽى بو ال يككف متعديان، فمـ يي 

ٌعؼ العيف، كعميو فتضعيؼ عينو ليس جاء ىذا الفعؿ  ، ك(9)لمنقؿ، بؿ لمتعدية خاصة تميضى
                                                 

 (.1/6الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.10البمد:  ] (2)
 (.2/1318ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (3)
 [.128األنعاـ:  ] (4)
 (.1/345ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
 (.1/7الفيكمي، المصباح المنير)ج (6)
 [.5االنفطار:  ] (7)
 (.3/133ف )جآالفراء، معاني القر  (8)
 (.48المالقى، رصؼ المباني )ص (9)
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األمر بصيغة أٌما  ،(2)( مكاضع8، كبصيغة المضارع في )(1)( مكاضع6بصيغة الماضي في )
 .(3) ففي مكضع كاحد

 أدَّل:َ-3

ل األمانة إلى أىميا تأدية: أكصميا، فتضعيؼ العيف لمتعدية خاصة، ال لمنقؿ، نحك قكلو أد    
٤٬َِْ٭ةتعالى: ﴿

َ
٦َة٩َةِت إَِلَٰ أ

َ
وا اْۡل ن دَُؤدَّ

َ
ُمؿُُز٥ْ أ

ْ
–نزلت اآلية في أمر عمي  :، قيؿ(4)﴾إِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ يَأ

عاـ لمكالة  بؿ أمره  :كقيؿ -رضي ا عنو –بة إلى عثمافعمفتاح الكإلرجاع  -كـر ا كجيو
جَةَد ال٤ٍّـ٫ِ قكلو تعالى: ﴿أٌما  ،(5)بأداء األمانات، كالحكـ بالعدؿ ِٔ وا إَِلٍّ  دَّ

َ
ْن أ

َ
، فقيؿ إف )أٍف (6)﴾أ

مف بعث إلييـ متضمف معنى القكؿ  -صمى ا عميو كسمـ –المفسرة(؛ ألف مجيء الرسكؿ 
، كالمعنى )أدكا إلٌي( ةن ان، كداعيان إلى ا، أك مخفففو؛ ألنو ال يجيئيـ إال مبشران، كنذير دكف حرك 

سرائيؿ، كالمعنى أدكىـ إلي، كأرسمكىـ معي، كيجكز ىا تككف عباد مفعكؿ بو، كىـ بنك إكعند
 .(7)يا عباد ا ما ىك كاجب لي عميكـ أم: أدكا إليٌ ؛ أف يككف نداءن ليـ

 أٌسس:َ-4

،كجاء في الكسيط "أس  بينيـ أسان: أفسد، كأس  البناء: (8)تيوي تأسيسان: جعمتي لو أساسان""أٌسس
ضٌعؼ العيف في البحر "أف أسس عمى كزف فٌعؿى م، كجاء (9)كضع أساسو، كأسس البناء: أس و"

") َٰ  ﴿، حيث قاؿ تعالى: (10)كىك كضع األساس كيقاؿ فيو)أس  َف ثُجًَْة٫َُ٩ ََعَ قٍّ
َ
َذ٨ْ٧َ أ

َ
َٮىَٰ ٨َِ٦ أ ْٞ  َت

ة ُصُؿٍف ٬َةر َٛ َٰ َم َف ثُجًَْة٫َُ٩ ََعَ قٍّ
َ
٨ْ أ م ٦ٍّ

َ
َٮاٍن َػْيٌ أ ًْ ، كالمعنى: "أفمف أسس بنياف (11)﴾ال٤ٍّـ٫ِ َورِ

                                                 
 [.5، االنفطار:13، القيامة:10، المنافقكف:62، االسراء:8، ىكد:77النساء: ] (1)
 [.4-4، نكح:11، المنافقكف:45،فاطر:61، النحؿ:42-10، ابراىيـ:104ىكد: ] (2)
 [.42براىيـ:إ ] (3)
 [.58النساء:  ] (4)
 (.1/240ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
 [.18الدخاف:  ] (6)
 (.1127-2/1126ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (7)
 (.1/15المصباح المنير)ج (8)
 (.37ف ، المعجـ الكسيط ) )صأنيس، كأخرك  (9)

 (.5/91حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (10)
 [.109التكبة: ] (11)
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، أـ مف أسسو عمى الباطؿ كالنفاؽ؟!" دينو عمى قاعدةو قكيةو، محكمةو مف تقكل ا، خيره
(1)، 

ف كاف ير  ٌعؼ لمتعدية الخاصة، كا   ل الباحث أف التضعيؼ لممبالغة أقرب ألفٌ فالفعؿ ضي
 رد في القرآف الكريـ إال في المكضعيف السابقيف في آية التكبة.الثالثي متعدو بنفسو، كلـ ي

 أىٌيد:َ-5

َٟ ﴿، كمنو قكلو تعالى: (2)"آدى يئيدي أىٍيدان، كآدان: قكل كاشتد فيك أٌيد، كييعىٌدل بالتضعيؼ" يٍّؽدَّ
َ
إِذْ خ

ُؽِس  ُٞ ِ ٨٦َ يََنةءُ ﴿، (3)﴾ثُِؿوِح ا٣ْ ُِّؽ ثِ٪َْۡصِه أىؿ بدر بتكثيرىـ في عيف  ، كما أٌيد(4)﴾َوال٤ٍّـ٫ُ يَُؤي
فقذؼ في قمكب أعدائيـ الرعب الذم ىك مف جند ا، فالمفعكؿ في اآلية اسـ  العدك،

صمى ا  –كفي اآلية السابقة ليا )كاؼ الخطاب( العائدة عمى الرسكؿ  ،المكصكؿ )مٍف(
( 8جاء بصيغة الماضي في )ف ع ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ عف مكاضأٌما  -عميو كسمـ

السابؽ في  -تعالىصيغة المضارع مف ىذا الفعؿ فمـ ترد إال في قكلو أٌما  ،(5)ىي: مكاضع
 آؿ عمراف.

َبدَّؿ:َ-6
قد يقاؿ  مف العكض، إذٍ  ُـّ داؿ: جعؿي شيء مكافى آخر، كىك أىعى اإلبداؿ كالتبديؿ كالت بُّدؿ كاالستب

ف لـ يأًت ببدلو ِي ر٢ًَِ ، قاؿ تعالى: ﴿(6)لمتغيير مطمقان، كا  ٧َُ٤ٮا َْٝٮًَل َدْيَ اَّلٍّ َّ ِي٨َ  َل اَّلٍّ َذَجؽٍّ
جاء في الكسيط )بىًدؿ بدالن: كجعتو مفاصمو أك عظامو( أك يداه كرجاله، كأىٍبدىلو:  ك، (7)﴾لَُ٭٥ْ 

ذهي ًعكىضان ع مفان لو، كبٌدؿ الشيءى: غٌير صكرتو، كيقاؿ غٌيره، كالشيءى بغيره، كمنو: اٌتخى نو كخى
، فاليمزة (8)بىٌدؿ الكالـ: حٌرفو، كبىٌدؿ بالثكب القديـ الثكبى الجديد، بإدخاؿ الباء عمى المتركؾ

،  حيثكالتضعيؼ فضالن عف تعديتيما لمفعؿ )بىدؿ(  جاءا بمعنى جديد لـ يكف لو مف قبؿي
ف كاف يعكد في اشت المكاضع التي أٌما  قاقو المغكم إلى مادة الثالثي،ككأٌنو فعؿ جديد، كا 

                                                 
 (.1/463الزمخشرم، الكشاؼ )مج (1)
 (.33-1/32لمصباح المنير)جلفيكمي، اا (2)
 [.110المائدة:  ] (3)
 [.13آؿ عمراف:  ] (4)
 [.14، الصؼ:22، المجادلة:40تكبة:، ال62-26نفاؿ:، األ110، المائدة:253-87البقرة: ] (5)
 (.111األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.59البقرة:  ] (7)
 (.64أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (8)
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المضارع أٌما  ،(1) ( مكضعان 12)في  جاءىا الفعؿ )بىٌدؿ( في القرآف الكريـ فبصيغة الماضي 
بٌدؿ( جاءت في  في حيف أفٌ  ،(2) ( مكاضع7مف ىذا الفعؿ فقد جاء في ) صيغة اسـ الفاعؿ )مي

 .(3) ( مكاضع3)
 برٌأ:َ-7

كالبراءة، كالتىبٌرم: التقصي مما يكره مجاكرتو؛ كلذلؾ قيؿ برأتي مف  ءً بىرىأ مف البيرٍ "      
، كأٍبرىأتو مف كذا، كبر أتو ، كييعىٌدل باليمزة(4)"المرض، كبىرًئتي مف فالف، كتب رأتي  ،، فالثالثي الـز

هُ أك التضعيؼ: )أبرأه(، ك)بر أه(، قاؿ تعالى: ﴿
َ
أ ُ ٱ َذَِبٍّ ة هللٍّ ْ  م٧ٍِّ َو٦َةٓ كقكلو تعالى: ﴿ ،(5)﴾ۖ َٝةلُٮا

 ِۚ َِسٓ ۡٛ ثَّؿُِئ َج
ُ
ٮلُٮنَ  ، قكلو تعالى: ﴿(6)﴾خ ُٞ ة َح َٟ ٦َُِبٍُّءوَن ِم٧ٍّ ِ ٰـَه و٣َ

ُ
، كىك اسـ المفعكؿ مف الفعؿ (7)﴾أ

 )بىٌرأ(، كلـ يرد في القرآف إال في المكاضع المذككرة آنفان.
ز:َ-8 َبرَّ

ز اإلنسافي  زى الشيءي بركزان: ظير، مف باب قعد، كبىري :  "بىرى ـٌ عقمو كرأيو كبرز الكتابي بىرازةن: ت
، كيتعدل باليمزة فيقاؿ: أبرزتو، فيك )مبركز(، كىذا مف النكادر، بٌرز الرجؿ في العمـ أٌما  نيًشرى

 ،(8)تبريزان: برع كفاؽ نظراءه، كىك مأخكذ مف بٌرز الفرس تبريزان إذا سبؽ الخيؿ في الحمبة"
ا عيٌدل بو، كعميو فػ )مبركز( اسـ مفعكؿ مف )أبرز( كاسـ المفعكؿ منو يحتاج  إلى اتصالو بم

عمى غير القياس، كما جاء اسـ الفاعؿ مف أمحؿ )ماحؿ( عمى غير القياس؛ إٍذ إٌف تعدية ىذا 
، كقاؿ تعالى: (9)الفعؿ )برز( بيمزة النقؿ، أك تضعيؼ العيف "أبرزت الشيٌء": أظيرتو

يراىا أىؿ  نان مكشكفان بحيثي الجحيـ تظير إظياران بيٌ  ف  إ :أم؛(10)﴾ل٨٧َِ يََؿىَٰ  ۡۡلَِع٥ًُ ٱَوبُّؿِزَِت ﴿

                                                 
، 11، النمػػػؿ:101، النحػػؿ:28، إبػػػراىيـ:15، يػػكنس:162-95،  االعػػػراؼ:56، النسػػاء:181-59البقػػرة: ] (1)

 [.28ساف:، اإلن16، سبأ:52األحزاب:
 [.41، المعارج:61، الكاقعة:29، ؽ:15، الفتح:26، غافر:70، الفرقاف: 55النكر: ] (2)
 [.27، الكيؼ:115-34األنعاـ: ] (3)
 (.121األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.9األحزاب:  ] (5)
 [.53يكسؼ:  ] (6)
 [.26النكر:  ] (7)
 (.1/44الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
 (.57الصقٌمي، ابف القطاع : كتاب األفعاؿ )ص (9)

 [.36النازعات:  ] (10)
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 ،، كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف إال في المكضع السابؽ(1)مف لو بصر كؿُّ  :أم ؛الساىرة كيمُّييـ
ةوِي٨َ  ﴿ :كقكلو تعالى في مكضع آخر َ٘ ْ زَِت اْۡلَِع٥ًُ ل٤ِ  ،(2)﴾ َوبُؿِّ

 بٌيت: -9

أباتو: جعمو أٌما  ، فىٍيك فعؿ قاصر،(3)تان، كمباتان، كبيتكتو: أدركو الميؿ""بات فالف بىٍيتان كبىياتان، كمىبي
يىًبٍيت، ككذلؾ بٌيتو، فالتعدية بيمزة النقؿ كتضعيؼ العيف، كيقاؿ لما ديٌبر ليالن )بٌيت( قاؿ تعالى: 

ٮُل ﴿ ُٞ ِي َت ٪ُْ٭٥ْ َدْيَ اَّلٍّ ٌح ٦ِّ َٛ ِ ةن ََ ًٍَّخ  َو٬َُٮ ،ككذلؾ: ﴿(5)﴾ة يُبًَِّذُٮنَ َوال٤ٍّـ٫ُ يَْسذُُت ٦َ كقكلو: ﴿ ،(4)﴾َب
ْٮلِ  َٞ ُ٭٥ْ إِذْ يُبًَُِّذٮَن ٦َة ََل يَؿََْضَٰ ٨َِ٦ ا٣ْ َٕ بٍّر ليالن )بي ت( لما فيو مف و يقاؿ: لما دي فإنٌ  ؛، كعميو(6)﴾٦َ

ةَق٧ُٮا  عف مكاضعو في القرآف الكريـ، ففي اآليات السابقة، كقكلو تعالى: ﴿أٌما  خفاء، َٞ َٝةلُٮا َت
٫َ٤٬ُْ ثِةل٤ٍّـ

َ
تَ٪٫ٍُّ َوأ ، فالفعؿ )بٌيت( بالتٌضعيؼ نصب مفعكالن بو كاحدان بعد أف كاف (7)﴾ ٫ِ نَلُبًَِّ

 الزمان.

 بٌيف:َ-11

، كقد يىيٌ   ةلُٮا ادُْع نَلَة ٝ، قاؿ تعالى: ﴿(8)نتيو""باف كاستباف كتىبٌيف، نحك عجٌؿ كاستعٌجؿ كى معٌجؿى
َة ٦َة ِهَ  َٟ يُبَِيّ نلٍّ لمكاضع التي جاءىا ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ، فبصيغة اأٌما  ،(9)﴾َربٍّ

 .(11)ىي: ( مكضعان 26كبصيغة المضارع في )، (10)كىي ،( مكاضع7الماضي )
 
 

                                                 
 (.2/1327الزمخشرم، الكشاؼ )مج (1)
 [.90الشعراء: ] (2)
 (.98صأنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط ) (3)
 [.81النساء:  ] (4)
 [.81النساء:  ] (5)
 [.108النساء:  ] (6)
 [.49النحؿ: ] (7)
 (.157راغب، مفردات ألفاظ القرآف )صاألصفياني، ال (8)
 [.7البقرة:  ] (9)

 [.17، الحديد:6الحجرات:118، آؿ عمراف:266-160-159-118قرة:بال ] (10)
، 176-26، النسػػػػػػػػػػػػػػػػاء:187-103، آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػراف:242-230-221-219-187-69-68البقػػػػػػػػػػػػػػػػرة: ] (11)

، 61-59-58-18، النػػػػكر:92، النحػػػػؿ: 4، إبػػػػراىيـ:115، التكبػػػػة:105، االنعػػػػاـ:89-75-19-15المائػػػػدة:
 [.63، الزخرؼ:53، فصمت:14سبأ:
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 .(1) ( مكاضع6جاءت في )ف بيٌٍّنةن(،صيغة اسـ الفاعؿ مف مصدر الفعؿ )بٌيف( )مأٌما  
َتبَّر:َ-11
إِنٍّ ، قاؿ تعالى: ﴿(3)"أىمكو، كفي لغة )تىبىره( أم: تٌبره، "أٌما تىٌبره: ف(2)"مؾتىبر الشيءي تباران: ىى "

ة ٥ۡ٬ُ ذ٫ًِِ  ر ٦ٍّ ُؤََلٓءِ ٦َُذِبٍّ ((4)﴾َهَٰٓ ( اسـ مفعكؿ مف مصدر الفعؿ )تىٌبرى كنائب  ،، فالكصؼ )ميتٌبره
ْ دَتۡجًِيافاعمو )ما( المكصكلة، كقكلو تعالى: ﴿ ٤َۡٮا َٔ ْ ٦َة  وا ُ ٩َة َولُُكًّ ﴿ :تعالى ، كقكلو(5)﴾َوَِلُتَِّبِ ْ  َتِبٍّ

ح  ،، فمـ يرد مف مادة ىذا الفعؿ، إاٌل الثالثي المزيد بتضعيؼ العيف متعديان (6)﴾دَتْجًِيا مما يرج 
 (.زٌكىأف تىٍعًديىة ميخفؼ العيف )لغة فيو(، كما في )زكى( ك )

َثبَّت:َ-12

 ،: صح  ، كثبت األمرداـ كاستقٌر، فيك ثابت، كبو سيمٍّيى يثبيتي ثبكتان:  "ثبت الشيءي 
ْؽ  ، كمنو قكلو تعالى: ﴿(7)و"، كالتضعيؼ، فيقاؿ: أثبتو، كثب تكيتعدل باليمزة َٞ ن زَبٍّذْ٪َةَك ٣َ

َ
َولَْٮََل أ

، كقد جاء ىذا الفعؿ في معظـ مكاضعو في القرآف الكريـ (8)﴾ ٠ِؽتٍّ دَؿَْز٨ُ إََِلِْ٭٥ْ َمحْبًة ٤ًًَِٝل 
َْٝؽا٦َ٪َةَربٍّ متعديان بتضعيؼ العيف نحك قكلو تعالى : ﴿

َ
ِّْخ أ ا َوزَج ٤ًَْ٪َة َوِْبً َٔ ْٚؿِْغ 

َ
عف أٌما  ،(9)﴾٪َة أ

تكزيعو في القرآف الكريـ فقد جاء بصيغة الماضي في مكضعو كاحد مف سكرة اإلسراء سابقة 
 .(11) ( مكاضع3األمر منو ففي )أٌما ،(10) ( مكاضع6ما جاء بصيغة المضارع ففي )أٌما  الذكر،

 

 

 
                                                 

 [.11-1، الطالؽ:30، األحزاب:46-34، النكر:19النساء: ] (1)
 (.71الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص(2) 
 (.101أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(3) 
 [.139األعراؼ:  ](4) 
 [.7اإلسراء:  ] (5)
 [.39الفرقاف:  ] (6)
 (.1/8الفيكمي، المصباح المنير)ج (7)
 [.74االسراء:  ] (8)
 [.250البقرة: ] (9)

 [.7، محمد:32، الفرقاف:102، النحؿ:27، إبراىيـ:120، ىكد:12األنفاؿ: ] (10)
 [.12، األنفاؿ:147، آؿ عمراف:250البقرة: ] (11)
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 ثٌبط:َ-13

: لـ يكد يفارقو، كثىٌبطىوي عف الشيًء: عٌكقو""ثبىطى ثى     عيؼ كثقؿ، كأٍثبىطو المرضي  . (1)بىطىان: ضى
ُ ٱَوَلَِٰس٨ ٠َؿِهَ قاؿ تعالى: ﴿ ةَثُ٭٥ۡ ٱ هللٍّ َٕ ُ٭٥ۡ  ۢنجِ َُ "، فتضعيؼ عيف الفعؿ )ثبط( جعمو (2)﴾َذسَجٍّ

أم  ،)أثبطو(-أيضان -متعٌديان إلى مفعكؿ بو كاحد، بىٍعد أف كاف الزمان، كما ييعٌدل بيمزة النقؿ
 جعمو ثىًبطان، كىذا الفعؿ لـ يرد في القرآف الكريـ إاٌل مرة كاحدة.

 :جاٌلََ-14

حى لمناس جالءن )بالفتح كالمٌد(: كى  "جال الخبري    ، كجمكتو: أكضحتو ضي  ،كانكشؼ، فيك جميه
 ،جميت القكـ عف منازليـليمزة كالتضعيؼ، كيقاؿ: أجمكتو كأعدل بايتعدل كال يتعدل، كيي 

 ،مف األفعاؿ التي تأتي متعدية كالزمة، )جال( األمري  ، كعميو فإف الفعؿ )جال((3)"كجمٌيت األمرى 
: تعالىفالتضعيؼ في قكلو  تككف التعدية كعدميا،كاألمرى فبتحقؽ إرادة الجعؿ، كفقدىا، 

ََٰ٭ة نلٍَّ٭ةرِ ٱوَ ﴿ لتعدية الالـز مف الثالثي،  ،(5)﴾ۖ  ٬ُٮَ ََل َُي٤ًََِّ٭ة لَِٮٝۡذَِ٭ةٓ إَِلٍّ ﴿ تعالى: ، كقكلو(4)﴾إَِذا َص٤ٍّى
 كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ إال في المكضعيف السابقيف.

َجٌيزَ-15
ٍيزان: أسرع في قتمو، ككذلؾ أجيز،     يازىه"أٌما  "جيز عمى الجريج جى ٌد لو جى ٌيزه: أعى ، (6)جى

ياز بفتح الجيـ، ككسرىا لغة ، ك ييحتاج إليو في قطع المسافة كالجياز ىك السفر أيىبتيو، كما الجى
ُـ٥٬َ ِِبََ٭ةز٥ِْ٬ِ  لو جيازه، إذ  قاؿ تعالى: ﴿ ئتي جٌيزت المسافر )بالتثقيؿ(: ىيٌ أٌما  قميمة، ة َص٭ٍّ ٍّ٧َ٤َٚ

ِػ٫ًِ 
َ
ةيََح ِػ رَْظ٢ِ أ َٞ ٢َ الِكّ َٕ ، فالفعؿ تعٌدل بتضعيؼ العيف فنصب مفعكالن بو )ىـ( ككاف (7)﴾  َص

ة  قكلو تعالى: ﴿رد ىذا الفعؿ بصيغة الماضي فقط في ىذه اآلية كفي مف قبؿي الزمان، كك  َول٧ٍَّ
ُـ٥٬َ ِِبََ٭ةز٥ِۡ٬ِ َٝةَل  بًُِس٥ۡ   ۡئذُٮِن ٱَص٭ٍّ

َ
خ  ٣ٍُّس٥ ٨ِۡ٦ّ أ

َ
 .(8)﴾ ثِأ

 
                                                 

 (.114أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.46التكبة:  ] (2)
 (. 106/ 1، المصباح المنير)جالفيكمي (3)
 [.3الشمس:  ] (4)
 [.187األعراؼ:  ] (5)
 (.164صأنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط ) (6)
 [.70يكسؼ:  ] (7)
 [.70يكسؼ:  ] (8)
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ر:َ-16  حرَّ

رىه تحريران:     ر  ر  األصؿ، أٌما: حى ٌرية: كاف حي مىصى مف الرٍّؽ، كفالفه حي ر  العبدي حراران: خى "حى
ٌررى رقبتو، كالكلدى: أفرده لطاعة ا كخدمة المسجد" :كيقياؿ ،أعتقو حى

، قاؿ تعالى عمى لساف (1)
ا: ﴿امرأة عمٍراف  را ِن ُُمَؿٍّ ُۡ َٟ ٦َة ِػ َب َ ، كقاؿ تعالى عمى المعنى األكؿ: (2)﴾َرّبِ إِّنِ ٩ََؾۡرُت ل

ْؤ٦ِ٪َحٍ ﴿ مف ىذا الفعؿ المتعٌدم بتضعيؼ ت صيغة المصدر دكر  حيث، (3)﴾َذَذْعؿِيُؿ َرَرَجٍح ٦َّ
 .(4)( مكاضع5العيف )تحرير( في )

 حٌرؾ:َ-17

ريؾى الشيءي حركةن كحركان، كحٌركتو فىتحٌرؾ"   ََل ﴿ تعالى:، فالتضعيؼ جاء لمتعدية، قاؿ (5)"حى
َْٕض٢َ ث٫ِِ  َٟ َِلَ ْك ث٫ِِ لَِكة٩َ مى ، كحاصؿ القكؿ في ىذه اآلية أنو تعالى جده يقرر الكافر ع(6)﴾َُتَؿِّ

جميع أفعالو، كفييا أشدُّ الكعيد في الدنيا، كالتيكيؿ في اآلخرة، كقيؿ: بؿ ىذا خطابه لمرسكؿ 
 .(7)كقيؿ بؿ لمكافر حيف يقرره ا تعالى عمى جميع أفعالو -عميو السالـ -

 حٌرـ:َ-18

ريمت الصالةي مف بابي: قىريب كتى  ريمان: امتنع ًفٍعميوي، كحى ٍرمان، كحي ريـ الشيءي حي  ،ًعب"حى
ٍرمان: امتنع ًفٍعمييا رىامان، كحي ٍمتيو ،أيضان  -حى رى ر متي الشيءى تحريمان، كسيمع أحرىمتيوي بمعنى حى  ،كحى

مَ ، كمنو قكلو تعالى: ﴿(8)كالممنكع يسمى حرامان" ٤ًَُْس٥ُ ال٧ًَْْذََح َوادلٍّ َٔ َم  ٧َة َظؿٍّ ، كعميو فإف (9)﴾إِجٍّ
، ـ( فمف مفتكح العيف الثالثي المتعدم، فاليمزة  أٌما  تضعيؼ عيف الفعؿ لمتعدية مف الالـز رى )أنحى

( بمعنى  ـى رى فيو ليست لمتعدية، أك عمى لغة تميـ ألف أىؿ الحجاز يستخدمكنيا بدكف ىمزة )حى
، عمى صيغة  ( مكضعان 34عف مكاضع حٌرـ في القرآف الكريـ فقد جاءت في )أٌما  أحـر

                                                 
 (.186صأنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط ) (1)
 [.35آؿ عمراف:  ] (2)
 [.92النساء:  ] (3)
 [.3لمجادلة:، ا89، المائدة:92-92-92النساء: ] (4)
 (.1/136الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 [.16القيامة:  ](6) 
 (.8/378حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك(7) 
 (.1/131الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
 [.173البقرة:  ] (9)
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اسـ المفعكؿ مف مصدر الفعؿ أٌما ،(2) ( مكاضع6المضارع ففي )أٌما  ،(1) الماضي كىي:
 .(3) ( مكاضع5)حر ـ( فجاء في )

19-َ: ؿى  حصَّ

ٌصٍمتيوي تحصيالن، قاؿ ابف فارس  ، كحى بى ؿى لي عميو كذا: ثبت ككجى "حصؿ الشيءي حصكالن، كحىصى
٢َ ٦َة ِػ ، كمنو قكلو تعالى: ﴿(4))التحصيؿ(: استخراج الذىب مف حجر المعدف" وَُظّىِ

ُؽورِ ٱ ، فالتضعيؼ جاء لمتعدية كالنقؿ؛ ألٌف ثالثيو الزـه، كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف (5)﴾لىَّ
 إال في ىذ المكضع.

 حٌيا:َ-21

جاء في المفردات "حٌياؾ ا، أم: جعؿ لؾ الحياة، كحٌيا فالفه فالنان تحيةن، كالتحية مف   
عًؿ ذلؾ دعاء تحية"  ٓ  ، قاؿ تعالى: ﴿(6)الحياة، ثـ جي َٟ ث٫ِِ ِإَوذَا َصة ِ ًّ ًٍّۡٮَك ث٧َِة ل٥َۡ ُُيَ ُءوَك َظ

ُ ٱ ْظَك٨َ ٦ِ٪َْ٭ة ﴿ :تعالىؿ ، ك قا(7)﴾هللٍّ
َ
ًَّٮا ثِأ ًٍٍّح ََٚع ، فتضعيؼ العيف جاء (8)﴾ِإَوَذا ُظًِّحُذ٥ ثَِذِع

 لتعدية الثالثي الالـز )حيا(.
 خٌرب:َ-21

ًرب المكافي خرابان، صار كذلؾ" و كما في قكلو تعالى: ، فالفعؿ الـز كيتعدل بتضعيؼ عين(9)"خى
يِۡؽيِ٭٥ۡ ﴿

َ
ًُٮَتُ٭٥ ثِد ؿِبُٮَن ُب

ا باقي السبعة فبالتخفيؼ، أمٌ فالقراءة بالتضعيؼ ألبي عمرك، ، (10)﴾ ُُيۡ

                                                 
-119، األنعػػػػػػاـ:96-72-3-1، المائػػػػػػدة:160-23، النسػػػػػػاء:93-50، آؿ عمػػػػػػراف:275-173البقػػػػػػرة: ] (1)

-37-29، التكبػػػػػػػػػػػػػػػػة:50-33-32، االعػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:138-140-143-144-146-146-148-150-151
 [.12، القصص:91، النمؿ:68، الفرقاف:3، النكر:33، االسراء:118-115-35،النحؿ:37
 [.1، التحريـ:37-29، التكبة:15-7، األعراؼ:87المائدة: ] (2)
 [.37، ابراىيـ:145-139، االنعاـ:26، المائدة:85البقرة: ] (3)
 (.2/139الفيكمي، المصباح المنير)ج(4) 
 [.10العاديات:  ] (5)
 (.270األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.8المجادلة:  ] (7)
 [.86النساء:  ] (8)
 (.147الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (9)

 [.2الحشر:  ] (10)
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،  فبيكتيـ: مفعكؿ بو (1)ٌدم خر ب الالـز بالتضعيؼ كباليمزةكالقراءتاف بمعنى كاحد، حيث عي 
 مضارع أخرب عمى قراءة باقي السبعة. لمفعؿ )يخٌربكف(، عمى قراءة أبي عمرك، ك)يخًربكف(

 خٌفؼ:َ-22

ينان بالكزف، نحك: )درىـ خفيؼ(، كح ةالخفيؼ: بإزاء الثقيؿ، ييقاؿ تارة باعتبار المضايف  
فيؼ(، إذا عدا أكثر مف أخيو في زماف كاحد، كيقاؿ بالزماف، نحك )فرسه خ باعتبار المضايفة

َٙ ال٤ٍّـ٫ُ اتكخميوي، نحك قكلو تعالى: ﴿يا يسٍ فيما يىٍستىٍحميو الناس، كثقيؿ ف -أيضان  -خفيؼ ٍّٛ َن َػ ٌْ

٪ُس٥ْ  ُٙ َخ٪ُْ٭٥ُ ، كقكلو: ﴿(2)﴾َٔ ٍّٛ ، كأحيانان ييقاؿ: خفيؼ فيمف يىطيش، كثقيؿ (3)﴾ا٣ٕؾاب ََٚل ُُيَ
فيمف فيو كقاره 
ٮهُ ، قاؿ تعالى: ﴿(4) ُٔ ة ََ َ

ٍّٙ َٝٮ٫ُ٦َْ َٚأ ٍّٛ  : ﴿كقكلو تعالى ،(5)﴾َٚةْقَذَؼ َٟ َوََل يَْكَذِؼ ٍّ٪
ِي٨َ ََل يُٮِٝ٪ُٮنَ  ، كعميو فإٌف تضعيؼ عيف الفعؿ )خٌؼ( جاء لمتعدية بعد أف كاف الفعؿ (6)﴾ اَّلٍّ

عف مكاضعو في القرآف الكريـ فبصيغة الماضي جاء في مكضع كاحد حيث آية أٌما  الزمان،
كفي  األنفاؿ السابقة، في حيف جاء بصيغة المضارع المبني لممعمكـ في آية الركـ السابقة،

 .(7) أخر بصيغة المبني لممجيكؿ ( مكاضع7)

 خٌكؼ:َ-23

التضعيؼ نقؿ الفعؿ )خاؼ( مف التعدم بنفسو إلى مفعكؿ كاحد، إلى التعدم إلى 
ِ الثاني بحرؼ الجر مف ذلؾ قكلو تعالى: ﴿ َٟ ث ِي٨َ ٱَويَُؼّٮُِٚٮ٩َ ، كجاء الفعؿ (8)﴾ۖ ۦ٨ِ٦ ُدو٫ِ٩ِ  َّلٍّ

مصدر ىذا الفعؿ )تخكيفان( فقد كردت في قكلو أٌما  ،(9):ىي ( مكاضع،5بصيغة المضارع في )
ة تعالى: ﴿ ًٛ يَةِت إَِلٍّ َُتْٮِي ٌْ  .(10)﴾ َو٦َة ٩ُؿِْق٢ُ ثِة

                                                 
حيػػػػػاف، البحػػػػػر المحػػػػػيط  (، كاألندلسػػػػػي، أبػػػػػك632راءات)صفػػػػػي القػػػػػ ةينظػػػػػر، ابػػػػػف مجاىػػػػػد، كتػػػػػاب السػػػػػبع (1)
 (.8/242)ج
 [.66األنفاؿ:  ] (2)
 [.86البقرة:  ] (3)
 (.289-288ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.54الزخرؼ:  ] (5)
(6) [  :  [.60الرـك
 [.49، غافر:36، فاطر:85، النحؿ:28، النساء:88،آؿ عمراف:162-86البقرة: ] (7)
 [.36الزمر:  ] (8)
 [.36-16، الزمر:60، اإلسراء:47، النحؿ:175عمراف: ] (9)

 [.59اإلسراء: (10)
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 :دبَّرَ-24

، كالسيـ دبكران: خرج مف اليدؼ، : انصـر دىٌبر األمر تدبيران: فىعىمىوي عف تدٌبر أٌما  "دىبىر النياري
ََعَ  ۡقذََٮىَٰ ٱُث٥ٍّ ﴿كاف الزمان، كما في قكلو تعالى:  فٍ "، فالفعؿ عيٌدل بالتضعيؼ، بعد أ(1)كرٌكية

ۡؿِش  ٱ َٕ ۡمَؿ  ٱيَُؽثُِّؿ  ٣ۡ
َ
عف باقي مكاضعو في القرآف الكريـ فقد جاء بصيغة المضارع في أٌما  ،(2)﴾ۡۡل

ا اسـ الفاعؿ مف ىذا الفعؿ فقد كرد في مكضع مٌ ، أ(3)منيا المكضع السابؽ  ( مكاضع،4)
ْمًؿا ﴿الى: كاحد كذلؾ في قكلو تع

َ
َِّؿاِت أ  .(4)﴾َٚةل٧َُْؽث

25-َ:  دىمَّرى

كيتعٌدل  ،كزنان كمعنىؾ، يالال يىٍدميري مف باب )قتؿ(، كاالسـ الد مار، مثؿ  "دىمىرى الشيءي 
ۡمؿِ َرّبَِ٭ة﴿ تعالى:، قاؿ (5)" بالتضعيؼ،فيقاؿ: دٌمره ا، كدٌمر عميو

َ
ِۢ ثِأ ء ، (6)﴾دَُؽ٦ُِّؿ ُكٍّ ََشۡ

أخر  ( مكاضع7ؼ العيف عيٌدمى إلى المفعكؿ بو كما في اآلية السابقة، ك )فالفعؿ بتضعي
جاءت بصيغة الماضي المسند إلى ضمير المتكمميف العائد عمى رب العالميف )دٌمرنا( تعظيمان 

جالالن؛ بأنٌ  و صاحب األمر، كىك القكم المتيف، فال يسند التدمير إال إليو عقابان لمغاكيف، لو كا 
 كالمفعكؿ ىنا محذكؼ. ،(7)ـ، كطغيانيـ في األرض، كالمكاضع ئيكسحقان لكبريا

 ذٌكى:َ-26

، كمف باب: عال لغة فيو: كىك سرعة  لفيـ اذكى: الشخص ذىكنى، مف باب: تىًعبى
النار: إذا  و كمريئو، كأحد الكدجيف، ككذلؾ ذكٌيتي كمي قي مٍ كذٌكيتي البعير تىٍذكيىة، أم: قيًطع حي 

قيكدىا أتممت كى
، قاؿ (9) (ذكاة الجنيف ذكاة أٌمو) :صمي ا عميو كسمـ –كؿ ا قاؿ رس ،(8)

                                                 
 (.1/189الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.3يكنس:  ] (2)
 [.5، السجدة:2، الرعد:31-3يكنس: ] (3)
 [.5النازعات: ] (4)
 (.199/ 1الفيكمي، المصباح المنير)ج(5) 
 [.25اؼ: األحق (6)
 [.10، محمد:136، الصافات:51، النمؿ:172، الشعراء:36، الفرقاف:16، اإلسراء:137األعراؼ: ] (7)
 (. 1/209ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج  (8)
بػف  ثشػعبػكداكد بػف األأ(،عف جابر بف عبد ا ) السجستاني، 2828الحديث أخرجو أبكداكد في سننو، رقـ) (9)
 سدم(.شداد بف عمرك األ سحؽ بف بشير بفإ
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َز٢َ تعالى: ﴿
َ
ٓ أ ُٓ ٱَو٦َة ُج ًۡذ٥ُ لكٍّ ، كالمفعكؿ محذكؼ كىك العائد عمى المنصكب (1)﴾ۖۡإَِلٍّ ٦َة ذ٠ٍَّ

 .االسـ المكصكؿ )ما(
27-َ:  ذيل ؿى

، كىاف، ك الدابة: سيمت كا عيؼى نقادت، فيي ذلكؿ، كذيلىؿي ذىؿ  ذياٌلن، كًذٌلة، كمىذٌلة: ضى
: صار أصحابو أٌذالء، كأذؿ فالنان: صٌيره أٌما  السحاب: ما ال رعد فيو كال برؽ، أىذىؿ  فالفه

: ديٌليت عناقيده َوذ٤ِ٣َُّۡخ قاؿ تعالى: ﴿ (2)ذليالن، كذل مىوي: أخضعو، كسىٌيمىو كيقاؿ: ذيٌلؿى الكرـي
ٮُذَ٭ة دَۡؾَِللا  ُُ ،، فالفعؿ الثالثي ال(3)﴾ُر إذا دخمتو اليمزة مع إرادة الجعؿ كالتصيير، فإٌنو أٌما  ـز

ٌعفت عينو كما في اآلية السابقة مف سكرة اإلنساف، ىذا  يتعدل إلى مفعكؿ كاحد، ككذلؾ إذا ضي
 كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ إال في المكضع السابؽ.

 رتَّؿ:َ-28

سيف تأليفو تىالن: استكل كانتظـ كحى ًتؿى رى ، ،" رى ًتؿى الكالـي ًتؿ الثغر أك األسنافي كرى ٌتؿ أٌما  كيقاؿ: رى رى
د تالكتو" : أحسف تأليفو كجك  الشيءى: نٌسقو كنظٌمو، كالكالـى
ْؿآَن تعالى: ﴿، قاؿ (4) ُٞ َوَرد٢ِِّ ا٣ْ

عف أٌما  ، فالفعؿ بتضعيؼ العيف غدا متعديان إلى مفعكؿ كاحد، بعد أف كاف الزمان،(5)﴾دَْؿتًًِل 
َُٚؤاَدَك   ۦنِلُثَّجَِخ ث٫ِِ ﴿ تعالى:ي القرآف الكريـ، فباإلضافة إلى المكضع السابؽ، قكلو مكاضعو ف

 .(6)﴾َوَرد٤ٍَّۡن٫َُٰ دَۡؿتًِلا 

 زكَّى:َ-29

، ك تنع ـ، ككاف في ًخصبزكا الشيءي  مىحى : صى  ،كزكيى  ،زيكيٌكا، كزكاءن، كزكاةن: نما كزاد، كفالفه
الشيءى: أصمحو كطٌيره، ك   يى زك  أٌما  يءي: نما، كالشيءى نٌماه،زىكنى كزكاةن: نما كزاد، كأزكى الش

َكُس٥ْ ، قاؿ تعالى: ﴿(7)نفسىوي: مدحيا ُٛ ٩
َ
ٮا أ كَّ ـَ فإف تضعيؼ عيف الفعؿ  ؛، كعميو(8)﴾ََٚل دُ

                                                 
 [.3المائدة:  ] (1)
 (.338ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (2)
 [.14اإلنساف:  ] (3)
 (.351ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص  (4)
 [.4المزمؿ:  ] (5)
 [.32الفرقاف:  ] (6)
 (.421ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
 [.32النجـ:  ] (8)
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كقد  -العامؿ المعنكم المعتمد لمتعدية –)زكى( جاء لمنقؿ كالتعدية، بما فييا مف إرادة الجعؿ 
، كفي مكضع كاحد بصيغة الماضي كىذا مكاضع (9يغة المضارع في )كرد ىذا الفعؿ بص

، ك زكا الزرعي، كغٍيره زكاءن، ك )أزكى(: نمى، كزاد، ك)زكا( الرجؿ (1)ي:كذاؾ عمى النحك اآلت
، كلكف جاء متعديان في (2)زكاءن: صار عدالن مرضيان، كالرجؿي زيكيٌكان: أخصب كتنٌعـ ، فالفعؿ الـز

الفعؿ )زكى( بتخفيؼ )العيف( كبتضعيفيا جاء متعديان، كعميو فإف الفعؿ  ،:عز  كجؿ  –قكلو 
)زكى( يأتي الزمان كمتعديان، أك أٌنو يأتي مخفؼ العيف في لغة، كيككف في معنى مضع ؼ 

٢ُ العيف، كما في قكلو تعالى: ﴿ ٌۡ ِ ٱَولَۡٮََل َٚ ًُۡس٥ۡ َورمَۡحَذ٫ُُ  هللٍّ َ٤ َظٍؽ  ۥَٔ
َ
ا ٦َة َزََكَٰ ٦ِ٪ُس٥ ٨ِۡ٦ّ أ ثَؽا

َ
خ

َ ٱَوَلَِٰس٨ٍّ  َۗ  هللٍّ َّكِ ٨٦َ يََنةُٓء ـَ ، كيرٌجح الباحث بناءن عمى استقراء مكاضع ىذا الفعؿ في القرآف (3)﴾يُ
(، كأف قكلو تعالى  الكريـ، كمتابعة أصمو المغكم في معاجـ المغة، أف مخفؼ العيف منو )الـز

( فاعؿ مرفكع بضمة مقدرة منع مف ظي كرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة في اآلية السابقة )مف أحدو
فإٌف تضعيؼ العيف  ؛حرؼ الجر الزائد، كليس مفعكالن بو، كالمعنى ال يأباه، كا أعمـ، كعميو

 في ىذا الفعؿ لمتعدية.

 سٌخر:َ-31

، كما سٌخرت مف خادـ، أك داٌبة بال أجر كال ثمف،  ران مف باب ىىًزئتي : منو، كبو سىخى "سىًخٍرتي
َؿ  ﴿، قاؿ تعالى: (4)بؿ: ذٌلميا كسيميا"ممتو مٌجانان، كسٌخر ا اإلاستعكسٌخرتو في العىمؿ:  َوَقؼٍّ

٧َۡف ٱ ٧ََؿ  ٱوَ  لنٍّ َٞ  ، فالتضعيؼ لمتعدية كالنقؿ، أك أٌف ىذا الفعؿ عيٌدل بتضمينو معنى )ذٌلؿ(،(5)﴾٣ۡ
في  ،(6) ىي: ان مكضع( 21جاء بصيغة الماضي في )ف عف مكاضعو في القرآف الكريـ أٌما 

 .(7) ( مكاضع4اسـ المفعكؿ مف مصدر الفعؿ سٌخر في ) حيف جاء
 

                                                 
، 21، النػػكر:103، التكبػػة:49، النسػػاء:164-77، آؿ عمػػراف:174-151-129)المضػػارع( ففػػي: البقػػرة: ] (1)

 [.9،أما )الماضي(، الشمس: 3، عبس:2الجمعة:
 (.233الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (2)
 [.21]النكر:  (3)
 (.1/269الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 [.22الرعد:  ] (5)
، 61، العنكبػػكت:65-37-36، الحػػج:79، األنبيػػاء:14-12، النحػػؿ:33-33-32-32،ابػػراىيـ:2الرعػػد: ] (6)

 [.7، الحاقة:13-12، الجاثية:13، الزخرؼ:5، الزمر:36، ص:13، فاطر:29-20لقماف:
 [.79-12،النحؿ:54، االعراؼ:164البقرة: ] (7)
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31-َ:  سكَّرى

دراكو، كأىٍسكىرهى الشراب: جعمو  "سىًكرى فالفه مف الشراب سىٍكرىان، كسيكيران، كسىكىرىانان: غاب عقميوي كا 
يسكر، كسىٌكره: بالغ في إسكاره، كيقاؿ: سيٌكرى بصريه: غيشيى عميو
ْ إِ ، قاؿ تعالى: ﴿(1) ةلُٓٮا َٞ ٧َة ٣َ جٍّ

ثَۡصَُٰؿ٩َة
َ
، كىذا الفعؿ منقكؿ بالتضعيؼ، كقيؿ سىًكرى بصره ًكسكىرتيو، متعد  بتغيير (2)﴾ُق١َِّؿۡت خ

 .(3)أيضان  حركة عينو مثؿ سىًعدى كسىعىدتو كىي لغة، كبالتضعيؼ
مَّط:َ-32  سى

سٌمطتو: التضعيؼ فيو لمجرد التعدية؛ ألٌف الثالثي لك نيطؽ بو ما كاف متعديان، كقد 
ٌز اسميوي -، كقد قاؿ (4)اء في المصباح "سٌمطتو عمى الشيء تسميطان: أم مٌكنتو منو"ج َولَۡٮ ﴿ :عى

ُ ٱَمةَٓء  ًُۡس٥ۡ ٤َََٚقَٰذ٤َُٮُك٥ۡ   هللٍّ َ٤ َٔ ُ٭٥ۡ  َُ ل قمكبيـ، كبسط في صدكرىـ، كأزاؿ الرعب ،" بأف قك  (5)﴾لََك٤ٍّ
َٰ ٨٦َ يََنةءُ َو٣َـَِٰس٨ٍّ ال٤ٍّـ٫َ قكلو تعالى: ﴿ -أيضان -، كمنو(6)عنيـ" ٍُ رُُق٫َُ٤ ََعَ  .(7)﴾يَُك٤ِّ

مَّـ:َ-33  سى

ـي كالس المةي: التعٌرم مف اآلفات الظاىرة كالباطنة، قاؿ تعالى في كصؼ بقرة بني إسرائيؿ:  ٍم الس 
ٌمـ (8)﴾ُمَك٧ٍَّ٤حر َلٍّ ِمًََح ذًَِ٭ة  ﴿ جاء في البحر أف التضعيؼ في  حيث، اسـ مفعكؿ مف الفعؿ سى

، فنائب الفاعؿ في اآلية السابقة السـ المفعكؿ (9)ؿ كالتضعيؼ ال لممبالغة)مسٌممة( لمنق
اسـ المفعكؿ يعمؿ عمؿ  تعكد عمى بقرة بني اسرائيؿ؛ الفٌ ىي:  )مسٌممة( ضمير مستتر تقديره

عف مكاضع ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ فقد جاء بصيغة الماضي أٌما  الفعؿ المبني لممجيكؿ،

                                                 
 (.464أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.15الحجر:  ] (2)
 (.2/72العكبرم، إمالء ما مف  بو الرحمف )جينظر،   (3)
 (.1/285الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 [.91النساء: ] (5)
 (.3/107األلكسي، ركح المعاني )ج (6)
 [.6الحشر:  ] (7)
 [.71البقرة:  ] (8)
 (.1/422لبحر المحيط )جحياف، ا (، كاألندلسي، أبك421األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (9)
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اسـ أٌما  كبصيغة األمر في مكضعيف كذلؾ، المضارع في مكضعيففي مكضعيف، كبصيغة 
 .(1) ع السابؽ مكزعان عمى النحك اآلتية:جاء في مكضعيف باإلضافة الى المكضالمفعكؿ فقد 

 سٌكؿ:َ-34

: الحاجة التي تحرص النفس عمييا، التىسٌكؿ فػ: تزييف النفس لما تحرص عميو، أٌما  "السيٍؤؿي
ُكُس٥ۡ ،  قاؿ تعالى: ﴿(2)رة الحسف"كتصكير القبيح منو بصك  ُٛ ٩

َ
٣َۡخ ٣َُس٥ۡ أ َٝةَل ث٢َۡ َقٮٍّ

ا   ۡمؿا
َ
ْمَلَٰ لَُ٭٥ْ ﴿ :عز اسمو ، كقكلو(3)﴾أ

َ
َل لَُ٭٥ْ َوأ ةُن َقٮٍّ َُ ًْ ، المفعكؿ بو محذكؼ لممناسبة (4)﴾النٍّ

ؿ(، كىك االسترخاء،بيف ما تعدٌ  أم:  ل بو سٌكؿ كأممى، كرأل الزمخشرم أٌف )سٌكؿ( مف )الس كى
ككرد ىذا بصيغة ، لمتعدية  فتضعيؼ العيف، (5)سٌيمت كىٌكنت في أعينيـ أمران عظيمان ارتكبكه

تضعيؼ العيف فييا جميعان لمتعدية، أك أف ك ، (6(( مكاضع4الماضي في القرآف الكريـ في )
 الفعؿ تضٌمف معنى )زٌيف( فتعٌدل تعديتو.

 سٌير:َ-35

 ،(7)، أٌما: سٌير فالنان مف بمده :أخرجو"مىسىاران، كمىسيرة: مىشىىياران، ك "سار سىٍيران، كًسيرة، كتىسٍ 
َتْ : ﴿فتضعيؼ العيف لمتعدية، قاؿ تعالى نٍّ ُْٝؿآ٩ًة ُقِيّ

َ
جَةُل  َولَْٮ أ ، ككذلؾ قكلو تعالى: (8)﴾ث٫ِِ اْۡلِ

َِت ﴿ جَةُل ٱَوُقّيِ اثًة ۡۡلِ جَةُل ٱِإَوَذا ، كقكلو: ﴿(9)﴾َََّٚك٩َۡخ َِسَ َۡت  ۡۡلِ ، فصيغة الفعؿ مبنية (10)﴾ُقّيِ
لممجيكؿ في جميع مكاضعيا؛ ألٌف المسٌير لمجباؿ، كلمككف، كالخمؽ ىك الكاحد الذل ال إلو 

                                                 
، 61كأٌمػػا )األمػػر(: النػػكر: ،27:، النػػكر65)المضػػارع(، النسػػاء:أٌمػػا  ،43نفػػاؿ:،األ233)الماضػػي(: البقػػرة: ](1) 
 [.62-62، النساء:71، ك)اسـ المفعكؿ(، البقرة:56حزاب:األ
 (.437األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف  )ص (2)
 [.18يكسؼ:  ] (3)
 [.25: محمد ] (4)
 (.1/531ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
 [.25، محمد:96، طو:83-18يكسؼ: ] (6)
 (.493أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
 [.31الرعد:  ] (8)
 [.20النبأ:  ] (9)

 [.3التككير:  ] (10)
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في صكرة  ،مكاضع (4فإف ىذا الفعؿ جاء في مكضعيف بصكرة المضارع، كفي ) ؛غيره، كعميو
 .(1) :الماضي، كىذه كتمؾ عمى النحك اآلتي

 ٌبو:شَىَ-36

: أقمتو مقامو؛ بصفةو جامعة بينيما، كأشبو الكلد أباه، كشابيو: الشيءى بالشيء "شىبٌيتي 
َمۡؿَي٥َ  ۡب٨َ ٱِٔحََس  ل٧َِۡكًطَ ٱَوَٝۡٮلِ٭٥ِۡ إ٩ٍِّة َرذ٤َۡ٪َة  ، قاؿ تعالى: ﴿(2)إذا شاركو في صفة مف صفاتو"

ِ ٱرَُقٮَل  و المبني لممجيكؿ بٍّ الفعؿ شي ، حيث أسند (3)﴾ َو٦َة َرذ٤َُٮهُ َو٦َة َو٤َجُٮهُ َوَلَِٰس٨ ُمّج٫َِ لَُ٭٥ۡ   هللٍّ
ًمب شبي و، يإلى ضمير مستتر تقديره ىك، كربما يككف عائدان عمى عيسى عميو السالـ، كقد صي

فالتضعيؼ  ،أك إلى ضمير المفعكؿ )المصمكب(، كالذم دٌؿ عميو في أكؿ اآلية )إنا قتمنا(
الثية لكاف متعديان، كلـ اليمزة في ىذا الفعؿ لمتعدية فحسب، ألٌنو لك نطؽ بثزيادة  ك ،لمعيف

 يرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ إال في ىذا المكضع.
 شىرَّد:َ-37

ؿ بو فعمةن تيشرٍّد غيره، أف يىٍفعى "شرد البعير: نىد ، كشىر ٍدتي فالنان في البالد، كشٌردتي بو: فىعىٍمتي   
ٌز اسميوي  ، قاؿ(4)ًفعمو" ُ٭٥﴿ :عى َٛ ٨ۡ َػ٤ۡ ِۡد ثِ٭٥ِ ٦ٍّ أم فٌرؽ بيـ مف كراءىـ مف الكفرة،  ،(5)﴾ََۖۡٚۡشّ

ؽ عنؾ كيخافؾ بسببو يعني: افعؿ بيؤالء الذيف نقضكا عيدؾ فعالن مف القتؿ كالتنكيؿ العظيـ يفرٌ 
، فالتضعيؼ لمنقؿ كالتعدية؛ ألٌف مجرده (6)مف خمفيـ، كيعتبر بو مف سمعو مف أىؿ مكة كغيرىـ

.  الـز
ر:َ-38 كَّ  صى

كيتميز بيا عف غيرىا، كذلؾ ضرباف: أحدىما  "الصكرة: ما ينتقش بو األعياف،
محسكس يدركو الخاصة كالعامة، بؿ يدركو اإلنساف ككثير مف الحيكاف، كصكرة اإلنساف كالفرس 

ختص اإلنساف بيا مف الخاصة دكف العامة كالصكرة التي ابالمعاينة، كالثاني معقكؿه يدركو 

                                                 
 [.3لتككير:، ا20، النبأ:47، الكيؼ:31)الماضي( الرعد:أٌما  ،47، الكيؼ:22)المضارع(: يكنس: ] (1)
 (.304-1/303الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.157النساء:  ] (3)
 (.449األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.57األنفاؿ:  ] (5)
 (.5/218ينظر، األلكسي، ركح المعاني )ج (6)
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لى الصكرتيف أشار قكلو تعالى: (1)ة، كالمعاني التي خص بيا شيء بشيء"العقؿ كالركيٌ  ، كا 
ْظَك٨َ ُوَٮَرُك٥ْ ﴿

َ
َرُك٥ْ َٚأ ِيٱ٬َُٮ ﴿ :سبحانو ، كقكلو(2)﴾ َوَوٮٍّ رَۡظةمِ ٱيَُىّٮِرُُز٥ۡ ِػ  َّلٍّ

َ
َٙ  ۡۡل ًۡ ٠َ

، كمقصكد اآلية األخيرة أف ا يصكر الخمؽ متقمبيف عمى مشيئتو تابعيف ليا في (3)﴾ُۖۖ يََنةٓء
، فالتضعيؼ في ىذا الفعؿ )صٌكر( (4)ـ نطفان، ثـ عمقة، ثـ مضغةاألحكاؿ المتغايرة مف ككني

 جاء لمجرد التعدية؛ ألٌف ثالثية لـ يينطؽ بو، فجاءت اليمزة فيو زائدة لمجرد التعدية ال  النقؿ
عف مكاضعو في القرآف الكريـ، فقد جاء بصيغة المضارع في مكضع كاحد، كالماضي في أٌما 
 .(5(:مكضع كاحد، مكزعة عمى النحك اآلتيكاسـ الفاعؿ في  ،مكاضع (3)

 طىٌير:َ-39

و يا خالؼ طمثت، كألنٌ "يقاؿ: طىييرت المرأة طييران كطيارةن، كطيىرت، كالفتح أقيس، ألنٌ 
ًمؿ  ، كالطيارة ضرباف: طيارة جسـ، كطيارة نفس، كحي ، مثؿ قائمةو، كقائـو يقاؿ طاىرة، كطاىره

، فيك طاىر كمتطير" عمييما عامة اآليات، يقاؿ: طٌيرتو فطير، كتطٌير، كاٌطٌيرى
، كمنيا (6)

َِٰه قكلو تعالى: ﴿ ِ٭ۡؽ٩َةٓ إَِلَٰٓ إِثَۡر َٔ ّ٭َِؿا ثَۡحِّتَ  َۧو ََ ن 
َ
٢ًَِ أ َٰٕ فالفعؿ طٌير بالتضعيؼ مسندان  ،(7)﴾ ٥َ ِإَوۡقَم

عف مكاضعو في أٌما  إلى ألؼ األثنيف تعدل إلى المفعكؿ بو )بيتي( بعد أف كاف مجرده الزمان،
٧ََٰۡؿَي٥ُ  ل٧ََۡلَٰٓه١َِحُ ٱِإَوۡذ َٝة٣َِخ  ف فقد جاء بصيغة الماضي في مكضع كاحد ىك قكلو تعالى: ﴿القرآ َي
َ ٱإِنٍّ  ِٟ ٱ هللٍّ َٰ ى َٛ َُ َؿِك وَ  ۡو ٭ٍّ ََ ِٟ ٱَو َٰ ى َٛ َُ َٰ نَِكةٓءِ  ۡو ( 5كبصيغة المضارع في ) ،(8)﴾ ٣َۡع٧َِ٤َٰيَ ٱََعَ

، كبصيغة اسـ الفاعؿ في (10)ي:ى ( مكاضع3، كجاء بصيغة األمر في )(9) ىي: مكاضع

                                                 
 (.497األصفياني، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآف )ص(1) 
 [.64غافر:  ](2) 
 [.6آؿ عمراف:  ] (3)
 (.2/77ينظر، األلكسي، ركح المعاني )ج (4)
، )كاسػػػػػػـ الفاعػػػػػػؿ(: 3، التغػػػػػػابف:64، غػػػػػػافر:11)الماضػػػػػػي( األعػػػػػػراؼ:أٌمػػػػػػا  ،6)المضػػػػػػارع(: آؿ عمػػػػػػراف: ] (5)

 [.24الحشر:
 (.525األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.125البقرة:  ] (7)
 [.42آؿ عمراف: ] (8)
 [.33، األحزاب:103، التكبة:11، األنفاؿ:41-6لمائدة:ا ] (9)

 [.4، المدثر:26، الحج:125البقرة: ] (10)
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ُ ٱإِۡذ َٝةَل  مكضع كاحد ىك قكلو تعالى: ﴿ ّ٭ُِؿَك ٨َ٦ِ  هللٍّ َُ َٟ إَِلٍّ َو٦ُ ُٕ ِ َٟ َوَراٚ ِحََسَٰٓ إِّنِ ٦ُذََٮًِّٚ َٰٕ ِي٨َ ٱَي  َّلٍّ
 ْ ُؿوا َٛ  .(2)ىي:  ( مكاضع6، كأٌما اسـ المفعكؿ مف مصدر الفعؿ )طٌير( فقد جاء في)(1)﴾  َز

 طٌكع:َ-41

طٌكعت لو نفسو كذا: طاكعتو عميو، كزٌينتو كشٌجعتو أٌما  طكعان: انقاد، "طاع فالفه 
ۡخ َلُ ، قاؿ تعالى: ﴿(3)عميو" َٔ ٮٍّ َُ ُك٫ُ  ۥَذ ۡٛ ِػ٫ًِ  ۥَج

َ
، كالمقصكد مف التطكيع في اآلية (4)﴾َرۡذ٢َ أ

و: طاع لو قتؿ أخيو، أم: انقاد لو كسيؿ، ثـ عيٌدل بالتضعيؼ، فصار الفاعؿ السابقة أنٌ 
 ،كالمعنى: أٌف القتؿ في نفسو ميٍستصعب عظيـ عمى النفكس، فرٌدتو ىذه النفس الٌمحكح مفعكالن،

، كلـ يرد ىذا الفعؿ )طٌكع( في (5)األٌمارة بالسكء، طائعان منقادان، حتى أكقعو صاحب ىذه النفس
 القرآف الكريـ إال في ىذا المكضع.

 :عٌجؿَ-41
 ،حضر، فيك عاجؿ، كمنو العاجمة" عىًجؿى عجالن، مف باب تعب، كعجمةن: أسرع، ك 

ف يعجؿ، كعجمت إلى الشيء: سبقت أعجمتو باأللؼ: حممتو عمى أأٌما  أم: الساعة الحاضرة،
" ؿ( بفتح عينو فجاء متعديان كالزمان في القرآف الكريـ، فإذا ما أٌما  ،(6)إليو فأنا عجؿه الفعؿ )عىجى

ٌعفٍت عينو تعٌدل إلى مفعكلو، فيككف مف باب التعدي ، كالمبالغة لممتعدمضي  ،ة لمثالثي الالـز
٢َ لَُ٭٥ُ كمنو قكلو تعالى: ﴿ ضٍّ َٕ َ٣ ْ َؾاَب  ٱلَۡٮ يَُؤاِػُؾ٥٬ُ ث٧َِة ٠ََكجُٮا َٕ عف مكاضعو في أٌما  ،(7)﴾٣ۡ

 ،، كبصيغة المضارع في مكضع كاحد( مكاضع4بصيغة الماضي في ) ت جاءفالقرآف الكريـ 
 .(8(لنحك اآلتيكذلؾ عمى ا ،أيضان  -كاألمر في مكضع كاحد

 
 
 

                                                 
 [.55ؿ عمراف:آ ] (1)
 [.2، البينة:14، عبس:79، الكاقعة:57، النساء:15، آؿ عمراف:25البقرة: ] (2)
 (.597أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (3)
 [.30المائدة:  ] (4)
 (.3/479حياف، البحر المحيط )ج كاألندلسي، أب (5)
 (. 2/394الفيكمي، المصباح المنير)ج (6)
 [.58الكيؼ:  ] (7)
 [.16، )أما األمر(: ص:11، )المضارع(: يكنس:20، الفتح:58، الكيؼ:18سراء:)الماضي(: اإل ] (8)
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 عٌذب:َ-42

كالتضعيؼ  (1)"عٌذبو تعذيبان، كأصمو في كالـ العرب )الضرب( ثـ استعمؿ لكؿ عقكبة مؤلمة"
َب فيو لمتعدية فحسب، مثؿ )كٌمـ(، كمنو قكلو تعالى: ﴿ ؾٍّ َٔ ِي٨َ ٱَو ْ   َّلٍّ ُؿوا َٛ عف أٌما  ،(2)﴾َز

     الماضي ففي أٌما  ،(3) ىي: ( مكضعا36مكاضعو في القرآف الكريـ فبصيغة المضارع )
، (5) ، كاسـ المفعكؿ مثمو، كذلؾ في:( مكاضع4،اما اسـ الفاعؿ ففي )(4) ىي: ( مكاضع3)

كىذا التكزيع لمادة الفعؿ )عٌذب( تشير إلى أف أكثر استعمالو كاف مضارعان، ألنو أقدر عمى 
االستمرار، فيككف أكقع التأثير في النفس، باستحضاره لصكرة العذاب، كداللتو عمى التجدد، ك 

 في النفس، كأكثر زجران ليا، كتنبييان عمى سكء عاقبتيا، إف استمرت في طريؽ الغي كالظالؿ.
43-َ: زى  عىزَّ

: بالكسر: قكم بعد ذً  ، كعز  عمينا الحاؿ، كنحكه يعىزُّ بالفتح: اشتٌد كصعب، ةلٌ "عٌز فالفه يعزُّ
ِِخ َلُ كلو تعالى: ﴿، كمنو ق(6)غمبو" كعز  فالفه فالنان، بالضـٌ 

َ
َضحا َوِِلَ  ۥإِنٍّ َهََٰؾآ أ ٕۡ ٮَن َج ُٕ ٓر َوتِۡك تِۡك

ِن ِػ  ٍـّ َٔ ۡز٤ِٛۡ٪ًَِ٭ة َو
َ
ةَل أ َٞ ر َذ َضحر َنَِٰظَؽة ٕۡ ةِب ٱَج َُ ، فمف باب المغالبة )فعٌزني( غمبني في (7)﴾ۡۡلِ

يف، كما كراءىا جاء ىذا الفعؿ متعٌديان بتضعيؼ العف ا، ىى اؿ، كأتى بحجاج ال أقدر عمى ردٍّ الجد
ٓ إََِلِۡ٭٥ُ في قكلو تعالى: ﴿ة الجعؿ، كما مف إراد رَۡق٤ۡ٪َة

َ
ۡز٩َة ثِسَة٣ِر   زۡجَۡيِ ٱإِۡذ أ ٍـّ َٕ ثُٮ٧َ٬ُة َذ ، (8)﴾١ََٚؾٍّ

                                                 
 (.2/398الفيكمي: المصباح المنير)ج (1)
 [.26التكبة:  ] (2)
، 118-115-115-18-18، المائػػػػػػػػػػػػػدة:173، النسػػػػػػػػػػػػػاء:129-128-56ف:، آؿ عمػػػػػػػػػػػػػرا284البقػػػػػػػػػػػػػرة: ] (3)

، 87-87-86،الكيػػػػػػػػػػؼ:54،االسػػػػػػػػػػراء:106-101-85-74-66-55-39-14،التكبػػػػػػػػػػة:34-33االنفػػػػػػػػػػاؿ:
، 3، الحشػػػػػر:8، المجادلػػػػػة:17-16-14-6، الفػػػػػتح:73-24، االحػػػػػزاب:21، العنكبػػػػػكت:21،النمػػػػػؿ:47طػػػػػو:

 [.25، الفجر:24الغاشية:
 [.8، الطالؽ:25، الفتح:26التكبة: ] (4)
، 213-138)اسػػـ المفعػػكؿ( الشػػعراء:أٌمػػا  ،58-15، االسػػراء:33نفػػاؿ:، األ164)اسػػـ الفاعػػؿ(:االعراؼ: ] (5)

 [.59، الصافات:35سبأ:
 (.636البقاء )ص بيأبك البقاء، كميات أ (6)
 [.23ص:  ] (7)
 [.14يس:  ] (8)
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نٌ  ،)فعٌززناىما( :كالتقدير ،آلية محذكؼ إيجازان اكمفعكؿ )عٌزز( في ىذه  ما جنح إلى ىذا كا 
 .(1)الثالث الحذؼ؛ الٍنًصباب الغرض عمى المعٌزز بو

 عىطَّؿ:َ-44

مىٍت مف راعو يرعاىا،  : خى : بىطىؿ، كاإلبؿي "عطمت: المرأةي عىٍطالن مف باب قتؿ، كاألجيري يىٍعطيؿي
٤َۡخ  ٣َِٕۡنةرُ ٱِإَوَذا ، قاؿ تعالى: ﴿(2)كيتعٌدل بالتضعيؼ ِ ُّ ، ك جاء اسـ المفعكؿ مف الفعؿ (3)﴾ُخ

٤َح   )عٌطؿ( في قكلو تعالى: ﴿ ٍُّ َٕ ِنًؽٍ  َوبِۡۡئ  ٦َّ ، ك في معاني القرآف لمفراء" عطٌميا (4)﴾ َوَٝۡۡص  ٦ٍّ
، كلـ ترد مادة ىذا الفعؿ )عٌطؿ( في القرآف الكريـ إال في ىذيف (5) أىميا الشتغاليـ بأنفسيـ"

 المكضعيف.

 عٌظـ:َ-45

، كأعظـ األمر: صار عظيمان، أعظمو: فٌخمو أٌما  "عىظيـ الشيءي ًعظىما، كعىظامة: كىبىرى
، ككذلؾ عٌظمىو: كٌبره كفٌخمو"ككىٌبره

٥ۡ ُظُؿَمَِٰخ ، قاؿ تعالى: ﴿(6) ِ ّْ َٕ َٟ  َو٨٦َ ُح ِ َٰل ِ ٱَذ َذُ٭َٮ َػۡير  هللٍّ
 ُ هَِؿ : ﴿عز  كجؿ  ، كقكلو (7)﴾ۥلٍّ ٥ۡ َمَعَٰٓ ِ ّْ َٕ َٟ  َو٨٦َ ُح ِ َٰل ِ ٱَذ فالفعؿ تعٌدل في اآليتيف  ، (8)﴾ هللٍّ

ِۡؿ َخۡ٪٫ُ في قكلو تعالى: ﴿أٌما  الجعؿ، السابقتيف إلى المفعكؿ بو بتضعيؼ العيف، مع إرادة ّٛ يَُس
٥ۡ َلُ  ۦةد٫ِِ  َٔ َقّيِ  ِْ ٕۡ ۡصًؿا ۥٓ َويُ

َ
( بيمزة النقؿ، كعميو، فقد تعدٌ (9)﴾أ ـى فإف الفعؿ الالـز  ؛ل الفعؿ )عظي

( تعدل في ىذه المكاضع مف طريقيف ىما: تضعيؼ العيف، كىمزة النقؿ. ـى  )عظي
 
 
 

                                                 
 (.315-6/314الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (1)
 (.2/416الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.4التككير:  ] (3)
 [.55الحج: ] (4)
 (.3/236الفراء، معاني القرآف )ج (5)
 (.64أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (6)
 [.30الحج:  ] (7)
 [.32الحج:  ] (8)
 [.5الطالؽ:  ] (9)
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ٌمر:َ-46  عى

ٍمران   : عاش زمانان طكيالن، كالماؿي صار كثيران، كعىمىر اي فالنان: أبقاه كأطاؿ عمره،"عىمىر الرجؿي عى
ًر"أٌما  عىٌمر ا فالنان: أطاؿ عمره فيك ميٌعمى

ِي٨َ ٱَو٨َِ٦  ، قاؿ تعالى: ﴿(1) َظُؽ٥ۡ٬ُ لَۡٮ  َّلٍّ
َ
ْ  يََٮدَّ أ ُكٮا ِۡشَ

َ
أ

ۡـَظـِِظ٫ِ  َٙ َق٪َح  َو٦َة ٬َُٮ ث٧ُِ ۡ٣
َ
ُؿ خ ٍّ٧ َٕ َؾاِب ٱ٨َ٦ِ  ۦُح َٕ ۡ٣  َۗ َؿ ٍّ٧ َٕ ن ُح

َ
ُؿ ٨٦ِ  كقكلو تعالى: ﴿ ،(2)﴾ أ ٍّ٧ َٕ َو٦َة ُح

 ِ ُه ٨ِۡ٦ ُخ٧ُؿِه َٞ ؿ  َوََل يُ٪ ٍّ٧ َٕ ، فالفعؿ في اآليتيف السابقتيف جاء مبنيان لممجيكؿ، (3)﴾إَِلٍّ ِػ ٠َِتٍَٰتِۚ  ۦٓ ٦َّ
قكلو أٌما  ،و( لمعمـ ب-عز  كجؿ  –كنائب فاعمو ضمير مستتر تقديره )ىك(، كحذؼ الفاعؿ )ا 

َؿ وََصةَٓءُز٥ُ  ﴿ تعالى : ُؿ ذ٫ًِِ ٨٦َ دََؾ٠ٍّ ة َحذََؾ٠ٍّ ٧ِّؿُۡز٥ ٦ٍّ َٕ َو ل٥َۡ ُج
َ
جاء الفعؿ بمعنى  ، فقد(4)﴾نلٍِّؾيُؿ  ٱأ

، كتعدل بتضعيؼ عينو الى المفعكؿ بو )كاؼ نبقيكـ، كنطيؿ أ عماركـ، الفعؿ مبني لممعمـك
َٕ  ﴿ المخاطبيف(، كمثمو قكلو تعالى: ِٜ َو٨٦َ جَّ ْك٫ُ ِػ اْۡل٤َْ ْؿهُ ُج٪١َِّ ٤ُِٞٮنَ   ٧ِّ ْٕ ََٚل َح

َ
 .(5)﴾  أ

 عىمَّى:َ-47

 ،ى يقاؿ في افتقاد البصر ك البصيرة، فيقاؿ في األكؿ أعمى، كفي الثاني أعمى"العمى 
" ّبِ َوَءا ﴿، كمنو قكلو تعالى: (6)كعـو ِ٪َح  ٨ِ٦ّ رٍّ َٰ ثَحّ رََءۡحُذ٥ۡ إِن ٠ُ٪ُخ ََعَ

َ
ۡٮِم أ َٞ َٰ َِٰن رمَۡحَحا ٨ِۡ٦ّ َٝةَل َي دَى

 ِ َٰؿ٬ُِٮنَ  ۦِٔ٪ِؽه ٩ذ٥ُۡ لََ٭ة َك
َ
٤ُ٩ۡـ٧ُ١ُ٦ُِٮ٬َة َوأ

َ
ًُۡس٥ۡ خ َ٤ َٔ ٧ًَِّۡخ  ُٕ نة، أم: أخفيت عميكـ البيٌ ؛ (7)﴾ َذ

.فعؿ  (عًمي) همجرد فالتضعيؼ جاء لمنقؿ كالتعدية؛ ألفٌ   الـز

48-َ:  فىٌضؿى

ؿ الشيءي: فىٍضالن: زاد عمى الحاج ، كفىضي "فىضى كالن: اتصؼ ؿ الشيءي: فيضي ة، فيك الـز
ٌده أفضؿ منو" ، كعميو فإٌف التضعيؼ ىنا (8)بالفضيمة... كفٌضمو عمى غيره: جعمو أك عى

٤ًَُْس٥ْ ﴿لمتعدية، كما ىك كاضح في قكلو تعالى:  َٔ ٧ُْخ  َٕ جْ
َ
٧َِّتَ ا٣ٍِّّت خ ْٕ ِ ان٢ًَِ اذ٠ُُْؿوا ٩ يَة ثَِن إِِْسَ

                                                 
 (.657أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(1) 
 [.96البقرة: ](2) 

 [.11فاطر: ] (3)

 [.37فاطر: ] (4)

 [.68يس: ] (5)

 (.588األصفياني، الراغب، مفردات الفاظ القراف )ص (6)
 [.28ىكد:  ](7)
 (.726صأنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط ) (8)
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ةل٧َِيَ  َٕ ٤ُْذُس٥ْ ََعَ ا٣ْ ٌٍّ ِنّ َٚ
َ
ؿ( في القرآف الكريـ، فقد أٌما  ،(1)﴾َوخ عف مكاضع ىذا الفعؿ )فض 

، في حيف جاءت بصيغة المضارع في (2) مكضعان( بصيغة الماضي ىي: 16جاءت في )
ُز٢ِ ﴿ مكضع كاحد ىك قكلو تعالى:

ُ
ٍْٕي ِػ اْۡل َٰ َب َ٭ة ََعَ ٌَ ْٕ ٢ُ َب ٌِّ َٛ  .(3)﴾ َوُج

 فىٌندى:َ-49

عيؼ رأيو مف ـ، ككىذىب، كأتى بالباطؿ، كفٌند فالنان: خٌطأى رأيو، ككٌذبو "فىندى فىنىدان: ضى  ،اليىرى
ة ََٚى٤َِخ  ﴿، قاؿ تعالى: (4)كيقاؿ: فٌند رأل فالف: أضعفو كأٌبطموي" ِصُؽ  ٣ِٕۡيُ ٱَول٧ٍَّ

َ
ثُٮ٥ۡ٬ُ إِّنِ َۡل

َ
َٝةَل خ

ّ٪ُِؽونِ  َٛ ن ُت
َ
َٙ  لَۡٮََلٓ أ تحتيف( كيستعمؿ بمعنى أف تنسبكني إلى الفىنىد )بف :أم؛(5)﴾ رِيَط يُٮُق

، ككبر السف، كيقاؿ: فىنىد الرجؿ إذا نسبو إلى  الفساد، كبمعنى ضعؼ الرأم، كالعقؿ مف اليـر
 .(6)الفند، ثـ اتسع فيو فقيؿ فنده إذا ضٌعؼ رأيو كالمو

 قٌدس:َ-51

، كقىٌدسى الرجؿ: زار بيت المقدس، ك تقديسان طيٌر نفسو لو، كصمى  لو، قىديس قيٍدسان: طىييرى
َٟ ﴿كعٌظمو، قاؿ تعالى:  َ ُس ل ِؽّ َٞ ، كقدس فالفه اى: نٌزىو عٌما ال (7)﴾َوََن٨ُْ نَُكجُِّط َِب٧َِْؽَك َوُج

( مضعؼ العيف يأتي (8)يميؽ باأللكىية. ك قدس اي فالنان طٌيره، كبارؾ عميو ، ك الفعؿ )قد سى
بصيغة  تجاءف عو في القرآف الكريـعف مكاضأٌما  متعديان بنفسو حينان، كأحيانان متعديان بالالـ،

. كقد جاء في البحر (9(يي( مكاضع3المضارع في اآلية السابقة، كبصيغة اسـ المفعكؿ في )
أف التقديس ىك التطيير، كأف مفعكؿ )قد س( في اآلية السابقة محذكؼ كالتقدير: نقدس أنفسنا 

                                                 
، 71-71، النحػػػػػػػػػؿ:4، الرعػػػػػػػػػد:140، األعػػػػػػػػػراؼ:86، األنعػػػػػػػػػاـ:95-95-34-32، النسػػػػػػػػػاء:22البقػػػػػػػػػرة: ] (1)

 [.16، الجاثية:15مؿ:، النٌ 70-55-21اإلسراء:
، 71-71، النحػػػػػػػػؿ:14، االعػػػػػػػػراؼ:86، االنعػػػػػػػػاـ:75-75-34-32، النسػػػػػػػػاء:253-122-47البقػػػػػػػػرة: ] (2)

 [.16، الجاثية:15، النمؿ:70-55-21االسراء:
 [.6الرعد: ] (3)
 (.736أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (4)
 [.94يكسؼ:  ] (5)
 (.7/51األلكسي، ركح المعاني )ج (6)
 [.30البقرة:  ] (7)
 (.2/752ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ج (8)
 [.16، النازعات:12، طو:21المائدة: ] (9)
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)سجدت (، كيرل أبك حياف  لؾ، أك أفعالنا مف المعاصي، كقيؿ الالـ معدية لمفعؿ، كيي في
 .(1)أف األفضؿ أف تككف معدية لمفعؿ، مثميا مثؿ يسبح 

51-َ: َقٌمؿى

الًقمة ك الكثر يستعمالف في األعداد، كما أف العظـ، كالصغر يستعمالف في األجساـ، ثـ "
عىم(2)كالعظـ، كمف القمة، كالصغر لْلخر" ،يستعار كؿ كاحد مف الكثرة و قميالن، ، "قٌمؿ الشيءى: جى

ف لـ يكف كذلؾ" ۡخًُ٪ِ٭٥ِۡ ﴿، قاؿ تعالى: (3)كفي عينو: رآه قميالن، كا 
َ
٤ِّ٤ُُس٥ۡ ِػٓ أ َٞ ، حيث (4)﴾َوُي

، بتضعيؼ العيف مع إرادة الجعؿ، فنصب المفعكؿ  ( الالـز عيٌدل الفعؿ المضعؼ الثالثي )قؿ 
 بو )كاؼ المخاطبيف(.

 قٌيض:َ-52

، قاؿ تعالى: (5): قٌدره، كىك عمى كزف فيعؿ"كجاء في المصباح: "قٌيض ا لو كذا
٪َة لَُ٭٥ْ َُٝؿ٩َةءَ ﴿ ٌْ ًٍّ ٨ ذ٠ِۡؿِ ﴿ :عز اسمو –، كقكلو (6)﴾َوَر َٔ ُل  ٕۡ ِنَٰمۡحٱَو٨٦َ َح ًِّۡي َلُ  لؿٍّ َٞ ة  ۥُج ًَۡطَٰ٪ا َم

أم: نيتيحي ليستكلي عميو استيالءى القىٍيًض عمى البىٍيض، كىك القشر  ؛(7)﴾َٝؿِي٨ر  ۥَذُ٭َٮ َلُ 
جاء في تفسير الجاللييف أٌف )قٌيض( بمعنى: سٌبب، كالقكؿ بأف المعنى: ىٌيأ أك ك  ،(8)ىاألعم

 . (9)أتاح أكلى
 كٌبر:َ-53

سيـ، كيقاؿ: كىبير األمير: فيك كبير، كعميو األمير:  : كىبران، ككيٍبران، ككىبىارة: عىظيـ كجى كىبيرى
، قاؿ (10)فه تكبيران: قاؿ: ا أكبر؛ تعظيمان شىؽ ، ككىب ر الشيءى: جعمو كبيران. كرآه كبيران، ك فال

                                                 
 (.292-1/291حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (1)
 (.680األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف)ص  (2)
 (.791ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (3)
 [.33األنفاؿ:  ] (4)
 (.2/521جالفيكمي، المصباح المنير) (5)
 [.25مت: فيصٌ  ] (6)
 [.36الزخرؼ:  ] (7)
 (.688-687األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (8)
 (.320الجالليف، تفسير القرآف )ص (9) 

 (.807صينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )(10) 
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َٰ ٦َة ٬ََؽاُز٥ْ ﴿تعالى:  وا ال٤ٍّـ٫َ ََعَ ُ ةَ َوَِل١َُِِبّ ، كعميو فإف تضعيؼ عيف الفعؿ (1)﴾َوَِل٤٧ِ١ُُْٮا ا٣ِْٕؽٍّ
عز  -)كب ر( لمتعدية، كما في اآلية السابقة، حيث نيصب بو المفعكؿ بو )لفظ الجاللة(، كقكلو 

ْهُ دَْسجًِيا﴿ :كجؿ   ، كقد جاء ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ مضارعان، كأمران في مكضعيف (2)﴾َوَكِِبّ
 .(3)لكؿو منيما عمى الكجو اآلتي:

َكىٌثر:َ-54

، كىثيرى الشيءي       مبو في الكثرة، ككىٌثر الشيءى: جعمو أٌما  كىٍثرىةن، ككيٍثران: خالؼ قىؿ  كىثىرةي كىٍثران: غى
ْ ٱوَ ﴿كثيران، نحك قكلو تعالى:  كثيران، أك رآه ُك٥ۡ  ۡذ٠ُُؿٓوا َ ، ككذلؾ أكثر (4)﴾ۖ إِۡذ ٠ُ٪ذ٥ُۡ ٤ًَِٝلا ١ََٚثٍّ

، ، فالثالثي الالـز ييٌعدل بالغمبة(5)الشيءى: جعمو كثيران، كمف الشيء: رغبى في كثير منو
 كبتضعيؼ العيف، كبيمزة النقؿ.

 كٌرـ:َ-55

ذا كصؼ بو اإلنسافالكـر إذا كصؼ ا تعالى بو، فيك إلحسان نعامو المتظاىر، كا  فيك  ،و كا 
كاألفعاؿ المحمكدة التي تظير منو، كال يقاؿ ىك كريـه، حتى يظير ذلؾ منو،  ،اسـ للخالؽ

، إال في المحاسف الكبيرة، كراـ كالتكريـ، فأف يكصؿ إلى االنساف إكراـه، اإلأٌما  كال يككف الكـر
، حيث عيٌدل الفعؿ (6)جعؿ ما يكصؿ إليو شيئان كريمان أم: نفعه ال يمحقو فيو غضاضة، أك أف ي

الالـز )كىريـ( بتضعيؼ العيف، فنصب مفعكالن بو كىك العائد المنصكب لالسـ المكصكؿ 
٦َْخ ﴿)الذم(، كالتقدير )كٌرمتو عمٌي(، قاؿ تعالى:  ِي ٠َؿٍّ ٰـََؾا اَّلٍّ ٬َ َٟ ْحَذ

َ
َرخ

َ
عف أٌما  ،(7)﴾َعٍّ  َٝةَل أ

بصيغة الماضي في اآلية السابقة مف سكرة اإلسراء، كفي قكلو ف ريـ،مكاضعو في القرآف الك

                                                 
 [.185البقرة:  ] (1)
 .111اإلسراء:  ] (2)
 [.3، المدثر111، )أما األمر(، ففي االسراء:37، الحج:185)المضارع( البقرة: ] (3)
 [.86األعراؼ:  ] (4)
 (.812ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (5)

 (.707ينظر،  األصفياني، الراغب، معاني الفاظ القرآف )ص (6)

 [.62اإلسراء:  ] (7)
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٦ْ٪َة ثَِن آَدَم ومََح٤َْ٪َة٥ْ٬ُ ِػ ا٣َِْبِّ َواْۡلَْعؿِ  ﴿ تعالى: ْؽ ٠َؿٍّ َٞ ، كبصيغة اسـ المفعكؿ في قكلو (1)﴾َو٣َ
٦َحٍ  * َذ٨٧َ َمةَء ذ٠َََؿهُ ﴿  تعالى: ١َؿٍّ َّ٦ ٍٙ  .(2)﴾ ِػ ُوُع

 كٌفر:َ-56

ر: ستر كتغطية الٌذنًب حتى يصير بمنزلة ما لـ ييٍعمؿ، كيصٌح أف يككف أصمو "التكفي
٢َ٬ۡ ﴿، نحك قكلو تعالى: (3)إزالة الكفر، كالكفراف"

َ
نٍّ أ

َ
ْ وَ  ١ِ٣َۡتَٰتِ ٱَولَۡٮ أ ْ ٱَءا٦َُ٪ٮا ۡٮا َٞ ۡؿ٩َة َخۡ٪ُ٭٥ۡ  تٍّ ٍّٛ ٣ََس

يؼ العيف، كقد كرد بصيغة تعٌدل الفعؿ )كف ر( إلى المفعكؿ بو بتضع حيث،(4)﴾ ةدِِ٭٥ۡ  َٔ َقّيِ 
مف القرآف الكريـ، كالماضي في مكضعيف، كاألمر في مكضعو كاحد  ( مكضعان 11المضارع في)

، كمجيء ىذا الفعؿ بصيغة المضارع في معظـ استعماالتو في القرآف (5)عمى النحك اآلتي:
بعباده الذيف  -عز  كجؿ   -الكريـ بداللتو عمى التجدد، كاالستمرار لدليؿ عمى رحمة ا 
 يخطئكف، فيتكب عمييـ، فيكٌفر سيئاتيـ، باستغفارىـ، كتكبتو عمييـ.

 كىمَّـ:َ-57

: التأثير المدرؾ بإحدل الحاستيف، فالكالـ: مدرؾ بحاسة السمع، كالكى  ـي ـي "الكىم مدرؾ  م
، (6)الكالـ فيقع عمى األلفاظ المنطكقة، كعمى المعاني التي تحتيا مجمكعة"أٌما  ،البصر بحاسة

٨ ََك٥ٍَّ ال٤ٍّـ٫ُ ﴿قاؿ تعالى:  ٪ُْ٭٥ ٦ٍّ ًًّة﴿ :تعالى ، كقكلو(7)﴾٦ِّ َز٥َِّ٤ اَْلَٮَْم إِنِك
ُ
، فالفعؿ (8)﴾ ٨َْ٤َٚ أ

( تعدل بالتضعيؼ الى المفعكؿ بو، كىك العائد المنصكب المحذكؼ في اآلية األكلى  ـى )كم 
ىذه التعدية )التعدية الخاصة(؛  نسيان في اآلية الثانية، كأطمؽ المالقي عمىكا   ،كتقديره )كمٌمو(

                                                 
 [.70اإلسراء:  ] (1)

 [.13-12عبس:  ] (2)

 ( .  535/ 2الفيكمي، المصباح المنير)ج (3)

 [.65المائدة:  ] (4)
، 35، الزمػر:7، العنكبكت:29، األنفاؿ:12، المائدة:31، النساء:195، آؿ عمراف:271)المضارع( البقرة: ] (5)

أمػػا األمػػر( ففػػي: آؿ ) 2، محمػػد:65)أمػػا الماضػػي( ففػػي: المائػػدة: 8، التحػػريـ:5، الطػػالؽ:9، التغػػابف:5الفػػتح:
 [.193عمراف:

 (.722ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.253البقرة:  ] (7)
 [.26مريـ:  ] (8)
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( غير مستعمؿ، ـى عف مكاضعو في القرآف الكريـ، فقد جاء بصيغة أٌما  ألٌف مجرد الفعؿ )كم 
 .(1) عمى النحك اآلتي: ( مكاضع5، كالماضي في)( مكضعان 14) المضارع في

 مٌكف:َ-58

، كأمكنو مف ا ـى عندىـ، فيك مكيفه لشيء جعؿ لو مكيفى فالف عند الناس مكانةن: عىظي
، قاؿ تعالى: (2)و: ثٌبتو. يقاؿ: مٌكنتو كمٌكٍنتي لو فتمٌكفعميو كقيٍدرةن، كمٌكف لو، كمٌكن سمطانان 

رِْض ﴿
َ
٪ٍّةُز٥ْ ِػ اْۡل ْؽ ١٦ٍَّ َٞ ٪ٍّةُز٥ْ ذ٫ًِِ ﴿ :سبحانو ، كقاؿ(3)﴾َو٣َ ٍّ١ ٪ٍّة٥ْ٬ُ ذ٧ًَِة إِن ٦ٍّ ْؽ ١٦ٍَّ َٞ  ،(4)﴾َو٣َ

ع ىذا الفعؿ في القرآف عف مكاضأٌما  ف ىك التثًبيت،يكفتضعيؼ العيف لتعدية الفعؿ، كالتم
عمى  ( مكاضع3كبصيغة المضارع في ) ( مكاضع11بصيغة الماضي في ) تجاءف الكريـ 

 .(5) النحك اآلتي:

 مٌيؿ:َ-59

 ،فقان يالن نحك: رً يمةو، كيقاؿ مى "الميؿ: التُّؤدى، كالسككف، يقاؿ: مىيىؿى في فعمو، كعمؿ في مي     
، فالتضعيؼ جاء لتعدية الفعؿ كنقمو مف (6)، إذا قمت لو ميالن، كأميمتو: رفقت بو"كقد ميمتو

(، قاؿ تعالى:  ِؿِي٨َ ٱَذ٧َّ٭٢ِِ ﴿المزكـ إلى التعدم، ككذلؾ اليمزة في الفعؿ )أميىؿى َٰٛ ۡم٭٤ُِۡ٭٥ۡ  ٣َۡك
َ
أ

َوذَْرِن  ﴿ ، ككرد ىذا الفعؿ في مكضع آخر مف القرآف الكريـ، حيث قكلو تعالى:(7)﴾ُرَوۡيَؽ ا
٤ُْ٭٥ْ ٤ًًَِٝل  ٧َحِ َوَم٭ِّ ْٕ وِِل انلٍّ

ُ
بَِي أ  .(8)﴾ َوال١َ٧ُِْؾّ

 
 

                                                 
، 148، االعػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:110، المائػػػػػػػػػػػػػػػدة:77-46-41، آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػراف:174-118)المضػػػػػػػػػػػػػػػارع(: البقػػػػػػػػػػػػػػػرة: ] (1)

ا الماضػػػػػػػػي( ٌمػػػػػػػػأ) 38، النبػػػػػػػػأ:51كرل:، الشػػػػػػػػ65، يػػػػػػػػس:82، النمػػػػػػػػؿ:16، النػػػػػػػػكر:108،المؤمنػػػػػػػػكف:29مػػػػػػػػريـ:
 [.31، الرعد54،يكسؼ:143، االعراؼ:111، األنعاـ:164ففي:النساء:

 (.919(، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص773ينظر،األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (2)
 [.10األعراؼ:  ] (3)
 [.26األحقاؼ:  ] (4)
-26، األحقػاؼ:41، الحػج:95-84، الكيػؼ::56-21، يكسػؼ:10راؼ:، األعػ6-6)الماضي(: األنعػاـ: ] (5)
 [.57-6، القصص:55)المضارع( النكر: 26
 (.781-780األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.11المزمؿ ] (7)
 [.17الطارؽ:  ] (8)
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 ى:نج   -61

، كأنجيتيوي كنٌجٍيتوجى "نى  اءن: كىك االنفصاؿ مف الشيًء، كمنو: نجا فالف مف فالفو : نجى  ،كى
لككنو ناجيان مف قيؿ :سيٌمي ...كالن ٍجكة كالنجاة: المكاف الميرتًفعي المنفصؿ بارتفاعو عٌما حكلو، ك 

ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا﴿، قاؿ تعالى: (1)ؿ، كنٌجيتو تركتو بنجكةو"الٌسي جنًَْ٪َة اَّلٍّ
َ
إ٩ٍِّة ﴿ :عز اسمو ، كقاؿ(2)﴾َوأ

 َٟ َ٤٬ْ
َ
ٮَك َوأ أٌما  ل إلى المفعكؿ بو بنفسو بعد أف كاف الزمان،، فالفعؿ بالتضعيؼ تعدٌ (3)﴾٦ُ٪َضَّ

بالتضعيؼ فقد جاءت  الكريـ )نٌجى( المىٌعدلىذا الفعؿ في القرآف المكاضع التي جاءىا  فع
 ،(4) ( مكاضع8، كبصيغة المضارع )( مكضعان 23عمى النحك اآلتي: بصيغة الماضي في )

عؼ العيف، فقد كرد في مكضعييف، حيث قكلو ؿ مف مصدر الفعؿ )نٌجىاسـ الفاعأٌما  –( ميضى
ۡن إ٩ٍِّة ٦ُ ﴿ :عز  كجؿ   ـَ ٙۡ َوََل ََتۡ ْ ََل َُتَ َٟ إَِلٍّ َوَٝةلُٮا َ٤٬ۡ

َ
ٮَك َوأ َٟ ٱَ٪ضَّ دَ

َ
، (5)﴾٣َۡغَِِٰبِي٨َ ٱََك٩َۡخ ٨َِ٦  ۡمَؿخ

ْۡجَِٕيَ ﴿كقكلو تعالى: 
َ
ٮ٥ْ٬ُ أ  .(6)﴾إَِلٍّ آَل لُٮٍط إ٩ٍِّة ل٧َُ٪َضَّ

 نٌزؿ:َ-61

مف الكسائؿ التي يتعدل بيا الفعؿ تضعيؼ عينو، فكما تنقؿ ىمزة التعدية الفعؿ مف     
التعٌدم لمفعكؿ بو كاحد إلى اثنيف، فإٌف التضعيؼ كذلؾ، لكٌف السؤاؿ المزكـ إلى التعٌدم، كمف 

ٌد الزمخشرم عند تفسيره لقكلو تعالى:  ِإَون ﴿الميثار، ىؿ اليمزة كالتضعيؼ بمعنى كاحد؟ رى
س٫ِ٤ِْ  ِّ٨ ٦ دُٮا بُِكٮَرةٍ ٦ِّ

ْ
َٰ َخجِْؽ٩َة َٚد نْلَة ََعَ ٍـّ ة ٩َ ٍّ٧ التنزيؿ دكف اإلنزاؿ؟  ، لىـً جاء لفظ(7)﴾٠ُ٪ذ٥ُْ ِػ َريٍْت مِّ

أبك حياف فال يرل أٌف التضعيؼ ىنا أٌما  ،(8)فرٌد بأف المراد النزكؿ عمى سبيؿ التدريج كالتنجيـ،
داالن عمى نزكؿ القرآف منٌجمان، خالفان لمزمخشرم، كرأل أبك حياف أٌف ذلؾ يككف غالبان في 

                                                 
 (.793-792األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (1)
 [.53النمؿ:  ] (2)
 [.33العنكبكت:  ] (3)
، 40، طػػػػػػػو:67، اإلسػػػػػػػراء:94-66-58-58، ىػػػػػػػكد:73، يػػػػػػػكنس:89، األعػػػػػػػراؼ:49)الماضػػػػػػػي(:البقرة: ] (4)

-115-76، الصػػػافات:32، لقمػػػاف:65، العنكبػػػكت:170، الشػػػعراء:28، المؤمنػػػكف:88-76-74-71ألنبيػػػاء:
، 72، مػػريـ:110ؼ:، يكسػػ103-92، يػػكنس:64-63،أمػػا )المضػػارع( األنعػػاـ:30، الػػذخاف:18، فصػػمت:134

 [.61، الزمر:32العنكبكت:
 [.110، يكسؼ:103-92، يكنس64. األنعاـ:33العنكبكت:  ] (5)
 [.59الحجر:  ] (6)
 [.23البقرة:  ] (7)
 (.1/44الزمخشرم، الكشاؼ )مج (8)
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كفتحتي الباب"، كال يقاؿ في األفعاؿ التي تككف قبؿ التضعيؼ متعدية، نىٍحك "جرحت زيدان" 
)جمس زيد( ك)نىزىؿ(؛ ألٌنيما لـ يككنا متعٌدييف قبؿ التضعيؼ، كتعديتيما إٌنما تككف 
بالتضعيؼ، أك باليمزة، فالتضعيؼ عنده ىنا لمنقؿ تمامان كاليمزة، ال لمتكثير، كلكٌف المتأمؿ 

 يمكف بحاؿو أف يككنا بمعنى آليات الذكر الحكيـ يدرؾ فرقان في التعبير بياتيف الكسيمتيف، كال
عجازه يأبياف ذلؾ، كسيتبٌيف لنا ذلؾ، مف خالؿ استعراض اآليات  كاحد، ففصاحة القرآف، كا 

نٌزؿ بصيغة الماضي فقد جاءت في أٌما  المتضمنة لميمزة، كالتضعيؼ في ىذا الفعؿ كغيره،
( فقد جاءت ؼ )أٌما  ،(1) ( مكضعان 33) ما جاء مف أٌما  ،(2) ( مكضعان 26مضارع نز ؿ )ينزٍّؿي

ُ ٱَٝةَل : ﴿مصدر الفعؿ )نٌزؿ( أسمان لمفاعؿ في قكلو تعالى ًُۡس٥ۡ   هللٍّ َ٤ َٔ ِلَُ٭ة  كاسـ  ،(3) ﴾إِّنِ ٦ُزَنّ
ِي٨َ ٱوَ ﴿ المفعكؿ في قكلو تعالى: ًَۡنَُٰ٭٥ُ  َّلٍّ ٫ٍّ٩ُ  ١ِ٣َۡتََٰت ٱَءاَت

َ
٧َُ٤ٮَن خ ٕۡ ِ  ۥَح َٟ ث ِ ّب لر ٨ِ٦ّ رٍّ ِ  ٱ٦ُزَنٍّ ّٜ  ،(4)﴾ۡۡلَ

ع ؼ العيف، أٌنيا أفادت مع التعدية ىذا كق د تبىٌيف مف خالؿ استعراض مادة الفعؿ )نٌزؿ( ميضى
نحك قكلو  ،في معظـ مكاضعيا التكثير، أك التدريج كىذه المعاني تككف كاضحة جمٌية أحيانان 

٧َةءِ ٦َةءً ﴿تعالى:  نْلَة ٨َِ٦ الكٍّ ٍـّ َٮارِيَّٮَن إ﴿، كقكلو تعالى: (5)﴾ َو٩َ ِٔحََس اب٨َْ َمْؿي٥ََ ٢ْ٬َ ذْ َٝةَل اْۡلَ يَة 
٧َةءِ  ٨َ الكٍّ ٤ًَْ٪َة ٦َةنَِؽةً ٦ِّ َٔ َل  ن ُحزَنِّ

َ
َٟ أ ُٓ َربَّ ً ُِ ٌز اسميوي -، كقكلو (6)﴾يَْكذَ ُ ٱَٝةَل ﴿ :عى ِلَُ٭ة  هللٍّ إِّنِ ٦ُزَنّ

ًُۡس٥ۡ   َ٤ ، فيذه اآليات دىٌؿ فييا تضعيؼ عيف الفعؿ )نٌزؿ( عمى التدرج كالتكرار؛ إذ (7)﴾َٔ
اءي السٌماء تدريجيان فيعـٌ الخير، كيحيى الخمؽ، كما أف المائدة التي طمبيا الحكارٌيكف يتساقط م

قكلو أٌما  ،(8)استمر نزكليا أربعيف يكمان كما تشير كتيب المفٌسريف ،عميو السالـ-مف عيسي 

                                                 
، 196-71، األعػػراؼ:111-37، األنعػػاـ:140-136-47، النسػػاء:3، آؿ عمػػراف:176-97-23البقػػرة: ] (1)

، 198، الشػػػػػعراء:32-25-1، الفرقػػػػػاف:80، طػػػػػو:106، اإلسػػػػػراء: 102-89-44، النحػػػػػؿ:9-8-6الحجػػػػػر:
 [.23، اإلنساف:9، الممؾ:9، ؽ:26-20-2، محمد:31-11، الزخرؼ:23، الزمر:63العنكبكت:

، 88-37، األنعػػػػػػػػػػاـ:112-101، المائػػػػػػػػػػدة:153، النسػػػػػػػػػػاء: 151-93، آؿ عمػػػػػػػػػػراف:105-90البقػػػػػػػػػػرة: ] (2)
، 43، النػكر:71، الحػج:93-82، اإلسػراء:101-2، النحؿ:21، الحجر:64، التكبة:11، األنفاؿ:33األعراؼ:
:4الشعراء:  [.9، الحديد:28، الشكرل: 13، غافر:34، لقماف:49-24، الرـك

 [.115المائدة:  ] (3)
 [.114األنعاـ:  ] (4)
 [.9ؽ:  ] (5)
 [.112المائدة:  ] (6)
 .(4/61)جينظر، األندلسي، أبك حٌياف، البحر المحيط(7)
 [.23الزمر:  ] (8)
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ْظَك٨َ اْۡلَِؽيِر ٠ِذَةثًة﴿تعالى: 
َ
َل أ ٍـّ كؿ الكتاب مف لدف ، فالمتأمؿ ليذه اآلية يدرؾ نز (1)﴾ال٤ٍّـ٫ُ ٩َ

رٌب العالميف منجمان، كلعؿ الدليؿ الدامغ في ىذه اآلية مف سكرة آؿ عمراف؛ لمتمييز بيف )نٌزؿ( 
ٌز اسميوي  -ك)أنىزؿ( حيث قاؿ  َل ﴿ :عى ـَ ٩

َ
ًٝة ل٧َِّة َبْيَ يََؽي٫ِْ َوأ ِّٜ ُمَىِؽّ َٟ ا١ِْ٣َذةَب ثِةْۡلَ ًَْ٤ َٔ َل  ٍـّ َ٩

جن٢ًَِ  ْؿَٝةنَ ٨٦ِ  * اَلٍّْٮَراةَ َواْْلِ ُٛ َل ا٣ْ ـَ ٩
َ
، فعند الحديث عف نزكؿ القرآف (2)﴾َرج٢ُْ ٬ًُؽى ٤ِّ٣٪ٍّةِس َوأ

ٌبرى عف تنزيمو بمضعؼ العيف )نٌزؿ(، كىذا ييالئـ نزكؿ القرآف منٌجمان، مع التكراة أٌما  عي
كاإلنجيؿ، كالتي جاءت دفعة كاحدة فناسبيا الفعؿ أنزؿ، كىذا ما أكٌده الزمخشرم في كٌشافو 

عف المقصكد بالفرقاف فيرل أٌما  ؿ: ألٌف القرآف نزؿ منجمان، كنزؿ الكتاب  في جممة،حيث قا
أنو جنس الكتب السماكية؛ ألٌنيا كميا فرقاف يفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ، أك الكتب التي ذكرىا 
كأٌنو قاليا بعد ذكره، كأنزؿ ما يفٌرؽ بيف الحؽ كالباطؿ مف كتبو، أك أراد الكتاب الرابع كىك 

 ،بكر، أك كرر ذكر القرآف الكريـ بما ىك نعت لو كمدح، مف ككنو فارقان بيف الحؽ كالباطؿالز 
 .(3)بعد ما ذكره باسـ الجنس إظياران لفضمو

 نىعَّـ:َ-62

ـى الشي فيو"ءي نىعىمان، كنىٍعمة، كنعيمان: أل"نىًع ، كطاب، كرى رى ٌعفت عينيو (4)ٌف مممسىوي نىضي ، فإذا ضي
ة ؿ:  نٌعـ فالفه فالنان، أم: رٌفيىوي كالشيءى جعمو ناعمان، قاؿ تعالى: ﴿عيٌدلى بعد لزكـ، فيقا ٍّ٦

َ
َٚأ

ْزَؿ٨٦َِ 
َ
ٮُل َرِبّ أ ُٞ ًَ ٫ُ٧َ َذ ٍّٕ ْزَؿ٫ُ٦َ َوَج

َ
نَكةُن إَِذا ٦َة ابْذََلهُ َرب٫َُّ َٚأ  ، كاسـ المفعكؿ منو مينىٌعـ.(5)﴾اْْلِ

 ىٌيأ:َ-63

ًِّۡئ نَلَة ، كفي التنزيؿ: ﴿(6)يىس ره، كالشيءى: أعٌده""ىٌيأ فالفه األمىر: تييئة، كتييئان: أصمحو، ك  َو٬َ
ا ۡمؿ٩َِة رََمؽا

َ
، فالفعؿ تعٌدل إلى المفعكؿ مف خالؿ تضعيؼ عينو، بعد أف كاف الثالثي (7)﴾٨ِۡ٦ أ

                                                 
 [.23الزمر:  ] (1)
 [.4-3آؿ عمراف:  ] (2)
 (.975أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (3)
 (.1/152ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (4)
  [.15الفجر:  ] (5)
  (.1044أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (6)
  [.10الكيؼ:  ] (7)
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الزمان )أك متعديان بحرؼ الجر(، قيؿ: "ىاءى فالف يىيىاءي ىيئة للمر: تأى بى لو، كما جاء ىذا 
ةمضارع في قكلو تعالى: ﴿الفعؿ بصيغة ال ًٞ ْؿَذ ْمؿُِك٥ ٦ِّ

َ
٨ْ أ  .(1)﴾َويَُ٭ًِّْئ ٣َُس٥ ٦ِّ

 كٌجو:َ-64

مىتو في جية كاحدةو" َؿ  إِّنِ ، قاؿ تعالى: ﴿(2)"يقاؿ كٌجيتي الشيءى: أرسى َُ ِي َذ ۡ٭ُخ وَۡصِِهَ لَِّلٍّ وَصٍّ
َٰتِ ٱ َمََٰن ۡرَضَۖٱوَ  لكٍّ

َ
راد(3)﴾ۡۡل لجعؿ إلى المفعكؿ بو ة ا، فالفعؿ )كٌجو( تعٌدل بتضعيؼ العيف، كا 

،)  .(4)الفعؿ في مكضعيف آخريف باإلضافة إلى المكضع السابؽكرد ىذ ف )كجًييى
ٌصؿ:َ-65  كى

د االنفصاؿ، كيستعمؿ الكصؿ في شياء بعضيا ببعض، كيضا"االتصاؿ: اتحاد األ
َٞ ، قاؿ تعالى: ﴿(5)عياف، كفي المعاني، فيقاؿ: كصمت فالنان، ككصمت مكدتي فالف"األ ۡؽ َو٣َ

٤ۡ٪َة لَُ٭٥ُ  ۡٮَل ٱَووٍّ َٞ ُؿونَ  ٣ۡ ٤ٍُّ٭٥ۡ َحَذَؾ٠ٍّ َٕ ، كجاء في تفسير ىذه اآلية:" أننا أتبعنا بعض القكؿ (6)﴾٣َ
 ،بعضان في اإلنزاؿ؛ ليتصؿ التذكير، كالنظـ، لتقترف الدعكة بالحجة، كالمكاعظ بالمكاعيد

: ، كعميو فإف (7)كالنصائح بالعبر، لعميـ يتذكركف فيؤمنكف كيطيعكف" المقكد كصمو األمري
، فالتضعيؼ أٌما  و، فالفعؿ الثالثي المجٌرد متعدًّ بنفسو إلى مفعكؿ كاحد،تبمغ كٌصمتي لو األمر 

جعؿ لنقؿ معنى الفاعؿ إلى المفعكؿ، كتٌعدل إلى الثاني بحرؼ الجر)كٌصمنا ليـ القكؿ( فيي 
 مف ىذا الباب.

ٌصى:َ-66  كى

صالح كقربى، كأصميا الكصؿ، يقاؿ: كصاه إذا  "الكصٌية: التقدـ إلى الغير بفعؿ فيو
ى" كصمو، ككٌصاه إذا فٌضمو، كأفٌ  ، كمنو قكلو تعالى: (8)المكًصي يصؿ فعمو بفعؿ المكصى

                                                 
  [.16الكيؼ:  ] (1)
  (.856ي، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صاألصفيان (2)
  [.79األنعاـ:  ] (3)
 [.22، القصص:76النحؿ: ] (4)
  (.873األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (5)
  [.51القصص:  ] (6)
  (.2/195البيضاكم، تفسير البيضاكم )مج (7)
  (.1/88)مج مرجع السابؽال (8)



 

 

 149 

﴿ َٰ ٓ  َوَوَّصٍّ َِٰه  ثَِ٭ة ٮُب  ثَج٫ًِِ  ٥ُ  ۧإِثَۡر ُٞ ٕۡ ٌصى فالنان: جعمو كصٌيو، كبالشيء (1)﴾ َوَي ، كجاء في الكسيط كى
و، أك جعؿ الشيء الميٍكصى بو كصٌيتوفالنان: أمرهي بو كفرضو عمي

المكاضع التي جاءىا أٌما  ،(2)
اسـ الفاعؿ أٌما  ،(3) ( مكاضع8ىذا الفعؿ فقد تكٌزعت عمى النحك اآلتي: بصيغة الماضي في )

ٮص   ٨٦ِ َػةَف  َذ٨٧َۡ  تعالى: ﴿ سبحانو حيث قكلو ،فجاء في مكضع كاحد ة ٦َّ ًٛ وۡ  َص٪َ
َ
ة أ ۡو٤َطَ  إِز٧ۡا

َ
 َٚأ

 .(4)﴾ ٥ۡ ثَحۡ٪َ٭ُ 

67- :  يىس رى

: يىسىران فيك يىسير: سيؿ  ،"يىسىرى الشيءي: يىٍسران: سيؿ، كالف، كانقاد، ككذلؾ: يىًسرى الشيي
" كيىسيرى الشيءي: ييٍسران كيىسىارةن: خؼ 
ۡ ، قاؿ تعالى: ﴿(5) ۡمؿِي ِلٓ  َويَِّسِ

َ
خطبو ، "لٌما أمره ا ب(6)﴾أ

أف يشرح صدره، كيفسح قمبو لتحمؿ أعباء  -عميو السالـ-عظيـ، كأمرو جسيـ سألو مكسى
بياـ المشركح، كالميٌسر أكالن، ثـ رفع بذكر ر عمى مشقاتيا. . . كفائدة )لي( إالمسئكلية، كالصب

ٌعفت ، فالثالثي المجرد الـز في صكره ا(7)الصدر، كاألمر تأكيدان، كمبالغةن" لثالث، فإذا ما ضي
ي اآلية السابقة؛ ألٌف مع التضعيؼ معنى الجعؿ بنفسو إلى المفعكؿ بو، كما ف عينو عيٌدم
 ،(8)( مكاضع8)جاء في:المضارع فعف مكاضع ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ أٌما  كالتصيير،

 ُث٥ٍّ  تعالى : ﴿ تبارؾ ك كالماضي في مكضع كاحد ىك في قكلو ،(9)مر في مكضعيف كاأل
ب٢ًَِ ٱ ه لكٍّ َ انطمؽ منيا ديننا الحنيؼ فيك ديف الفطرة، . كىذا يؤكد ركح التيسير التي (10)﴾ُۖيَِسٍّ

ُٙ  ََل قاؿ تعالى: ﴿حيث  كما جيعؿ عمى اإلنساف فيو مف حرج ِ ُ ٱ يَُس٤ّ ًكة هللٍّ ۡٛ َ٭ة   إَِلٍّ  َج َٕ  .(11)﴾وُۡق
 

                                                 
 [.132البقرة:  ] (1)
  (.1081س، كآخركف، المعجـ الكسيط )صأني (2)
 [.15، األحقاؼ:14، لقماف:8، العنكبكت:152-151-144، األنعاـ:131، النساء:132البقرة:  ] (3)
 [.182البقرة: ] (4)
  (.1108أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(5) 
  [.26طو:  ](6) 
  (.2/46البيضاكم، تفسير البيضاكم )مج (7)
  [.17-10، الميؿ:8، األعمى:40-32-22-17لقمر:،، ا97مريـ: ] (8)
  [.58، الدخاف:26طو: ] (9)

  [.22عبس: ] (10)
  [.286البقرة:  ] (11)
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َبتضعيؼَالعيفَفيَالقرآفَالكريـ:َيفمفعكلَإلىَمتعديةالالثاني:َاُلفعاؿََالمطمب

ت إلى كبتضعيؼ عينيا تعدٌ  ،ية إلى مفعكؿ كاحدالمتعد الثالثية يشمؿ ىذا المطمب األفعاؿ
 المفعكؿ الثاني.

:بَىَ-1 رى  ص 

رٍ "أبصرتو )برؤية العيف(: إبصاران، كبى  كبالكسر لغة: بصران بفتحتيف:  -بالضـ –بالشيء  تي صي
، فأنا بصير بو، يتعدل بالباء في المغة الفصحى، كقد  يتعدل بنفسو، كىك ذك بصرو عممتي

، فيقاؿ بٌصرتو الشيءى أم عمـ كخبر  كبصيرة؛ أك بو  ة، كيتعدل بالتضعيؼ إلى مفعكؿ ثافو
وَجُ٭٥ۡ  ، حيث قاؿ تعالى: ﴿(1)تبصيران  ُ ذَِؽي لَٮۡ  ل٧ُۡۡضؿِمُ ٱ يََٮدَّ  ُحَجۡصٍّ ۡٛ ، عيٌدل الفعؿ بتضعيؼ (2)﴾َح

المفعكؿ الثاني، ك )كاك الجماعة( نائب ىي:  عينو إلى المفعكؿ الثاني؛ إٍذ )ىاء الغائبيف(
 .(3)ؿالفاع

 بىٌمغ:َ-2

، (4)ٌياهأبمغوي، كفالنان الشيءى: أبمغو إ كقد يتعٌدل ىذا الفعؿ بتضعيؼ العيف، فىٍيقاؿ: بىم غ الشيءى:
ر،  لى مفعكليف أحيانان أيخى كعميو فإٌف التضعيؼ لمعيف ييعدٍّم ىذا الفعؿ إلى مفعكؿ كاحد تارة، كا 

ُُ٘س٥ْ رَِقةََلِت َرِبّ لو تعالى: ﴿ككٌؿ ذلؾ مرتبط بتحقؽ إرادة الجعؿ كالتغيير، نحك قك  ِّ ث٤َ
ُ
 ،(5)﴾خ

َٟ ٨٦ِ ما جاء متعديان إلى مفعكؿ كاحد، فنحك قكلو تعالى: ﴿أٌما  ٩ـَِل إََِلْ
ُ
ْٖ ٦َة أ ِّ َ٭ة الؿٍُّقٮُل ث٤َ حَّ

َ
يَة خ

 َٟ ِّ ب َْ٘خ رَِقةََل٫َُ   رٍّ ٢ْ َذ٧َة ث٤ٍَّ َٕ ْٛ جاء ف الكريـ  ع ىذا الفعؿ في القرآفعف مكاضأٌما  ،(6)﴾ِإَون ٥ٍّْ٣ َت

                                                 
 (.1/50الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.11المعارج:  ] (2)
 (.8/66الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (3)
 (.90أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (4)
 [.39، األحزاب:23، األحقاؼ:79-98األعراؼ: ] (5)
 [.67المائدة:  ] (6)
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ف جاء بصيغة ، في حي(2) كبصيغة المضارع في مكضعو كاحد ،(1) ( مكاضع3ماضيان في )
 .(3)األمر في مكضعيف

 بىكَّأ:َ-3

٤٧ُِٮا ، قاؿ تعالى: ﴿(4)"بىك أ فالنان منزالن: أنزلو، ك بىك أ المنزؿ لو: أعٌده كىٌيأه" َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َو َواَّلٍّ
ئَ  ةِۡلَةِت نَلَُجٮِّ َؿًٚةالىٍّ ُٗ ٨َ اْۡلَ٪ٍّحِ  ، ك)المالحٌظ أف ٌبكأ( إذا تضٌمف معنى )أنزؿ( يىتىعٌدل (5)﴾٪ٍُّ٭٥ ٦ِّ

ًَة َظَكَ٪حً ﴿ :عز  كجؿ  -لمفعكليف، كما في اآلية السابقة، كقكلو  جْ َئ٪ٍُّ٭٥ْ ِػ ادلَّ ، أٌم داران (6)﴾نَلَُجٮِّ
عف المفعكؿ المطمؽ )صفتو(  حسنة )مفعكؿ بو ثافو لػ )بٌكأ(  المتضمف معنى أنزؿ، أك نائب

ٌز اسميوي -ةن حسنةن(، كقكلو ئى بً إذا كاف )ٌبكأ( بمعنى )ىٌيأ(، كالتقدير )تكٍ  ثَْؿا٥ًَِ٬ ﴿ :عى ٩َة ِْلِ
ْ
ِإَوذْ ثَٮٍّخ

، بمعنى ىٌيأ، فتعدم لكاحدو )مكاف البيت(، كىذا أرجح مما ذىب إليو أبك البقاء (7)﴾٦َََّكَن اْۡلًَِْخ 
قكلو أٌما  ،(8)إبراىيـ زائدة، كالفعؿ بمعني )أنزؿ( فيك متعد  لمفعكليف مف قكلو: إٌف )الالـ( في

رِْض َتذٍِّؼُؾونَ تعالى: ﴿
َ
ُز٥ْ ِػ اْۡل

َ
، فمتعد  لمفعكؿ كاحد )كاؼ المخاطبيف(، كالفعؿ (9)﴾َوبَٮٍّأ

 ِوْؽقٍ قكلو تعالى: ﴿أٌما  بمعنى )أسكنكـ(،
َ
أ ان٢ًَِ ٦َُجٮٍّ ٩َة ثَِن إِِْسَ

ْ
ْؽ ثَٮٍّخ َٞ ، فبمعني )أنزلنا( (10)﴾َو٣َ

 .(11)مطمؽ لمفعكليف، كقيؿ: )مبٌكأ( مفعكؿ متعد  
 ثىٌكب:َ-4

 .(12)د صكتو""ثىابى يىًثكب )ثىٍكبان كثيؤيكبان(: رجع، كثىك ب الداعي تثكيبان: ردٌ 

                                                 
 [.23، األحقاؼ:68-62األعراؼ: ] (1)
 .[39األحزاب: ] (2)
 [.67-67المائدة: ] (3)
 (.95أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (4)
 [.58العنكبكت:  ] (5)
 [.41النحؿ:  ] (6)
 [.26الحج:  ] (7)
 (.125-5/124لقرآف الكريـ كبيانو )جينظر، الدركيش، إعراب ا (8)
 [.74األعراؼ:  ] (9)

 [.93يكنس:  ] (10)
 (.3/377الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (11)
 (.1/87الفيكمي، المصباح المنير)ج (12)
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٤ُٮنَ كجاء في الكشاؼ في قكلو تعالى: ﴿ َٕ ْٛ ةُر ٦َة ََك٩ُٮا َح ٍّٛ ، ثٌكبو كأثابو (1)﴾٢ْ٬َ زُٮَِّب ا١ُْ٣
مٍّفى (2)بمعنى: جازاه ، فالتضعيؼ جاء لمتعدية، كقد يقاؿ إف التعدية ىنا مف التضميف، حيث ضي

ًزم فىعيدٍّم إلى مفعكليف كىك األرجح.  الفعؿ )ثىكُّب( معنى الفعؿ: جي

ٌذر:َ-5  حى

،حذ   ، كحًذر الشيء ر حذران: تىيىٌقظ كاستعد ، مف باب تعب، فيك حًذره  كمنو: خافو ،كحاذره
ٌذرىه الشيءى كمنو خٌكفوأٌما  منو،كاحترز  حى

َك٫ُ ، قاؿ تعالى: ﴿(3) ْٛ رُُز٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ َج فالفعؿ ، (4)﴾َوُيَعِؾّ
حيانان ينصب الثاني و )كاؼ المخاطبيف ك نفسو( كأبعد تضعيؼ عينو تعٌدل إلى مفعكليف بنفس

 بنزع الخافض.
مَّؿ:َ-6  حى

مٍ  مىؿى الشيءى عمى ظير الٌدابىًة حمالن كحي ، قاؿ (5)النان: رفعو ككضعو عميو"ييقاؿ: "حى
ٮْمِ تعالى: ﴿ َٞ ٨ زِيَ٪حِ ا٣ْ ْوَزاًرا ٦ِّ

َ
ٰـ١َِ٪ٍّة مُح٤َِّْ٪ة أ أٌما  ، فالفعؿ متعد  إلى مفعكؿ كاحد بنفسو،(6)﴾َو٣َ

ٍممىوي، كبتضعيؼ العيف: حٌممو الشي جاء متعديان، كعميو فػ )نا( في قكلو  ءى، كاألمىر: كٌمفو حى
ٍمنىاتعالى: ) مٍّ ئب الفاعؿ ك )أكزاران( المفعكؿ بو الثاني، كقد جاء ىذا الفعؿ  بصيغة ( ناحي

كناسب ىذه المكاضع حذؼ الفاعؿ كبناء الفعؿ  ( مكاضع،4الماضي المبني لممجيكؿ في )
ال ينسب السكء إلى نفسو، تنزييان لو كتعظيمان كالمكاضع  -تبارؾ كتعالى –ا  لممجيكؿ ألفٌ 

 .(8)فقطكضع كاحد المضارع ففي مأٌما  ،(7)ىي:
 
 
 

                                                 
 [.36المطففيف:  ] (1)
 (.2/134ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (2)
 (.183/ص( ،أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )126/ 1ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج(3) 
 [.30-28آؿ عمراف:  ](4) 
 (.221-220أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(5) 
 [.78طو:  ](6) 
 [.5، الجمعة:54-54،النكر:87طو: ] (7)
 [.286البقرة: ] (8)
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ٌكؿ: -7  خى

ٌمكتكو" ٍكالن: تٌعيده كأصمحو، كأخكلتؾ الشيء: مى اؿ الماؿ، كعمى الشيء خى ، ككذلؾ (1)"خى
٪٫ُْ خٌكلتؾ الشيءى، نحك قكلو تعالى: ﴿ ٧ًَْٕح ٦ِّ ِ َلُ ٩ ، فالفعؿ تعٌدل إلى المفعكؿ الثاني (2)﴾ُث٥ٍّ إَِذا َػٮٍّ
     بصيغة الماضي، في)خٌكؿ( في القرآف الكريـ  د كردتبيمزة النقؿ، كتضعيؼ العيف، كق

 التعدية باليمزة ليذا الفعؿ فمـ ترد في القرآف الكريـ.أٌما  ،(3)( مكاضع3)

 ذىٌكر:َ-8

ٍير؛ كليذا اقتصر جماعة عميو، كييعىٌدل المنير جاء في المصباح    : "ذىكيرى بالٌضـٌ ال غى
 ،الكسيط ففيو "ذىكىرى الشيءى ًذٍكران، كذيٍكران أٌما  ،(4)باأللؼ، كالتضعيؼ، فيقاؿ: أذكرتو، كذكٌرتو"

( بالتضعيؼ كاليمزة ييعٌدل إلى مفعكؿ كاحد، ، كعميو فإفٌ (5)كًذٍكرل، كتىٍذكاران: حفظو" أٌما  )ذىكيرى
)ذىكىر( فيك متعد  أصالن لكاحد، كبيما يتعٌدل إلى الثاني، الذل قد يككف محذكفان، نحك قكلو 

٢ٍّ تعالى: ﴿ ٌِ ن دَ
َ
ْػَؿىَٰ  أ

ُ
َؿ إِْظَؽا٧َ٬ُة اْۡل أم: )تذكر األخرل الشيادة إف  ؛(6)﴾إِْظَؽا٧َ٬ُة َذُذَؾ٠ِّ

ضٌمت(، كفي ىذا ايماءه الى شدة االىتماـ بشأف اإلذٍّكار، بحيث صار ما ىك مكركهه، كأنو 
عف مكاضعو في القرآف الكريـ فقد جاء أٌما  ،(7)مطمكب ألجمو مف حيث ككنو مفضيان إليو

األمر مف أٌما  ،(9) ( مكاضع8المضارع فقد جاء )أٌما  ،(8) ( مكاضع11ماضي في )بصيغة ال
،في حيف جاء اسـ الفاعؿ مف مصدر الفعؿ )ذك ر( (10) ( مكاضع6ىذا الفعؿ فقد جاء في )

ؿٌ في مكضع كاحد ىك قكلو تعالى: ﴿ ٩َخ ٦َُؾ٠ِّ
َ
٧َة أ ْؿ إِجٍّ  .(11)﴾ََٚؾ٠ِّ

                                                 
 (.159الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (1)
 [.8الزمر:  ] (2)
 [.49-8، الزمر:94:األنعاـ ] (3)
 (.1/209الفيكمي، المصباح المنير)ج(4) 
 (.336أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (5)
 [.282البقرة: ] (6)
 (.2/57ينظر، األلكسي، ركح المعاني )ج (7)
، 69، يػػػػس:22-15، السػػػجدة:73، الفرقػػػػاف:57، الكيػػػؼ:165عػػػػراؼ:، األ44، االنعػػػاـ:20-13المائػػػدة: ] (8)

 [.13الصافات:
 [.30-24، ىكد:210-57-3، األعراؼ:152-7، آؿ عمراف:282البقرة: ] (9)

 [.21، الغاشية:29، الطكر:55، الذاريات:45، ؽ:5براىيـ:إ، 70االنعاـ: ] (10)
 [.21الغاشية: ] (11)
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ٌكج:َ-9  زى

عٌدل بنفسو إلى اثنيف؛ ألٌنو بمعنى أنكحتو امرأة، كأجاز األخفش "زٌكجتي فالنان امرأة: يت
زيادة الباء في المفعكؿ الثاني )بامرأة(، كقد نيقؿ عف أزد شنكءة تعٌديتًو بالباء، كقيؿ تزٌكج في 

َٟ َوَزوٍّْصَ٪ة٥٬ُ َِبُٮٍر ِخيٍ  : ﴿، نحك قكلو تعالى(1)بني فالف" ِ خرل عف المكاضع األأٌما  ،(2)﴾ ٠ََذَٰل
مكضع كاحد بصيغة خر بصيغة الماضي، كفي أي  ( مكاضع3ي )فف لتي جاءىا ىذا الفعؿ ا

 .(3) المضارع عمى النحك اآلتي:

 سىٌمى:َ-11

لى  أف )سىٌمى( مف األفعاؿ التي تتعدلجاء في البحر المحيط  إلى كاحد بنفسيا، كا 
ثباتو ىك األصؿ، نقكؿ: سٌميتي ابني بز  يدو كسمٌيتو زيدان آخر بحرؼ الجر، كيجكز حذفوي، كا 

 .)المتقارب( يقكؿ الشاعر:
سيمٍّ   (4)ككاف أبكؾ ييسىم ى الجعىؿٍ             رٍّ العًظاـ         تى كىعبان ًبشى يٍ كى

، رغـ أف كثيران مف (5)سٌمى بالجعؿ، كىك باب مقصكر عمى السماعك يي  بكعبو  ٌميتى سي ك  :أم
 ،اتو( إلى المفعكؿ الثاني بحرؼ الجرالنحاة يركف اف األصؿ ىك تعدية الفعؿ )سٌمى كأخك 

عف مكاضع ىذا الفعؿ في القرآف فمنيا أٌما  كعند حذفو ينصب ىذا المفعكؿ بنزع الخافض،
ًُْذَ٭ة َمْؿَي٥َ قكلو تعالى: ﴿ باقي ىذه المكاضع فقد جاءت عمى النحك اآلتي أٌما  ،(6)﴾ ِإَوِنّ َق٧ٍّ

جاءت في ف ٍمٌسم ى( ر الفعؿ سيٌمي )اسـ المفعكؿ مف مصدأٌما  ،(7) ىي:( مكاضع 7في)
 .(8)( مكضعا21)
 
 

                                                 
 (.1/259ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.54الدخاف: ] (2)
 [.50)المضارع( ففي: الشكرل:أٌما  ،7كير:، التك20، الطكر:37)الماضي( األحزاب: ] (3)
 .(1/415)ج األدب خزانةالبغدادم، (، 335ديكاف األخطؿ )ص (4)
 (.2/458حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (5)
 [.18، اإلنساف:23، النجـ:40، يكسؼ:71، األعراؼ:36آؿ عمراف: ] (6)
:، ا78، الحج:40، يكسؼ:71، األعراؼ:36آؿ عمراف: ] (7)  [.18، االنساف:23، النجـ:8لرـك
، 33-5، الحػػػػػج:129، طػػػػػو:61،النحػػػػػؿ:10، إبػػػػػراىيـ:2، الرعػػػػػد:3، ىػػػػػكد:60-2، األنعػػػػػاـ:282البقػػػػػرة: ] (8)

 [.4، نكح:3، األحقاؼ:14، الشكرل:67، غافر:42-5، الزمر:45-13، فاطر:29، لقماف:53العنكبكت:
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 سٌكل:َ-11

: ًسكنل: استقاـ أىٍمريهي، كأىٍسكىل: استقاـ كاعتدؿ، ك فالف استقاـ أمره، ك الشيءى:     سىًكم الٍرجؿي
سٌكل الشيءى: قٌكمو كعٌدلو أٌما  جعمو سكيان، كالشيءى بالشيءى: ٌسكاهي بو، كالشيءى: تركو، كأغفمو،

َُٰ٭٨ٍّ  ﴿، نحك قكلو تعالى : (1)سىٌكياكجعمو  ك َٓ  ََٚكٮٍّ ِۚ  َقۡج َٰت  ، كقد كرد ىذا الفعؿ ماضيان في (2)﴾َقَمََٰن
عؿ في مكاضعو المختمفة جاء ف، فال(4)، كبصيغة المضارع في مكضعيف(3)( مكضعان 12)

 متعديان الى مفعكؿ كاحد  بتضعيؼ عينو.

 طىٌكؽ:َ-12

طٌكقتي الشيى جعمتو طكقو، كيعٌبر بو عف التكٌمؼ"أٌما  "أطقتي الشيءى إطاقة: قىًدٍرتي عميو،
(5) ،

ًَة٦َحِ قاؿ تعالى: ﴿ ٮٍُّٝٮَن ٦َة َِب٤ُِٮا ث٫ِِ يَٮَْم ا٣ِْٞ َُ ًُ ، فالتضعيؼ جاء لمتعدية، كأفاد معنى (6)﴾َق
 .التكٌمؼ

 ظمَّؿ:َ-13

ؿ كذا ظاٌل، : ظىؿ  الشيءي ظاللة: داـ ظمو )فعؿ تاـ( كظؿ  فالف يفعالكسيط  جاء في المعجـ "
، كىك أعـ  مف الفٍيًء، فإٌنو يقاؿ: ًظؿُّ (7)"ليكالن: فعمو نياران )فعؿ ناقص(ك ظي  حٍّ : ًضدُّ الضٍّ ، الظؿُّ

: ًظٌؿ، كال ييقاٌؿ الفٍيءي إاٌل لما زاؿ  الميؿ، كًظؿُّ الجٌنة، كيقاؿ لكؿٍّ مكضع لـ تصؿ إليو الشمسي
( (8)كعف الرفاىيةعنو الشمس، كييعٌبر بالظؿ عف العزة كالمنعة،  ، كلتعدية ىذا الفعؿ )ظؿ 

مني الشجر، نحك قكلو تتصؿ بو ىمزة النقؿ، فنقكؿ: )أظٌمني فالف(، كالتضعيؼ نحك: ظمٌ 
٧َةمَ تعالى: ﴿ َ٘ ٤ًَُْس٥ُ ا٣ْ َٔ ٤ٍّ٤َْ٪ة  َّ  ، كلـ يرد في القرآف الكريـ تعدية ىذا الفعؿ )ظٌؿ( باليمزة.(9)﴾َو

                                                 
 (.491ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.29البقرة:  ] (2)
، 28، النازعػػػػػػػات:4، القيامػػػػػػة:72، ص:9، السػػػػػػجدة:37، الكيػػػػػػؼ:29، الحجػػػػػػر:42، النسػػػػػػاء:29البقػػػػػػرة: ](3) 

 [.17-7، الشمس:2، األعمى:7االنفطار:
 [.4، القيامة:98الشعراء: ] (4)
 (.2/381الفيكمي، المصباح المنير)ج (5) 
 [.180آؿ عمراف:  ] (6)
 (.2/604يط )جأنيس، كآخركف، المعجـ الكس (7)
 (.535األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر،  (8)
 [.57البقرة:  ] (9)
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 :ؼَىعىرَََّ-14

ٌعفٍت عينيو )عٌرفتيوي الشيءى( تعٌدل إلى المفعكؿ (1)فة كًعرفانان: عممتو""عرىفتي الشيءى ًعر  ، فإذا ضي
ٍْٕي الثاني، كما في قكلو تعالى: ﴿ ٨ َب َٔ َْٔؿَض  َ

٫ُ َوأ ٌَ ْٕ ؿٍَّف َب ، فالمفعكؿ األكؿ محذكؼ، (2)﴾َٔ
َذَ٭ة َويُْؽِػ٤ُُ٭٥ُ اْۡلَ٪ٍّ : ﴿في قكلو تعالى )عٌرفيا( بعضوى، كقد كرد ىذا الفعؿ :كالتقدير ؿٍّ َٔ َح 

)عٌرفيـ الجنة( لكٍف التركيز كاف عمى المفعكؿ الثاني؛ ألٌنو مركز االىتماـ  :كالتقدير ،(3)﴾لَُ٭٥ْ 
 كمناط الحديث.

 عمَّـ:َ-15

ًمـ ًعٍمما: حصمت لو حقيقةي معرف ، كقيؿ إٌف العمـ: إدراؾ (4)و"ًة الشٍيء، ك الشيءى: عرفو كتيق ن"عى
األكؿ: إدراؾي ذات الشيء كالثاني: الحكـ عمى الشيء بيكجكد  الشيء بحقيقتو، كذلؾ ضرباف:

 شيء ىك مكجكد لو، أك نفي شيءو ىك منفىُّ عنو.
٧َُ٤ُْٕ٭٥ْ فاألكؿ: متعٌد إلى مفعكؿ كاحد نحك قكلو تعالى: ﴿ ٧َُ٤ْٕٮَجُ٭٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ َح أٌما الثاني: ، (5)﴾ََل َت

٧ِ٤ْ فمتعٌد إلى مفعكليف نحك قكلو تعالى: ﴿ َٔ متو ففي أعممتيوي كعمٌ أٌما  ،(6)﴾ُذ٧ُٮ٨٬ٍُّ ُمْؤ٦َِ٪ةٍت َٚإِْن 
 ،األصؿ كاحد، إاٌل أٌف اإلعالـ اختٌص بما كاف بإخبار سريع، كالتعميـ اختص بما يككف بتكرير

ْق٧َةَء ، حيث قاؿ تعالى: ﴿(7)كتكثير حتى يحصؿ منو أثر في نفس المتعمـ
َ
٥ٍَّ٤ آَدَم اْۡل َٔ َو

ٌعفت ، فالثالثي المج(8)﴾َُكٍَّ٭ة رد جاء متعديان إلى مفعكؿ كاحد، فإٍف أردنا تعديتو إلى آخر ضي
عينو، كما في اآلية السابقة )آدـ( مفعكؿ أكؿ، ك )األسماء( المفعكؿ الثاني، كقد تكرر ىذا 

 ( مكضعان 24الكزف لمفعؿ في كثير مف المكاضع في القرآف الكريـ بصيغة الماضي في)

                                                 
 (.331الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (1)
 [.3التحريـ:  ] (2)
 [.6محمد:  ] (3)
 (.316الياس، كناصيؼ، معجـ عيف الفعؿ )ص (4)
 [.60األنفاؿ:  ] (5)
 [.10الممتحنة:  ] (6)
 (.582-581-580األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7)
 [.31البقرة:  ] (8)
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اسـ المفعكؿ فجاء في مكضع كاحد أٌما  ،(2) ىي:ضعان ( مك 18المضارع ففي )أٌما  ،(1)ىي:
ُْ٪ٮنٌ  ىك قكلو تعالى: ﴿ ٥ٌٍّ٤ َّمٍّ َٕ ، كعمى ضكء االستقراء لمادة الفعؿ (3)﴾ ُث٥ٍّ دََٮ٣ٍّٮْا َخ٪٫ُْ َوَٝةلُٮا ٦ُ

( الحظ الباحث أف ىذا الفعؿ يتعدل باليمزة كالتضعيؼ،  ـى ًم إف كاف يىٍعني إدراؾ ذات ف)عى
إف كاف مف الضرب أٌما  عدل بدكنيما إلى مفعكؿ كاحد، كبيما إلى مفعكليف،و يتالشيء، فإنٌ 

الثاني المشار إليو آنفان، فإنو يتعدل إلى مفعكليف دكنيما، كما في آية سكرة الممتحنة سابقة 
ىي:  الذكر، فعٌدل بو إلى اثنيف، كيرل أبك حياف أف التعدية بالتضعيؼ ليست مقيسة، إنما

 .(4)سكاء كاف الفعؿ قبؿ التضعيؼ الزمان أـ متعديان  مقصكرة عمى السماع،
 فىٌيـ: -16

: ىيئة لإلنساف بيا يتحقؽ معاني ما ييحى   ، يقاؿ فيمتي كذا، كمنو قكلو تعالى:سُّ "الفيـي
٧َْ٪ة٬َة ُق٧ًََْ٤ةنَ ﴿ ٭ٍّ َٛ مٌ ٌما إ ، كذلؾ(5)﴾َذ ا بأف جعؿ ا لو مف فضؿ قكة الفيـ ما أدرؾ بو ذلؾ؛ كا 

مٌ بأف ألقى ذلؾ   ،ا بأف أكحى إليو كخٌصو بو، كأفيمتو إذا قمت لو حتى تصكرهفي ركعو، كا 
( متعديان بتضعيؼ العيف (6)كاالستفياـ: أف يطمب مف غيره أف يفيمو" ـى ، حيث جاء الفعؿ )فٌي

 (؛ ألٌنو قبؿ التضعيؼ كاف متعديان إلى مفعكؿ كاحد.ىاإلى المفعكؿ الثاني )

 كٌمؼ: -17

، (7)أكجبو" -بتضعيؼ عينو -و عمى مشٌقة كعيٍسر، أٌما: كىٌمفو أمران: "كىًمؼى األمىر: احتمم
كالتكٌمؼ: اسـ لما ييٍفعىؿي بمشقة، أك تصٌنع، أك تشٌبع؛ لذا صار التكٌمؼ عمى ضربيف: محمكده: 
كىك ما يتحٌراه اإلنساف ليتكصؿ بو إلى أف يصير الفعؿ الذل يتعاطاه سيالن، كالثاني: ما 

 )أنا كأتقياء أمتي بيرآءي  :صمي ا عميو كسمـ –، قاؿ (8)راءاةن كىذا النكع مذمكـيتحٌراه اإلنساف مي 
                                                 

، 101-68-37، يكسػػػػػػؼ:91، األنعػػػػػػاـ:110-4، المائػػػػػػدة:113، النسػػػػػػاء:282-102-32-31البقػػػػػػرة: ] (1)
-2، الرحمف:5، النجـ:14، الدخاف:69، يس:16، النمؿ:49، الشعراء:80، األنبياء:71، طو:66-65الكيؼ:

 [.5-4مؽ:، الع4
، 113، النسػػػػػػػػػػػػػػػاء:164-79-48، آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػراف:282-251-239-151-151-129-129البقػػػػػػػػػػػػػػػرة: ] (2)

 [.2، الجمعة:16، الحجرات:66، الكيؼ: 103، النحؿ:21-6، يكسؼ:4المائدة:

 [.14الدخاف: ] (3)
 (.1/294حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (4)
 [.79األنبياء:  ] (5)
 (.646الراغب، مفردات ألفاظ القرآف)ص  األصفياني، (6)
 (.803أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
 (.722ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (8)
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( 7)  عف كركد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ فبصيغة المضارع جاء فيأٌما  ،(1) مف التكٌمؼ(
َ٭ة ﴿ منيا قكلو تعالى: مكاضع، َٕ ًكة إَِلٍّ وُْق ْٛ ُٙ ال٤ٍّـ٫ُ َج ؼ( نيًقؿى ، فالفعؿ )يكمٌ (2)﴾  ََل يَُس٤ِّ

 ،م إلى الثاني بنفسوبالتضعيؼ مف التعدم إلى مفعكؿ كاحد، كىك )نفسان( إلى التعدٍّ 
 كىك)كسعيا(.

 مٌتع: -18

تىاعة، جاد،     تيعى الشيءي مى ٌد الجكدة، كمى تىع الشيءي: ميتيكعان: بمغ حى مٌتع: فيقاؿ مٌتعة ا أٌما  "مى
يؼ كسيمتاف يتعٌدل بيما ىذا الفعؿ الالـز فإف اليمزة، كالتضع ؛، كعميو(3)بالشيء: أمتعو بو"

ًَةةِ ﴿قكلو تعالى: أٌما  إلى مفعكلو، ٪ُْ٭٥ْ ز٬ََْؿةَ اْۡلَ ْزَواًصة ٦ِّ
َ
َْٕ٪ة ث٫ِِ أ َٟ إَِلَٰ ٦َة ٦َذٍّ نٍّ َخًْجًَْ َوََل َت٧ُؽٍّ

ًَة جْ  فٌ ، فإٌنو مف ذاؾ الباب، أم: مف تعٌدم الفعؿ إلى مفعكؿ كاحد، كىك )أزكاجان(، أك أ(4)﴾ادلَّ
المفعكؿ الثاني لػ: ىي:  ىذا الفعؿ تضٌمف معنى أعطينا المتعٌدم إلى مفعكليف، فتككف )زىرة(

مكاضع(، كبصيغة الماضي في  3، كقد كرد ىذا الفعؿ بصيغة المضارع في )(5) )مٌتٍعنا(
 .(6(ي:مكضعيف، كاألمر في مكضع كاحد عمى الكجو اآلت

 نٌبأ: -19

، كال يقاؿ لمخبر في " النبأي خبر ذك فائدة عظيمة، ي ، أك غمبة ظفو حصؿ بو عمـه
 ،ف ىذه األشياء الثالثة، كلتضمف النبأ معنى الخبر يقاؿ: أنبأتو بكذااألصؿ نبأه، حتى يتضم  

: ، قاؿ تعالى(7)كقكلؾ: أخبرتو بكذا، كلتضمنو معنى العمـ قيؿ أنبئتو كذا، كقكلؾ: أعممتو كذا"

                                                 
كفػػي نسػػخة )أبػػرآء( جمػػع )بػػرمء( كػػػ )نصػػيب ك أنصػػباء( ركاه الػػدار قطنػػي فػػي األفػػراد مػػف حػػديث الزبيػػر بػػف  (1)

لتكمػػؼ كصػػالحك أمتػػي كاسػػناده ضػػعيؼ، كنقػػؿ الحػػافظ السػػخاكم عػػف النػػككم أنػػو قػػاؿ: العػػكاـ أال إنػػي بػػرمءه مػػف ا
نيينا عف التكمؼ(، أخرجو البخارم (-رضي ا عنو–ليس بثابت ، يعني: بمفظ المصنؼ، كيركل مف قكؿ عمر 

 (. 6/242حياء عمـك الديف )جإاتحاؼ السادة المتقيف بشرح  -عنورضي ا –مف حديث أنس بف مالؾ 
 [.286البقرة: ] (2)
 (.889أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(3) 
 [.131طو:  ] (4)
 (269 /6)ج حياف، البحر المحيط  ، أبك (744-4/743قرآف الكريـ كبيانو )جينظر، لدركيش، إعراب ال(5) 
 [.236)األمر(:البقرة: 88الحجر: 98)الماضي(: يكنس: 48-3، ىكد:126)المضارع(: البقرة: ] (6)
 (.789-788األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7)
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﴿ ٨ ْيٍ ٦ِّ
ِّبُُس٥ ِِبَ ُؤ٩َب

َ
٣َُِٰس٥ْ ٢ُْٝ أ ٍف كاف في (1)﴾َذ ، فحاؿ ىذا الفعؿ مع التعدية حاؿ )أنبأ(، كا 

عف مكاضعو في القرآف الكريـ فجاءت عمى النحك أٌما  تضعيفو مع التعدية التكرار، كالمبالغة،
 .(2)عان مكض (37اآلتي: بصيغة المضارع في)

مف خالؿ المالحظ ك ، (3) كىي:( مكاضع 5كاألمر في ) ،( مكاضع4الماضي ففي )أٌما 
المضارع بداللتو عمى استقراء مادة )نبأ( في القرآف الكريـ أف غالبية استعماليا كاف بصيغة 

، كىذا يالئـ رسالة السماء التي تعتمد عمى نقؿ األنباء العظيمة، كاألخبار التجدد كاالستمرار
 الجميمة عف األمـ السابقة، لتككف عبرةن كعظة، كحجة عمى األمة.

ٌفي:َ-21  كى

فى  ـى العىيٍ  ى بعيًدًه يىًفيكى ٌفي تكفية: فبذؿي الشيء أٌما  ، كلـ ينقض حفظو،دى كفاءن، كأكفى: إذا تم  كى
ٌفيى  كافيان، كاستيفاؤه، كتناكلو كافيان، كقد عيٌبر عف المكت كالنكـ بالٌتكى
ال٤ٍّـ٫ُ َحَذَٮَّفٍّ قاؿ تعالى: ﴿ ،(4)

َف ِظَي َمْٮدَِ٭ة ُٛ ٩
َ
ْ٭ِؽُك٥ْ قاؿ تعالى: ﴿كالقرآف جاء بأكفى  ،(5)﴾اْۡل َٕ ِ وِف ث

ُ
ْ٭ِؽي أ َٕ ِ ْوُٚٮا ث

َ
، (6)﴾َوأ

اىىد، عى عىاًىد كالمي كذلؾ باإليماف كالطاعة، أكًؼ بعيدكـ بحسف اإلثابة، كالعيد يضاؼ إلى المي 
فالفعؿ  ،(7)األكؿ )بعيًده( مضاؼ إلى الفاعؿ، كالثاني )بعيدكـ( مضاؼ إلى المفعكؿ كلعؿ  

فىى( الثالثي،متعدًّ بحرؼ الجر، كاليمزة  قكلو تعالى: أٌما  فيو ليست لمتعدية فيك بمعنى )كى

                                                 
-94-64، التكبػػة:164-159-143-108، األنعػػاـ:105-60-48-14، المائػػدة:49-15آؿ عمػػراف:  ] (1)
-78، الكيػػػػػػػػؼ:51-49، الحجػػػػػػػػر:33، الرعػػػػػػػػد:45-37-36-15، يكسػػػػػػػػؼ: 103-18، يػػػػػػػػكنس:94-105

، 7، الزمػػػػر:14، فػػػػاطر:7، سػػػػبأ:23-15لقمػػػػاف:، 8، العنكبػػػػكت:221، الشػػػػعراء:64، النػػػػكر:72،الحػػػػج:103
 [.13، القيامة:3-3-3، التحريـ:7، التغابف:8، الجمعة:7-6، المجادلة:28، القمر:36، النجـ:50فصمػ:

-94-64، التكبػػػػة:164-159-108-60، األنعػػػػاـ:105-60-48-14، المائػػػػدة:49-15عمػػػػراف: آؿ  ] (2)
  =221، الشعراء:64، النكر:72،الحج:103-78ؼ:، الكي33، الرعد:45-15، يكسؼ: 23-18، يكنس:105

-6، المجادلة:28، القمر:36، النجـ:50، فصمػت:7، الزمر:14، فاطر:7، سبأ:23-15، لقماف:8العنكبكت:=
 [.13، القيامة:7، التغابف:8، الجمعة:7

، 36، يكسػػػػػػؼ:143نعػػػػػػاـ:)أمػػػػػػا )األمر(:ففػػػػػػي: األ 3-3، التحػػػػػػريـ:37، يكسػػػػػػؼ:94])الماضػػػػػػي(: التكبػػػػػػة: (3)
 [ 3، التحريـ:51-39الحجر:

  (.878ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
  [.142الزمر:  ] (5)
  [.40البقرة:  ] (6)
  (.1/57ينظر، البيضاكم، تفسير البيضاكم )مج (7)
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ة ٠ََكجَْخ ﴿ ٍف ٦ٍّ ْٛ ًَْخ ُكَّ َج ِّ ، فالفعؿ ىنا متعديان لمفعكليف، األكؿ نائب الفاعؿ )كٌؿ(، (1)﴾َوُوٚ
ضح مف كالثاني )ما المكصكلة(، فتضعيؼ عيف الفعؿ )كفى( تضعيؼ نقؿ كتعدية، كما ات  

ا ىك كارد في آياتو أخر مف القرآف الكريـ مكزعةن عمى الكجو اآلتي: بصيغة ككم ،اآلية السابقة
؛ كيعمؿ بعض (2)ي:عمى الكجو اآلت ( مكاضع5كالمضارع في ) ،( مكاضع4الماضي في )

كىذا ما  ،النحاة لتعدم الفعؿ )كٌفى( إلى مفعكليف لتضمنو معنى الفعؿ )جازل أك أعطى(
 تارة متعديان لمفعكؿ كاحد، كأخرل متعديان لمفعكليف. لنا مجيء ىذا الفعؿ )كفى( ري يفسٍّ 
 كٌلى:َ-21

ؿى شيئاف فصاعدان حيصكالن ليس بينيما ما ليس منيما كييستعار  الكالءي كالٌتكالي: أف يىٍحصي
كقكليـ  ،ذلؾ لمقرب مف حيث المكاف، أك الٌنسبىة، أك الديف، أك الصداقة كالنٍصرة كاالعتقاد

ل ى( إذا عيدٍّم ب ٌلٍيتي )تىكى كليوي في أقرب المكاضع، يقاؿ: )كى نفسو اقتضى معنى الًكالية، كحيصي
َٟ أٍم: أقبمتي بو عميو، نحك قكلو تعالى: ﴿؛سمعي أك عيني كذا، ككلٌيت كجيى كذا(  ٍّ٪َ ٤ََُٚ٪َٮَِلّ

ة٬َة ًَ َؿ ال٧َْْكِضِؽ اْۡلََؿامِ   ِٝج٤ًَْح دَْؿ ُْ َٟ َم ذا عيٌدل بػ )عف( ل(3)﴾ََٚٮِلّ وَْصَ٭ فظان، أك تقديران اقتضى ، كا 
٪ُس٥ْ َٚإ٫ٍُّ٩ِ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ  معنى اإلعراض، كتىٍرًؾ قيٍربو، كمف ذلؾ، قكلو تعالى: ﴿ ٍُّ٭٥ ٦ِّ ...  (4)﴾ َو٨٦َ َحَذَٮل

، نحك قكلو تعالى: ﴿كيقاؿ كالٌ  ْدثَةرَ ه دبره إذا انيـز
َ
ةد٤ُِٮُك٥ْ يَُٮ٣َّٮُك٥ُ اْۡل َٞ ، كعميو فإف (6()5)﴾ِإَون ُح

ٌلى تيعٌدل ب  ،تضعيؼ العيف إلى المفعكؿ الثاني، بعد أف كاف ثالثٌيو متعديان إلى مفعكؿ كاحدكى
ًليىؾ فالف(، ّ وِْصَ٭ٌح ٬َُٮ قكلو تعالى: ﴿جاء مف قبيؿ المتعٌدم لمفعكليف  ام  كم فنقكؿ )كى

َو٣ُِكٍ
َ٭ة ى ، حيث أشار أبك البركات بف األنبارم إلى أٌف الضمير )ىك( يجكز أف يعكد إل(7)﴾ُمَٮَِلّ

)كٌؿ(، فيككف تقدير المفعكؿ الثاني )كىٍجيىو(، كيجكز أف يعكد إلى ا فيككف التقدير )ا 
 .(8) مكٌلييا إياه(

                                                 
  [.25آؿ عمراف:  ] (1)
، 25، النػػػكر:111)المضػػػارع(: ىػػػكد:أٌمػػػا  ،37، الػػػنجـ:70، الزمػػػر:39، النػػػكر:25)الماضػػػي(آؿ عمػػػراف: ] (2)

  [.19، األحقاؼ:10، الزمر:30فاطر:
  [.144البقرة:  ] (3)
  [.51المائدة: ] (4)
  [.111آؿ عمراف:  ] (5)
  (.887-886-885ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
  [.148البقرة:  ] (7)
  (.1/128غريب القرآف )جابف األنبارم، أبك البركات، البياف في  (8)
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ْدثَةرَ ككذلؾ في قكلو تعالى: ﴿
َ
ةد٤ُِٮُك٥ْ يَُٮ٣َّٮُك٥ُ اْۡل َٞ المفعكؿ ىي:  ، )فاألدبار((1)﴾ِإَون ُح

ٌلى( متعديان بالتضعيؼ فبصيغة الماضي عف اآليات التي كرد خالليا ىذا الفعؿ )أٌما  الثاني، كى
 كآؿشارة الييما في سكرتي البقرة تٌمت اإل، كبصيغة المضارع في مكضعيف (2)( مكاضع6في )

 شار اليو سابقان في آية )البقرة(.معمراف، ككذلؾ اسـ الفاعؿ ال
تقكؿ:  ، كذلؾ أٌنؾيجرل مجرل اليمزة كالباء في التعدية التضعيؼي نخمص مما سبؽ إلى أٌنو 

قاـ زيده )الزمان( ثـ تقكؿ: أقمتي زيدان، فيصير متعديان باليمزة، فإذا أدخمت بعد الفعؿ الباء بيذا 
ٌعفت الفعؿ بيذا المعنى سقطت اليمزة،  ذا ضى ، كا  المعنى سقطت اليمزة، تقكؿ: قمتي بزيدو

ٌمقت فتقكؿ: قٌكمت زيدان، كقد يأتي التضعيؼ لتكثير الفعؿ خاصة نحك: كىس رتي اإلن اءى، كغى
فة العيف رأل كبمتابعة ما جاء في دراسات ألسمكب القرآف الكريـ مف أفعاؿ مضعٌ ، (3)األبكاب

معظميا كاف لممبالغة في الفعؿ أك  ف أفٌ تبيٌ  ،األستاذ محمد عضيمة أف تضعيفيا جاء لمتعدية
كدراستنا ليذه  التكثير؛ إذ ثالثيو جاء متعديان: مف ذلؾ ذٌبح، كرىٌكب، كصٌدؽ، كصٌرؼ ... إلخ

الصيغة باعتبار التضعيؼ فييا كسيمة لتعديتيا فحسب، ال لمكقكؼ عمى معاني التضعيؼ في 
كىذا يؤكده ما ذىب إليو صاحب شرح الشافية حيث رأم أٌف األغمب في )فىٌعؿ( ، ىذه األفعاؿ

لتكثير قيمنا: إفادة التكثير، كفي )أفعؿ( النقؿ، نقكؿ ذىبىحتي الشاة كأغمقت الباب، فإذا أردنا ا
ذٌبحت الغنـ، كغٌمقت األبكاب، ثـ إٌف التكثير يككف في المتعٌدم، نحك: غٌمؽ، كقٌطع، كفي 
، نحك: حٌكؿ، كطٌكؼ، كلمتعدية، في نحك: )فٌرحتو(، كبالتضعيؼ ال يتعٌدل الفعؿ إلى  الالـز

ٌفرتو، رغـ ثالثة كما جاء ظاىره ذلؾ محمكؿ عمى )أفعؿ( نحك: حٌدث، كخٌبر، كمنو فٌسقتو، كك
داللتيما عمى نسبة الصفة إلى الفاعؿ فإف ىذا يرجع معناه إلى التعدية؛ أٌم: جعمتو فاسقان بأٍف 

 .(4)نسبتو إلى الفسؽ
 ل مف األفعاؿ بتضعيؼ العيف في القرآف الكريـ تبيف اآلتي:كبمتابعة ما تعدٌ 

ةن عمى النحك اآلتي: مكزع مكضعان  (789ل مف األفعاؿ بتضعيؼ العيف جاء في )ما تعدٌ  دي دى عى 
، في حيف جاء األمر في ( مكضعان 313المضارع في)أٌما  ،( مكضعا353بصيغة الماضي)

 ،( مكضعان 51اسـ المفعكؿ ففي )أٌما  ،( مكضعان 26مكضعان(، كاسـ الفاعؿ في ) 36)
كما أف  ({ 5،6،7(كمخطط رقـ)2}ينظرالمالحؽ: جدكؿ رقـ)،( مكضعان 11كالمصدر في )

                                                 
  [.111آؿ عمراف:  ] (1)
  [.7، لقماف:31، القصص:10، النمؿ:18، الكيؼ:25، التكبة: 142البقرة: ] (2)
 (.51ينظر، المالقي، رصؼ المباني )ص(3) 
 (.94-93-1/92ينظر، اإلستراباذم، شرح شافية ابف الحاجب )ج(4) 
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ؼ العيف لـ تأًت بمعزؿو عف المعاني األخرل لمتضعيؼ، فظالؿ التكثير كالتكرار التعدية بتضعي
كاضحةه في كثير مف ىذه الصيغ المتعدية كغير المتعدية؛ لذا تأكد لنا مف خالؿ ىذه الدراسة 

عرابي فحسب ال في ية بتضعيؼ العيف إال في األثر اإلأنو ال تستكم التعدية باليمزة مع التعد
سمكب؛ إذ ال يمكف أف تككف )أخرج( كػ )خٌرج( إذ األكلى ال تعدك أف األغزل مف الداللة كالم

الثانية فتعني المعاناة في الخركج كربما أٌما  تككف دالةن عمى جعمو يخرج دفعةن كاحدة بسيكلة،
عفة العيف المتعدية الميمة كالتكرار، كما الحظ الباحث زيادة نسبة كركد بعض األفعاؿ المضٌ 

ف المقاـ مقاـ تذكير كتأكيد نٌزؿ(؛ أل ،نٌجى ،سٌخر، سٌكل ،اضي تارةن نحك )حٌرـبصيغة الم
كتارةن زيادة نسبة كركد الفعؿ المضارع كما في  ،مرو أك نييو أك قدرةو أك نعمةو كفضؿعمى أ
المقاـ يستدعي استحضار الصكرة لتككف رادعان لمنفس األٌمارة  ئ(؛ ألف  يبيف، ينبٌ  ،)يعٌذب

يعذب(، كأٌف ىذا الديف كاضح المعالـ دقيؽ المسالؾ صالح لكؿ زماف كمكاف فال بالسكء مع )
( بما فيو مف تكرار ما ئي مع الفعؿ )ينبٌ أٌما  (،في دراؾ مراميو مع الفعؿ )يبيٌ حجة لشخص بعدـ إ

كتخبره بما فيو خيره  ،ح لإلنساف معالـ الطريؽىك عظيـ خطير مف األخبار التي تكضٌ 
حث أف االب فيرل ،لخالؼ في قياسية التعدم بتضعيؼ العيف مف عدموعف اأٌما  كسعادتو،

حديثو عف التعدية باليمزة، حيث  ك األخذ بما ذىب إليو السييمي عنداألكلى القكؿ بالسماع أ
ما، فيك الذم يجكز فيو النقؿ كىذا الباب في  فعؿ حصؿ منو في الفاعؿ صفةه  ظر إلى كؿٍّ نٍ يي 

 المتعدم لكاحد ىك الغالب.
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َالثالث:َاُلفعاؿَالمتعديةَبزيادةَالسيفَكالتاءَالمفيدتيفَلمطمبَالمبحث

َ:تمييد

مسبكقتيف بيمزه الكصؿ )استفعؿ(  ،ؿ الفعؿ الثالثي المجرد الالـزتيزاد السيف كالتاء في أكٌ      
)استخرج(  :فىتيٍحدثي ىذه الزيادة تغييران في البنية الصرفية لمفعؿ، كفي المعنى، كالعىمؿ، نحك

ِػ٫ًِ ﴿ك)استقدـ(، كنحك قكلو تعالى: 
َ
ِػ٫ًِ ُث٥ٍّ اْقَذْؼؿََصَ٭ة ٨٦ِ وََِعءِ أ

َ
ًَذِِ٭٥ْ َرج٢َْ وََِعءِ أ وِْخ

َ
 ثِأ

َ
، (1)﴾َذَجَؽأ

الثي طمب االستخراج فبيذه الزيادة انتقؿ الفعؿ الثأم: ي ىنا الطمب؛ فصيغة )استفعؿ( أفادت
            .     (2)يا(؛ أم: "ما ًزلتي أطمب إليو حتى خرج")استخرج المجرد )خرج( إلى فعؿو متعد  

قاؿ   اشترط النحاة في تعٌدم صيغة )استفعؿ( داللتيا عمى الطمب، أك عمى النسبة إلى شيءو ك 
؛ أم: طمبتي العطٌية، كاستغفرت، طمبت الغفراف، كاستعتبت :سيبكيو كاستفيمت  ،"استعطيتي

 .(3)كأف ييخبرني ،ييفيمني فٍ كاستخبرت؛ أم: طمبت اف ييعتبني كأ

نحك: استحسنت القكؿ، ف( عمى النسبة )متعديان(، دااٌلن أٌما ما جاء مف ىذه الصيغة )       
؛ أم: نسبتو إلى الحسف، كالثاني إلى القبح، كمما يمحؽ )النسبة( ما أشار إليو حٍ كاستقبحتي الفي  شى

الشيء بمعنى ما ًصيغ منو،  و أف  ابف مالؾ في شرحو لمتسييؿ، مف معنى )اإللفاء(، كيعنى ب
كاستحميتو،  ،نحك: استعظمتو إذا كجدتو عظيمان، كاستصغرتو، كاستكثرتو، كاستقممتو

نحك:  ،، كقد ييٍنقىؿ الفعؿ المتعدم إلى كاحدو بيذه الزيادة إلى متعد  إلى مفعكليف(4)كاستفظعتو
(تتو رسالةن( ك)اساسكتب) كتمتو الخبرى

سيبكيو بقكلو: "استجدتو؛ أم: أصبتو  ، كيؤكد ىذا المعنى(5)
 .(6)كاستكرمتو؛ أم: أصبتو كريمان، كاستعظمتو، كاستسمنتو كذلؾ" ،جديدان 

 

 

 
                                                 

 .[76]يكسؼ: (1)
 .(4/70سيبكيو، الكتاب )ج (2)
نصػػارم، ابػػف (، كاأل1/100(، كاإلسػػتراباذم، شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب )ج4/70ينظػػر، سػػيبكيو، الكتػػاب )ج (3)

 .(2/166(، ك حسف، النحك الكافي )ج1084-2/1083ىشاـ، مغنى المبيب )ج
 .(3/313ينظر، ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج (4)
 .(2/166ينظر، حسف، النحك الكافي )ج (5)
 .(4/70ب )جسيبكيو، الكتا (6)
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 .( البسيط ر: )كمنو قكؿ الشاع

َميٍحصًَ لىٍستي َالًعبادًَََوَييَىاستىٍغًفرَاهللىَذنباَن إليوَالكجويَكالعىمىؿَيَرىبَّ
(1)َ

آني( قياسية التعدم بزيادة التاء كالسيف المفيدتيف جاء في )النحك كالصرؼ في خدمة النص القر ك 
، كأشار مجمع المغة العربية في الكتاب الذل أخرجو بعنكاف )في أصكؿ المغة( إلى (2)لمطمب

نحك: )استعبد صيركرة؛ لكثرة ما كرد مف أمثمتو،لالتخاذ كالطمب كال ،م بالسيف كالتاءقياسية التعدٌ 
 (3) فالنان( ك )استعمر األرض(... عبدان( ك)استأجر أجيران( ك)استخمؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

، كالشػػاىد اسػػتغفر ا مسػػالؾ كغيػػره محقػػؽ أكضػػح ال الباحػػث عمػػى نسػػبة ليػػذا البيػػت، كىػػذا مػػا أٌكػػده  لػػـ يقػػؼ (1)
)استغفر( كزف )استفعؿ( فيو طمب كتكسؿ إلى ا بالمغفرة، فتعدل الفعؿ إلى مفعػكليف األكؿ  ذنبان: إذ جاء الفعؿ

، كىػػذا مػػا أكػػٌده األ أف كػػاف متعػػديان  ، كالثػػاني )ذنبػػان( بعػػد) ا( لفػػظ الجاللػػة نصػػارم، ابػػف ىشػػاـ فػػي لمفعػػكؿ كاحػػدو
( عنػػػدما قػػػاؿ: "كقػػػد ينقػػػؿ الصػػػكغ عمػػػى زنػػػة "اسػػػتفعؿ" ذم المفعػػػكؿ الكاحػػػد إلػػػى اثنػػػيف نحػػػك: 2/1084المغنػػػى)ج

ف رأل ابف ىشاـ في أكضحو )ج ابؽ (، كجماعة مف النحاة أف )ذنبان( في البيت الس2/304كاستغفرت ا دنبان، كا 
ػػػم ف الفعػػػؿ )اسػػػتغفر( معنػػػى منصػػػكب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض الػػػذل ىػػػك )مػػػف(، كالػػػراجح أف مػػػف رأل ىػػػذا الػػػر  أم ضى

 (.بي يٍ تً تى سٍ أ)
م فى الفعؿ )134-133الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني )ص  (2) ستغفر( معنى ا( ىذا الرأم ضى
 (.تي بٍ تً تى سٍ أى )

 (156،157ينظر، حسف، النحك الكافي، ىامش ) (3)
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َنماذجَاُلفعاؿَالمتعديةَبزيادةَالسيفَكالتاءَالمفيدتيفَلمطمبَفيَالقرآفَالكريـ:

 اٍستىأَّذف:َ-1

االستئذاف، أٌما  "اإلٍذفي كاألذاف ًلما ييسمع، كييعىٌبر بذلؾ عف العمـ، كأذنتيو بًكذا كآذنتوي بمعنى،   
ِي٨َ ََل يُْؤ٦ُِ٪ٮَن ثِةل٤ٍّـ٫ِ ﴿عالى: ،قاؿ ت(1)فيك طمب اإلذف" َٟ اَّلٍّ ذ٩ُِ

ْ
٧َة يَْكَذأ َٚإَِذا ﴿، كقكلو تعالى: (2)﴾إِجٍّ

َذ٩ُٮكَ 
ْ
كقيؿ "أذنت لؾ  ،، فالسيف، كالتاء لمطمب، كييعٌدل بيما الفعؿ إلى مفعكؿ بو كاحد(3)﴾اْقَذأ

تأذنو في كذا: طمب إذنو فيو، اسأٌما  ،(4)في أيذيًف الشيًء إذنان: أبحتو لؾ، كلمشيء أذىنان: سمعتو"
ِي٨َ َم١ََ٤ْخ ﴿كعمى فالف: طمب إذف الدخكؿ عميو، كمنو قكلو تعالى:  ذ٩ُِس٥ُ اَّلٍّ

ْ
٣ِحَْكَذأ

ْح٧َة٩ُُس٥ْ 
َ
، فالسيف كالتاء مزيدتاف لمطمب، كقد جاء بيما الفعؿ متعديان إلى مفعكؿ بو، كىك (5)﴾خ

( 4) فبصيغة الماضي جاء في عف مكاضعو في القرآف الكريـأٌما  )كاؼ المخاطبيف(،
 .(7)( مكاضع8، كبصيغة المضارع في )(6)مكاضع

 استأنس:َ-2

"اإلنس: خالؼ الجٌف، كاأليٍنس: خالؼ النفكر، كاإلنسي منسكب إلى اإلنس، يقاؿ ذلؾ لكؿ مف 
 ﴿، قاؿ تعالى: (8)أينسو، كلكؿ ما يؤنس بو" رى ثي كى 

ْ
وا َوََل ُمْكَذأ ٧ِْٕذ٥ُْ َٚة٩تَِۡشُ ََ ، (9)﴾نِِكَي ِۡلَِؽيٍر َٚإَِذا 

يي عف طمب الجمكس؛ يستأنس مستأنسيف: اسـ فاعؿ مف مصدر الفعؿ )استأنس(، كفي اآلية نىيٍ 
أك تككف تقٌكيةن  ،ةثو بو )فالالـ( في الحديث عندىا الـ العم  بعضيـ ببعض؛ ألجؿ حديث يحدٌ 

 .(10)ؿ البيت بتسٌمعويي عف أف يستأنسكا حديث أىالسـ الفاعؿ عمى مفعكلو، فيككف المعنى نيٍ 

                                                 
 (.71-70األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (1)
 [.45]التكبة:   (2)
 [.62]النكر:  (3) 

 (.31الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص ( 4) 
 [.58]النكر:  (5)
 [.62-59، النكر:86-83التكبة: ] (6)
 [.13، األحزاب:62-62-59-58، النكر:93-45-44التكبة: ] (7)
 (.94األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (8)
 [.53األحزاب:  ] (9)

 (.7/237حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (10)
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كقيؿ: إٌف  -صمي ا عميو كسمـ –فالسيف كالتاء لطمب األيٍنس استماعان، ككاف ىذا يؤذل النبي 
ف كاف الباحث يرل أف معنى الطمب فييا كاضح، كألجمو  (، كا  استأنس )استفعؿ( بمعنى )أىًنسى

 جاءت الزيادة عمى المجرد.
3-َ:  اٍستىٍبدىؿى

، أٌف اإلبداؿ، كالتبديؿ، كاالستبداؿ: جعؿ شيء مكاف (1)ة الذكرسابق)أبدؿ( جاء في مادة   
استبدؿ فبزيادة السيف كالتاء لمطمب، نحك أٌما  آخر، لكٌف أىٍبدؿ عيٌدل باليمزة، كبىٌدؿ بالتضعيؼ،

ِي ٬َُٮ َػْيٌ ﴿قكلو تعالى:  دَْنَٰ ثِةَّلٍّ
َ
ِي ٬َُٮ أ تَْكتَجِْؽلُٮَن اَّلٍّ

َ
ر: ، كالمعنى كما جاء في البح(2)﴾خ

أتسألكف تبديمو، كعميو فإٌف االسـ المكصكؿ )الذل( مفعكؿ )أتستبدلكف(، كىك الحاصؿ، كالذل 
 فضالن  –، كقد جاء الفعؿ بصيغة المضارع في مكضعيف آخريف (3)دخمت عميو الباء ىك الزائؿ
 .(4) عف المكضع المذككر سابقان 

 استجار:َ-4

لغيره،  ان تضايفة، فإف الجار ال يككف جار "الجار: مف يقرب مسكنو منؾ، كىك مف األسماء الم   
: طمب منؾ أف تككف مجيران لو، حيث ؛ (5)إال كذلؾ الغير جار لو... كيقاؿ استجرتو فأجارني" أمى

ِصْؿهُ : ﴿قاؿ تعالى
َ
٨َ ال٧ُْْۡشِكَِي اْقَذَضةَرَك َٚأ َظٌؽ ٦ِّ

َ
كقد تعٌدل  ،، فالسيف ك التاء لمطمب(6)﴾ِإَوْن أ

 ؿ بو ) كاؼ الخطاب(.بيما الفعؿ إلى المفعك 
 :اٍستىحفىظَ-5

ث٧َِة ﴿، قاؿ تعالى: (7)تعمؿ الحفظ في كؿ تفٌقد، كتعيد، كرعاية، فتقكؿ حفظت كذا حفظان"سٍ "يي    
ٮا ٨٦ِ ٠َِذةِب ال٤ٍّـ٫ِ  ُْ فالضمير  ،، استفعؿ ىنا لمٌطمب، كالمعنى: بسبب ما استحفظكا(8)﴾اْقُذْعِٛ

كىك  ،، أم بسبب ما طمب ا منيـ حفظيـ لكتابوعائد عمى الٌنبٌييف، كالربانييف، كاألحبار
                                                 

 (. 94ص )البحث (1)
 [.61البقرة: ] (2)
 (.1/395حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (3)
 [.38، محمد19التكبة: ] (4)
 (.211ات ألفاظ القرآف )صاألصفياني، الراغب، مفرد (5)
 [.6التكبة: ] (6)
 (.244األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7)
 [.44المائدة:  ] (8)
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عيٌدل بيما الفعؿ حيثالتكراة، كجاء في البحر أٌف السيف،  كالتاء لمطمب، 
.كالمفعكؿ محذكؼ (1)

 العائد المنصكب، كالتقدير )بما استحفظكه(. كىك

 :استحياَ-6

ًُٮَن نَِكةَءُز٥ْ ﴿قاؿ تعالى:  ، فأصؿ (3)﴾ًُٮا نَِكةَء٥٬ُْ َواْقَذعْ ﴿ :تعالى ، كقاؿ(2)﴾َويَْكَذْع
االستحياء مف الحياة، كالمقصكد بو في ىذيف المكضعيف، استبقاء نساء بني إسرائيؿ أحياء 

ف رأل، فالطمب (4)لخدمتيـ أبك حٌياف أف )استفعؿ( ىنا جاءت  كاضح جمٌي في ىذه الصيغة، كا 
يىٍكا  استغناءن عف الثالثي، كالزمخشرم يرل أٌنيا مكافقو لمثالثي، كلكف لك استبدلنا )استحيكا( بػ: حى

إذ يأمر  نساءىـ، كاأليٍكلى: يىٍحيكف نساءكـ لـ يستًقـ المعنى؟! لذا نرجح بأٌنيا أفادت الطمب،
( 8كرد ىذا الفعؿ بصيغة المضارع في )ف إبقاء نساء بني إسرائيؿ أحياء، فرعكف مف زبانيتو 

( المصدر مف الفعؿ )استحٌيا، ككرد (5) ، كمكضعان كاحدان بصيغة الماضي كىي:مكاضع
َُٰ٭٧َة ََٚضةَٓءد٫ُۡ  ﴿)استحياءن( في قكلو تعالى:  ًَةٓء  ٱ ََعَ  َت٧ِۡش  إِۡظَؽك  .(6)﴾ۡقذِۡع

 استخرج:َ-7

"استخرجو: طمب إليو أف يخرج، كالشيءى: استنبطو، كيقاؿ: اٍستىٍخرىج الشيءى مف المعدف: خٌمصو 
كما  ،مطمب، كقد تعٌدل بيما الفعؿ فنصب مفعكالن بو، كعميو؛ فإٌف )السيف كالتاء( ل(7)مف تيرابو"

ًًَح ﴿قكلو تعالى:  كذلؾ ، كمنو(8)﴾َويَْكَذْؼؿَِصة ٠َزن٧َ٬َُة﴿في قكلو تعالى:  َوتَْكَذْؼؿُِصٮا ٦ِ٪٫ُْ ِظ٤ْ
ل، صالو بالسيف كالتاء المفيدتيف لمطمب، كاف الزمان، كبيما تعد  ، فالفعؿ قبؿ اتٍّ (9)﴾د٤َْبَُكٮَجَ٭ة

نزىما( مفعكالن بو في اآلية األكلى، ك)حميةن( في اآلية الثانية، كجاء في دراسات فنصب )ك

                                                 
 (.3/504حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (1)
 [.49البقرة:  ] (2)
 [.25غافر: ] (3)
 (.270األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
)الماضػػي(  53-53، األحػػزاب:4، القصػػص:6،ابػػراىيـ:141-127، االعػػراؼ:49-26ارع( البقػػرة:)المضػػ ] (5)

 [.25غافر:
 [.25القصص: ] (6)
 (.249أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
 [.82الكيؼ: ] (8)
 [.14النحؿ: ] (9)
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عف مكاضعو في القرآف الكريـ فقد أٌما  ،(1)ألسمكب القرآف، أٌف استخرج: تدؿ عمى طمب تقديرم
، كبصيغة الماضي في (2)الثالث فيكأٌما  ذكر منيا اثنيف ( مكاضع3كرد بصيغة المضارع في )

ِػ٫ًِ   ﴿ىك قكلو تعالى:مكضع كاحد 
َ
 .(3)﴾ ُث٥ٍّ اْقذَْؼؿََصَ٭ة ٨٦ِ وََِعءِ أ

 استخٌؼ:َ-8

"خٌؼ يىًخؼُّ ًخفان، كًخف ةن، كخٌففو تخفيفان، كتخفؼ تخففان، كاستخففتو، كًخؼُّ المتاع: الخفيؼ منو، 
ٮهُ ٚة: ﴿ى، كمنو قكلو تعال(4)ككالـ خفيؼ عمى المساف ُٔ ة ََ َ

ٍّٙ َٝٮ٫ُ٦َْ َٚأ السيف كالتاء ، (5)﴾ْقذََؼ
مف قكمو؛ ليتمٌكفى منيـ، كيسيطر عمييـ، فحصؿ ىذا،  ةً ف  المزيدتاف لمتعدية، كالمعنى طمب الخً 

فافان طائشيف فاستعبدىـ، كاألٌكؿ أرجح؛ ألٌف الٌطمبى  فكانت الطاعة كاالنقياد، كرٌبما أيًريدى كجدىـ خى
، ككذلؾ قكلو تعالى:  َٟ ﴿فيو غير خاؼو ٍّ٪ ٍّٛ ِي٨َ ََل يُٮُِٝ٪ٮنَ َوََل يَْكَذِؼ ، أم: ال يجد أكلئؾ (6)﴾اَّلٍّ

ا استخفو فيؾ ًخٌفة، أك يطمبكنيا فال يجدكنيا، كقد أكٌد سيبكيو عمى ىذا المعنى عندما قاؿ: "كأمٌ 
، كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ في غير ىذيف المكضعيف (7)فإٌنو يعنى: طمب خٌفتو"

 المذككريف.

 :استخمصَ-9

مف شكائب الشركة، كقاؿ ذلؾ لٌما كاف يكسؼ نىًفٍيسان، كعادة  الشيءً  خمكصي "االستخالص: 
ُٟ ائْذُٮِن ﴿، قاؿ تعالى: (8)الممكؾ أف يجعمكا األشياء النفيسة خالصةن ليـ دكف غيرىـ" َوَٝةَل ال٤٧َِْ

َِس  ْٛ ْقَذْؼ٤ِْى٫ُ نِلَ
َ
ير الغائب ب الفعؿ ضم، السيف كالتاء جاءتا مفيدتيف لمطمب؛ لذا نىصى (9)﴾ث٫ِِ أ

                                                 
 (.1/676عضيمة، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ )ج (1)
 [.12فاطر: ] (2)
 [.76يكسؼ: ] (3)
 (.289األصفياني، الراغب، مفردات الفاظ القرآف)ص (4)
 [.54الزخرؼ: ] (5)
(6) [  :  [.60الرـك
 (.2/24سيبكيو، الكتاب )ج (7)
 (.4/5الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (8)
 [.54يكسؼ: ] (9)
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 ،(1)جاء في الجمؿ "االستخالص: طمب خمكص الشيء مف جميع شكائب االشتراؾ" المتصؿ، ك
 .(2)في البحر فالمعنى "أجعمو خالصان لنفسي كخاٌصان بي"أٌما 

 استخمؼ:َ-11

مىفىو في قكمو، كعمى فالن مىفىان، كخالفة: جاء بعده فصار مىكانو، كخميفتو، كييقىاؿ: خى مىؼى فالنان خى ة: خى
، فالسيف كالتاء لمطمب كالتعدية، (3)استٍخمفو: جعمو خميفتو، أك طمب منو أف يخمفوأٌما  تزكجيا،

ِي٨َ ٨٦ِ َرج٤ِِْ٭٥ْ ﴿قاؿ تعالى:  َٙ اَّلٍّ رِْض ٧َ٠َة اْقذَْؼ٤َ
َ
٪ٍُّ٭٥ْ ِػ اْۡل َٛ صيغة المضارع أٌما  ،(4)﴾٣َحَْكَذْؼ٤ِ

 .(5)الماضي في مكضع كاحد كىيالمكضع السابؽ، كبصيغة  ابما فيي ( مكاضع4فكردت في)
ْكَذْؼ٤ََِٛي ذ٫ًِِ  ﴿كبصيغة اسـ المفعكؿ في قكلو تعالى: ٤َُس٥ ٦َّ َٕ ة َص ٮا م٧ٍِّ ُٞ ِٛ٩

َ
كقد جاء في  ،(6)﴾َوأ

دراسات ألسمكب القرآف أٌف زيادة السيف كالتاء في )استخمؼ( لمصيركرة، كما في استطاع 
 .(7)كاستغمظ، كاستعمر

 استدرجَ:َ-11

   ، : طىيُّ الكتاب كالثكب،  درج الشيخي انان: مشى ًمشية الصاعد في درجو، كالد رجي كالصبيُّ دىرىجى
٧َُ٤ْٕٮنَ  ﴿كقيؿ في قكلو تعالى:  ٨ْ َظًُْر ََل َح ، أم: سنطكييـ طي  الكتاب، (8)﴾َقجَْكَذْؽرُِصُ٭٥ ٦ِّ

إٌف )السيف ، كعميو ف(9)كقيؿ معناه: نأخذىـ درجة فدرجة، كذلؾ إدناؤىـ مف الشيء شيئان فشيئان 
؛ ليصؿى إلى نيايتو التي قٌدرىا لو ا  عز  -كالتاء( لمطمب كالتعدية، ففييا طمب ييفٍيديهي الفٍعؿي

، كما جاء في الكشاؼ يؤكد (10)ا:كرد ىذا الفٍعؿ بصيغة المضارع في مكضعيف ىم ك -كجؿ  
 .(11)د درجة"ىذا المعنى: إذ يقكؿ:" االستدراج بمعنى االستصعاد، أك االستنزاؿ درجة بع

                                                 
 (.2/454الزجاجي، الجمؿ )ج (1) 
 (. 5/317حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (2)
 (. 274أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (3)
 [.55النكر: ] (4)
 [.55)الماضي( النكر: 55، النكر:57، ىكد:129، األعراؼ:133)المضارع( األنعاـ: ] (5)
 [. 7الحديد: ] (6)
 (.1/663عضيمة، دراسات في أسمكب القرآف )ج (7)
 [.182األعراؼ: ] (8)
 (. 311دات ألفاظ القرآف )صينظر،  األصفياني، الراغب، مفر  (9)

 [. 44، القمـ:182األعراؼ: ] (10)
 (. 1/399لزمخشرم، الكشاؼ )مجا (11)
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 الطكيؿ(: قاؿ األعشى في ىذا المعنى)
ـً                       ر هي ػػػػػلىيىٍستىٍدرجٍنؾ القكؿي حتى تىيً  ـى أٌني عنكـ غير ميفحى  كتىٍعمى

م ًـ                     لػػػك كيٍنتى في جيب  ثمانيف قامةن   كىريقٍّيتى أسبابى السماًء ًبسي
(1) 

"كالمعنى سنستٍدًنيًيـ قميالن  :مدلكؿ )استدرج( بعد ذلؾ بقكلوكيعقب الزمخشرم عمى 
 .(2)قميالن، إلى ما ييمكيـ كيضاعؼ عقابيـ"

 استرضع:َ-12

٤ًَُْس٥ْ  ﴿قاؿ تعالى:  َٔ ْوََلَدُز٥ْ ََٚل ُصَ٪ةَح 
َ
ٮا أ ُٕ ًِ ن تَْكَۡتْ

َ
٥ْ أ َردتَّ

َ
تطمبكا  :أم ؛(3)﴾ِإَوْن أ

اء بيا الفعؿ متعديان  فنصب )أكالدكـ(، كفي ليـ، فالسيف كالتاء لمطمب، كقد ج مرضعاتو 
الٌصبي  كاسترضعتيا إٌياه: لتعٌديو  الكٌشاؼ: استرضع: منقكؿ مف أرضع، يقاؿ: أرضعت المرأةي 

،كفي البحر: استرضع: فيو (4)إلى مفعكليف حذؼ أحديىما في اآلية السابقة  لالستغناء عنو
يخ عضيمة أٌف ، كيؤكد الش(5)ني بحرؼ الجرخالؼ: ىؿ يتعدل إلى مفعكليف بنفسو، أك إلى الثا

 ،أم طيًمبى مف المرأة إرضاع الكلد، كما يقاؿ استسقيتي زيدان الماءى  )استفعؿ( ىنا لمطمب
، أم طمبت منو أف يسقيني، كأف يطعمني، فكما أف الخبز كالماء ان الخبزى رى مٍ كاستطعمتي عى 

 .(6)منصكباف، كليس عمى نزع الخافض، كذلؾ أكالدكـ

 اسىتزٌؿ:َ-13

ٌرىـ الشيطافي حتى زٌلكا؛ فإٌف الخطيئة الصغيرة إذا ترٌخص فييا  جاء في المفردات: استزٌليـ: استجى
ِْٕي  ﴿،قاؿ تعالى: (7)اإلنساف تصير مسيمة لسبؿ الشيطاف عمى نفسو ةُن ثَِج َُ ًْ ٍُّ٭٥ُ النٍّ ل ٧َة اْقََتَ إِجٍّ

كدعاىـ إليو،  ،مطمب، أم: طمبى منيـ الزلؿ، كجاء في البحر أٌف )استفعؿ( ىنا ل(8)﴾٦َة ٠ََكُجٮا
ـٌ يستدرؾ قائالن: كاستفعؿ ىنا كػ )أفعؿ( فيككف   كال يمـز مف طمب شيء، كاستدعائو حصكلو، ث

                                                 
 ( ، كقد كرد في الديكاف)أٌني عنؾ لستي بممجـ(.123ديكاف األعشى)صاألعشي،  (1)

 (. 1/411الزمخشرم، الكشاؼ )مج (2)
 [.233البقرة: ] (3)
 (. 1/128ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (4)
 (.2/228حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (5)
 (.1/677ينظر،  عضيمة ، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ )ج(6) 
 (. 382ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص(7) 
 [.155آؿ عمراف: ](8) 
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، كالمتأمؿ لمعنى الصيغتيف يرل فرقان (1)المعنى أزٌليـ الشيطاف، فيدؿ عمى حصكؿ الزلؿ
بطمبو فيو  ،سيبؿ الشيطاف في اإلغكاءكاضحان في الداللة؛ إذ معنى الطمب في األكلى يناسب 

مخادعةه، كتزييفه تككف نتيجتو االنقياد األعمى لرغبات الشيطاف، كمما يؤكد ىذا المعنى قكلو 
ةنِ : ﴿تعالى َُ ًْ َٮاِت النٍّ ُُ ٮا ُػ ُٕ جِيٌ   َوََل دَتٍّجِ ُؽوٌّ ٦َّ َٔ  .(2)﴾إ٫ٍُّ٩ِ ٣َُس٥ْ 

 استسقى:َ-14

 ،يشرب، كاإلسقاءي أف يجعؿ لو ذلؾ؛ حتى يتناكلو كيؼ يشاء "الس ٍقي كالسٍُّقيىا: أف ييعطيو ما
االستسقاء، فيك أٌما  فاإلسقاء أبمغ مف السقي؛ ألٌف اإلسقاء أف تجعؿ لو ما ييٍسقىى منو كيشرب،

 .(3)طمب الس قي، أك اإلسقاء"
ٮ٫٦ِِْ  ِإَوذِ اْقتَْكَقَٰ  ﴿قاؿ تعالى:  َٞ اء طمب الماء عند جاء في البحر أٌف االستسق ك ،(4)﴾ُمٮَسَٰ ٣ِ

عدمو كقٌمتو، كقيؿ: مفعكؿ استسقى محذكؼ، كالتقدير: استسقى مكسي رٌبو، فيككف الميٍستىٍسقىى 
منو ىك المحذكؼ، كقد تعٌدل إليو الفعؿ كما تعٌدل إليو في قكلو إذ استسقاه قكمو: أم طمبكا منو 

، كالمكضع الثاني ليذا (5)والالـ التي في )لقكمو( فيي الـ السبب أم ألجؿ قكمأٌما  السقيا...
وَْظًَْ٪ة إَِلَٰ  ﴿ الفعؿ قكلو تعالى:

َ
ةهُ َٝٮ٫٦ُُْ  َوأ َٞ فزيادة السيف، كالتاء أفادت مع  ،(6)﴾ُمٮَسَٰ إِذِ اْقتَْك

الطمب التعدية، كىذا بٌيف في آية األعراؼ، كمع شيءو مف التأكيؿ في آية البقرة السابؽ ذكرىما، 
 المكضعيف في القرآف الكريـ. كلـ يرد ىذا الفعؿ في غير ىذيف

 :اٍستىشيدَ-15

قاؿ لمحضكر مفردان... يي  بالبصر، أك بالبصيرة، ٌما إ الشيكد كالشيادة: الحضكر مع المشاىدة؛
أك عف  ،كيقاؿ شيدت كذا، أم: حضرتو، كشيدت عمى كذا... كقد يعٌبر بالشيادة عف الحكـ

جاء في الكٌشاؼ: )اطمبكا أف ، (8)﴾ي٨ِْ ٨٦ِ رَِّصة٣ُِس٥ْ َواْقتَْن٭ُِؽوا َمِ٭ًؽَ  ﴿، قاؿ تعالى: (7)اإلقرار

                                                 
 (. 3/98)ج البحر المحيطحياف،  األندلسي، أبك (1)
 [. 168البقرة:  ] (2)
 (.416-415األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص  (3)
 [. 60البقرة:  ] (4)
 (. 1/389حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (5)
 [. 160:   األعراؼ ] (6)
 (.466-465ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7)
 [.282البقرة:  ] (8)
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يىٍشيد لكـ شييداف عمى الد يف(
، كفي البحر: اطمبكا لإلشياد شييديف، فيككف )استفعؿ( (1)

، كاألٌكؿ أرجح، ك جاء ىذا الفعؿ في (2)أم: كأشيدكا ؛لمطمب، كيحتمؿ أف يككف مكافقان )أفعؿ(
 .(3) كىما: فقط، بصيغة األمرمكضعيف 

 استصرخ:َ-16

ٍرخان: رىاخان، كصى رىخ صي و: أغاثو،صاح صياحان شديدان، كاستغاث، كأى  "صى أٌما  ٍصرخى
و: استغاث بو )طمب غكثو(" ِيٱ َٚإَِذا ﴿قاؿ تعالى: .(4)اٍستىٍصرىخى هُ ٱ َّلٍّ ِ  ۥۡقتَ٪َۡصَ ۡمِف ٱث

َ
 ۡۡل

 .(5)﴾ۖۥ يَۡكَذۡۡصُِػ٫ُ 

 استضعؼ:َ-17

ًح  ﴿، قاؿ تعالى: (6)"استضعفو: عٌده ضعيفان ك أذىٌلو"    َٛ ِ ةن ََ  ُٙ ِٕ ٌْ ة يَْكَذ ًٕ ًَ ٤٬ََْ٭ة ِم
َ
٢َ أ َٕ وََص

٪ُْ٭٥ْ   ،ما يككف الفعؿ بمعنى )ييٌذؿ(؛ العتقاده ضعفيـ، فالفعؿ تعٌدل )بالسيف كالتاء(، كرب  (7)﴾٦ِّ
ًح  ﴿كىكانيـ، كمعظـ صيغ ىذا الفعؿ جاءت مبنٌية لممفعكؿ، كمنيا قكلو تعالى:  َٛ ِ ةن ََ  ُٙ ِٕ ٌْ يَْكذَ

بَْ٪ةَء٥ْ٬ُ َويَْكَذْعِِي نَِكةَء٥٬ُْ ٦ِّ 
َ
، كيرل الباحث أٌف )استفعؿ( ىنا )استضعؼ( لمطمب (8)﴾٪ُْ٭٥ْ يَُؾثُِّط خ

أٌما  حيث يطمب مف زبانيتو إضعافيـ بتذبيح أبنائيـ، كاستحياء نسائيـ ليتمٌكف مف استعبادىـ،
 فيذا بعيد، ه اإلضعاؼأٍف يككف المعنى كجدىـ، أك عىٌدىـ ضعافان، ككأٌنو ال دكر لو في ىذ

عف مكاضع ىذا الفعؿ أٌما  كعميو فإف ىذه الصيغة تشي بالطمب مف خالؿ زيادة السيف كالتاء،
، كبصيغة المضارع في مكضعيف، ( مكاضع6في القرآف الكريـ فقد جاء بصيغة الماضي في )

 .(9) :مكزعةن عمى النحك اآلتي ( مكاضع5كبصيغة اسـ الفاعؿ في )

                                                 
 (.1/147الزمخشرم، الكشاؼ )مج (1)
 (. 6/361حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (2)
 [.15، النساء:282البقرة:  ] (3)
 (. 537أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (4)
 [.8القصص:  ] (5)
 (. 566صأنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط، )(6) 
 [.40القصص:  ](7) 
 [. 4القصص:  ] (8)
 4، القصػػص:137)المضػػارع( االعػػراؼ: 33-32-31، سػػبأ:5ص:، القصػػ150-75)الماضػػي(األعراؼ: ] (9)

 [. 26، االنفاؿ:127-98-97-75)اسـ الفاعؿ( النساء:



 

 

 173 

 استطعـ:َ-18

ستطعـ الشيءى: تىطع مو، ككجد طعمو لذيدان، كفالنان: سألو أف ييٍطعمو، كجاء في المفردات: ا
، كمنو (1))استطعمو فأطعمو( لمطمب، كفي البحر: استفعؿ لمطمب كاستكعب، كاستطعـ، كاستعاف

٤٬ََْ٭ة: ﴿قكلو تعالى
َ
٧َة أ َٕ ُْ ٢َ٬ْ َْٝؿيٍَح اْقَذ

َ
ًَة أ َت

َ
َٰ إِذَا خ التاء لمطمب، فجاء الفعؿ ، فالسيف ك (2)﴾َظّتٍّ

 متعديان إلى المفعكؿ بو )أىميا(.

 استطاعَ-19

ى ذلؾ بأربعة أشياء: بنية مخصكصة مف الطٌكع بكجكد ما يىصيري بو الفعؿ متأتٌيان، كيتأت     
إف كاف الفعؿ آليان كالكتابة، كغير المستطيع ىك  مفعؿ، كمادة قابمة لتأثيره، كآلةه لمفاعؿ، كتصٌكر ل

: قاؿ تعالى (3)احدة مف ىذه األربعة، كيضاده: العجز كاالستطاعة أخص  مف القدرةمىٍف فقد ك 
ٮَن ٩َْۡصَ ﴿ ُٕ ً ُِ ، كالظاىر أف السيف، كالتاء لمطمب، كالتعدية، بمعنى طمب األشياًء (4)﴾ ٥ْ ٬ُ ََل يَْكَذ

ف منو، استطاعو تمكٌ أٌما  األربعة، التي تمٌكف الفاعؿ مف الفعؿ، فقكلنا: )طاع الشيءي( انقاد،
 ( مكضعان 17عف مكاضعو في القرآف الكريـ فبصيغة المضارع جاء في )أٌما  كقدر عميو بانقياده،

 .(6)ىي:  ( مكاضع5، كأمىا بصيغة الماضي ففي)(5)ىي: 

 اٍستٍعتب:َ-21

ٍعتىبةن: المو، كأىٍعتىبو: أرضاه بعد العتاب    ٍتبا، كعتابان، كتىٍعتابان، مىٍعتىبان، كمى  ،"عىتىب عميو: عى
يـ عمى بعض، اٍستىٍعتىبى فالنان: استرضاه كأرضاه"أٌما  كتعاتبكا: عىتىب بعضي

َوََل  ﴿، قاؿ تعالى: (7)
َْٕذُجٮنَ  ، كجاء في المفردات: االستعتاب: أف يطمب مف اإلنساف إف يذكير عتبوي (8)﴾٥ْ٬ُ يُْكَذ

                                                 
حيػػػػاف، البحػػػػر المحػػػػيط  (، األندلسػػػػي، أبػػػػك520ينظػػػػر،  األصػػػػفياني، الراغػػػػب، مفػػػػردات ألفػػػػاظ القػػػػرآف )ص (1) 
 (.2/273)ج
 [. 77الكيؼ:  ] (2)
 (. 531-530-529لفاظ القرآف )صينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات أ (3)
 [.75] يس: (4)
، 48، اإلسػراء:73، النحػؿ:20، ىكد:197-192، األعراؼ:112، المائدة:98، النساء:282-273البقرة: ] (5)

 [.42، القمـ:57-50، يس:211، الشعراء:9، الفرقاف:43-40، األنبياء:101الكيؼ:
 [. 45ذرايات:، ال97، الكيؼ:67، يس:97، آؿ عمراف:217البقرة: (6)
 (. 611-610أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
 [.84النحؿ:  ] (8)



 

 

 174 

ء لمطمب، كقد عيٌدل فالسيف كالتا ،، كما في اآلية السابقة(1)لىيٍعًتب، حيث يقاؿ: استعتب فالف
 .(2(ىي ( مكاضع4):عف مكاضعو مف القرآف الكريـ فقد جاءت فيأٌما  بيما الفعؿ،

 :يٍستىٍعجؿَ-21

حَِّبحِ ﴿، قاؿ تعالى: (3)"استعجؿ فالنان: استحثو" َٟ ثِةلكٍّ ِْٕض٤ُٮ٩َ  ،، أم: سألكا(4)﴾َويَْكَذ
، كذلؾ عمى سبيؿ اال  ،ستيزاء، كبالسيئة أم: العذابكاستعجمكا في الطمب في أف يأتييـ العذابي
ؿ  بغيرىـ، مف مكٌذًبي الرسؿ في األمـ السالفة مع عمميـ بما حى
 ،، فالسيف كالتاء أفادتا الطمب(5)

في المفردات )العجمة:  كجاء معيما الفعؿ متعٌديان إلى المفعكؿ بو )كاؼ الخطاب(، كقد جاء
قرآف، كالفرؽ بٌيفه بيف )أعجؿ( ك كتحٌريو مثؿ أدائو؛ لذا صارت مذمكمة في ال طمب الشيء
 ،استعجؿ فمف معانييا الطمبأٌما  ؛ ألف قكلؾ أعجمو األمر جعمو عًجالن متسرعان،(6))استعجؿ( 

عف مكاضعو في القرآف الكريـ فقد جاء أٌما  استعجمتي فالنان، أم: طمبت منو العجمة فيما أطمبو،
مكزعةن عمى النحك  ( مكضعان 18بصيغة الماضي في مكضع كاحد، كبصيغة المضارع في )

 .(7) اآلتي:

 استعمر:َ-22

، كمنو قكلو (8)السيف كالتاء أفادتا الطمب، فاستعمرتيو: فٌكضتي إليو العمارة، أك طمبت منو ذلؾ   
٧ََْٕؿُك٥ْ ذًَِ٭ة﴿تعالى:  أم فٌكضكـ فييا طالبان منكـ عمارتيا، كقد جاء ىذا الفعؿ متعديان ؛(9)﴾َواْقَذ

 .(10)لمخاطبيف(، كقيؿ لمصيركرةإلى مفعكلو )كاؼ ا

                                                 
 (. 545ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص(1) 
:84النحؿ: ] (2)  [.35، الجاثية:24، فصمت:57، الرـك
 (. 615أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(3) 
 [. 6الرعد:  ](4) 
 (. 5/359حياف، البحر المحيط )ج دلسي، أبكينظر، األن (5)
 (. 548األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
، 37، االنبيػاء:1، النحػؿ:6، الرعػد:51-50، يػكنس:58-57)المضػارع( االنعػاـ: 24)الماضي( االحقاؼ: ] (7)

، 35، االحقػػاؼ:18:، الشػػكرل176، الصػػافات:54-53، العنكبػػكت:72-46، النمػػؿ:204، الشػػعراء:47الحػػج:
 [. 59-14الذاريات:

 (. 586ينظر،األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (8)
 [.61ىكد:  ] (9)

 (. 1/656ينظر، عضيمة، دراسات ألسمكب القرآف )ج (10)
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 استغشى:َ-23

أٌما  ما قد غشيو، أم: ستره، كالغشاكة ما يغطى بيا الشيء" "غشيو غشاكةن، كغشاءن: أتاه إتيانان   
وا اْقذ١َِْجةًرا﴿قكلو تعالى:  وا َواْقَذ١َِْبُ ََصَّ

َ
ًَةَبُ٭٥ْ َوأ َْ٘نْٮا ثِ جعمكىا غشاكةن عمى  :أم ؛(1)﴾َواْقَذ

، فالسيف كالتاء مزيدتاف في الفعؿ (2)ارة عف االمتناع عف اإلصغاء كالمشاىدةأسماعيـ، كذلؾ عب
إلفادة الطمب؛ إذ المعنى تغٌطكا بثيابيـ، كأنيـ طمبكا أف تغشاىـ لئال ييٍبصركه، كراىة النظر إلى 

كيؤٌكد ىذا ، (3)جاء ىذا الفعؿ متعديان فنصب )ثيابيـ( مفعكؿ بو كمف ينصحيـ في ديف ا، 
ًَةَبُ٭٥ْ ﴿قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى:  المعنى ُْ٘نٮَن ثِ ََل ِظَي يَْكَذ

َ
حيف يطمبكف ثيابيـ  :أم ؛(4)﴾خ

غشاءن لكجكىيـ، كقد تعٌدل الفعؿ )يستغشكف( إلى المفعكؿ بو بنفسو )ثيابيـ( كمثميا قكلو تعالى: 
ًَةَبُ٭٥ْ ﴿ َْ٘نْٮا ثِ ُ٭٥ْ ِػ آَذا٩ِِ٭٥ْ َواْقَذ َٕ ِ َوةث

َ
٤ُٮا أ َٕ  .(5)﴾َص

 ستغفر:اَ-24

: إلباس الشيًء ما يصكنو عف الدنس، كمنو اٍغفر ثٍكبىؾ في الكعاء، كاالستغفار: طمب    "الغىٍفري
ةًرا﴿ ، قاؿ تعالى:(6)الغفراف، كالمغفرة مف ا بالمقىاؿ كالفعاؿ" ٍّٛ ُِْ٘ٛؿوا َربٍُّس٥ْ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن َد ، (7)﴾اْقَذ

الفعؿ قائالن: استغفرت بمعنى سألتي اى  كقد عٌقب الشيخ عبد القاىر الجرجاني عمى تعٌدل ىذا
المغفرة، )فالسيف كالتاء( إذا كانتا بمعنى الطمب كالسؤاؿ، كاف مجراىما مجرل ىمزة النقؿ، في 

لك مفعكؿ كاحد كالذنب بغير حرؼ جر، ك إفادة الفعؿ مفعكالن، كيتابع قائالن )غفر( يتعدل إلى 
تعديتو  أم األصؿي  - كما ذىب بعض النحاة -زيدان  اؿى اخترت الرج ذنبان، مثؿى  اى  كاف استغفرتي 

فيقاؿ )غفر ا مف  -أيضان  -لكجب أف يككف مستعمالن في غفرت ؛إلى الثاني بحرؼ الجر
 ،التعدم إلى المفعكؿ الثاني بحرؼ الجر فرع ذنبو(، كىذا ليس بكارد، مما يؤكد عمى أف  

                                                 
 [. 7نكح:  ] (1)
 (. 507ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (2)
 (.77-8/75القرآف الكريـ كبيانو )ج ينظر، الدركيش، إعراب (3)
 [.5ىكد:  ] (4)
 [.7نكح:  ] (5)
 (. 609األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [. 10نكح:  ] (7)
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كردىا ىذا الفعؿ متعديان إلى المفعكؿ الثاني عف المكاضع التي أٌما  ،(1)كاألصؿ التعدم بنفسو
 المفعكؿ األكؿ ايجازان كاختصاران.، كفي معظـ ىذه اآليات حذؼ (2(بحرؼ الجر مذككران فيي

اآليات التي ذيكر فييا المفعكؿ األكؿ، كحذؼ الثاني الميعىد ل إليو بحرؼ الجر فقد جاءت أٌما 
منيا ستة مكاضع ذكر فييا التعدم المباشر،  ان ( مكضع16، النكع األكؿ )(3(عمى النحك اآلتي

ُِْ٘ٛؿ ٣َُس٥ْ َرِبّ ا﴿كالتعدم بحرؼ الجر، نحك قكلو تعالى:  النكع الثاني فجاء في أٌما  ،(4)﴾ْقَذ
ًذؼ الثاني الميعىٌدل بحرؼ الجرٍّ غالبان. -أيضان  – ( مكضعان 16)  ذيًكر المفعكؿ األكؿ، كحي

 :استغاثَ-25

إِذْ ﴿، قاؿ تعالى:(5)استنصره كاستعاف بو، كاالستغاثة: طمب الغكث""استغاث بو، كاستغاثو:    
، لٌما عممكا أٌنو ال بيٌد مف القتاؿ شرعكا في طمب الغكث (6)﴾تَْكَذًُِ٘سٮَن َربٍُّس٥ْ َٚةْقَذَضةَب ٣َُس٥ْ 

أٌما  ،كـ(إلى المفعكؿ بو )ربُّ  بيما الفعؿ كالتاء( أفادتا الطمب، كقد عيٌدم مف ا تعالى، )فالسيف
أحدىا بصيغة الماضي كثالثة بصيغة  ( مكاضع4جاءت في)ف و في القرآف الكريـ عف مكاضع

 .(7)ي:المضارع عمى النحك اآلت

 استفتى:َ-26

: استفتيتو فأفتاني بكذا"  ٌما ييٍشًكؿ مف األحكاـ، يقاؿي "الفيٍتيا كالفىٍتكىل: الجكاب عى
، حيث قاؿ (8)

َٟ ِػ ا٣﴿تعالى:  ُذٮ٩َ ْٛ َِّكةءِ َويَْكذَ ذًُِس٥ْ ذًِِ٭٨ٍّ   ج ْٛ ٥ْ٬ُ  ﴿ :عز  كجؿ  ، كقكلو (9)﴾٢ُِٝ ال٤ٍّـ٫ُ ُح
َ
ذِِ٭٥ْ أ ْٛ َٚةْقَذ

                                                 
 (. 2/615ج) اإليضاحينظر، الجرجاني، عبد القاىر ،المقتصد في شرح (1)  
، 62، النػػكر:47، مػػريـ:98-97-29:، يكسػػؼ80-64-64، التكبػػة:64، النسػػاء:159-135آؿ عمػػراف: ] (2)

 [.6، المنافقكف:12-4، الممتحنة:11، الفتح:55غافر:
، 24، ص:92، النػػػػػػػػػػكر:98-97، يكسػػػػػػػػػػؼ:90-61-52-3، ىػػػػػػػػػػكد:106-64، النسػػػػػػػػػػاء:199البقػػػػػػػػػػرة: ] (3)

 [. 20، المزمؿ:1، نكح:12، الممتحنة:6فصمت:
 [.97يكسؼ:  ] (4)
 (. 679أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (5)
 [.  9األنفاؿ:   ] (6)
 [.17، األحقاؼ:29، الكيؼ:9)المضارع( األنفاؿ: 15)الماضي( القصص: ] (7)
 (. 625األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (8)
 [.  127النساء:  ] (9)
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٪َة ْٞ ٨ْ َػ٤َ م ٦ٍّ
َ
ة أ ًٞ َمؽَّ َػ٤ْ

َ
، فالسيف كالتاء لتعدية الفعؿ كالطمب، كما ىك كاضح مف اآليتيف (1)﴾ أ

 السابقتيف.
27-َ:  اٍستىفىزَّ

ـِْز ٨ِ٦َ اْقذَ ﴿قكلو تعالى:  ْٛ َْٕخ ٦ِ٪ُْ٭٥َواْقَذ  :عىٌز اسميوي ،أم: أزعج، كحٌرض، كقكلو (2)﴾َُ
رِْض ﴿

َ
َٟ ٨َ٦ِ اْۡل و٩َ َـّ  أم: أزعجني، كالفزُّ كلد البقرة أم: ليزعجكنؾ، يقاؿ: فٌزني فالف،؛(3)﴾٣َحَْكذَِٛ

، كقد ييراد )باستفعؿ( في اآلية األكلى الطمب؛ إٍذ المعنى كما رآه (4)سمي بذلؾ لما فيو مف خفة
)استخؼ( أم: اطمب منيـ )باألمر( الخفة؛ ليتمكف منيـ، كييسىٍيطر عمييـ، أك اطمب منيـ الفٌراء 

  مييـ، كقد كرد ىذا الفعؿ المتعدم)الفٌز( أم: الفزع؛ ًليىٍمل قمكبيـ ريعبان، كاضطرابان فييسىيطر ع
 .(5) الماضي، كاثناف بصيغة المضارعكاحد بصيغة  ، ( مكاضع3بزيادة السيف كالتاء لمطمب في)

 استنسخ:َ)استفعؿ(.َ-28

لممالئكة، بكتابة أعماؿ العباد، فاالستنساخ  -عز  كجؿ  -االستنساخ: طمبه بأمر مف ا 
 ، قاؿ(6)األنصؿىي:  بمعنى االسٌتكتاب، كال يككف إاٌل نقالن عف أنصؿ، فكأٌف أعماؿ العباد

ْٕ ﴿تعالى:  سبحانو ك فإف السيف كالتاء مزيدتاف  ؛، كعميو(7)﴾٤٧َُٮنَ إ٩ٍِّة ٠ُ٪ٍّة نَْكذَجِكُغ ٦َة ٠ُ٪ُذ٥ْ َت
جاء الفعؿ متعديان إلى مفعكلو )ما المكصكلة( بنفسو، كلـ ترد  كلمطمب، أمران مف ا لمالئكتو، 

 ىذه الصكرة لمفعؿ عمى ىذا الكزف )استفعؿ( في القرآف الكريـ  إاٌل في ىذا المكضع.
 
 
 
 
 

                                                 
 [.11الصافات:  ] (1)
 [.64اإلسراء:  ] (2)
 [. 76اإلسراء:   ] (3)
 (. 635ردات ألفاظ القرآف )صينظر،  األصفياني، الراغب، مف (4)
 [.  103-76سراء:إلا، )المضارع(: 64الماضي(اإلسراء:) ] (5)
 (.7/151ينظر، الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (6)
 [.29الجاثية:  ] (7)
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29-َ:  اٍستنٍنصرى

ِيٱ َٚإَِذا﴿،قاؿ تعالى: (1)بو، كفالنان: طمب نيٍصرتو" "استنصر بفالف: استغاث  هُ ٱ َّلٍّ  ۥۡقتَ٪َۡصَ
 ِ ۡمِف ٱث

َ
جاء ىذا الفعؿ متعديان إلى مفعكؿ  ك، فالسيف كالتاء أفادتا الطمب، (2)﴾ۥ  يَۡكَذۡۡصُِػ٫ُ  ۡۡل

 .(3)كاحد، كقد كرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ بصيغة الماضي في مكضعيف ىما:

 استيكل:َ-31

، كأىكاه غيره، كاستيكاه: مف  المعاني التي يحتمميا ىذا الفعؿ أف يككف مف قكليـ: ىكل الرجؿي
فيككف  ،طمب منو أف ييكم، فمف مالت بو الشياطيف عف الطريؽ الكاضح كمف ألقتو في ىٌكة

ا﴿، قاؿ تعالى: (4)الفعؿ بمعنى أىكل رِْض َظْيَ
َ
ُي ِػ اْۡل َِ ًَة ِي اْقَذْ٭َٮد٫ُْ النٍّ ، كقد تككف (5)﴾نَ ََكَّلٍّ

 كما يشي المكقؼ. ،السيف كالتاء المزيدتاف في الفعؿ)استيكل( لمطمب كالتعدية

 استكقد:َ-31

، بمعنى أكقدىا، أك طمب إيقادىا ٍقدهان، كاستكقد النارى قكدان، ككى ، تىقدي كي قىدًت الناري يقاؿ: كى
كمنو  ،(6)

ِي اْقَذٮََْٝؽ ﴿قكلو تعالى:  ةَءْت ٦َة َظْٮَلُ َذ٬ََت ال٤ٍّـ٫ُ ثُِ٪ٮر٥ِ٬ِْ ٦ََس٤ُُ٭٥ْ ٧َ٠ََس٢ِ اَّلٍّ ًَ َ
ة أ أٌما  ،(7)﴾٩َةًرا ٧َ٤ٍَّٚ

٬َة ﴿)أكقد( فقد جاءت في مكضعيف األكؿ: مف قكلو تعالى: 
َ
أ َٛ َْ َ

ْوَُٝؽوا ٩َةًرا ٤ِّ٣َْعؿِْب أ
َ
َُك٧ٍَّة أ

يِ ﴿: قكلو تعالى ، كاآلخر(8)﴾ال٤ٍّـ٫ُ  ُِّ ْوِْٝؽ ِل يَة ٬َة٦َةُن ََعَ ا٣
َ
، كجاء اسـ المفعكؿ مف (9)﴾ َٚأ

كبصيغة المضارع في  ،(10)﴾ ٩َةُر ال٤ٍّـ٫ِ ال٧ُْٮََٝؽةُ ﴿مصدر الفعؿ )أكقد( في قكلو تعالى: 
ًًة﴿األكؿ:  ،مكضعيف ابِ ٢ًُْ َزَبًؽا رٍّ ْو ٦ََذةٍع   َٚةْظذ٢َ٧ََ الكٍّ

َ
ًٍَح أ ةَء ِظ٤ْ َ٘ ِ ٫ًَْ٤ِ ِػ انلٍّةرِ اثْذ َٔ ُِؽوَن  ة يُٝٮ َوِم٧ٍّ

                                                 
 (. 965أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.  18القصص:  ] (2)
 [.18، القصص:27األنفاؿ: ] (3)
 (. 4/161حياف، البحر المحيط )ج ر، األندلسي، أبكينظ(4) 
 [.71األنعاـ:  ](5) 
 (. 879ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.  17البقرة:  ] (7)
 [.  64المائدة:  ] (8)
 [.38القصص:  ] (9)

 [.  65اليمزة:  ] (10)
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س٤ُْ  َ٭ة ٠َْٮ٠ٌَت ﴿ :عىٌز اسميوي -المفعكؿ فيك العائد المحذكؼ )يكقدكنو( كقكلو أٌما  ،(1)﴾٫ُ َزَبٌؽ ٦ِّ جٍّ
َ
٠َد

َجةَرَكحٍ  يٌّ يُٮَُٝؽ ٨٦ِ َمَضَؿٍة ٦َّ ستتر م، فالفعؿ )ييٍكقىد( مبني لممجيكؿ، كنائب فاعمو ضمير (2)﴾ُدرِّ
ا، نحك قكلو تعالى: ني أكقدىستكقد النار فطمب ايقادىا، كقد تعاأٌما  يعكد عمى )كككب(،

ِي اْقَذٮََْٝؽ ٩َةًرا﴿ ، كلـ يرد ىذا الكزف لمفعؿ )استفعؿ( إاٌل مرة كاحدة، فالسيف (3)﴾٦ََس٤ُُ٭٥ْ ٧َ٠ََس٢ِ اَّلٍّ
كالتاء يمكف ىذا أف تككنا لمطمب )أم طمب إيقادىا(، كجاء معيما الفعؿ متعديان إلى المفعكؿ بو 

، فالمكقد )الفاعؿ( ىك: كال طمب كقد(استكقد بمعنى )أ إف كافأٌما  فمـ يكف ىك مكقدىا، ،)ناران(
 لصيغة عندىا.في ا

يا أنٌ ( فعالن عمى كزف )استفعؿ( رأل 29) ذكر عبد الخالؽ عضيمة /األستاذالحظ الباحث أٌف 
أٌما المعاني األخرل ليذه الصيغة فميست  (4)مع الطمب التعدية يا أفادد أي  دكف أف يحدٌ  ،لمطمب

ع ىذه الصيغ في القرآف الكريـ كجدنا منيا ما جاء ا في باب التعدية، كعند تتبٌ في مجاؿ دراستن
كأحيانان أخرل بحاجة إلى جيد  ،حينان  معنى الطمب كالتعدية كاضحاف أفٌ ك  ،لمطمب كالتعدية

ىذه الكسيمة عمى األقؿ في األسمكب القرآني ال ترقى  لمكقكؼ عندىا، كعمى إثر ذلؾ نقكؿ بأفٌ 
يا كألؼ المفاعمة مع تضعيؼ عندما رأكا أن   ،تي كصفيا بيا بعض الدراسيفإلى الكثرة ال

كركد كزني )استفعؿ كفاعؿ( في كالـ  الباحثيف إلى ىذا الحكـ كثرةي  كرٌبما دعا بعضى ، (5)العيف
ف كاف أكثره بعيدان عف القدرة عمى تحقيؽ التعدية متعديان، كاف  ألٌف الفعؿ أصالن ٌما إ ،العرب كا 

 .ال يزاؿ عمى حالو ال زمان أك أٌنو 
مكزعةن عمى  ( مكضعان 151أٌما عف عدد ىذه الصيغة بأشكاليا المتنكعة في القرآف فقد بمغ )

، ( مكضعان 81، كفي صيغة المضارع في )( مكضعان 38النحك اآلتي: في صيغة الماضي في )
اء اسـ ، في حيف ج( مكاضع7اسـ الفاعؿ فجاء في)أٌما  ،( مكضعان 23كفي صيغة األمر )

، كمخطط 3} يينظر المالحؽ، جدكؿ رقـ:المفعكؿ في مكضعو كاحد، كالمصدر في مكضعيف،
 .{8رقـ:

                                                 
 [.17الرعد:   ] (1)
 [.  35النكر:  ] (2)
 [.17قرة: الب ] (3)
 (1/658/ج4عضيمة، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ )مج (4)
 .(132،133)ينظر، الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني (5)
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قد أفادت معاني ال يمكف لممجرد  ،كال يفكتنا أف نؤكد عمى أٌف ىذه الزيادة عمى أصؿ الفعؿ
ى، ي المعنف القاعدة المغكية تشير إلى أٌف الزيادة في المبنى تستتبعيا زيادةه  القياـ بيا؛ ألفٌ 

 يثار ىذه الصيغة في غير مكضع مف القرآف الكريـ.كىذا ما بدا كاضحان جميان مف إ
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َالرابع:َاُلفعاؿَالمتعديةَبزيادةَألؼَالمفاعمةَ.َالمبحث

َ:تمييد

كعينو،  مف الكسائؿ المعتمدة لتعدية الالـز زيادة األلؼ في الفعؿ الثالثي، بيف فاء الفعؿ        
: "اعمـ أٌنؾ إذا قمت: فاعمتوي فقد كاف مف غيًرؾ إليؾ مثؿي  كتسمي )ألؼ المفاعمة(، قاؿ سيبكيو

كعاززتو،  ،ما كاف منؾ إليو، حيف قمت فاعمتو، كمثؿ ذلؾ: ضاربتو، كفارقتو، ككارمتو، كعاٌزني
( يتحٌكؿ الفعؿ ، كبيذا التحكؿ في البنية الصرفية مف )فعؿ( إلى )فاعؿ(1)كخاصمني، كخاصمتو"

 مف المزـك إلى التعدم فتقكؿ: )جالست العمماء(.

كألؼ المفاعمة،  ،م بػ)ألؼ المفاعمة( بالكثرة، "كمنيا ما ىك كثير كالنقؿ بالتضعيؼؼ التعدٍّ كيصً 
جالس( مثالن،  -، فىبيذه الزيادة في البنية الصرفية لمفعؿ )جمس(2)كالسيف كالتاء المفيدتيف الطمب"

عؿ إلى المفعكؿ بو، كما أفادت ىذه الزيادة تحكالن في المعنى؛ إذ جعمت الفعؿ يفيد امتد عمؿ الف
فيقابمو اآلخر بمثمو، فىتينسب  ،التشارؾ بيف اثنيف فأكثر؛ أم: أٍف يفعؿ أحدىما بصاحبو ًفعالن 

ك رأل ابف مالؾ في التسييؿ أٌف ")فاعىؿ( النقساـ ، (3)الفاعمية لمبادئ، كالمفعكلية لممقابؿ
ارىبى زيده عمران( فزيده كعمرك شريكاف ا لفاعمية، كالمفعكلية لفظان، كاالشتراؾ فييما معننى، نحك: )ضى

في الفاعمية كالمفعكلية مف جية المعنى؛ ألٌف كؿ كاحد منيما قد فعؿ بصاحبو مثمما فعؿ بو 
ظ الفاعمية اآلخر، كىما في المفظ مجعكؿه أحدىما فاعالن، كاآلخر مفعكالن، فقد اقتسما في المف

كالمفعكلية، كاشتركا فييما مف جية المعنى، كليس أحدىما أكلى مف اآلخر بالرفع، كال بالنصب، 
كلكي أيٍتًبعى منصكبييما بمرفكع، أك مرفكعييما بمنصكب لجاز"
 )الرجز( :لعجاج، كمف ذلؾ قكؿ ا(4)

ا َمنوَالقىدىمى َكالشُّجَََََََََََََََََقدَسىالىـَالحٌياتي َ(5)اعىََالشٍَّجعىمااُليٍفعكافى

َ

                                                 
 (4/64سيبكيو، الكتاب  )ج (1)
 (132،133الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني)ص (2)
 (98-1/97ينظر،  شرح شافية ابف الحاجب )ج (3)
 (3/309بف مالؾ، شرح التسييؿ )جا(4) 
(، كفػػي المقاصػػد 11/411(، كفػػي خزانػػة اآلدب )ج2/333البيػػت مػػف الرجػػز لمعجػػاج فػػي ممحػػؽ  ديكانػػو )ج (5)

،        سػػػالـ الحيػػػات... األفعػػػكاف(، الشػػػجاع: ىػػػك ذكػػػر الحٌيػػػات، كالشػػػجعـ: الجػػػًرمء ، الشػػػاىد قػػػد 4/81النحكيػػػة )ج
، كىػػك مرفػػكع لفظػػان؛ ألٌنػػو منصػػكب معنػػى، كمػػا أٌف القػػدـ منصػػكب لفظػػان مرفػػكع األفعػػكاف بػػدالن مػػف الٌحيػػات نيًصػػبى 

 معنى؛ أٌلٌف كٌؿ شيئيف تسالما فيما فاعالف مفعكالف.
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:) ؿى َأبرزَالمعانيَالتيَتفيدىاَألؼَالمفاعمةَ)فاعى

 ، بمعنى ضٌعفتو.(1)تككف )فاعؿ( بمعنى )فىٌعؿ( نحك:)ضاعفت الشيء( -1

 .(2)تأتى )فاعؿ( بمعنى )أىٍفعىؿ( ذم التعدية، نحك: باعدت الشيء كأبعدتو -2

، (3)ك)كعدتو(، ك )جزتو(، ك )كاعدتو( لممجرد، نحك: )جاكزت الشيء(، ( مكافقةتأتي )فاعىؿ -3
( تجيء كال يراد بيا عمؿ اثنيف، كلكنيـ بنك عميو الفعؿ  كجاء في الكتاب لسيبكيو " أٌف )فاعمتي

، بنكه عمى فعمتي كما  ،كما بنكه عمى أفعمت نحك: ناكلتو كعاقبتو كعافاه ا كسافرتي كظاىرتي
ف كاف الباحث يرل أف ظالؿ المشاركة (4)كنحك ذلؾ: ضاعفت كأضعفت"،بنكه عمى أفعمتي  ، كا 

( فالمشاركة بيف شيئيف كٌؿ حقؽ الفعؿ، ك)كعدتو(  ،)جزتو(أٌما  كاضحةن في جاكزت(، ك )كاعدتي
 فال دخؿ لْلخر في تحقيؽ  الفعؿ، أك ال تظير المشاركة كاضحةن فييما.

 .أٌكؿ الصفحة السابقةتأتي )فاعؿ( لمتعدية، كما أشرنا  -4

)كاليتي الصكـ( ك)تابعت  كىى الداللة عمى عدـ انقطاع الفعؿ، نحك: ؿ( المتابعة،تفيد )فاع -5
 .(5)الدرس(

َنماذجَاُلفعاؿَالثالثيةَالمتعديةَبزيادةَألؼَالمفاعمةَفيَالقرآفَالكريـ:

 جادؿ:َ-1

، كالشيءي: أيٍحكـ جدلو فيك أجدؿ ًدؿه ًدؿ: جدالن: اشتدت خصكمتو، فيك جى ادلو: مجادلة أٌما  جى جى
دىالن: ناقشو كخاصموك  جى

ْظَك٨ُ ه  وََصةدِلُْ٭٥ ثِة٣ٍِّّت  ﴿، كًمٍنو قكلو تعالى: (6)
َ
، فزيادة األلؼ بيف (7)﴾أ

( في القرآف الكريـ، أٌما  عيف الفعؿ، كفائو، لمتعدية كالمشاركة، جاءت فعف مكاضع الفعؿ )جادىؿى
، ( مكاضع3ي ) الماضي فبصيغة  ، ك( مكاضع18بصيغة المضارع في ) :عمى النحك اآلتي

                                                 
 (1/99ينظر، اإلستراباذم، شرح شافية ابف الحاجب )ج (1)
 (3/310ينظر، ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج (2)
 (3/3101)ج المرجع السابؽ، ينظر، (3)
 (4/68و، الكتاب  )جسيبكي (4)
 (35،36ص)الراجحي، التطبيؽ الصرفيينظر،  (5)
 (.132أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(6) 
 [.  125النحؿ:  ](7) 
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تركيزان عمى مكضع المجادلة،  د يأتي الفعؿ محذكؼ المفعكؿ بو، كق(1)مكضع كاحدكاألمر في 
ِي٨َ َُيَةدِلُٮَن ِػ آيَةدَِ٪ة﴿نحك قكلو تعالى:  ٥ََ٤ْٕ اَّلٍّ ، كقد يتضمف ىذا الفعؿ معنى )يدافع(، (2)﴾َوَي
ِي٨َ َُيَْذة﴿نحك قكلو تعالى:  ٨ِ اَّلٍّ َٔ َكُ٭٥ْ َوََل َُتَةدِْل  ُٛ ٩

َ
المالحظ أف مادة )جادؿ( معظميا  ،(3)﴾٩ُٮَن أ

كاستحضار الصكرة، كىذا أكقع في النيي  ارع الداؿ عمى التجدد كاالستمرارجاءت بصيغة المض
كتعزيز لممعاندة التي تكمف كراءىا  ،عف الجداؿ، لما فيو مف إثارة لمنفكس، كفتح لسبؿ الشيطاف

 كثير مف الشركر.
 جاكر:َ-2

ٍكران: طمب، أك سأؿ أف ييجار كجاكره: مجاكرة، كًجكاران: ساكنو، أك أعطاه ذم ةى يككف بيا "جار جى 
كعميو فإف زيادة األلؼ بيف فاء  ؛(4)استجار بفالف: استغاث بو، كالتجأ إليو"أٌما  جاره، كيجيره،

، كعينو جاءت لمتعدية َٟ ثِِ٭٥ْ ثُ ﴿كمنو قكلو تعالى:  ،الثالثي الالـز ْ٘ؿَِي٪ٍّ َٟ ذًَِ٭ة إَِلٍّ نَلُ ٥ٍّ ََل َُيَةوُِرو٩َ
: اإلنساف ال يجاكر نفسو بؿ يجاكر غيره، فالفعؿ مع تعديتو أفٌ  في المفردات ، كجاء(5)﴾٤ًًَِٝل 

باإلضافة  ،عف مكاضعو في القرآف الكريـ، فالمكضع المذككر سابقان أٌما  ،(6)داؿ عمى المشاركة
ٌٓ  ﴿ و تعالى:لى اسـ الفاعؿ مف مصدر الفعؿ )جاكر( في قكلإ َُ ِ رِْض ٝ

َ
َوَِّف اْۡل

َذَضةوَِراٌت  َّ٦ ﴾(7). 

اٌج:َ-3  حى

ة: غمبو في الحجة، فتعدية األكؿ بزيادة أٌما  "حاٌجو محاجة، كًحجاجان: جادلو...  حاٌجو محجٍّ
ِي َظةجٍّ إِثَْؿا﴿، قاؿ تعالى: (8)األلؼ بيف فاء الفعؿ كعينو، كالثاني بالمغالبة" ل٥َْ دََؿ إَِل اَّلٍّ

َ
٥ًَِ٬ ِػ خ

                                                 
، 13، الرعػػػد:74، ىػػكد:6، األنفػػاؿ:71، األعػػػراؼ:121-25، األنعػػاـ: 109-107)المضػػارع(: النسػػاء:  ] (1)

، 32، ىػػكد:109)الماضػػي(: النسػػاء:أٌمػػا  ،20، لقمػػاف:46، العنكبػػكت، 8-3، الحػػج:56، الكيػػؼ:111النحػػؿ:
 [.125، ك)األمر( النحؿ:68الحج:

 [.  35الشكرم:  ] (2)
 [.  111، النحؿ:109-107النساء: ] (3)
 (. 167أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط ) (4)
 [.60األحزاب:  ] (5)
 (. 211األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر،   (6)
 [. 4الرعد: ] (7)
 (. 178أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (8)
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 ِ٫ِّ أٌما  ، فالفعؿ )حاٌج( تعدل بألؼ المفاعمة، فنصب مفعكالن بو، مع داللتو عمى المشاركة،(1)﴾َرب
( 4المضارع  كفي) الفعؿ بصيغة ( مكاضع7عف مكاضعو في القرآف الكريـ فجاءت في )

 .(2) :بصيغة الماضي عمى النحك اآلتي مكاضع

 حارب:َ-4

با: مف باب تعب: أي  رى ًرب حى ًخذ جميع مالو، كالحرب: المقاتمة كالمنازلة، يقاؿ حاربتو "حى
اُء  ﴿ ، كقاؿ تعالى:(4)﴾ِإَورَْوةًدا ل٨ْ٧َِّ َظةَرَب ال٤ٍّـ٫َ َورَُقٮَلُ ﴿، قاؿ تعالى: (3)محاربة" ـَ ٧َة َص إِجٍّ

ِي٨َ ُُيَةرُِبٮَن ال٤ٍّـ٫َ َورَُقٮَلُ  رً (5)﴾ اَّلٍّ (، فزيادة األلؼ بيف فاء )حى ت لمتعدية، كالداللة كعينيا جاء ،بى
 عمى المشاركة، كلـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ إال في ىذيف المكضعيف.

 حاكر:َ-5

، فزيادة األلؼ بيف فاء الثالثي (6)"حاكرتو: محاكرة، كًحكاران: جاكبتو، ك جادلتو ك راجعتو الكالـ"
اء الفعؿ بصيغة المضارع عف مكاضعو في القرآف الكريـ، فجأٌما  كعينو لمتعدية مع المشاركة،

ةَل لَِىةِظج٫ِِ َو٬َُٮ ﴿تعالى:  سبحانو ك ، قاؿ(7)صدر في مكضع كاحدفي مكضعيف، كالم َٞ َذ
 .(8)﴾ ُُيَةوُِرهُ 

 خادع:َ-6

الًخداع: "إنزاؿي الغىير عٌما ىك بصدده بأمرو ييٍبديو عمى خالؼ ما ييخفيو، قاؿ تعالى:   
ٮَن ال٤ٍّـ٫َ ﴿ ُٔ ف رسكلو كأكلياءهى، كنيسب ذلؾ إلى ا تعالى مف حيث إٌف ؛أم: يخادعك  (9) ﴾ُُيَةدِ

ًعؿى ذ بعض أىؿ المغة أٌف ىناؾ  لؾ خًداعان؛ تفظيعان لفعميـ، كرألمعاممة الرسكؿ كمعاممتو، كجي
                                                 

 [.  258البقرة:  ] (1)
، 258)الماضي( البقرة: 16،  الشكرم:80، األنعاـ:73-66-65، آؿ عمراف:139-76)المضارع( البقرة: ] (2)

 ، [. 80األنعاـ: 61-20آؿ عمراف:
 (. 1/127الفيكمي، المصباح المنير)ج (3)
 [.  23، المائدة:107التكبة: ، ] (4)
 [.  33المائدة: (5)
 (. 272(، كأنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص1/156الفيكمي، المصباح المنير)ج (6)
 [. 1، المجادلة:37-34الكيؼ:   ] (7)
 [.34الكيؼ:  ] (8)
 [.9البقرة:  ] (9)
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قامة لممضاؼ إليو مقاموحذفان لممي  اؼ، كا  ضى
جاءت ىذه المادة في مكضعيف بصيغة  ، ك(1)

 .(2) :المضارع كىما

 خاطب:َ-7

ألؼ ىي:  مخاطبةن، كًخطابان: كالمىو، كحادثو، فاأللؼ الزائدة بيف فاء الفعؿ كعينو خاطبو
جاء الفعؿ متعديان إلى مفعكؿ بو بنفسو، ك إلى اآلخر بحرؼ  المفاعمة، دالة عمى المشاركة، ك

٧َُ٤ٮا﴿، نحك قكلو تعالى: (3)الجر َّ ِي٨َ  جِْن ِػ اَّلٍّ َِ      في كردت ىذه الصيغة  ك، (4)﴾َوََل ُُتَة
 .(5(بصيغتي المضارع، كالماضي ( مكاضع3)

 راكد:َ-8

"راكٍدتيوي عمى األمر مراكدةن، كًركادان، مف باب: قاتؿ: طمبتي منو ًفٍعمىوي، ككأٌف في الميراكدة معنى 
، فاأللؼ الزائدة بعد راء )ركد( (6)المخادعة؛ ألٌف الطالب يتمٌطؼي في طمبو تمٌطؼ المخادع"

ف كانت ال تخمك مف المشاركة؛ ألٌف المراكغة، كالمراكدة، كالمخادعة تتطمب فريسة  لمتعدية، كا 
دى( ف رأل أبك حياف في البحر أٌنيا بمعنى الثالثي، أم: راكد بمعنى )ركى ـ  أمريىا، كا  حتى يت
 (7) 

٨ َرََٰوَددِۡن  ِهَ  َٝةَل ﴿قاؿ تعالى:  َِسِۚ  َٔ ۡٛ ء عف مكاضعو في القرآف الكريـ، فقد جاأٌما  ،(8)﴾جٍّ
 .(9) بصيغة الماضي، كثامف بصيغة المضارع عمى النحك اآلتي: ( مكاضع7في)

 -عميو السالـ–مف خالؿ متابعة ىذا الفعؿ تبيف أف المراكدة في سبعة مكاضع كانت ليكسؼ 
أٌما  ستة منيا مع امرأة العزيز، كالسابع مراكدة إخكة يكسؼ ألبييـ، ليأتكا بأخييـ بنياميف ليكسؼ،

فكانت مراكدة قكـ لكط، لكطان عف ضيفو، مما يكشؼ لنا عف مدل ما تعٌرض  ،فالمكضع الثام
كمحنة   عمى أيدم إخكتو خاصة، كيربط بيف ىذه المحنة، -عميو السالـ –لو سيدنا يكسؼ 

 مع قكمو. -عميو السالـ –لكط 
                                                 

 (. 276ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (1)
 [.142، النساء: 9: البقرة ] (2)
 (. 266ينظر، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (3)
 [.  27المؤمنكف:  ] (4)
 [.63)الماضي(: الفرقاف: 27، المؤمنكف:37])المضارع(: ىكد: (5) 
 (. 1/245الفيكمي، المصباح المنير)ج (6)

 (. 294-5/293حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (7)
 [.  26 يكسؼ: ] (8)
 [. 61)المضارع( ففي: يكسؼ:أٌما  ،37، القمر:51-51-32-30-26-23)الماضي(: يكسؼ: ] (9)
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 ساىـ:َ-9

"ساىمو ميسىاىمة، كًسيامان: قارعو"  
يَ ََٚكة٥َ٬َ ََّٚكَ ﴿، كمنو قكلو تعالى: (1) ٌِ  ،(2)﴾َن ٨َ٦ِ ال٧ُْْؽَظ

كالتقدير فساىميـ، فاأللؼ زائدة بيف فاء الفعؿ كعينو، كجاء معيا الفعؿ  ،المفعكؿ محذكؼ
متعديان مع داللتو عمى المفاعمة، ىذا كيستعمؿ المحدثكف الفعؿ )ساىـ( بمعنى شارؾ، كالعرب لـ 

 لمقارعة كىي المغالبة في القرعة(.يستعممكه إاٌل في )ا
فإٌف )ساىـ( بمعنى شارؾ في االستعماؿ القديـ، كالحديث تتعدل بنفسيا، كما في اآلية،  كعميو

 ، كلـ يأًت ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ إال في ىذا المكضع.(3)أك بحرؼ الجر )في(
 شاٌؽ:َ-11

ةِب َو٨٦َ يَُنةِقّ ال٤ٍّـ٫َ َٚإِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ َمِؽيُؽ ا٣ْ ﴿قاؿ تعالى:  (4)اق و: خالفو كعاداه ش َٞ ، فالمشاقة (5)﴾ِٕ
 ( مكاضع7)مفاعمو(، كزيادة األلؼ بيف فاء الفعؿ كعٍينو لتعديتو، كقد كردت ىذه الصيغة في )

عف ىذه المكاضع فقد أٌما  مف القرآف الكريـ، حيث حيذؼ في معظميا المفعكؿ بو إلفادة العمكـ،
 .(6) جاءت عمى النحك اآلتي

 شاكر:َ-11

شيٍرتي العسؿ: إذا  خراج الرأم بمراجعة البعض إلى البعض، مف قكليـ"المشاكرة، كالمشكرة: است
ْمؿِ ﴿، قاؿ تعالى: (7)اتخذتو مف مكضعو،  كاستخرجتو منو"

َ
ِْْ٘ٛؿ لَُ٭٥ْ وََمةوِر٥ْ٬ُْ ِػ اْۡل ، (8)﴾َواْقَذ

 فزيادة األلؼ بيف فاء الفعؿ، كعينو لمتعدية كالمشاركة.
 
 

                                                 
  (. 484أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
 [.  141الصافات:  ] (2)
 (. 107-106ينظر، عفيفي أحمد: نظرات في تعٌدل الفعؿ كلزكمو في الصحافة المصرية )ص (3)
 (  515ف، المعجـ الكسيط،)صينظر، أنيس كآخرك  (4)
 [.  4الحشر:  ] (5)
، 32، محمػػد:13،أمػػا )الماضػػي(: األنفػػاؿ:4، الحشػػر:27، النحػػؿ:13، األنفػػاؿ:115)المضػػارع(: النسػػاء: ] (6)

 [.  4الحشر:
 (. 470األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7)
 [.  159آؿ عمراف:  ] (8)
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اعىؼ:َ-12 َضى

ٍعفىان "   عيؼى الشيءي ضي : ضعفت ضى ٍعفىان في عقؿ، أك جسـ: ضٌد قىًكم، أٌما: أىٍضعىؼ الرجؿي ، كضى
دابىتيوي، كالشيءى: جعمتو مثميف"
ع فتو، كضاعفتو:  ،، كجاء في المفردات أٌف: أىٍضعىٍفتي الشيءى (1) كضى

ٌعفتي ٍدًرىمؾ: جعمتوى  ضممتي إليو ًمٍثمو فصاعدان، كقيؿ: ضاعفتي أبمغ مف ضٌعفت؛ إذ ضى
، مما يىًدؿُّ عمى أٌف زيادة األلؼ بيف فاء (2)أم: جعمتو أكثر مف ذلؾ ؛ضاعفتوا أمٌ  درىميف،

عف مكاضعو مف القرآف الكريـ فقد جاء أٌما  إحدل كسائؿ تعدية ىذا الفعؿ،ىي:  الفعؿ، كعينو
ة َظَك٪ً  ﴿بصيغة المضارع منيا قكلو تعالى:  ( مكاضع8في ) ًً ؿُِض ال٤ٍّـ٫َ َْٝؿ ْٞ ِي ُح ٨ َذا اَّلٍّ ة ٦ٍّ

ةًٚة ٠َسِيَةً  َٕ ًْ َ
٫ُ َلُ أ َٛ ِٔ ة ٌَ ًُ ، ك يالحظ مجيء ىذا الفعؿ (4) باقي المكاضع فيي:أٌما  ،(3)﴾ َذ

)يضاعؼ(  بصيغة المضارع، كىذا يالئـ المكاقؼ التي يعبر عنيا؛ إذ المضاعفة تككف حافزان 
ا في الفعؿ عمى العطاء إف كانت ثكابان، كالحذر مف العقاب، إف كانت المضاعفة عذابان، مع م

 المضارع مف استحضار لمصكرة كمعايشةو لممكقؼ.

 ظىاىىر:َ-13

ن دََٮ٣ٍّٮ٥٬ُْْ  ﴿ عاكنو، نحك قكلو تعالى: :ظاىره
َ
َٰ إِْػَؿاِصُس٥ْ أ ة٬َُؿوا ََعَ َّ الظٍّيار فأٍف أٌما  ،(5)﴾ َو

َو٦َة ﴿ ، كمنو قكلو تعالى:(6)يقكؿ الرجؿ المرأتو: أنت عمي  كظير أمي، فيقاؿ: ظاىر مف امرأتو
َ٭ةدُِس٥ْ  مٍّ

ُ
ة٬ُِؿوَن ٦ِ٪ُْ٭٨ٍّ أ َْ نِى ُت ْزَواَصُس٥ُ اللٍّ

َ
٢َ أ َٕ ، حيث تعدل الفعؿ )تظاىركف( بنفسو إلى (7)﴾َص

)تظاىركىف(، كيرل بعض النحاة أف الفعؿ تعٌدل ىنا بحرؼ الجر  :مفعكؿ محذكؼ، كالتقدير
طالقان في الجاىمية، فيتجٌنبكف  )مف(، مما يعنى تضٌمنو لمعنى الفعؿ )تباعد(؛ ألٌف الٌظيار كاف

، كما يتجٌنبكف المطمقةى، كالمعنى أٌنو تباعد منيا بجية الظيار، كغيره، أم مف  الميظىاىىرى منيف 

                                                 
 (. 301ب األفعاؿ )صالصقٌمي، ابف القطاع ، كتا (1)
 (. 508ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (2)
 [. 245البقرة: ] (3)
 [. 17، التغابف:11، الحديد:30، األحزاب:69، الفرقاف:20، ىكد:40، النساء:261البقرة: ] (4)
 [. 9الممتحنة: ] (5)
 (. 541-540ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.  4األحزاب:  ] (7)
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ٌمفى معنى التباعد عيٌدل بمف عف مكاضعو في القرآف الكريـ فقد جاء في أٌما  ،(1)امرأتو؛ كلٌما ضي
 .(2) نحك اآلتي:مضارعان، كاثنيف ماضيان، عمى ال ( مكاضع،5)

َعادل:َ-14

كًعدىاءن" ، "عدا عميو عىٍدكان، كعيديٌكان، كعداءن، كعيٍدكانان: ظممو، كتجاكز الحٌد كعاداه معاداة    
كقد كرد في القرآف الكريـ في  ،، كعميو فإف زيادة األلؼ لمتعدية )عادل((3)خاصمو، ككاف عىديٌكه"

٢َ ﴿قكلو تعالى:  َٕ ن ََيْ
َ
ََس ال٤ٍّـ٫ُ أ ةً َٔ َٮدٍّ ٪ُْ٭٥ ٦ٍّ ِي٨َ ََعَدْحُذ٥ ٦ِّ فالمفعكؿ في اآلية  ،(4)﴾ثَحَْ٪ُس٥ْ َوبَْيَ اَّلٍّ

 محذكؼ، تقديره: عاديتمكه منيـ.
 عاشر:َ-15

العدد ىي:  عاشره: خالطو كصاحبو، كىي مأخكذة مف )العشرة( في المظاىرة؛ إٍذ العىٍشرىةي     
و٨٬ٍُّ ﴿، قاؿ تعالى: (5)معاشرة كالمصاحبةالكامؿ، فكأٌف الحياة الزكجية تكتمؿ لمزكجيف بال وَََعِِشُ

ُْٕؿوِف   فزيادة األلؼ بيف فاء الفعؿ كعينو أفادت فضالن عف المشاركة التعدية.، (6)﴾ثِةل٧َْ

 عاىد:َ-16

كعـز  ،جاء في الكشاؼ أف عًيدى إليو: أمره؛ إذ يقاؿ في أكامر الممكؾ، ككصاياىـ: أكعز إليو   
، قاؿ تعالى: ،  ف(7)كعيد إليو ،عميو ِ٭ْؽ٩َة إَِلَٰ آَدمَ ﴿الفعؿ )عىًيد( الـز َٔ ْؽ  َٞ ، فإذا أردنا (8)﴾َو٣َ

٨ْ ََع٬ََؽ ال٤ٍّـ٫َ : ﴿تعديتو زدنىا األلؼ بيف الفاء كالعيف )فاعؿ(، كما في قكلو تعالى  ،(9)﴾َو٦ِ٪ُْ٭٥ ٦ٍّ
ْؽ ََك٩ُٮا ََع٬َُؽوا ال٤ٍّـ٫َ ٨ِ٦ َرج٢ُْ ﴿:تبارؾ كتعالى كقكلو َٞ ٨َ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِي ﴿ كلو كذلؾ:كق ،(10)﴾َو٣َ ّ٦ِ

                                                 
 (. 7/207حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك(1) 
 [.9، الممتحنة:26)الماضي(: األحزاب:أٌما  ،3-2، المجادلة:4، التكبة:85)المضارع(: البقرة: ](2) 
 (. 2/397(، كالفيكمي، المصباح المنير)ج618أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (3)
 [.7الممتحنة:  ] (4)
 (. 632(، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص567ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (5)
 [.  19النساء:  ] (6)
 (. 1/719ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (7)
 [.  115طو:  ] (8)
 [.  75التكبة:  ] (9)

 [.  15األحزاب:  ] (10)
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 ِ٫ًَْ٤ َٔ ، كفي آيات أيخر كانت تعديتو بمف، نحك قكلو تعالى: (1)﴾رَِصةٌل َوَؽُٝٮا ٦َة ََع٬َُؽوا ال٤ٍّـ٫َ 
ِي٨َ ََع٬َؽتٍّ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ﴿       بمغتف ا ىذا الفعؿ )عاىىدى( متعديان عف المكاضع التي جاء فييأٌما  ،(2)﴾اَّلٍّ
، كيبدك أنو عند إرادة عمكـ العيد (3) باقي المكاضع ىي:ك سبؽ ذكرىا، ، ثالثة ان ضع( مك 11)

ييٍكتىفى بالفعؿ، كيككف المفعكؿ مقدران، كعند الٌنص عمى المعاىىد يؤتى بالمفعكؿ مع الفعؿ )عاىد( 
 صراحةن، كىذا ما ييرىٌجح أف زيادة األلؼ بيف فائو كعينو جاءت لمتعدية.

 فارؽ:َ-17

ُْٕؿوٍف ﴿، قاؿ تعالى: (4)اقان: باعده""فارقو مفارقة، كًفر    ْو َٚةرُِٝٮ٨٬ٍُّ ث٧َِ
َ
ُْٕؿوٍف أ ْمِك١ُٮ٨٬ٍُّ ث٧َِ

َ
، (5)﴾َٚأ

، فزيادة األلؼ بيف فاء الفعؿ، كعينو (6)كجاء في المفردات أف )المفارقة: تككف باألبداف أكثر(
( مع داللتو عمى المش اركة ؛ إذ أفادت التعدية؛ إذ نصب الفعؿ)فارؽ( ضمير الغائبات)ىيف 

 المفارقة تقتضي طرفيف .

 قاسـَ:َ-18

، فيك قىًسيمو فيو، كقاسـ فالنان:       : قاسمو الماؿى قاسـ فالفه فالنان، أخذ كؿٌّ منيما ًقسمىوي، كيقاؿي
استقسـ فالنان با: أٌما  حمؼ لو، كتقاسـ القكـ: تحالفكا، كتقاسمكا با، كالشيءى بينيـ اقتسمكه،

، قيؿ بأٌنيا بمعنى (8)﴾َوَٝةَق٧َُ٭٧َة إِِنّ ٧َ١َُ٣ة ل٨َ٧َِ انلٍّةِوِعيَ ﴿، قاؿ تعالى: (7)ـطمب منو أف ييقس
)أقسـ(، كالمفاعمة ليست عمى بابيا، بؿ لممبالغة، كأجاز الزمخشرم أف تبقى عمى بابيا، كالمعنى 

 يما قاال لو:أٌف )المقاسمة( أف تيقسـ لصاحبؾ، كيقسـ لؾ، تقكؿ: قاسمت فالنان: حالٍفتيوي، كأنٌ 
ًعؿى ذلؾ مقاسمة بينيـ، أك أقسـ ليما بالنصيحة، كأقسما لو أىتيٍقًسـ با إٌنؾ مف الناصح يف، فجي

 .(9)بقبكليا

                                                 
 [.  23األحزاب:  ] (1)
 [.115طو: ] (2)
 [.10، الفتح: 91،النحؿ:7-4-1، التكبة:56، األنفاؿ:177-100البقرة: ] (3)
 (. 718(، كأنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص2/471الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 [.  2الطالؽ:  ] (5)
 (. 633األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 (. 769معجـ الكسيط )صينظر، أنيس، كآخركف، ال (7)
 [.  21األعراؼ:  ] (8)
 (. 1/359ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (9)
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َكاتب:َ-19

كجاء في الكشاؼ: الكتاب كالمكاتبة: كالعتاب  ،(1)ككتابان مف باب قاتؿ" "كىاتىٍبتي العبدى:مكاتبة،  
كو: كاتبتؾ عمى ألؼ درىـ، فإف أٌداىا عيتؽى، كمعناه: كتبتي كالمعاتبة، كىك أف يقكؿ الرجؿ لمممك 

لؾ عمى نفسي أف تيٍعتىؽى مٌني، إذا كفٌيت بالماؿ، ككتبتى لي عمى نفسؾى أف تفي بذلؾ، أك كتبتي 
ا﴿، قاؿ تعالى: (2)عميؾ بالكفاء، ككتبتى عمٌي العتؽ ٧ِْ٤ُذ٥ْ ذًِِ٭٥ْ َػْيً َٔ ، فاأللؼ (3)﴾َََّٚكدِجُٮ٥ْ٬ُ إِْن 

( الالـز كعينو، أفادت المشاركة كعىٌدت الفعؿ.زي  ادة بيف فاء )كىتىبى
 ناجى:َ-21

مىص، كالنجاء بالمدٍّ كالقصر، كيتعٌدل باليمزة كالتضعيؼ    "نجا: مف اليالؾ ينجك نجاةن: خى
: أنجيتو كنجٌيتو، كناجيتو ساررتو" ُمٮا بَ ﴿، قاؿ تعالى: (4)فيقاؿي ِؽّ َٞ ْيَ يََؽْي إَِذا ٩َةَصًُْذ٥ُ الؿٍُّقٮَل َذ

، فاأللؼ زيدت بعد فاء الفعؿ؛ إلفادة التعدية فضالن عف المشاركة، إذ تيعىدُّ (5)﴾جَنَْٮاُز٥ْ َوَؽَٝحً 
ألؼ المفاعمة مف الكسائؿ التي يتعدل بيا الفعؿ )نجا( كاليمزة في أنجيتو، كالتضعيؼ في 

 اآلية السابقة. )نٌجيتو( نقكؿ: ناجيتو، فتفيد مع التعدية المشاركة، التي تحققت في

 نازع:َ-21

ع داللتو عمى نازعو في األمر: خاصمو، كغالبو، فاأللؼ لممفاعمة، كقد جاء الفعؿ بيا متعديان م 
ْمؿِ ﴿ :عىٌز اسميوي المشاركة، نحك قكلو 

َ
َٟ ِػ اْۡل قيًرئ )ينازعٍنؾ( بالنكف الخفيفة،  ، ك(6)﴾ََٚل ُحَ٪ةزُِخ٪ٍّ

كالمعنى: فال بيٌد ليـ  ،المنازعة، مف باب ال أريٌنؾ ىينا أم: اثبت عمى دينؾ، كىذا نيي ليـ عف
كقد تعدل الفعؿ إلى  ،، فالمشاركة كاضحة في ىذه الصيغة )نازع((7)بمنازعتؾ، فينازعكنؾ

، أك في األمر.  مفعكليف، أك إلى الثاني بحرؼ الجر، نحك نازعتهؾ األمرى
 
 

                                                 
 (. 2/524الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 (.6/415حياف، البحر المحيط )ج (، كاألندلسي، أبك2/793ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (2)
 [.33النكر:  ] (3)
 .(2/595الفيكمي، المصباح المنير)ج  (4)
 [.12المجادلة:  ] (5)
 [.67الحج:  ] (6)
 (.6/358حياف، البحر المحيط،  )ج األندلسي، أبك (7)
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 كاثؽ:َ-22

ثيؽ الشيءي كثاقة: قكل كثبت فيك كثيؽ،  ، كقاؿ الزمخشرم: أم عاقدكـ بو (1)كالميثاؽ: العيد""كى
٤ًَُْس٥ْ ﴿، قاؿ تعالى: (2)عقدان كثيقان، ىك الميثاؽ الذل أخذه عمى المسمميف َٔ ٧ََْٕح ال٤ٍّـ٫ِ  ِ َواذ٠ُُْؿوا ٩

ُس٥ ث٫ِِ  َٞ ِي َواَث ثؽ( نقمت الفعؿ لمتعدية، بعد أف كاف (3)﴾َو٦ًَِسة٫َُٝ اَّلٍّ ، فزيادة األلؼ بعد فاء )كى
 زمان.ال

 كاعدى:َ-23

مفاعمة جاء في إعراب القرآف، كبيانو أف: )كاعد(، ك)كعد( بمعنى كاحد، كليس ىك مف باب ال  
في البحر أٌف المكاعدة ال تككف إاٌل مف البشر، حيث أكٌد أبك حاتـ أف  التي تقتضي المشاركة، ك

قاؿ تعالى:  ،(4)صاحبوأكثر ما تككف المكاعدة مف المخمكقيف المتكافئيف كؿ كاحد منيما يىًعد 
ْرَبَِٕي ََل٤َْحً  ﴿

َ
ْؽ٩َة ُمٮَسَٰ أ َٔ تككف بالكعد مف ا،  :المكاعدة في اآلية السابقة فقيؿأٌما  ،(5)﴾ِإَوذْ َوا
عف مكاضعو في أٌما  فيبقي الفعؿ عمى داللتو عمى المفاعمة، -عميو السالـ-كالقبكؿ مف مكسى 

 .(6)ىي: ( مكاضع4القرآف، فقد جاءت في )
عمى ضكء متابعة صيغة )فاعؿ( في القرآف الكريـ تبيف أٌنيا تفيد في مكاضع كثيرة المشاركة، 

ٌما لتعٌدل الفعؿ قبؿ دخكؿ ألؼ ٌما إ لكف قد ال تتجاكزىا إلى التعدية، لبقاء الفعؿ الزمان، كا 
تكاد المفاعمة، كما تـ رصده مف أفعاؿ ىذه الصيغة متعٌديان بعد دخكؿ ألؼ المفاعمة عمييا ال 

كقد  ،الدراسيف بأٌنو كثير تتجاكز العشريف فعالن بكثير، كىذا يتنافى كالحكـ الذل أصدره بعضي 
أشرنا إلى ذلؾ عند التعقيب عمى التعٌدم بالسيف كالتاء المزيدتيف لمطمب، في المبحث السابؽ 

كثرة، عممان مف ىذا الفصؿ، كيبدك أف كثرة كركد ىذا الكزف في كالـ العرب قد أغرل القائميف بال
المعاني األخرل ليذه الصيغة، أك ليذه أٌما  ،بأننا نستيدؼ فحسب ما جاء منيا كسيمة لمتعدية

عف المكاضع التي جاءتيا ىذه الصيغة في القرآف أٌما ، الزيادة فميس محٌميا في ىذه الدراسة
الماضي  مكزعةن عمى النحك اآلتي: بصيغة ( مكضعان 95الكريـ بصكرىا المتنكعة فقد بمغت )

                                                 
 (.2/647المصباح المنير)جالفيكمي،  (1)
 (.1/280الزمخشرم، الكشاؼ )مج (2)
 [.7المائدة:  ](3) 
 (1/102،103و)ج، الدركيش،إعراب القرآف كبيان(1/357جحياف، البحر المحيط ) ينظر، األندلسي، أبك (4)
 [.51البقرة:  ] (5)
 [.42، االنفاؿ:235، )المضارع(: البقرة:142، األعراؼ:51)الماضي(: البقرة: ] (6)
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اسـ أٌما  ،( مكاضع4، في حيف جاء األمر في )( مكضعان 58المضارع ففي )أٌما  ،( مكضعان 38)
الفاعؿ ففي مكضع كاحد كالمصدر في مكضعيف، كىذه النسبة تؤكد أٌف ظاىرة التعدم بألؼ 

} يينظر    المفاعمة في القرآف الكريـ قميمة، كال يمكف أف ترقى إلى الكثرة التي كصفت بيا.
 {9، مخطط رقـ:4المالحؽ، جدكؿ رقـ:
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َ.مفَالكسرَأكَالضـَإلىَالفتحَالتعٌدمَبالحركةَ:المبحثَالخامس

َ:تمييد
رصد نحاتنا القدامى العديد مف الكسائؿ التي يتعٌدل بيا الفعؿ الالـز إلى مفعكؿ بو 

لى ثال ثة مفاعيؿ، ككاف المعيار المعتمد كاحد، كالمتعٌدم إلى كاحد يتعٌدل بيا إلى اثنيف كا 
عندىـ ىك تجاكز الفعؿ فاعمو، كأف تتصؿ بالفعؿ إحدل كسائؿ التعدية المعيكدة، كلكف الحظكا 

كالزمان  ،تعٌدم بعض األفعاؿ دكف المألكؼ مف تمؾ الكسائؿ، فجاء بعضيا بمفظ كاحد متعديان تارة
المتعٌدم منيا فعينو أٌما  ر العيف غالبان،أخرل، كعند إمعاف النظر فييا، تبٌيف أٌف الزميا مكسك 
ى، مٌما يؤٌكد أٌنيـ لـ يككنكا بمعزًؿ عف مفتكحة، فذىب النحاة في تفسير ىذه الظاىرة مذاىب شت  

في الكتاب يعرض نماذج مف ىذه  ق(188)تإدراؾ ىذه الٌظاىرة، فيا ىك إماـ النحاة سيبكيو
ف اختمطت مع ظكاىر أخرم كالتعٌدم ب التغيير التقديرم؛ إلفادة الجعؿ كالتصيير، الظاىر، كا 

ٍنتيوي، معٌقبان  ،نحك: رجع كغاض، كنقص كغيرىا، حيث قاؿ: تقكؿ: فتىفى الرجؿ كفىتىٍنتيوي، كحًزفى ك حزى
 ،عمى تفسير شيخو الخميؿ الذم ذىب إلى أٌنؾ حيثي قمتى ذلؾ لـ تيرد أٍف تقكؿ : جعمتو فاتنان 

، قاصدان: جعمتو داخالن، لكٌنؾى أردت القكؿ: جعمتي فيو كما تقكؿ: أدخمتو ،كجعمتو حزينان 
وي( ىنا  تغيير كما تقكؿ كحمتو، أم: جعمت فيو كحالن،  فمـ تيًرد بػ )فعٍمتى ، كجعمتي فيو حزنان ،فتنةن 

( مف حزنتو كػ )فتى قكلو ) حًزف ك فتى  ٍنتيو كأٍفتىٍنتيو، فػ )حًزفى : أٍحزى ف( مف ف(؛ إذ لك أردتى ذلؾ لقمتى
كيعدد أٍمًثمةن لتمؾ الٌظاىرة؛ ليخمص مف كٌؿ ذلؾ إلى أٌف الخميؿ يرل أٌف تغيير الحركة ليس  فتنتو،

ٍنتو )مفتكحيا(؛ إٍذ كؿٌّ منيما بناء  سببان في التعدية؛ فال اٌتصاؿ بيف حًزف )مكسكر العيف( كحزى
 .(1) مستقؿ، كلك أردت التغيير ألدخمت غمى الفعؿ اليمزة أك التضعيؼ)أحزنتو كأفتنتو(

ًذؼى  ق(287)تالفٌراءأٌما   ،فيرل أٌف التعدية في األصؿ بحرؼ الجر، كأٌف اليمزة تنكب عنو إذا حي
، تمامان كقكلؾ فجاء (2)﴾َٚأصةَء٬ة ا٧٣ؼةُض إل ِصْؾِع انلّْؼ٤َحِ  : ﴿كييمٌثؿي عمى ذلؾ بقكلو تعالى

ان، كما تقكؿ:) آتيتؾ زيدان( بيا المخاض إلى جذع النخمة، فمٌما أيٍلًقيت )الباء( جعمت في الفعؿ ألف
(، كنحك قكلو تعالى بيًر الحديد(3)﴾آدُٮِن ُزبََؿ اۡلؽيؽِ  : ﴿كأنت تريد) أتيتؾ بزيدو ، أٍم: ًبزي

، فمـ (4)

                                                 
 (.58-57-4/56سيبكيو، الكتاب )ج ،رينظ(1) 
 [.23مريـ: ](2) 
 [.96الكيؼ: ] (3)
 (.2/164ينظر، الفٌراء، معاني القرآف )ج (4)
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بؿ أٌكد أف  ،الفراء إلى ما أشار إليو سيبكيو مف حصر كسائؿ التعدية في اليمزة كالتضعيؼ ٍر ييشً 
 األصؿ في التعدية حرؼ الجر.

في شرحو عمى الشافية ىذه الٌظاىرة، فقاؿ: قد يجيء  ق(686)تلرضيُّ كما ناقش ا
ٍفتىتىنان  كفتنتو، أم: أدخمت  ،الثالثٌي متعٌديان كالزمان في معنى كاحد، نحك: فتف الرجؿ، أم: صار مي

( الالزماف ال المتعٌدياف باليمزة، فالمغزل عنده كحزنتو، كأحزنتو، فنيًقؿى )فتى  ،فيو الفتنة ، ك حًزفى فى
 .(1)مف أحزف كحزف كاحد؛ ألٌف مف أدخمت فيو الحزف فقد جعمتو حزينان 

الرضٌي كاحد لكٌف الفرؽ في تقدير كؿ  ما ذىب إليو  ك الذم نقمو سيبكيو فتأكيؿ الخميؿ
منيما، فالخميؿ رأل أٌنيما بناءاف مختمفاف، كال يقصد مف فتح عيف الفعؿ التعدية كالتغيير؛ 

لفعؿ اٌلرضٌي فيرل أف المغزل مف البنائيف كاحد، كأف اأٌما  لتضعيؼ،فالتغيير فحسب باليمزة كا
بفتحيا، فالتعدية بالحركة إذف كسيمة ييعتدُّ بيا  يا قد ييعىٌدلالالـز مكسكر العيف أك مضمكم
ف كانت عيف كغيرىا مف كسائؿ الٌتعٌدم األخرل  –مفتكحةن في حالتي التعدٍّم كالمزكـ  فتىف()، كا 

 .كعميو فإٌف تعديتيا بإرادة الجعؿ كالتصيير  (2)-كيو كالرضيكما جاء عند سيب
أطمؽ عمى ىذه الظاىرة مصطمح) النقؿ بالمثاؿ( ف ق(392)تأٌما عف مكقؼ ابف جٌني

ف لـ ييٍنقؿ الفعؿ باليمزة،  بان، ك كسكتو ثكبان، فإٌنو كا  (، ييقاؿ: كًسيى زٍيده ثىكي كمٌثؿ ليا بػالفعؿ )كىًسيى
ٌنما جاز ذلؾ؛  ،أال تراه نيًقؿى مف فىًعؿى )مكسكر العيف( إلى فىعىؿى )مفتكح العيف( فإٌنو نيقؿ بالمثاؿ، كا 

ألٌف فىعىؿى ك أٍفعىؿى كثيران ما يىٍعتىًقباف عمى المعنى الكاحد، نحك: صددتو عف كذا، كأصددتو، إال أٌف 
ذكذ قائالن: فيذا ابف جٌني كبعد استعراضو لكثير مف األمثمة عمى ىذه الظاىرة نراه يىًسمييا بالش

ف كاف مٌطردان في االستعماؿ، ككأني بابف   جني يراجع نفسو، فال يريد  ٌكمو شاذ عف القياس، كا 
أف يقع في حرج بمخالفة ما ذىب إليو القكـ، خاصة أف القياس البصرم كاف ال يقكـ إاٌل عمى 

 .(3)بمسانيا الكثرة، التي تطمئف معيا النفس إلى مكافقة كالـ العرب التي جاء القرآف
فإذا ما كقفنا مع ابف ىشاـ الذل أشار بكضكح في المغني إلى أف النقؿ بالحركة أحد الكسائؿ 

لمككفييف( فقد مٌثؿ بػ )كسى( كما فعؿ ابف جني مف قبؿ، فيقكؿ:  التي يتعٌدل بيا الفعؿ، )كفقان 
( فإذا فتحت عينو فصار بمعنى: ستر كغٌطى، نحك: ك سىا زيده ثكبان كًسيى زيده )فالفعؿ الـز

نحك: كسكتي زيدان ثكبان عيٌدم إلى  ،)فالفعؿ متعد  لمفعكؿ كاحد( فإذا كاف بمعنى أعطى ًكسكةن 

                                                 
 (.1/87ابف الحاجب )ج ينظر، اإلستراباذم، شرح شافية (1)
 .(4/56،57،58(، كسيبكيو)ج1/87المرجع السابؽ ) ج ينظر،(2) 
 (.2/18ينظر، ابف جٌني، الخصائص )ج(3) 
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كما جاءت اإلشارة إلى ىذه الكسيمة الككفٌية لمتعدية في البسيط في ، (1)مفعكليف، كىك الغالب
 .(2)شرح جمؿ الزجاجي البف أبي الربيع

ه الظاىرة ؟ كما العامؿ في نصب المفعكؿ بعد مفتكح كلكف ما ىك تفسير البصرييف ليذ
العيف؟  كأيف مفعكؿ مكسكرىا ؟ يعقب ابف ىشاـ عمى ذلؾ بقكلو: إٌف البصرييف ينظركف إلى 
ىذه األفعاؿ، فيجعمكف الالـز منيا مطاكعان لممتعٌدم، فػ )كًسيى زيده(، مطاكع )كسا زيده ثكبان(، أم: 

ٌمةن  ،مفعكليف فمطاكعو متعد  إلى كاحدالمتعدم إلي أٌما  ،كساه فكًسيى  فكسا  ،نحك: كسكتي زيدان حي
ٌمة . كلعٌؿ ىذا ما حدا بابف (3)كلعٌؿ ما دعاىـ إلى ذلؾ أٌنيـ لـ يجدكا الكثرة الالزمة لمقياس ،ىك حي

 .(4)عقيؿ في شرحو المساعد إلى القكؿ بعدـ إٌطراد ىذه الكسيمة
        ذلؾ بقكلو: "إف األخذ بيذه القاعدةكيعقب الدكتكر محمد المختار الميدم عمى 

) التعٌدم بالحركة( سيفٌسر لنا كثيران مف النصكص، خاصة أٌف القرآف الكريـ نزؿ عمى سبعة 
، كلغات العرب كليجاتيا ليست متساكية في الشيكع كالشيرة، غير أٌف   أحرؼ، كٌميا شاؼو كاؼو

نا؛ لتفسير ما جاء فيو مف الظكاىر ما اعتٌد  بو القرآف منيا ينبغي أف نكليو اىتمام
ـ فمعظميا كاف مف مكسكر العيف إلى أٌما عف نماذج ىذه الظاىرة في القرآف الكري،(5)الٌميجٌية"

 مفتكحيا، كبعضيا مف مضمـك العيف إلى مفتكحيا، عمى النحك اآلتي:

َتح:مَالفعؿَالثالثيَبتغييرَحركةَعينوَمفَالكسرَإلىَالفنماذجَتعدٌََ:اُلٌكؿَالمطمب

1-َ:  أىثىـً

ان مف باب تىًعب، كاالسـي منو )اإلثـ( فيك )آثـ(، كف ـى أىثىمى كييعىٌدل  ي المبالغة أثٌاـ، كأثيـ، كأثيكـأىًث
بالحركة فيقاؿ: أىثىٍمتيوي أىٍثمان، مف بابٌي: ضرب كقتؿ، إذا جعمتو آًثمان 
َٚإ٫ٍُّ٩ِ آز٥ٌِ ﴿، قاؿ تعالى: (6)

(،، فعمى قراءة رفع )قمب(7)﴾٤َُْٝج٫ُ  ـى عمى أٌما  و( فيك فاعؿه لمصفة المشبية، مف الفعؿ الالـز )أىًث
قراءة ابف أبي عبمة )آثـه قىٍمبىو( بنصب قمبوى مفعكالن بو لمفعؿ الميعىد ل بفتح عينو )أىثىـى( يقاؿ: أىثىٍمتو 

                                                 
 (.2/1089ينظر، االنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب)ج (1)
 (.418، اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، البسيط، شرج جمؿ الزجاجي )صينظر (2)
 (.1090، ىامش )ص2،)جف ىشاـ، مغني المبيبينظر، االنصارم، اب(3) 
 (.1/447ج) ابف عقيؿ ، المساعدينظر، (4) 
 (.224الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني )ص (5) 

 (.1/4)ج الفيكمي، المصباح المنيرينظر،   (6)
 [.283البقرة:  ] (7)
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مف بابي ضرب كقتؿ، كما كرد في المصباح آنفان، فإٌف الكصؼ ىنا )آثـ( اسـ فاعؿ، داؿه عمى 
تجٌدد كالحدكث؛ إٍذ الكاتـ بكتمانو جعؿ قمبو يأثـ، كٌمما ترتب عمى كتمانو ضرر، كاألصؿ في ال

، إذا استمٌر عمى فطرتو، ف  اإلثـ ىنا طارئ، قد يزكؿ بالتكبة.قمب اإلنساف أاٌل يٍأثـى
عمى قراءة الرفع فالكصؼ داؿ عمى الثبكت كالدكاـ، كفيو تغميظ لمعقكبة كبياف لخطر كتماف أٌما 
 .(1)لشيادةا

2-َ:  أىًمرى

، كييعٌدل بالحركة كاليمزة، فيقاؿ: أىمىٍرتيوي أىٍمران مف باب     "أىًمرى الشيءي يىٍأمىري مف باب تىًعب: كىثيرى
قتؿ، كآٍمرتيوي 
َمْؿ٩َة ٦ُْۡتَذًَِ٭ة﴿، قاؿ تعالى: (2)"

َ
َٟ َْٝؿَيًح أ ْ٭٤ِ ن جَّ

َ
َرْد٩َة أ

َ
، فالفعؿ عيٌدل بالحركة (3)﴾ِإَوَذا أ

( المتعٌدم الذم جاء بمعنى )كٌثر(.مف )أى  ( الالـز إلى )أىمىرى  ًمرى
 بىًرـى:َ-3

: فتمتو مف طرفيف، كالشيءى: أحكمتو، ككذلؾ أٍبرىمتي  ، كبىرىمتي الحبؿى ًجرتي بىًرٍمتي باألمر بىرىمان: ضى
: أحكمتو، ككٌؿ مفتكؿ: شددت فتمو األمرى
ان، الثالثي المجرد يأتي متعديان كالزم ، كعميو فإف  (4)

كىذا  ،عند دخكؿ ىمزة النقؿ عميو فإٌنو متعد  ال غير أٌما  بتغيير ظاىر في حركة عيف الفٍعؿ،
ىك المكضع الكحيد الذل كردٍت فيو ىذه الصكرة ليذا الفعؿى في القرآف الكريـ، كفي المصباح: 

جى  -أيضان -"بىًرـى بالشيءى بىرمان  ـه( مثؿي ضى جره كزنان فيك )بىرو ران فيك ضى كيتعٌدل باليمزة  كمعنىر ضجى
فيقاؿ أبرمتو، كتٌبـر مثؿ بىًرـ، كالعقدى أبرمتو: أحكمتو
( جاء (5)" ، كما جاء في التنزيؿ لمادة )بـر

ْمًؿا َٚإ٩ٍِّة ٦ُِْبُِمٮنَ ﴿ :عىٌز اسميوي  متعديان باليمزة حيث قاؿ
َ
ثَْؿُمٮا أ

َ
ْم خ

َ
 .(6)﴾أ

 في حركة العيف مف الكسر إلى الفتح.كعميو فإف الثالثي المجرد يأتي متعديان، بتغيير ظاىر 
4-َ:  بىًشرى

( كيتعدل  : فىًرح يىٍفرىحي كزنان كمعنى، كىك )االستبشار(، كالمصدر )البشيكري ( مثؿي بىًشرى بكذا )يىٍبشىري
بالحركة، فيقاؿ: )بىشىٍرتيو أىٍبشيرهى بىشران( مف باب: قتؿ في لغة تيامة، كما كاالىا، كالٌتعدية بالتثقيؿ 

                                                 
 (.229-228ينظر، الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني )ص(1) 
 (.1/22الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)

 [.16اإلسراء:  ]  (3)
 (.29(، كالياس، كناصيؼ، معجـ عيف الفعؿ )ص52الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (4)
 (.1/45الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 [.79الزخرؼ:  ] (6)
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ِ ﴿، قاؿ تعالى: (1)العرب، كقرأ السبعة بالمغتيفلغة عامة  ِي٨َ ٱ َوبَّۡشِ ْ  َّلٍّ ْ  َءا٦َُ٪ٮا ٤٧ُِٮا َٔ ٤ََِٰحَِٰخ ٱ َو نٍّ  ٣صٍّ
َ
 أ

َٰخ   لَُ٭٥ۡ  ٩َۡهَُٰؿ  ٱ ََتۡذَِ٭ة ٨٦ِ ََتۡؿِي َصنٍّ
َ
، كعميو فإٌف الفعؿ )بشر( فيو لغتاف: التشديد، كىي المغة (2)﴾ۡۡل

د قيروئ بالمغتيف في المضارع في مكاضع مف العميا، كالتخفيؼ، كىي لغة أىؿ تيامة، كق
 .(4)، كىذه المكاضع(3)القرآف

 كالقكؿ بأف التضعيؼ لمتكثير، كليس لمتعدية، يؤكد أف تعديتو إلى المفعكؿ بالحركة.
5-َ:  تىًبرى

، مف بابي قتؿ )بفتح عيف الفعؿ( كتىًعب )بكسرىا(: ىمؾ، فمفتكح العيف  ، كتىًبرى يىٍتبىري تىبىرى يىٍتبيري
، ٌما بالتضعيؼٌما إ مكسكرىا فيتٌعدلأٌما  متعدو ة ﴿، قاؿ تعالى: (5)بفتح العيف، كا  ٍّ٦ ٌ ٰـَُؤََلءِ ٦َُذِبٍّ إِنٍّ ٬َ

، فالفعؿ ىنا عيٌدل بتضعيؼ عينو، كالدليؿ عمى أٌنو ييعٌدل بالحركة، أٌف اسـ المفعكؿ (6)﴾٥ْ٬ُ ذ٫ًِِ 
ٌعؼ العيف لق ٍتبيكر( كلك كاف مف ميضى  كما في اآلية السابقة. يؿ ميتبٌر،فيو )مى

6-َ:  تىًعسى

: تىٍعسان مف باب نفع: أكب  عمى كجيوو فيك ) تاًعس( كتىًعس تىعىسان: مف باب تىعب  "تىعىسى
، مثؿ تىًعب، كيتعٌدل ىذا بالحركة كباليمزة فيقاؿ: تىعىسىو، كأتعىسو كفي الٌدعاًء  لغة فيو، فيك تًعسه

ِي﴿قاؿ تعالى: .(7) ")تىٍعسان لو( ٍُّ٭٥ْ َواَّلٍّ ًْٕكة ل ُؿوا َذَذ َٛ ( المتعٌدم،(8)﴾٨َ َز أٌما  ، فيذا مصدر )تىعىسى
 تىعىسو ا تىٍعسان. ر:مصدر الالـز فػ )تىعىسان(، ككأٌف التقدي

ٍزنان ليـ، كحكى الٌنقاش : قيٍبحان، كالتقدير:  ،قاؿ ابف عباس: بيٍعدان ليـ، كابف جريح كالسدٌم: حي
ب)تعسان( بفعؿ مضمر؛ كىذا ما سٌكغ عطؼ)أضٌؿ أعماليـ( تعسيـ ا تعسان، كعميو فإٌف نص

                                                 
 (205،206تاب السبعة في القراءات)ص، كابف مجاىد، ك(1/49الفيكمي، المصباح المنير)ج ينظر، (1) 
 [.25البقرة:  ] (2)

 (.1/251حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك(3)  
 [.23، الشكرل:2،الكيؼ:9، اإلسراء:45، 39آؿ عمراف: ] (4)
 (.1/72ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 [.139األعراؼ:  ] (6)
 (.1/75الفيكمي، المصباح المنير)ج(7) 
 [.8محمد:  ](8) 
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، ككسرىا   .(1) عميو فالتعدية بالحركة، كاألرجح أف تككف بإرادة الجعؿ؛ ألٌف مفتكح العيف الـز
 لغة، فاألىٍكلى أف تككف التعدية بالعامؿ المعنكم )إرادة الجعؿ(.

7-َ: ًزفى  حى

نان مف باب تعب، كاالسـي )الحزف زى : حى ًزفى ( بالضـ فيك حزيف، كيتعدل في لغة قريش بالحركة "حى
نىًني  األمري يىٍحزنيني، مف باب )قتؿ( كفي لغة تميـ باأللؼ )اليمزة(" زى يقاؿ: حى
، قاؿ تعالى: (2)

ؿِ ﴿ ْٛ ٮَن ِػ ا٣ُْس ُٔ ِي٨َ يَُكةرِ َٟ اَّلٍّ ٩ ـُ ، قرأ نافع ييٍحًزٍنؾى مف أحزف، ككذا حيث كقع (3)﴾َوََل َُيْ
 (.ال يحزنؾ الفزع األكبر)كلو تعالى المضارع إاٌل في ق

ة٥ُ٬ُ ال٧ََْلن١َِحُ  ﴿تعالى:  سبحانو ك المتعدم فقكلوأٌما  ٍّٞ ْزَِبُ َوَتَذ٤َ
َ
ُع اْۡل ـَ َٛ ُجُ٭٥ُ ا٣ْ ـُ ، فقرأه (4)﴾ََل َُيْ

مف )حزف( كقراءة الجماعة في جميع القرآف، يقاؿ: حزف الرجؿ: أصابو الحزف، كحزنتو جعمت 
نو فيك محزكف،  (5)متو حزينان فيو ذلؾ، كأحزنتو: جع زى ًزف حى أٌما  فالتعٌدم بالحركة لغة قريش: حى

 التعدم باليمزة فمغة تميـ، كقد قيًرئ بيما.

8-َ: ًصرى  حى

ًصر القارئي: ميًنع القراءة، كالحىصيكر: الذل ال  ران( مف باب تىًعبى ضاؽ، كحى ًصر الٌصدري )حىصى حى
رىهي العديٌك )حى أٌما  يشتيي النساء، فالفعؿ تعٌدل  نعو كحبسوٍصران( مف باب )قتؿ( أحاط بو، كمحىصى

َظِۡصَْت ﴿، كمف الالـز قكلو تعالى: (6)بالحركة، كمنيـ مف يعٌديو باليمزة أحصره: بمعنى حصره
ةد٤ُِٮُك٥ْ  َٞ ن ُح

َ
، فجممة )حصرت صدكرىـ( حالية بتقدير)قد(، أك مف غير تقدير تبعان (7)﴾ُوُؽور٥ْ٬ُُ أ

صفة لمكصكؼ ىي:  كجكبيا مع الماضي إذا كقع حاالن، كقاؿ آخركف للخفش الذم ال يرل
منصكب محذكؼ كالتقدير )قكمان حصرت صدكرىـ( كقيؿ: بؿ  المكصكؼ مخفكض مذككر 

( المتقدـ الذكر، فال إضمار البتة، كالقـك ىـ بنك مدلج الذيف جاؤكا رسكؿ ا  صمى ا  -)قـك

                                                 
 ( .77-8/76حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (1)
 (.1/134الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.176آؿ عمراف:  ](3)
 [.103األنبياء:  ] (4)
 (.3/126حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (5)
 (.1/138الفيكمي، المصباح المنير)جينظر،   (6)
 [.90النساء: ] (7)
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المتعدم فقكلو تعالى: أٌما  ،(1) في الصدر كانقباضغير مقاتميف، كالحصر ضيؽ  -عميو كسٌمـ
ُؽوا لَُ٭٥ْ ُكٍّ َمؿَْوؽٍ ﴿ ُٕ و٥ْ٬ُ َواْر ، جاء في تفسير الكشاؼ لْلية السابقة أف مقصكد (2)﴾َواْظُۡصُ

 -ارضي ا عني-احصركىـ ىك: قٌيدكىـ كامنعكىـ مف التصٌرؼ في البالد، كعف ابف عٌباس 
 .(3)كبيف المسجد الحراـأف حصرىـ يعني الحيمكلة بينيـ 

ًطـى: -9  حى

عيؼ، كالدا ـى الرجؿ: ضى ًط طى "حى طىمان: كىبىرت كحى ًطمت حى تي الشيءى: كىسىٍرتو"مٍ ٌبة حى
، فالفعؿ (4)

ًطـ( إذا تكٌسرى  طىمان( مف باب تعب، فيك )حى ًطـى الشيءي )حى  ،بالحركة تعٌدل، كفي المصباح: حى
ًطـه(، كيتعدٌ  ٍطماكيقاؿ لمٌدابة: إذا أسٌنت )حى طىمتيوي( حى ل بالحركة فيقاؿ )حى

 سبحانو ك ، قاؿ(5)
٧َ٪ٍُّس٥ْ ُق٧ًََْ٤ةُن وَُصُ٪ٮُدهُ ﴿تعالى:  ُِ ، كيعٌقب الزمخشرم عمى ىذه اآلية قائالن: "فإف قمت (6)﴾ََل َُيْ

ال يحطمٌنكـ ما ىك؟ قمت: يحتمؿ أف يككف جكابان للمر، كأف يككف ىنا بدالن مف األمر، كالذم 
بدالن منو، ككنو في معنى كال تككنكا حيث أنتـ فيحطمنكـ، عمى طريقة ال أريٌنؾ جٌكز أف يككف 

طىـ(.(7)ىينا   ، فالفعؿ مضارع لممتعدم )حى

11-َ: ًفيى  خى

ًفيى الشيءي يىٍخفىي خفاءن بالفتح كالمٌد، استتر، أك ظير فيك مف األضداد، كمني مف يجعؿ  ـ"خى
ًفيى عمي ، كيتعدل حرؼ الصمة )الجٌر( فارقان فيقكؿ: خى ، كخفيُّ و: اٍستىتىر، كلو: )ظير(، فيك خاؼو

فية، كييعٌدل باليمزة فىٍيتيوي: أخفيتو مف باب رمى: إذا سترتو كأظيرتو، كفعمتيو خي - بالحركة فيقاؿ خى

                                                 
 (.82-2/81(، كالدركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1/250ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (1)
 [.5التكبة: ] (2)
 (.1/432ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (3)
 (.115الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (4)
 (.1/141الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 [.18النمؿ:  ] (6)
 (.2/854نظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مجي (7)
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ءٌ إ﴿، قاؿ تعالى: (1)فيقاؿ: أخفيتو " -أيضان  ٫ًَْ٤ِ ََشْ َٔ ( الـز (2)﴾نٍّ ال٤ٍّـ٫َ ََل َُيَْفَٰ  ًفيى ، فالفعؿ )خى
ْزَِبُ ﴿ٌدل باليمزة في قكلو تعالى: كعي 

َ
 .(3)﴾َو٦َة ُُتِْف ُوُؽور٥ْ٬ُُ أ

 رىًتؽى:َ-11

ًتقىتٍ  ٍتقاء(، "رى ٍتقان( مف باب قتؿ: أٌما  المرأةي )رتقان( مف باب تىًعب فيي )رى تىٍقتي الفتؽى )رى رى
نٍّ ﴿ قاؿ تعالى: (4)سددتو"

َ
ُؿوا أ َٛ ِي٨َ َز َول٥َْ يََؿ اَّلٍّ

َ
َِٰت أ َمََٰن َ٪ة٧َ٬ُةوَ  ٱلكٍّ ْٞ َذ َٛ ة َذ ًٞ رَْض ََكَجَذة َرتْ

َ
 ،(5)﴾اْۡل

جاء في الكشاؼ)رٍتقان ك رتىقان( مصدر في معنى اسـ المفعكؿ كالخمؽ كالنقص، أم: كانتا 
ير تيف؛ ألٌنو مصدر، قمتي ىك عمى تقدمرتكقتيف، فإف قيؿ الرتؽ صالح  أف يقع مكقع مرتكق

 ،سماء كانت الصقة باألرض، ال فضاء بينيماأم كانتا شيئان رتقان، كمعنى ذلؾ أٌف ال،مكصكؼ
تؽى( ، تعٌدل ا(6)أك كانت السمكات متالصقات، ككذلؾ األرضكف ففتقيما ا كفٌرج " لفعؿ )رى

 ألٌف الزمو مكسكرىا، فنصب المفعكؿ بو )ضمير الغائبتيف: ىما(. بالحركة )فتح عينو(
 رىٌج:َ-12

ان: عظيـ ضي منو، كرٌجت الناقةي ترىجُّ رججًت األر "رىٌج رٌجا: تحٌرؾ، كرججتو: حٌركتو، كريج      
تعالى:  تبارؾ ك ، قاؿ(8)كفي المصباح: رىججتي الشيءى )رىٌجان( مف باب قتؿ: حٌركتو، (7)سناميا"

ة﴿ رُْض رَصًّ
َ
ِخ اْۡل  ، جاء في تفسير الفٌراء في معنى اآلية "إذا زيٍلزلت األرضي حتى ينيدـى (9)﴾إَِذا رُصٍّ
ٌركت تحريكان ش(10) كجو األرض" كؿُّ بناء عمى ديدان حتى ينيدـ كؿُّ شيءو ، كفي الكشاؼ: "حي

( أم: ارتٌجت كذىبٍت" فكقيا كقيًرئ)رىٌجًت األرضي
ٌما بإرادة ٌما إ ، فالفعؿ تعٌدل(11)     بتغيير الحركة، كا 

                                                 
 (.1/76الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.5آؿ عمراف:  ] (2)
 [.118آؿ عمراف:  ] (3)
 (.1/218الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 [.30األنبياء:  ] (5)
 (.2/730ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (6)
 (.213الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (7)
 (.1/219الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
 [.4الكاقعة:  ] (9)

 (.3/121الفراء، معاني القرآف )ج (10)
 (.2/1212الزمخشرم، الكشاؼ )مج (11)
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(،صالجعؿ كالت            مـكفي قراءة البناء لممعأٌما  بير، فالفعؿ مبني لممفعكؿ كنائب فاعمو )األرضي
 رىٌجٍت( فالفعؿ الـز .)

ـى:َ-13  رىًغ

( أىٍنفيوي رىٍغمان مف باب قتؿ، كرىًغـى مف باب تًعب ليغة: ًكنايىةه عف الذؿ كأٌنوي لًصؽى )بالر غاـ(:  ـى ")رىغى
: قمت لو رىٍغمان، كأٍرغٍمتيو: أك(1)التراب" ، (2)رىتو، ك رىغىموى ا كأرغمو: تىر بى كٍجيىوي، كرىغىمتي الرجؿى

فالفعؿ تعٌدل بالحركة، أك أٌف األصؿ فيو كسر العيف فعدتو الحجاز بالحركة، كتميـ باليمزة. كما 
نو(، قاؿ تعالى:  نو كأىٍحزى زى رِْض ُمَؿاَد٧ًة ٠َسًِيا ﴿في )حى

َ
َو٨٦َ ُحَ٭ةِصْؿ ِػ َقب٢ًِِ ال٤ٍّـ٫ِ ََيِْؽ ِػ اْۡل

حً  َٕ ػػػػػػ المذىب فيك اسـ مكاف عيٌبرى بو لإلشعار بأف  بضـ الميـ كفتح الغيف–، الميراغـ (3)﴾وََق
أم: ، ، كفي الكشاؼ )مراغمان( مياجران في طريؽو ييراغـ بسمككو قكمو(4)المياجر يرغـ أنؼ قكمو

 ،يفارقيـ عمى رغـ أنكفيـ، كالرغـ: الٌذؿ كاليكاف، كأصمو لصكؽ األنؼ بالرغاـ، كىك التراب
 .(5)يكره مفارقتؾ لمذٌلة تمحقو بذلؾيقاؿ: رغمت الرجؿ إذا فارقتو، كىك 

ـى:َ-14 ًق  رى

ٍقمىةن: عال السكادي لكنيا ٍقمان، كرى قيمىًت الحٌيةي رى : كشىٍيتو، كرى ٍقمان: أعجمتو، كالثكبى قىٍمتي الكتابى رى رى
(6) ،

ِٙ َوالؿٍّر٥ًِِ ﴿ فالفعؿ تعٌدل بالحركة )فتح عينو(، قاؿ تعالى: ْوَعةَب ا١َْ٣ْ٭
َ
نٍّ أ

َ
ْم َظِكجَْخ أ

َ
ََك٩ُٮا ٨ِْ٦  أ

َضًجة َٔ ، )فالرقيـ( قيؿ: اسـ كمب أصحاب الكيؼ، كقيؿ: لكح مف رصاص ريقمت عميو (7)﴾آيَةدَِ٪ة 
أسماؤىـ، كقيؿ: إٌف الناس رقمكا حديثيـ نقران في الجبؿ، كقيؿ ىك الكادم الذم فيو الكيؼ، 

، المفعكؿ مف المتعٌدم اسـ بمعنىٌما إ ،  كالرقيـ: فعيؿ مف )رقـ((8)كقيؿ: قريتيـ ،كقيؿ: الجبؿ
) ٌما بمعنى )فاعؿ( )صفة مشبية مف الالـز  .(9) كا 

                                                 
 (.1/231الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 (.198، كتاب األفعاؿ )صيابف القطاع الصقمٌ  (2)
 [.100النساء:  ] (3)
 (.2/96كبيانو )ج الدركيش، إعراب القرآف الكريـ (4)
 (.1/254ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
 (.206، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )صيالصقمٌ  (6)
 [.9الكيؼ: ] (7)
 (.1/653ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (8)
 (.6/91حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (9)
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 سىدَّ:َ-15

"سىد  يىسيدُّ مف باب شرب، سيديكدان: أصاب في قكلو كفعمو، فيك سديد، كسىدىدتي الثيٍممةى كنحكىا سىٌدان 
حركة، كمف ، فالفعؿ متعد  بال(1)مف باب قتؿ، كسددتي عميو باب الكالـ سٌدان، إذا منعتو منو"

ٮلُٮا َْٝٮًَل َقِؽيًؽا﴿الالـز قكلو تعالى:  ُٞ  ٌف الٌسداد كالٌسدىدي: االستقامة، جاء في المفردات أ(2)﴾َوَْلَ
 ،السٍّداد: ما ييسدُّ بو الثيممة، كاستعير لما ييسدُّ بو الفقر، كالس دُّ في األصؿ مصدر )سددتو(أٌما 

يْؽِ  ﴿قاؿ تعالى: 
َ
٤َْ٪ة ٨٦ِ َبْيِ خ َٕ اوََص ا َو٨ْ٦ِ َػ٤ِْٛ٭٥ِْ َقؽًّ  ،، كقيرئ سيد ان قيؿ ىما كاحد(3)﴾ يِ٭٥ْ َقؽًّ
 .(4)الس دُّ فيك ما كاف صناعةأٌما  كقيؿ: ما كاف ًخمقة فيك السُّدُّ،

 سىًعدى:َ-16

 كبالمصدر سيٌميى كمنو )سىٍعدي بف ،"سىًعدى: فيالفه )يىٍسعىدي( مف بىاب تىًعب، في ديف أك ديٍنيا )سىٍعدان(   
عبادة(،  كالكصؼ منو )سعيد(، كييعىد ل بالحركة في لغة فيقاؿ )سىعىدىهي( ا )يىٍسعىديه( بفتحتيف، 

ِي٨َ ُقُِٕؽوا َِٚف اْۡلَ٪ٍّحِ ﴿فيك )مسعكد(، كقيرئ في السبعة بيذه المغة في قكلو تعالى:  ة اَّلٍّ ٍّ٦
َ
، (5)﴾ َوأ

سعكد أكثر مف ميٍسعىدكاألكثر أف يتعٌدل باليمزة فيقاؿ )أىٍسعىدىه( ا، كم
، كىذا يؤكد فضؿ تعدد (6)
ينتشر )مسعكد مف سعىده،  لغات العرب، إذ قد تيٍيمؿ صيغة، كتنتشر أخرل، كمشتؽ لما أىمؿ

ا انتشر يىًقؿُّ )ميٍسعىد مف أسعده، كميٍحزف مف أحزنو(.كمحزكف م  ف حزىنو(، كآخر ًلمى
 سىًفعى:َ-17

اف لكنو أسكد ميٍشرىب بحمرة"سىًفعى الشيءي مف باب تىًعب، إذا ك   
، "كسىفىعتو النار كالسمكـ (7)

سىٍفعان: غيٌرتو"
(8)، مفتكحيا فمتعد ، قاؿ أٌما  ، فالفعؿ تعٌدل بالحركة؛ ألٌف مكسكر العيف الـز

ًَحِ ﴿تعالى:  ة ثِةنلٍّةِو ًٕ َٛ  س( مأخكذ مف: سفعتو النار كالشم، قيؿ: )لنسفعان (9)﴾لََكٍّ ٣َه٨ِ ٥ٍّْ٣ يَجَذ٫ِ ٣َجَْك

                                                 
 (.1/270الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.70األحزاب: ، 9النساء:  ] (2)
 [.9يس: ] (3)
 . (539،ابف مجاىد، السبعة في القراءات)ص(403غب، مفردات ألفاظ القرآف )صاألصفياني، الرا ،رينظ (4)
 [.108ىكد: ] (5)
 (339، ابف مجاىد،السبعة في القراءات)(1/277الفيكمي، المصباح المنير)جينظر،  (6)
 (.1/279الفيكمي، المصباح المنير)ج (7)
 (.252لصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )صا (8)
 [.15العمؽ: ] (9)
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، فالفعؿ متعد  بالحركة، كيحتمؿ أف يككف مف الالـز مكسكر (1) إذا غٌيرت كجيو إلى حاؿ شديد
 .(2)كقد جاء في البحر أٌف الٌسفع: الجذب بشدة، كسفع بناصية فرسو: جذبيا ،العيف

18-َ:  شىًغؼى

 ،أشغؼ "شىًغٍفتى الناقةي: تىمىٌعط خٍرطكمييا، كشىعىري عينيا فيي شىٍغفاء، كال يقاؿ لمجمؿ
كشىغىفىو شىغىفان: أحرؽ قمبو، كالشيءي غيرىه: فتنو
دَُؿاوُِد ﴿ ، فالفعؿ تعٌدل بالحركة، قاؿ تعالى:(3)"

ِك٫ِ  ْٛ ٨ جٍّ َٔ َ٭ة ُظجًّة  َذَذة٬َة  َٛ َ٘ ، فالفعؿ شغؼ تعٌدل في ىذه اآلية بالحركة، ك في الكشاؼ: (4)﴾َْٝؽ َم
لشغاؼ، قيؿ جمدة رقيقة يقاؿ ليا لساف شغفيا خرؽ حٌبو شغاؼ قمبيا، حتى كصؿ إلى فؤاده، كا

 .(5)القمب
19-َ: بَّ  صى

مف  عٌدل بالحركة فيقاؿ: صببتو صٌبان "صىب  الماءي يىًصبُّ مف باب ضرب صبيبان: انسكب كيت    
ب  الماء: أراقو مف أعمى، (6)باب قتؿ، كانصٌب الناس عمى الماء: اجتمعكا " ، كفي المفردات: صى

ب و فانصب   :ييقاؿ ٨ ٩ٍّةٍر يَُىتَّ ٨٦ِ َْٚٮِق رُُءوِقِ٭٥ُ ﴿تعالى:  ، كمنو قكلوصى ًَةٌب ٦ِّ لَُ٭٥ْ ثِ
، صب  إلى كذاأٌما  ، كاآليات السابقة جاء فييا الفعؿ متعديان بالحركة، (8)كمنو،(7)﴾اْۡل٥ً٧َُِ 

، كالص بي  صبابة: مالت نفسو نحك محبةن لو ، كمف رو المصبكب  مف مط -أيضان -فيك صىبٌّ
، فالمصدر جاء بمعنى اسـ المفعكؿعيصارة   (9)كؿٍّ شيءو

 
 
 

                                                 
 (.8/491حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (1)
 (.8/487حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (2)
 (.271الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (3)
 [.30يكسؼ: ] (4)
 (.1/536ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
 (.1/331الفيكمي، المصباح المنير)ج (6)
 [.19الحج:  ] (7)
 [.13، الفجر:25، عبس:48الدخاف: ] (8)
 (.473ينظر،  األصفياني، الراغب )ص (9)
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ًعؽى:َ-21  صى

عىقىان مف باب تىًعب: مات، أك غيًشيى عميو لصكت سمعو" ًعؽى صى ، كجاء في األفعاؿ: (1)"صى
ٍعقان، كأىٍصعىقىتيو: ألقت عميو صاعقة" عىقىٍتوي السماءي صى ، فالفعؿ متعد  بالحركة، قاؿ تعالى: (2)"صى

َٜ ٨٦َ ِػ ﴿ َِٰت  ََٚىِٕ َمََٰن رِْض  ٱلكٍّ
َ
،(3)﴾َو٨٦َ ِػ اْۡل مثاؿ المتعدم، فقكلو أٌما  ، فيذا مثاؿ الالـز

ٮنَ ﴿تعالى:  ُٞ َٕ ِي ذ٫ًِِ يُْى ، كقد جاء في تفسير الصعؽ في ىذه اآلية: (4)﴾يَُلُٝٮا يَْٮَمُ٭٥ُ اَّلٍّ
 ،)يىصعقكف(بفتح الياءالعذاب، كقيؿ يكـ بدر؛ ألٌنيـ عيذٍّبكا فيو، كقيؿ يكـ القيامة، كقرأ الجميكر 

السممي فقرأ )ييٍصًعقكف( بضـ الياء ككسر العيف، مف الرباعي أصعؽأٌما 
(5). 

21-َ: ًميى  صى

د حٌرىا، كصميتي المحـى )أيٍصميو( مف باب      : كىجى مييا )صمنى( مف باب تىًعبى ًميى بالنار، كصى صى
رىمىى(: شكيتو
 ًميى بالنار، كبكذا: بيًميى ؿ: صى ، كفي المفردات: الٌصمي: اإليقاد بالنار، يقا(6)

، كىذه اآليات كٌميا (8)، كمنو(7)﴾َوَيْىَلَٰ َقًِٕيا: ﴿: شكيتيا فيي مصمٌية، قاؿ تعالىالشاةى  كصميتي 
ًًّة  ﴿مثاؿ الالـز فقكلو تعالى: أٌما  مف المتعدٍّم، ْوَِلَٰ ثَِ٭ة ِو٤ِ

َ
ِي٨َ ٥ْ٬ُ أ ٥َُ٤ ثِةَّلٍّ ْٔ َ

، في (9)﴾ُث٥ٍّ نَلَْع٨ُ أ
مٌيان(حمزة، كالكسائي، كحفص، بكسر أٌكلو)ًصمقراءة  فالمعنى: ىـ أكلى  ٌيان(، كالجميكر بضٌميا)صي

، فالفعؿ ييعٌدل بإرادة الجعؿ كالتصيير )مكسكر العيف( كما ييعٌدل بقمب (10)الخمؽ بدخكؿ جيٌنـ
 كسرة عينو فتحة، في لغة لتككف كالتعدية باليمزة.

 
 

                                                 
 (.1/340الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 (.285الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (2)
 [.68الزمر:  ] (3)
 [.45الطكر:  ] (4)
المعصػراكم،الكامؿ المفٌصػؿ فػي القػراءات األربعػة ، ك (8/150حياف، البحر المحػيط )ج نظر، األندلسي، أبكي (5)

 (525عشر)ص 
 (.1/346الفيكمي، المصباح المنير)ج (6)
 [.12االنشقاؽ:  ] (7)
 [.3، المسد:4، الغاشية:12، األعمى:12، االنشقاؽ:8، المجادلة:94، الكاقعة:10النساء: ] (8)
 [.70: ريـم ] (9)

 (.6/196حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك(10) 
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22-َ: َعىًجؼى

، كمف باب قىريبى لغة، فيك )أعجؼ(عىًجؼى الفرس )عىجى      عيؼى كشاة  ،فان( مف باب تىًعب: ضى
)عجفاء(، كالجمع )ًعجاؼ( حمالن عمى )ًسمىاف(، كييعىٌدل باليمزة، فيقاؿ: )أعجفتو(،  كرٌبما عيٌدل 

ٍفتيوي )عىٍجفان( مف باب قتؿ بالحركة، فيقاؿ: عىجى
ٌٓ ﴿، قاؿ تعالى: (1) َٓ  َِٔضةفر  َقۡج  ُقۢنجَُلٍَٰخ  وََقۡج

، فالكصؼ مف مصدر الفعؿ الالـز )عىجيؼ(، كقد جاء في البحر أٌف )عجاؼ( صفةه (2)﴾ُػۡۡض  
لسبع؛ ألٌف العدد ال ييضاؼ إلى صفتو إاٌل في الشعر؛ لذا تتبعو الصفة، كدٌؿ قكلو سبع بقرات 

 اءًعجاؼ فجمع عجفأٌما  ،أيضان -في اآلية السابقة عمى أٌف المقصكد بالسبع العجاؼ بقراته 
فير( فجاء الجمع حمالن عمى ًسماف؛ ألٌنو نقيضو، كقد ييحمؿ عمى كال ( ًزنة )صي قياس )عيجيؼه

 .(3)النقيض، كما ييحمؿ عمى النظير

23-َ: ًمؼى  غى

مٍفتيو    ٍمؼ(، كغى ٍمفاء، كالجمع )غي مىفان مف باب تىًعب: إذا لـ ييختف،، فيك أغمؼ كىي غى ًمؼى غى "غى
ٍمفان( مف باب ضرب لغة في تعديتو:  جعمتو في الغالؼ، كمنو قيؿ: قمبه أغمؼ، كأغمفت )غى
َوَٝةلُٮا ٤ُُٝٮُبَ٪ة ﴿تعالى:  ، فالفعؿ متعٌد بالحركة، قاؿ(4)الكتاب جعمتي لو ًغالفان، أك في الغالؼ"

 ٌٙ ْ٤ ٌٙ  ﴿ :تبارؾ كتعالى -، كقكلو(5)﴾ُٗ ْ٤ ُٗ ٤ًًِل   َوَٝةلُٮا ٤ُُٝٮُبَ٪ة  َٞ ؿ٥ِْ٬ِ َذ ْٛ َ٪ُ٭٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ ثُِس َٕ ة ث٢َ ٣ٍّ ٍّ٦
ة ال يتكصؿ ، فقد جاء في التفسير أف قمكب الكافريف ًخمقة، كًجبمة مغشاة بأغطي(6)﴾ يُْؤ٦ُِ٪ٮنَ 

عمييـ بأٌف  عز  كجؿ  فجاء رٌد ا  -ىكذا يٌدعكف -صٌمى ا عميو كسٌمـ - إلييا ما جاء بو محمده 
مقت عمى الفطرة، كىـ مى   .(7)لكفر الزائغ عف الحؽلٌكثيا  كأغمفكىا بما أحدثكا مف ا فٍ قمكبيـ خي

ًمؽى:َ-24  غى

ًجرى     مىقان مثؿ ضى ًمؽى الرجؿ غى مىقان، مف باب تىًعب: استحقو اليٍمرتًيفي فترؾ فىكاكو، كغى ًمؽى الٌرىف غى غى
ٍمقان  ٌمقتو بالتٍشديد مبالغة كتكثيران كغًضب كزنان كمعنى، كأغمقت الباب: أكثقتو بالغمؽ، كغ مقتو غى كغى

                                                 
 (.2/394الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.43يكسؼ:  ](2) 
 (.5/311حياف، البحر المحيط )ج ينظر، األندلسي، أبك (3)
 (.2/451الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 [.155، النساء:88البقرة:  ] (5)
 [.155النساء:، 88البقرة:  ] (6)
 (.1/74ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (7)
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 ، قاؿ تعالى:(1) يمة، حكاىا ابف دريد، كمنيا اسـ المفعكؿ )مغمكؽ(مف باب ضرب لغة قم
ثَْٮاَب ﴿

َ
ِخ اْۡل َٞ ٍّ٤ َٗ ، (3)جاء في البحر أٌف تضعيفو تكثير، بالنسبة إلى كقكع الفعؿ بكؿ باب، ك (2)﴾َو

 ، بتضعيؼ عيف كذلؾ كيتعٌدل كعميو فالفعؿ المجرد متعد  بالحركة فتحان؛ ألٌف مكسكر العيف الـز
 .الفعؿ

:عَىَ-25  ًمرى

"عىًمرى يىٍعمىري مف باب تًعب عيٍمران بفتح العيف كضٌميا: طاؿ عيٍمريه، فيك عامر، كيتعٌدل    
 (4)بالحركة،  كالتضعيؼ، فيقاؿ: عىمىرىه اي يىٍعميريه مف باب قتؿ، كعم ره تعميران : أم أطاؿ عيٍمرىه"

ٚٞؽ ۡلَر ًٚس٥ ُخ٧ُؿاً ٨٦ ﴿ تعالى: كقد كرد الالـز في عٌدة مكاضع بصيغة المصدر، نحك قكلو
(،(5)﴾َرج٫ِ٤ْ في القىسىـً فتفتح العيف مع سككف أٌما  ، بضـ العيف كالميـ، كقد تيسىٌكف الميـ )عيٍمره

٧ُْؿَك إ٩ّ٭٥ ٣ف َق١َْؿدِِ٭٥﴿ الميـ، نحك قكلو تعالى : َٕ كرد في غير مكضع ف المتعٌدم أٌما  ،(6)﴾٣َ
ة َخ٧َُؿو٬َة ﴿ ى:في القرآف الكريـ، نحك قكلو تعال ْزَثَ ِم٧ٍّ

َ
، فما جاء مكسكر (7)﴾ وََخ٧َُؿو٬َة أ

، كالحظنا أٌنو لـ يرد في القرآف إاٌل بصيغة المصدر، كييعىد ل بفتح  ( فيك مف الالـز العيف)عىًمرى
 ب قتؿعىمىرى األرض كنحكىا فمتعد ، كىك مف باأٌما  العيف، كالنقؿ مف باب تعب إلى باب قتؿ،

في مكسكر العيف الالـز فالتضعيؼ لمتعدية، نحك قكلو أٌما  عيؼ فيو لممبالغة،كعميو فالتض
ؿٍ ﴿تعالى:  ٍّ٧ َٕ ُؿ ٨٦ِ ٦َّ ٍّ٧ َٕ  .(8)﴾َو٦َة ُح

 فىًتؽى:َ-26

يا: خالؼ الرتقاء، كفىتىٍقتي    : فىتىقىان: اٌتسع، كالزمافي أخصب، كالمرأة: انفتؽ فرجي "فىًتؽى العيشي
الشيءى فىٍتقان: خرطتو
"(9). 

                                                 
 (.2/451الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.23يكسؼ:  ] (2)
 (.5/294حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (3)
 (.2/429الفيكمي، المصباح المنير)ج (4) 

 [.16يكنس:  ] (5)
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و عف بعضكالث كبى )فىٍتقان( مف باب قىتىؿ: نىقىضتي خياطتو ففيًصؿ بعضي
َول٥َْ يََؿ ﴿، قاؿ تعالى: (1)

َ
أ

نٍّ 
َ
ُؿوا أ َٛ ِي٨َ َز َٰتِ اَّلٍّ َمََٰن َ٪ة٧َ٬ُة ٱلكٍّ ْٞ َذ َٛ ة َذ ًٞ رَْض ََكَجَذة َرتْ

َ
كجاء في الكشاؼ في  ،(2)﴾ َواْۡل

انت مصمتة، بعدما ك ، كقيؿ بالنباتت كاألرضيف بالمطرتفسير)الفتؽ( أٌف ا فٌرج بيف السمكا
ٌنما قيؿ كانتا دكنى  ؛ ألٌف المقصكد جماعة السمكات، كجماعة األرضيفكا  ، كعميو فإٌف الفعؿ (3) كيف 

تى  : فىٍتقان؛ إذ لمصدر ساكف العيف مفتكح العيف )فىتىؽى( عيٌدل بالحركة؛ ألفٌ   ؽى جاء عمى مثاؿ )رى
تىقٍ   .ٌدم بفتح عينو، بعد أف كاف الزمو مكسكرىاالفعؿ )فتؽ( عي  المتعٌدم، مٌما يدلؿ عمى أفٌ  ان(رى
 فىٌز:َ-27

رٍ       ، فالفعؿ (4)فزيزان: ساؿ كفززتو كأفززتو: أفزعتو، كأفززتي رأسو بالسيؼ: شققتو" حي "فىٌز الجي
رِْض ﴿متعد  بالحركة، قاؿ تعالى: 

َ
٨َ اْۡل ٍـ٥٬ُّ ٦ِّ ن يَْكذَِٛ

َ
َراَد أ

َ
كد بالفٌز أٌنو ، جاء في بياف المقص(5)﴾َٚأ

، أم: أزعجني : فىٌزني فالفه (؛ ًلما فيو مف  ،اإلزعاج، ييقاؿي كمنو أيطمؽ عمى كلد البقرة )الفىزُّ
رادة الجعؿ، كقيؿ بالسيف كالتاء المفيدتيف لمطمب.(6)الخٌفة.  ، فاألرجح أٌنو عيٌدل بالحركة، كا 

28-َ:  فىًتفى

، كفىًتفى فيو كمٍّ  "فتىٍنتي الرجؿى ًفتنةن كفيتكنان، كأفتنتو لغة    ٍسفو إلى قيبحو و، كفىًتفى فيتيكنان: تحٌكؿ مف حي
ذَِ٪ُس٥ُ ﴿"، قاؿ تعالى: (7)فييما-أيضان -إلى النساًء: أراد الفجكر ًبيٌف كفيًتف ْٛ ن َح

َ
ُذ٥ْ أ ْٛ  ،(8)﴾إِْن ِػ

 ككؿ ما جاء في القرآف الكريـ ثالثي مفتكح العيف متعد  بالحركة؛ ال باليمزة، كلـ يىرد مكسكر
ذُٮنُ ﴿العيف الالـز منو إاٌل في قكلو تعالى:  ْٛ يًُِّس٥ُ ال٧َْ

َ
 ، إذا قيٌدر أٌف متعمؽ اسـ المفعكؿ(9)﴾ثِأ

 تقديره )المفتكف بو(.. كا أعمـ.ك محذكؼ المجركر( الجار ك ال) ىك
 

                                                 
 (.2/461الفيكمي، المصباح المنير )ج (1)
 [.30األنبياء:  ] (2)
 (.1/730ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (3)
 (.390الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (4)
 [.103اإلسراء:  ] (5)
 (.635القرآف  )ص ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ (6)
 (.378الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (7)
 [.101النساء:  ] (8)
 [.6القمـ:  ] (9)
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 قىًصـى:َ-29

مان: انكسر نصفيا، كاإلنساف: ضعيؼ، كالقناةي: انكسرت، كقى     ـ الشيءى "قًصمىًت السفُّ قىصى صى
، فالفعؿ تعٌدل (2)، كفي المصباح: )قصمو اي( أىانو، كأٌذلو، كقيؿ قٌرب مكتو(1)قىٍصمان: كىسىرىهي"

، كمفتكحيا متعد ، قاؿ تعالى:  أم:  ؛(3) ﴾َوَك٥ْ ََٝى٧َْ٪ة ٨٦ِ َْٝؿيَحٍ ﴿بالحركة، فمكسكر العيف الـز
ـه: يىٍقًصـي مف حطمناىا، كىشمناىا، كذلؾ ىك اليالؾ، يقاؿ : قاصمة الدى ر، كرجؿه قيصى

ييقاكمو
(4). 

31-َ:  قىًنيى

، كىغًنيى يىٍغنىى ًغننى، كيتعدىل بتغيير الحركة، فتقكؿ: قنيتي جاء في البحر: "قىًنيى يىٍقنىى فً     نىن
ٍت عيفي الرجؿ، كشترىا ا، ثـ تعٌدل بعد ذلؾ باليمزة كالتضعيؼ رى تً شى  :الماؿى أم: كسبتو، نحك

لثاني، فتقكؿ: أقناه ا ماالن، كقٌناه اي ماالن"إلى المفعكؿ ا
ْدَنَٰ ﴿، قاؿ تعالى: (5) 

َ
٫ٍُّ٩ ٬َُٮ أ

َ
َوخ

ْرَنَٰ 
َ
فادة (6)﴾َوأ ، الفعؿ ىنا تعٌدل باليمزة، كالمفعكالف محذكفاف ألىمية الحدث كصاحبو، كا 

 ؛يو الًقٍنيىةما فيو الغنى، كما فالعمكـ، كقد جاء في تفسير ىذه اآلية أٌف مقصكد أقنى: أعطى 
 .(7)أم: الماؿ المٌدخر، كقيؿ أقنى أرضى

31-َ:  كىساَػَكىًسيى

كىًسيى كىسىاءن: شىريؼ، كالكىسىاءي: الشرؼي أٌما  كساه ًكٍسكة، ككيٍسكىةن: ألبسو، كًشٍعران: مدحو بو،   
(8) ،

، حد، فإذا إذا فيتحت عينو صار بمعنى )ستر كغٌطى(، كتعٌدل إلى كاأٌما  ككىًسيى ًزنة فىًرح الـز
جاء الفعؿ مفتكح العيف بمعنى أعطى كسكة، فإنوى يتعدل غالبان إلى اثنيف
َوََعَ ﴿، قاؿ تعالى: (9)

                                                 
 (.410الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب االفعاؿ )ص (1)
 (.2/506الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.11األنبياء:  ] (3)
 (.673)ص ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف  (4)
 (.8/153حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، أبك (5)
 [.48النجـ:  ](6) 
 (.686ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف  )ص (7)
 (.439الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (8)

 (.2/109االنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج (9)  
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ُْٕؿوِف  ، فالمصدر )ًكسكة( بضـ الكاؼ، ككسرىا (2)ككذلؾ، (1)﴾ال٧َْْٮلُٮدِ َلُ رِزُْرُ٭٨ٍّ َوكِْكَٮُتُ٭٨ٍّ ثِةل٧َْ
 طائيٌف كسكة(.لمفعؿ )كىسىا( المتعدم لمفعكليف، فيك بمعنى )إع

32-َ:  مىرىجى

"مىرىجٍت الدابىة )مىٍرجان( مف باب قتؿ: رىعىٍت في المرج، كمىرىجتييا مىٍرجان: أرسمتيا ترعى في 
ييقاؿ مىًرجى أمرىـ: اختمط، كالكصؼ  ،االختالط : أصؿ المرج، كقيؿ(3)المرج: يتعدل كال يتعٌدل"

ؿِيٍش َذُ٭٥ْ ِػ ﴿، كمنو قكلو تعالى: (4)منو مريج: أم مختمط ْمٍؿ ٦ٍّ
َ
كفي األفعاؿ: مىًرج األمري  ،(5)﴾ أ
ـي في اليد مىرىجان: اضطرب، كالماءي ساؿ ، كالخات كالديفي
كعميو تككف التعدية بالحركة، قاؿ  ،(6)

ِي َمَؿَج اْۡلَْعَؿي٨ِْ ﴿تعالى:  ًَةنِ  ﴿ :أيضان - ، كقاؿ(7)﴾ َو٬َُٮ اَّلٍّ ، فالتعدية (8)﴾َمَؿَج اْۡلَْعَؿي٨ِْ ي٤ََْذِٞ
 لحركة، مف مكسكر العيف إلى مفتكحيا.با

33-َ:  نىًقبى

( مف باب تىًعب: رىؽ  كتخٌرؽ      فيقاؿ: نىقىٍبتيوي نىٍقبان  ،كيتعدل بالحركة ،أيضان -"نىًقبى الخيؼُّ )يىٍنقىبي
: (9) "مف باب قتؿ إذا خرقتو ، كفي المفردات: الٌنقب في الحائط كالجمد كالثقب في الخشب، ييقاؿي

(؛ ألٌنو يفتقر إلى العامؿ المعنكم في أٌما  نٍقبان )متعد (نقىبى الحائطى  نىقىب القكـي: ساركا،)الـز
التعدية) إرادة الجعؿ( كمنو نٌقب الداؿ بالتضعيؼ عمى المبالغة كالتكثير، ال التعٌدم، نحك قكلو 

ْ  ﴿تعالى:  ُجٮا ٍّٞ َٰؽِ ٱ ِػ  َذ٪َ ًٍِه  ٨٦ِ ٢ۡ٬َ  ۡۡلَِل قيب: الباحث عف القـك كمف ىذه المادة جاء الن، (10)﴾ُمٍّ
كعف أحكاليـ، كييجمع عمى نيقباء
َۡشَ ٩ًًَِٞجة ﴿، قاؿ تعالى:(11) َٔ سَْ٪ة ٦ِ٪ُْ٭٥ُ اثَْنْ  َٕ ، قاؿ (12)﴾َوَب
                                                 

 [.233البقرة:  ] (1)
 [.89مائدة: ال ] (2)
 (.2/567الفيكمي، المصباح المنير)ج (3)
 (.764ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف  )ص (4)
 [.5ؽ:  ] (5)
 (.465ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (6)
 [.53الفرقاف:  ] (7)
 [.19الرحمف:  ] (8)
 (.2/620الفيكمي، المصباح المنير)ج (9)

 [.36ؽ:  ] (10)
 (.820،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر (11)
 [.12المائدة:  ] (12)
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ْ ٱ َو٦َة ﴿تعالى:  ٮا ُٕ تا  ۥَلُ  ۡقَذَطَٰ ۡٞ ،(1)﴾َج نقىبىان فمصدري الالـز أٌما  ، فالٌنٍقبي مصدره لممتعدم نىقىبى
( مفتكح العيف يأتي الزمان )نىًقب(، كىك في اآلية بسكك   ،ف عينو، كبناءن عمى ذلؾ نستنتج أٌف )نقىبى
، كيتعٌدل بالحركة)نقىب( مع تحقؽ أٌما  كيتعٌدل بتحقؽ إرادة الجعؿ، ( فيك الـز مكسكر العيف)نًقبى

 .إرادة الجعؿ
34-َ: ًقرى  كى

ٍقران مف بابي: تىًعب ككعد: ثىقي     ، )كقىرىٍت( كى ًقرىٍت( األذفي تىٍكقىري ٍقرىان( مف )كى ؿ سٍمعييا، ككقىرىىا ا )كى
ٌكؿ إلى (2)باب كعد، فالفعؿ يستعمؿ الزمان كمتعديان  ، إذا حي ، كعميو فإف مكسكر العيف الـز

، قاؿ أٌما  مفتكحيا عيٌدل بالحركة، مفتكح العيف المتعٌدم، فتعديتو بإرادة الجعؿ؛ ألٌف منو الالـز
 .(4)عيف( المتعدم كالالـزمصدره لمفعؿ)مفتكح ال، (3)﴾َوَِّف آذَا٩ِِ٭٥ْ َوًْٝؿا﴿تعالى: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 [.97الكيؼ:  ] (1)
 (.2/668ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.25األنعاـ:  ] (3)
 [.44-5، فصمت:7، لقماف:57، الكيؼ:46اإلسراء:  ] (4)
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َالفتح:ثيَبتغييرَحركةَعينوَمفَالضـَإلىَمَالثاَلنماذجَتعدَ َ:الثانيالمطمبَ

1-َ:  بىييتى

: دىًىشى كتحٌير، كييعىٌدل بالحركة فيقاؿ: )بى     يتىوي يىٍبيىتىوي( بفتحتيف بىييت كبىًيتى مف بابي قىريبى كتىًعبى
ِي ﴿الكذب قاؿ تعالى:  بىٍيتىان مف باب نفع: قذفو بالباطؿ كافترل عميو( وت)فبي َذُجِ٭َخ اَّلٍّ

ؿَ  َٛ َْ٘ذًح َذَذجَْ٭ُذُ٭٥ْ ﴿ :أيضان -تعالى  كقاؿ ، (1)﴾َز تًِِ٭٥ َب
ْ
األكلى )فىبيًيتى  عف اآلية أٌما  ،(2)﴾ث٢َْ دَأ

ييت( كبفتح الباء ككسر الياء الذل كفر( عمى مالـ يسـ فاعمو، كييٍقرأ بفتح الباء كضـ الياء )بى 
، ( كىما لغتاف، كالفعؿ فييما الـز في اآلية الثانية: )تبيتيـ( فالفعؿ متعد  إلى المفعكؿ أٌما  )بىًيتى

 .(3)بو  بالحركة
2-َ: نيبى  جى

، ييطمؽ عمى الذكر كاألنثى، نيبه نيب( ًكزىاف قىريب فيك جي نيكبان أٌما  )جى قكلؾ: جنبتي الرجؿى الشر  جي
ب قعد: أٍبعىدتو عنو، كجٌنبتيوي بالتثقيؿ، مبالغة في المتعدم، يقاؿ: جنبتو كأجنبتو مف باب مف با

ْوَ٪ةمَ ﴿، قاؿ تعالى: (4)قتؿ إذا قيٍدتو إلى جنبؾ
َ
ُْٕجَؽ اْۡل ن جٍّ

َ
كفي معاني القرآف  ،(5)﴾ َواْصُ٪بِْن َوَبِنٍّ أ

قة، كأىؿ نجد يقكلكف: أجنبني شٌره، فيفة( كما في اآلية السابأىؿ الحجاز يقكلكف: جنبني )خ أف  
نىب((6)كجٌنبني شٌره الكاردة في القرآف الكريـ حتى ىي:  ، مٌما يؤكد أفٌ التعدية بالحركة لمفعؿ )جى

( ألصاب، كلـ أسمعو مف قارئ ، كعميو فتعدية (7)أٌف الفٌراء يقكؿ: كلك قرأ قارئ: )كأىٍجنٍبني كبًني 
 لحجاز( كباليمزة كالتضعيؼ عند غيرىـ.ىذا الفعؿ تتأتي بالحركة )في لغة ا

 
 
 
 

                                                 
 [.258البقرة:  ] (1)
 [.40األنبياء:  ] (2)
 (.1/108ء ما مٌف بو الرحمف، العكبرم )جمالإينظر،  (3)
 (.1/111ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج(4) 
 [.35إبراىيـ:  ] (5)
 (.2/78الفٌراء، معاني القرآف )ج (6)
 (.2/78)ج مرجع السابؽ،ال (7)
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ـى:َ-3 ري َصى
: قطعتو، فالفعؿ متعد  "     رىٍمتي الٌنخؿى : احتٌد، أٌما: صى ع، كالسيؼي ـى الرجؿ صرامة: شىجي ري صى

ـ( (2)﴾ُمۡىجِِعيَ  ََلَۡۡص٦ُِ٪ٍَّ٭ة﴿، قاؿ تعالى: (1)"بالحركة رى ، فالفعؿ متعد  بالحركة كالماضي )صى
 عينو بقصد التعجب كالمبالغة. كرٌبما كاف ضُـّ 

4-َ: رى  قىصي

ران: خالؼ طاؿ فيك قصير، كييعٌدل بالتضعيؼ   رى الشيءي ًقصى ، نحك قكلو تعالى: (3)قىصي
ِي٨َ ﴿ ِۡصّ َٞ ٍرتيوي مف باب قتؿ، كأقصرتو: إذا أخذت (4)﴾ُُم٤ََِِّٞي رُُءوَقُس٥ْ َو٦ُ ، كفي لغة بالحركة قىصى

رى الصالةى: جعميا قصيرة؛ بترؾ بعض  .(5)مف طكلو، كمنو قىصىرتي الصالة كفي المفردات: قىصى
قىصىرتي كذا: جعمتو قصيران، ككذلؾ قصىرتي الشيءى:  ، أركانيا ترخيصان، كمف مفتكح العيف

معى عمى قيصيكر، و إلى بعض، كمنو سيٌمي القصري قصران كجي قاصرات الٌطرؼ أٌما  ضممتي بعضى
٧ِسُْ٭٨ٍّ  ﴿ قاؿ تعالى: ،(6)جكزفيٌف نساء ال يمتٌد طٍرفيف إلى ما ال ي ُْ ؿِْف ل٥َْ َح ٍُّ اُت ا٣ ذًِِ٭٨ٍّ َٝةَِصَ

، فالفعؿ تعٌدل بالحركة كبالتضعيؼ كباليمزة، كرٌبما كاف األصؿ أٌنو (7)﴾ إِنٌف َرج٤َُْ٭٥ْ َوََل َصةنٌّ 
ٌمت عينو كما في )فى  ييـ ثالثي مفتكح العيف يتعدل بنفسو، أك بحرؼ الجر، فأيريد منو المبالغة فىضي

َلةِ ﴿الطالب(، قاؿ تعالى:  وا ٨َ٦ِ الىٍّ ُْٞۡصُ ن َت
َ
٤ًَُْس٥ْ ُصَ٪ةٌح أ َٔ  .(8)﴾٤ََٚحَْف 

 كىريهى:َ-5

ككىًرٍىتيوي، أٍكرىىيوي  ،أيضان -كىريه األمير كالمنظر كراىة فيك كىًريوه، نحك: قبيح ككراىيةن بالتخفيؼ"    
 ،(9)"ك)الكىريه( بالفتح المشقة، كبالضـٌ القيرمف باب تىًعب كيٍرىان بضـ الكاؼ كفتحيا: ضد  أحببتو، 

ٌمت عينو لممبالغة، أك أٌنو عيٌدل بتغيير حركة ٌما إ فالفعؿ أف يككف متعديان في األصؿ، كضي

                                                 
 (.1/339الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.17القمـ:  ] (2)
 (.2/505الفيكمي، المصباح المنير)ج (3)
 [.27الفتح:  ] (4)
 (.2/505الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 (.673/ص)األصفياني، مفردات ألفاظ القرآف (6)
 [.56الرحمف:  ] (7)
 [.101النساء:  ] (8)
 (.2/532الفيكمي، المصباح المنير)ج (9)



 

 

 213 

ن دَْسؿ٬َُٮا َمحًْبة و٬ََُٮ َػْيٌ ٣ٍُّس٥ْ ﴿العيف، قاؿ تعالى: 
َ
ََسَٰ أ َٔ كلـ يصرح  ،(2)كمنو، (1)﴾َو

َولَْٮ ٠َؿِهَ  ﴿قكلو تعالى: لة الفعؿ عمى الحدث مسندان إلى فاعمو، نحك، اكتفاءن بدال(3):بالمفعكؿ في
) بفتح الكاؼ كالكيره بضٌميا( بمعنى  أٌف الكىره ة، ىذا كقد رأل بعض أىؿ المغ(4)﴾ال٧ُْْضؿُِمٮنَ 

، ٍعؼ، كالضيٍعؼ، كقيؿ: الكىرهي: المشٌقة التي تناؿ اإلنساف مف خارجو الكيره أٌما  كاحد، نحك: الضى
٤ًَُْس٥ُ ا٣َِْٞذةُل َو٬َُٮ ٠ُْؿهٌ  ﴿ :عىٌز اسميوي ، كىك يعافو، كمنو قكلو (5) ا ينالو مف ذاتوفممٌ  َٔ ٠ُذَِت 

 .(6)﴾ ٣ٍُّس٥ْ 

ؤػػػػَمىًرئى:َ-6  مىري

ًرٍئتيوي(  ـ ضخامىة فيك مىًرمءه، كمىًرئى بالكسر لغة، ك )مى ـي مىرىاءىةن مثؿ ضخي ؤى الطعا "مىري
ـي يتعٌدل كال يتعدٌ  -كذلؾ -بالكسر إذا  -بغير ألؼ-ك )مىرىأني(   -باأللؼ –ل، ك )أٍمرىأًني( الطعا

قيؿ: ىىنىأني كمىرىأني لالزدكاج، فإذا أيفرد قيؿ: أمرأني ػػ باأللؼ ػػ كقيؿ لغتاف"
فإٌف تعدية  ؛، كعميو(7)

بفتح عينو، فالتعدية أٌما  الزمان،-أيضان -مكسكر العيف الثالثي متحققة بإرادة الجعؿ؛ ألٌنو يأتي
َُُٚكُٮهُ ٬َ٪ِحبًة ﴿بالحركة، كىي لغة أىؿ الحجاز، كعند غيرىـ التعدية باليمزة، قاؿ تعالى: 

ؿِيًبة ؛ ألٌنو أيريد بو ثبكت الصفة لممكصكؼ، فيك صفة (8)﴾٦ٍّ ، كالكصؼ ىنا مف مىًرئ الالـز
 مشبية عمى كزف )ًفعيؿ(.

ػػػػَىىًنئى:َ-7  ىىنيؤى

ـي ىىناءن كأىٍىنىأني )    -عف ثعمب(، كىىنيؤى الشيءي ىىنأة: تيٌسر بال مشقو، كىىًنئ ىنأ"ىنأني الطعا
، كالينيء : كؿُّ ما ال يمحؽ فيو مشٌقة، ك ال يىٍعقيبي كىخامةن، كأصمو في الطعاـ فيك (9)"-أيضان 

                                                 
 [.216البقرة:  ] (1)
 [.46،81، التكبة: 19النساء:  ] (2)
 [.33-32، التكبة:8األنفاؿ:  ] (3)
 [.8األنفاؿ:  ] (4)
 (.707األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )صينظر،  (5)
 [.216البقرة:  ] (6)
 (.2/569الفيكمي، المصباح المنير)ج (7)
 [.4النساء:  ] (8)
 (.546الصقٌمي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص (9)
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ىنيءه 
ؿِيًبة﴿، قاؿ تعالى: (1)  ، كعميو فإٌف مكسكر العيف )ىىًنئ( كمضمكميا (2)﴾َُُٚكُٮهُ ٬َ٪ِحًبة ٦ٍّ
 ان )أىٍىنىأ( عمى لغة أىؿمفتكح العيف )ٌىنىأ( فيأتي متعديان بالحركة، معاقبأٌما  الزماف،)ىىنيؤ( 
 الحجاز.

مف خالؿ متابعة ما جاء في القرآف الكريـ مف أفعاؿ تأتي تارة الزمة كأخرل متعدية، كبالرجكع 
ضمكميا فإذا ف أف كثيران منيا يأتي الزمان إذا كاف مكسكر العيف، أك مإلى معاجـ المغة، تبيٌ 

فيٌسرت  كفيكف مف القكؿ بالتعدية بالحركةبالرجكع إلى ما أكٌده الك، غدا متعديان  الفعؿ فيًتحت عيف
كالحجاز عامة تعتمد  ،كمما ييعىٌضدي ذلؾ، أٌف لغة قريش خاصة ،ىذه الظاىرة عمى كجو مرضيٌ 

بائؿ باليمزة أك التضعيؼ، ىذه الطريقة في التعدية، فما ييعىٌدل عند غيرىـ )كتميـ( كغيرىا مف الق
: ضعيؼ، كالشيءي:  ـى الرجؿي ًط ًطـى: الزمان، إذ نقكؿ: حى ييعٌدل عندىـ بالحركة الزمان، نحك: حى

زىنو كأحزنوأٌما  انكسر، ًزف حى ٌطـ الشيءى، كمثموي: حى طىٍمتي الشيءى: كىسىٍرتيو، كبالتضعيؼ: حى ما ، حى
مف  فعالن  (34)ربعيف فعالن كربما كيجدى غيرىا،مف ىذا النكع في القرآف الكريـ تجاكز األ رصدناه

 ظٌنويكىذا عدد  مف مضمكـ العيف إلى فتحيا، ( أفعاؿ7)مكسكر العيف إلي التعدية بفتحيا، 
ف مذىب الككفييف في ذلؾ ان كافيان إلثبات ىذه الظاىرة، كاعتمادىا سببان لمتعدية مؤكد الباحث . كا 

في ضكء ىذه ك ردان، بؿ ظاىرة ال سبيؿ إلى إغفاليا، قصد بذلؾ أٌنيا غدت قياسان مطٌ كاف ال ي
ف أغفمو تبيٌ الدراسة  ف أف مسألة التعٌدم كالمزكـ مرتبطة بعامؿ معنكم أدركو عمماؤنا القدامى كا 

ما يككف مضمـك العيف بناء ب  ري كما أٌنو كثير منيـ احتفاءن بالجانب الشكمي كاألثر اإلعرابي، 
فال يككف ىناؾ نقؿ ،ة، مف المتعدم مفتكح العيف أك مكسكرىا،جيء بو إلفادة التعجب كالمبالغ

بان مف قراءتو، فال نقكؿ إٌف المتعدم )قىرىأ( منقكؿ  ( تىعىجُّ منو إلى الفتح لمتعدية كما في )قىريأ الرجؿي
ٌنما العكس  .عف الالـز مضمكـ العيف كا 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.846ينظر،  األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص(1) 
 [.4النساء:  ](2) 
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َيانًَالثََّؿَيصٍَفَىالٍَ

َؿًَعٍَفًَالٍََةًَيىٍَنَبًََفٍَةَعَىجَىارًَخَىالٍََةيدًَعٍَالتََّؿَيائًَكسَى
َرَ جَىالٍََؼًَرٍَحَىمَبًَدَ عَىالتَّ
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َبحرؼَالجرَة:َالتعٌديالثانيَالفصؿ

 :مباحثفي ثالثة  الفصؿجاء ىذا 

 التعٌدم بحرؼ الجٌر المناسب. -1

 التعٌدم بحرؼ الجر بيف التناكب كالتضميف. -2

 التعٌدم بنزع الخافض.-3
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َكؿ:َالتعٌدمَبحرؼَالجرَالمناسباَُلَالمبحث

 :تمييد

ًمٌيان قبؿ أف أختارى  نكانان ليذا المبحث، ككقعت في حيرة مف أمرم، ال سيٌما أٌف عي  فٌكرتي مى
 حرؼً  ، بيف قائؿو بأٌف لكؿٍّ أخرل متضاربة أحيانان ك  عة حينان،آراء النحاة جاءت في ىذا الشأف متنكٌ 

مف التأٌمؿو  فيو، يككف كاضحان جٌميان حينان، كيحتاج إلى شيءو  ان بو، محصكر  ان قائم ان ى كاحدجٌر معنن 
إلى تأكيمو ييٍحكـ عميو بالشذكذ، كبيف قائؿ بالتناكب بيف حركؼ الجٌر؛ إذ  حنيان آخر، كماال سبيؿى 
يقكؿ بتضميف  ثالثي  مه ، كرأٍ آخرى  جر   قد يفارقو ليؤدم معنى حرؼً  ى أصميٌّ لكؿ حرؼ جر معنن 
لـ يىٍعتىٍدهي معنى الفعؿ الذل اعتاده، ثـ إٌف القكؿ باٍعتياد ًفٍعؿو  بحرؼ جر  الفعؿ الذل يتعٌدل 

بو إلى دراسة تاريخية ألفعاؿ المغًة، ال سٌيما أٌنو جاء  يحتاج األخذي  لحرؼو معيف فيو نظر؛ إذٍ 
يا يُّ العرب، فأ في القرآف الكريـ، كفي فصيح كالـً  جر   مف حرؼً  بأكثرى  م بعض األفعاؿً تعدٌ 
كممة )المناسب( باحتماالتيا الكاسعة، عمى القكؿ )بالحرؼ الباحث  ألصؿ؟ كأٌييا الفرع؟ لذا آثرا

الثاني مف ىذا  يا المبحثي عي ضً باقي التساؤالت حكؿ ىذه القضايا فمكٍ أٌما  الذل اعتاده الفعؿ(
 الفصؿ بعكف ا.

فٍ مف النحاة،  أثارىا كثيره  قضيةه قضٌية تعٌدل الفعؿ بحرؼ الجر  إفٌ  مف الغمكض،  كثيره يا شاب كا 
 ف  أًل األٌكؿ:  : غير، لسببيف التعٌدم عندىـ ىك التعٌدم إلى المفعكؿ بو ال رغـ يقيني أٌف مقصكدى 

 عدموحاة عف التعٌدم كالمزكـ قكامو كصكؿ معنى الفعؿ إلى المفعكؿ بو أك النُّ  حديثى 
سكاء الالـز إلى مفعكؿ كاحد، أك  الثاني: ألٌنو يأتي في سياؽ الكسائؿ التي يتعٌدل بيا الفعؿ،

عندما رأكا أٌف حرؼ الجٌر  ،حاة في ىذا اإلطارالنُّ  المتعدم إلى أكثر مف كاحد؛ لذا جاءت آراءي 
حرؼ الجٌر يتصؿ  أف   األمرً  كيمزة النقؿ كتضعيؼ العيف في تحكيؿ الالـز إلى متعٌد، غايةي 

 الفعؿى  نجدي  (1)﴾٬ََت ال٤ٍّـ٫ُ ثُِ٪ٮر٥ِ٬ِْ ذَ : ﴿تعالىبالمعمكؿ، كىما يتصالف بالعامؿ، ففي قكلو 
في حيف تعٌدم ىذا الفعؿ  ،تعٌدل إلى ما بعده )نكرىـ( بكاسطة حرؼ الجر )الباء()ذىب(، 

ًَِّجةدُِس٥ْ )ذىب( في مكضع آخر بيمزة النقؿ، قاؿ تعالى: ﴿ ََ ذ٬َْجُْذ٥ْ 
َ
ًَة أ جْ ًَةدُِس٥ُ ادلَّ ؛ (2)﴾ِػ َظ

م التعٌدم باليمزة يؤدٌ  حاة يؤكدكف ىذا الحكـ، إاٌل أٌف القكؿ بأف  أف معظـ النٌ  لذا رأل الباحثي 
ففيو نكع مف التجاكز في فيـ السياؽ المغكم، ك إاٌل  ،)بالباء( ةؤٌديو التعديالمعني الذل ت نفسى 

 في كسائؿ التعدية؟! نكعً ىذا التٌ  كراءى  فما السرُّ 

                                                 
 [.17البقرة: ] (1)
 [.20األحقاؼ: ] (2)



 

 

 218 

اإلضافة  كحركؼى  الجرٍّ  قكلو: "إٌف حركؼى ية بحرؼ الجر بعدً أبي الربيع عمى التٌ  ابفي  بي عقٍّ كيي 
ألٌنيا تدؿ فيما بعدىا عمى صفة،  ؛أيضان  الصفات ي حركؼى سم  ؛ ألٌف الجٌر ىك اإلضافة، كتي سكاءه 

ككذلؾ عند  الجمكسً  كعاءي  عمى أٌف الدارى  الكالـي  دؿ   الدار(،جمستي في : )أال ترل أٌنؾ إذا قمت
ٍبدأ المجيء، ك)إلى( عمى منتياه؛ كألجؿ قكلؾ: "جئت مف الدار إلى المسجد" دلٌ  ت )مف( عمى مى

، ككذلؾ: رادي المي  ؛ لـ ييٍعمىـً المسجدى  الدارى  تمؾ الصفات دخمت ىذه الحركؼ؛ ألٌنؾ لك قمت: جئتي 
عمى الدار، أك إلى الدار، أك  جمستي الدار كأنت تريد )في الدار(؛ إذ يمكف أف يككف الجمكسي 

 .(1)عف كؿ ىذه المعاني" ري الحركؼ تيعبٌ  في الدار، فيذه
: "كاف األصؿ أف تككف األسماء كعمى طريقة التعدية بحرؼ الجر يقكؿ ابف أبي الربيع    

ليا مف جية حدثو، ال مف جية بنيتو،  طالبه  ؛ ألٌف الفعؿى الداخمة عمييا ىذه الحركؼ منصكبةن 
لٌما  لكفٍ  أف يككف منصكبان ف جية بنيتو يجب كال يطمبو م ،ما يىٍطمبو الفعؿ مف جية حدثو ككؿُّ 

، صار الحرؼ طالبان بالخفض لمكاف اإلضافة،  نما يصؿ بحرؼو كاف الفعؿ ال يصؿ بنفسو، كا 
كأزالكا عمؿ  الفعؿ كالحرؼ، فأظيركا عمؿ الحرؼفصار ىذا االسـ قد تعاكره عامالف، كىما 

 .(2)الحركؼ" الفعؿ، كعٌمقكه عف معمكلو؛ ألٌف التعميؽ كيًجدى في األفعاؿ كلـ يكجد في
كعمى ضكء ىذه الرؤية لعممية التعدية في ىذه الحالة، يفٌسر ابف أبي الربيع حكـ األسماء التي 
ٌح أف قكلؾ: مررت بزيد، كجئت مف  تكصمت إلييا األفعاؿ بكاسطة حرؼ الجر قائالن: "فإذا صى

ك ٌمقت؛ األسماء فييا كفي نظائرىا في مكضع نصب، كأٌف األفع ،الدار، كمشيت إلى عمرو اؿ قد عي
عمؿ  ظيكري  بىٌيفى لؾ أف ىذه الحركؼ إذا سقطت مف المفظ كجبى تى ألجؿ عمؿ حركؼ الجٌر، 

رٌبما حذفت كقٌدرت ذلؾ المحذكؼ فأبقت  العربى  الفعؿ؛ ألٌف الظاىر أقكل مف المحذكؼ، لكف  
 .(3)عممو"
يو، فقد اختمفت اجتيادات إل معنى الفعؿً  ؿى صى كٍ أى  أٌما عف إعراب االسـ الكاقع بعد حرؼ جر      

بػ: مررتي عؿ الالـز بحرؼ الجر، كيمٌثؿ لو الف كيو يؤكد عمى تعديىةالنحاة حكلو، فيا ىك سيب
، كعمران كمررت بو، حيث رأل أٌف الفعؿ ال يصؿ إلى المفعكؿ بو إاٌل بحرؼ الجرٌ  فكأٌنؾ  بزيدو

 .     (4)لمكالـ بو قمت، مررتي زيدان، كلكال أٌنو كذلؾ ما كاف كجوه 

                                                 
 (.838السبتي اإلشبيمي، ابف أبي الربيع، البسيط في شرح جمؿ الزجاجي  )ص (1)
 (.839)صالمرجع السابؽ، (2)
 (.839المرجع نفسو، )ص (3)
 .(1/92ينظر، سيبكيو، الكتاب)ج (4)
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ما بعد الحرؼ المجركر بو مفعكالن بو، ال سٌيما أٌنو عند  دُّ عً يى فسيبكيو كما يبدك مما نيًقؿى عنو 
ٌشنتي بصدره، عىٌقبى بقكلو: )الصٌ  فيؿ تعامؿ سيبكيو مع  (1)( في مكضع نصبري دٍ تمثيمو بػ: خى

 اضح.بيف مجركرييما ك  الفرؽى  كمعمكـ أفٌ  ؟الزائد حرؼ الجر األصمي كحرؼ الجرٍّ 
ٍمري  )زيدان مررت بو( "الفعؿي  بان عمىفيقكؿ معقٍّ  أما عبد القاىر الجرجاني  ري يى ظٍ كالمي  ناصبه  المضي

أال ترل أٌنو يقاؿ: مررتي بزيدو كعمران  ،تعد  بالجار، غير أٌف ما يتعدل بالجار يعكد إلى الناصبمي 
قكلؾ: مررت بزيدو بمنزلة  أٌف الجار مع المجركر في مكضع نصب، إذٍ  ألجؿً  ؛بالنصب فييٍعطؼي 

 .(2)قكلؾ: جزتي زيدان"
فرأم الجرجاني كاضح في أٌف محؿ الجار كالمجركر بعد الفعؿ، النصب عمى المفعكؿ بو    

ف التعٌدم بحرؼ الجر األصمي، كدخكؿ حرؼ بي كليس المجركر كحده ىك المفعكؿ، كبذا مٌيزى 
( بمنزلة )مررت( فيذا مف جية  الجر الزائد عمى المفعكؿ بو، كلكٌنو عندما بٌيف أفٌ  )جزتي

تعٌدل بالباء، كجزتي تعٌدل بنفسو،  (مررتي )مف جية العمؿ فالفرؽ كاضح؛ إذ إٌف أٌما  المعنى،
 فال كجو لممقارنة مف ىذه الجية.

الٌجر إٌنما دخمت االسـ لمتعدية في نحك:  إلى أٌف حركؼى  في شرح المفٌصؿ أشار ابف يعيشك     
، كنزل ك، كإليصاؿ معنى الفعؿ إلى االسـ؛ ألٌف الفعؿ قبميا ال يصؿ إلى مررتي بزيدو تي عمى عمرو
تقكيتيا بالحركؼ الجارة، فيككف لفظو  فان كاستعماالن، فكجبى ألٌنيا ضعيفة عيرٍ  االسـ بنفسو؛

، فيؿ يقصد ابفي يعيشى أٌف ما بعد حرؼ الجر (3)مجركران، كمكضعو النصب عمى المفعكلية
فظان، منصكب محالن؟ فيككف قد سٌكل عندىا بيف عمؿ حرؼ الجر األصمي مفعكؿه بو مجركر ل

 كحرؼ الجر الزائد، كىذا ما ال يتفؽ مع طبيعة ىذه الحركؼ.
كالذل يؤكد أٌف ىذا الفيـ ليس المقصكد عند ابف يعيش، تعقيبو عمى الحكـ السابؽ بقكلو: "كلذا 

ك، كعمران(( :نحك قكلؾ ،كالنصب جكز فيما عيطؼ عميو كجياف: الجرُّ ي  بالجرٍّ  مررت بزيدو كعمرو
ف عمى المفظ، كالنصب عمى المكضع؛ كذلؾ مف ًقبىؿ أٌف الحرؼ يتنزٌؿ منزلةى الجزء مف الفعؿ م

ف كاليمزة في )أذىبتو(، كالتضعيؼ في )فر حتو(، كتارة يتنزؿ جية أٌنو بو كصؿ إلى االسـ، فكا
عطؼ عمييما بالنصب، فالجرُّ عمى االسـ ف يي كلذلؾ جاز أ منزلة الجزء مف االسـ المجركر بو؛

 .(4)كحده، كالنصب عمى مكضع الحرؼ كاالسـ معان"

                                                 
 (.1/92ينظر، سيبكبو، الكتاب)ج (1)
 (.1/592المقتصد)ج عبد القاىر، رجاني،الج (2)
 (.4/30ينظر،  ابف يعيش، شرح المفٌصؿ )ج (3)
 (.4/300المرجع السابؽ، )ج (4)
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 غير أٌف القكؿ بأٌف الجار كالمجركر بعد الفعؿ الذل تعٌدل بحرؼ الجر، في محؿٍّ 
لما عميو النحاةي مف أٌف المفعكؿ بو ال يككف جممة، كال شبو  ، فيو مخالفةه النصب عمى المفعكؿ بو

، إاٌل إذا كاف خبران في األصؿ، كما في باب األفعاؿ المتعدية لمفعكليف، أصميما المبتدأ جممة
كالخبر )باب ظف  كجعؿ( ك )باب أعمـ( المتعدم لثالثة مفاعيؿ؛ إذ المفعكالًف الثاني، كالثالث 

دية أصميما المبتدأ كالخبر، كما أٌف القكؿ بأٌف حرؼ الجر بمنزلة اليمزة في إحداث معنى التع
في الفعؿ بجعمو جزءان مف الفعؿ، فال ينبغي أف يدخؿ جزءان في المفعكؿ بو، مما دفع الرضي في 
شرحو لمكافية إلى القكؿ بػأف: حرؼ الجر يفضي بالفعؿ إلى االسـ، كالمراد باإلفضاء تعديتو 
يو إليو حتى يككف المجركر مفعكالن بو لذلؾ الفعؿ، فيككف منصكب المحؿ؛ لذا جاز العطؼ عم

ْٕجَْيِ  : ﴿تعالىبالنصب، كما في قكلو  رُْص٤َُس٥ْ إَِل ا١َْ٣
َ
بنصب  ،(1)﴾ َواْمَكُعٮا ثُِؿُءوِقُس٥ْ َوأ

 .(2))أرجمكـ( عطفان عمى محؿ الجار كالمجركر، كىي قراءة نافع، كابف عامر، كالكسائي
فيقكؿ:  أٌما ابف جني في )الممع( فيجـز بأٌف الجار كالمجركر معان في مكضع المفعكؿ بو

 .(3)"غير أٌف الجار كالمجركر جميعان في مكضع نصب بالفعؿ قبميما"
ذىب إلى جكاز أف ييعٌدل الفعؿ إلى المفعكؿ بحرؼ ف في شرحو لٌممع  (4)أما الٌثمانيني

، فمعؾ عامالف، الفعؿ، كحرؼ الجر، كاالسـ الذل  الجر فتقكؿ: مررت بزيد، كجمستي  إلى عمركو
 كمكضع الجار كالمجركر نصب بالفعؿ الذل قبميما، فإفٍ  ،حرؼبعد حرؼ الجر مجركر بال

 شئت حممتو عمى األبعد، كىك الفعؿجئت بمعطكؼ بعد ىذا المجركر كنت بالخيار، إف 
فنصبتو كعطفتو عمى مكضع الجار كالمجركر؛ ألنيما في مكضع نصب، كأٍف تقكؿ: مررت بزيدو 

 .(5)كعمران 
ؼ بقكلو: "كلعؿ ما حمؿ ابف ًجني، كالثمانيني الميدم عمى ىذا الخال /كيعقب الدكتكر

كابف يعيش عمى القكؿ بأٌف مكضع الجار كالمجركر معان ىك الٌنصب، قصدىـ الفرؽ بيف حرؼ 
 .(6)الجر األصمي ك الزائد"

                                                 
 [.6المائدة: ] (1)
 (.242(، كابف مجاىد، كتاب السبعة في القراءات )ص148/ج5ينظر،اإلسترآبادم، شرح الكافية ) (2)
 (.119-118ابف جني ، الممع )ص (3)
 ثمانيف فيي قريةأٌما  ىػ( كىك أبك القاسـ عمر بف ثابت الثمانيني الضرير،442ني)ت الثماني (4)
 المكصؿ، كقد أثنى عميو معاصره ابف خمكاف؛ لعممو كأخالقو، ينظر، ابف خمكاف، كفيات األعياف  

 (.2/341)ج
 (.140ينظر، الثمانيني،  شرح الممع )ص (5)
 (.143قرآف )صالميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص ال (6)
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، حيث يشترط "إمكاف ظيكره في العطؼ عمى المحؿٍّ  مف النحاة رأمه  غيرهك البف ىشاـ ك 
مررتي زيدان في  :يس زيده بقائـ، ك )قائمان(، كال يتأتى لؾ القكؿل :في الفصيح، أال تراؾ تقكؿ

 .(1)مررت بزيدو كعمران"
في ضكء كٌؿ ىذا االضطراب في تحديد مفيـك تعدية الفعؿ بحرؼ الجر، أىييعىدُّ 

الجار كالمجركر معان في محؿ نصب المفعكؿ بو، فتككف  أفٌ  )المجركر( كحده مفعكالن بو، أـ
و النحاة، مف أف ذلؾ ال يككف إاٌل في األفعاؿ الناسخة، كلعؿ الحرجى كما يقكؿ المخالفة لما عمي

الدكتكر الميدم في مخالفة ما عميو القكـ ىك الذل دفع كثيران مف النحاة إلى عدـ التصريح 
ف كاف ىذا القكؿ أكثرى  اتساقان مع مفيكـ )التعٌدم(، الذل لـ يغفؿ الجانب المعنكم في  بذلؾ، كا 

يف ما تعٌدل كما لـز مف األفعاؿ، خاصة أٌف ىناؾ شبوى إجماعو عمى أٌف حرؼ الجر مف التمييز ب
أثًر  الكسائؿ التي يتعدل بيا الفعؿ، كأٌف مقصكد التعٌدم الراسخ في أذىاف النحاة ىك كصكؿي 

صؿ باالسـ الفعؿ إلى المفعكؿ، سكاءن أكاف ذلؾ بحرؼ اتصؿ بالفعؿ )كاليمزة(، أك بحرؼ اتٌ 
أـ أٌف اليركب مف ىذا اإلحراج في الحكـ يجعمنا نطمؽ مصطمح التعمؽ، قائميف في ،كحرؼ الجر

ؽ تعمٌ  إعراب )زيد( )ذىبت بزيد( أف الجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ، كنحف نعمـ بأٌنو ليس كؿُّ 
كثيران ما  ألفٌ عمى سبيؿ المفعكؿ بو، ىذا ما يدفعنا إلى البحث عف ضابط التعٌدم بحرؼ الجر؛ 

لمجركر بعد الالـز كالمتعدم، فيؿ ييعرب مفعكالن بو في جميع األحكاؿ؟ كلعؿ ما جاء في يقع ا
، كيحدد معالمو، بحيث يككف الحكـ الراجح، كما أي   يرى شً شرح ابف الحاجب لممفصؿ ما يمٌيزي األمرى

، كأٌف الالـز مطمقان ال حيثي  تمييد،في ال يتعدل  الجانب المعنكم في التمييز بيف المتعدم كالالـز
في  ؿي كٌ عى إذ المي  ة كلك كانت تقديرية،قرين إلى مفعكؿ إاٌل بكجكد معنى التصيير في الفعؿ، بأمٍّ 

ٌثؿ  الذمالتعدم ليس الجانب الشكمي فحسب؛ لذا اعترض ابف الحاجب عمى الزمخشرم  مى
 ترل ( فقاؿ إٌف معنى التصيير مفقكد، أالالضيعةى  وعمي تي بٍ صى لممتعٌدم بحرؼ الجر بقكلو: )كغى 

ٍبتي عميو الٌضٍيعىةى أنٌ  ٍبتي الضيعةى، كغىصى  .(2)، فال تجد )عمى( أفادت تصييران ؾ تقكؿ: غىصى
مجركر يأتي بعد الالـز يككف متعمقان بو عمى جية المفعكلية، بؿ قد يككف مكقعو  إذف ليس كؿُّ 

 لو الحالية، نحك: خرج بسرعة، جمس في بشاشة، تنٌبأ عف بصيرة، كقد يككف مكضعو مفعكالن 
ا(يى تٍ سى بى حى  ةو ر  ي ىً فً  ارى ن  الٍ  ةه أى رى امٍ  )دخمتٍ  :صمي ا عميو كسمـ –مثؿ قكؿ النبي 

، كقكلو تعالى: (3)

                                                 
 (.2/990األنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج (1)
 (.2/51في شرح المفصؿ )ج اإليضاحينظر، ابف الحاجب،  (2)
مسػػمـ بػػف الحجػػاج ابػػك الحسػػف،  -رضػػي ا عنػػو-( عػػف ابػػي ىريػػرة 2619اخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو رقػػـ) (3)

 صمى ا عميو كسمـ. –سكؿ ا القشيرم. المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ الى ر 
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٨ْ َػٮٍْف ﴿ ٨ ُصٮٍع َوآ٦ََ٪ُ٭٥ ٦ِّ ٧َُ٭٥ ٦ِّ َٕ َْ َ
٨ْ إِْمَلقٍ ، كقكلو تعالى: ﴿(1)﴾أ ْوََلَدُز٥ ٦ِّ

َ
ُذ٤ُٮا أ ْٞ ، (2)﴾َوََل َت

مف جكع(، ك)مف خكؼ( متعمقاف بمحذكؼ حاؿ، أك مفعكؿ ألجمو، األكلي ) الكريمة  ففي اآلية
 .(3)كفي اآلية الثانية مفعكؿ ألجمو

ف كانت  كأخيران ال بيٌد مف اإلشارة إلى أٌف التعدية بحرؼ الجر ليست محصكرة في )الباء(، كا 
في قابؿ صفحات ىذا  سيبدكاألكثر في ىذا المجاؿ بؿ أشار النحاة إلى أكثر مف حرؼ، كما 

 : مررت بوعف( ك ،اءبالالمبحث، ككما أشار عمماؤنا األٌجالء: فسيبكيو يمثؿ لمتعدية بالحرفيف)
ي كذلؾ، كابف أبي الربيع يمثؿ بػ كغفمت عنو، كابف يعيش بػ )عمى(: نزلت عمى عمرك، كابف جنٍّ 

 .(4)الدار، كالرضي )بالالـ( شكرت لؾ في )إلى ك في( ذىبت إلى الشاـ، كدخمت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 [.4قريش: ] (1)

 [.151األنعاـ: ](2) 
 (.147ينظر، الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني )ص(3) 
(، 4/30عػيش، شػرح المفصػؿ )جابػف ي (1/146(، كابف جٌني، الخصػائص)ج1/92سيبكيو، الكتاب)ج ينظر،(4) 
ابػػػف  كافيػػػةكاإلسػػػتراباذم ، شػػػرح (، 297ح جمػػػؿ الزجػػػاجي  )صاإلشػػػبيمي، ابػػػف أبػػػي الربيػػػع، البسػػػيط فػػػي شػػػر  ك

 (.2/273)جالحاجب
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َيانَبياَفيَالقرآفَالكريـ:حركؼَالجرَالتيَجاءَالفعؿَمتعدَ 

َأكالن:َالباء:

ٌما أصمية،ٌما إ لعمؿ الجر، كىك باالسـ، مالزـه  مختصٌّ  حرؼه  الباء       األصمية أٌما  زائدة، كا 
اة يصمكف بمعانييا إلى أربعةى عشرى تسع فييا العرب اتساعان، جعؿ النُّ فقد ا معننى، عمى أٌف  حى

 .(1)لصاؽ كاالختالطالمعنى الذل تدكر حكلو الباء، كال يكاد يفارقيا، ىك: اإل
كيعقب ابف ىشاـ عمى ىذا المعنى )لمباء( قائالن:" ثـ إٌف اإللصاؽ حقيقي كأمسكتي بزيدو إذا 

، أك ثكب كنحكه، كلك قمت: أمسكتويء مف جٍسًمو، أك عمى ما يىٍحًبسي قبضت عمى ش  ،وي مف يدو
" نٍحك: مررت بزيد؛ أم: ألصقت مركرمجازٌم، احتمؿ ذلؾ، كم  .(2)بمكاف يقرب مف زيدو

اإللصاؽ أىٍضريب: أحدىا حقيقي، كىك إلصاؽ جـر  إلى القكؿ بأفٌ  –كذىب العز بف عبد السالـ 
، كأنٌؾ  ، نحك: رأفتي بزيدو ، نىٍحك: ألصقتي الخشبة بالجدار، كالثاني: إلصاؽ المعنى بالجـر بجـر

فيو مف حذؼ، كالتقدير: مررت  د  كيذىب إلى أف قكلؾ: مررت بزيد، ال بي ألصقت الرأفة بو، 
أم: النفس مقتكلة بقتؿ بمكاف زيد، كالثالث: إلصاؽ المعنى بالمعنى، نحك: )النفسي بالنفس(؛ 

إلى المعنى األصمي  ابف عبد السالـالباء( التي رأم النحاة أنيا لمسبب، أرجعيا الٌنفس. فػ)
 (3)يمكف قكلو في باقي معاني الباء. )اإللصاؽ(، كىذا ما

 ، قائميف بأنيا ترادؼ اليمزة.فقد جعميا النحاة معنى مف معاني الباءالتعدية، أٌما 
، جاء أٌف الباء في (4)﴾َذ٬ََت ال٤ٍّـ٫ُ ثُِ٪ٮر٥ِ٬ِْ  ففي البحر المحيط عند تفسيره لقكلو تعالى: ﴿

باء، كىي ترادؼ اليمزة عند جميكر )بنكرىـ( لمتعدية، كىي إحدل المعاني األربعة عشر لم
، فمعناه أخرجتي زيدان، كال يمـز أف تككف أنت خرجت معو، أٌما  النحكييف، فإذا قمت: خرجت بزيدو
أٌما  المبرد فرأل أٌف التعدية بالباء تفيد المصاحبة؛ فقكلؾ: قمت بزيد داؿه عمى أٌنؾ قمتى كأقمتىوي،

ا ذىب إليو المبرد السييمي، حيف رأل أف لمفاعؿ معيا أقمتي زيدان لـ يمـز قيامؾ معو، كأٌيدى م
بعض مشاركة لممفعكؿ في ذلؾ الفعؿ، نحك: أدخمتو الدار، كدخمت بو، كال يصح ىذا في مثؿ 

                                                 
 (.165(، كالخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر في الذكر الحكيـ)ص36ينظر، المرادم، الجنى الداني )ص(1) 
 (.1/229األنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج (2)

 (.116، ك الخضرم، أسرار حركؼ الجر )ص(25ينظر، ابف عبد السالـ، اإلشارة إلى اإليجاز )ص(3) 
 [.17] البقرة: (4) 
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أٍمرىٍضتيو
ح فيقكؿ "كاعمـ أٌنؾ إذا قمت: ذىبت يضاعبد القاىر في المقتصد في شرح اإل أٌما ،(1)

 : )الٌطكيؿ(د أٌنؾ صاحبتو كقكؿ الشاعرتري بزيد، كاف عمى كجييف: أحدىما: أفٍ 
َََََََََََ ٍندبو ـ َجي َ(2)المعٌذبًََالفؤادًٌََضَلباباتًَنيقَىخميمٌيَميرٌاَبيَعمىَأ

كالثاني: عمى أاٌل تككف صاحبتو، كيككف المعنى عمى أنؾ نٌحٍيتو كأزلتو عف مكانو، كيٌدؿ عمى 
 : ﴿تعالىذلؾ قكلو 

َ
، فالمعنى أف البرؽ يكاد ييزيؿ نكرى (3)﴾ثَْىةرِ يََسةُد َقَ٪ة ثَْؿ٫ِِٝ يَْؾ٬َُت ثِةْۡل

ذا كاف األمر عمى ىذا ثبت أٌف  البصر، فال فصؿ بيف أف تقكؿ ذىب ببصره، كأذىب بصره،  كا 
 .(4)الباء كاليمزة بمنزلة كاحدة، كأف المصاحبة ال تجب في كاحدو منيما
د: "قكلؾ ذىبت بزيد يعني أٌنؾ كفي الفرؽ بيف التعدية باليمزة كالتعدية بالباء جاء في المقتص

ى بعد الفعؿ تى ا أى و لم  أكقعت الذىاب عمى زيد، كما فعمت اليمزة في نحك: أذىبتي زيدان، إاٌل أن  
دخؿ عمى االسـ فكاف لو فيو عمؿ كىك الجر، كاليمزة لما دخمت عمى صدر الفعؿ، كلـ تتصؿ 

، جزء مف باالسـ لـ يكف ليا عمؿ فنصب الفعؿ، نحك: أذىبت زيدان، ف الباء في ذىبت بزيدو
 ،الفعؿ، كداخمة في جممتو مف كجوو، كىي أٌنيا أكصمتو إلى زيد، كأكقعتو عميو في المعنى

 ،اليمزة فمف جممة الفعؿ لفظان كمعنىأٌما  كمتصمة باالسـ مف كجو آخر، كىي داخمو عميو لفظا،ن 
 .(5)التكسط بيف الشيئيف" فالباء إذان عمى ما ىك حقيقة

 : فمنيا ف النماذج القرآنية لمتعدية بالباءأٌما ع
٢َِِ قكلو تعالى: ﴿ -1 ٍّٜ ثِةْۡلَة (6)﴾َوََل د٤َْبُِكٮا اْۡلَ

 

فالباء لإللصاؽ بيف معنكييف )الحؽ كالباطؿ(، كمع ذلؾ فقد عٌدت الفعؿ )تمبسكا( إلى 
، كندرت التعدية ب الباء في الفعؿ المفعكؿ الثاني )الباطؿ(، كالتعدية بالباء بابيا الفعؿ الالـز
، كيحتمؿ أف (7)المتعدم، نحك: صككت الحجرى بالحجر، بمعنى جعمت أحدىما يصؾ اآلخر

 تككف الباء مع مجركرىا متعمقيف بمحذكؼ حاؿ مف الحؽ.

                                                 
 (.1/214ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (1)
ػػابػػ، المب(29)ص ديػػكاف امػػرؤ القػػيسالكنػػدم،  (2) ا بػػي رٌ ات: جمػػع لبانػػة ، كىػػي: الحاجػػة ؛ إذ يقػػكؿ لصػػاحبيو : مي

 ب كأشتفي بمقائيا. عمى أـ جندب ألعدؿ إلييا، كأقضي حاجات الفؤاد المعذ
 [.43] النكر: (3) 
 (.593-1/592ينظر، الجرجاني، المقتصد  )ج(4) 
 (.1/592الجرجاني، المقتصد  )ج(5) 
 [.42] البقرة: (6) 
 (.2/165ينظر، عضيمة، دراسات في أسمكب القرآف )ج (7)
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٨َ اْۡلَٮِْف َواْۡلُٮعِ  قكلو تعالى: ﴿ -2 ٍء ٦ِّ (1)﴾َونَلَج٤َُْٮ٩ٍُّس٥ بَِشْ
 

المفعكؿ الثاني )شيء( رغـ أٌف األصؿ في الباء لإللصاؽ، كعىٌدت الفعؿ )نبمك( إلى 
.  تعديتيا لاٌلـز

دَةنِ قكلو تعالى: ﴿ -3 َلُق َمؿٍّ ٍُّ ْو تَِْسِيٌط بِإِْظَكةنٍ  ا٣
َ
ُْٕؿوٍف أ (2)﴾َٚإِْمَكةٌك ث٧َِ

 

 الباء أفادت اإللصاؽ، كعٌدت المصدر )إمساؾ( إلى المفعكؿ )معركؼ(.
ِٜ ال٤ٍّ  : ﴿قكلو تعالى -4 ز٥ِْ ِإَوَذا ر٢ًَِ َلُ ادٍّ ٍـّةُ ثِةْْلِ َػَؾد٫ُْ ا٣ِْٕ

َ
(3)﴾ـ٫َ أ

 

، كيحتمؿ  أف تككف أخذتيو بكذا: حممتيو عميو، كألزمتيو، فالباء لمتعدية، كالتعدية بابيا الفعؿ الالـز

 .(4)أك المفعكؿ ،حاؿ مف الفاعؿ ،بمحذكؼ يفالباء مع مجركرىا متعمق

ُٓ ال٤ٍّـ٫ِ انلٍّةَس بَ  : ﴿تعالىقكلو  -5 رُْض َولَْٮََل َدْذ
َ
َكَؽِت اْۡل َٛ ٍْٕي ٣ٍّ ُ٭٥ ثَِج ٌَ ْٕ

 ﴾(5)
 

الباء في )بعضيـ( عىٌدت المصدر )دفع( إلى مفعكلو الثاني، بعد أف أضيؼ إلى فاعمو 
)ا( كنصب المفعكؿ األكؿ )الناس(، "كاألصؿ في تعدية الفعؿ المتعدم إلى كاحد لمثاني 

 .(6))أطعمت زيدان الٌمحـ(" )اليمزة( نقكؿ: )طعـ زيده المحـ( فإف أردت تعديتو قمت:
٨َ ال٤ٍّـ٫ِ َورَُقٮِلِ  : ﴿قكلو تعالى -6 َذ٩ُٮا َِبَؿٍْب ٦ِّ

ْ
٤ُٮا َٚأ َٕ ْٛ (7)﴾َٚإِن ٥ٍّْ٣ َت

 

الباء جاءت لتعدية الفعؿ )أذف(، فقد جاء في المصباح "أذنت لو في كذا أطمقتي لو 
مة تخفيفان، فيقكلكف: العبدي فعمو، كأذنت لمعبد في التجارة فيك مأذكف لو، كالفقياء يحذفكف الص

، لفيـ المعنى، كأىًذنتي لمشيء المأذكف كما قالكا: محجكره بىحٍذؼ الصمة كاألصؿ محجكره عميو
ًمٍمتي بو، كييٌعدل باليمزة فيقاؿ آذنتيو إيذانان"إذٍ  ، كالقكؿ (8)نان مف باب )تىًعب( كأىًذنت بالشيء: عى

                                                 
 [.155] البقرة:  (1)
 [.229] البقرة:  (2)
 [.206] البقرة:  (3)
 (.2/165ة، دراسات في أسمكب القرآف  )جينظر، عضيم (4)
 [.251] البقرة:  (5)
 (.165//2ينظر، عضيمة،  دراسات في أسمكب القرآف )ج (6)
 [.279] البقرة:  (7)
 (.1/10الفيكمي، المصباح المنير )ج (8)



 

 

 226 

، كىي إلى اإللصاؽ األندلسي ذىب أبك حيافبتعدية الباء أكلى مف القكؿ بظرفيتيا، كما 
 .(1)أقرب

٦َ٪٫ُْ ثِِؽيَ٪ةٍر  : ﴿قكلو تعالى -7
ْ
٨ْ إِن دَأ َٟ َو٦ِ٪ُْ٭٥ ٦ٍّ هِ إََِلْ ةٍر يَُؤدِّ َُ ٦َ٪٫ُْ ثِِٞ٪

ْ
٢ِ٬ْ ا١ِْ٣َذةِب ٨ْ٦َ إِن دَأ

َ
َو٨ْ٦ِ أ

 َٟ هِ إََِلْ (2)﴾َلٍّ يَُؤدِّ
 

األماف ممتصؽ عند األميف بالكثير ال تكاد )الباء( تبرح معناىا األصمي )اإللصاؽ( ف
عمى القميؿ الممتصؽ بالدينار، كال يتأٌتى ىذا كلك  ،الداؿ عميو بالقنطار، كالخائف ال أماف لو

المعنى لك قمنا إف الباء نابت عف )عمى(، كما عٌدت الفعؿ )أىًمف( المتعدم لمفعكؿ كاحد إلى 
 الثاني.

َْٕجْيِ  َواْمَكُعٮا ثُِؿُءوِقُس٥ْ  : ﴿تعالىقكلو  -8 رُْص٤َُس٥ْ إَِل ا١َْ٣
َ
(3)﴾ َوأ

 

الفعؿ )مسح( رغـ أف الفعؿ مسح يتعٌدل بىًنٍفسو، فتقكؿ مسحتي يىًدلى بالماء،  الباء عٌدتً 
)مف كقيؿ لإللصاؽ ممتصقان المسح بالرأس، كقيؿ لمبعضية، أم بعض الرأس فتككف بمعنى 

 فقياء في المسح.كقيؿ زائدة لمتككيد، كعمى ىذا جاء اختالؼ ال البعضية(
لمرأس، كاألرجؿ؛  عمى أف المسح شامؿه  ،(4)كمما يرجح تعدية الباء لمفعؿ قراءة نصب )أرجمكـ(

ألٌف المقصكد بو الغسؿ الخفيؼ، فتككف األرجؿ معطكفة عمى محؿ الجار كالمجركر )رؤكسكـ( 
 كمحميا النصب.

(5)﴾َٚإِْن آ٦َُ٪ٮا ث٧ِِس٢ِْ ٦َة آ٦َ٪ُذ٥ ث٫ِِ : ﴿تعالىقكلو  -9
 

فالباء لمتعدية كىي دالة عمى اإللصاؽ، إلصاؽ المعنكم )إيمانيـ( )بىمًثٍيمًو( ىذا أكلى 
 الباء لالستعانة، أك بأنيا زائدة، أك بمعنى )عمى(. مف القكؿ بأفٌ 

(6)﴾ِإَوذْ ََٚؿْرَ٪ة ثُِس٥ُ اْۡلَْعؿَ قكلو تعالى: ﴿ -18
 

                                                 
 (.353-2/352)ج المحيطينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر (1) 
 [.75] آؿ عمراف: (2) 
 [.6ة: ] المائد(3) 
(، قػراءة ابػف كثيػر كأبػي عمػر، كركايػة حفػص 242،243ينظر، ابف مجاىػد، كتػاب السػبعة فػي القػراءات)ص (4)

 عف عاصـ.  
 [.137] البقرة: (5) 
 [.50] البقرة:  (6)
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ٍف كاف األكلى القكؿ  لبحر جاء ممتصقان بيـ، باإللصاؽ، فىٍفرؽي اقيؿ الباء لمسبية، أم: ألجمكـ، كا 
ر دً  غرؽ فرعكف كجنكده، كال يتأٌتى ىذا عاد البحر إلى طبيعتو، فىأخركجيـ، كانفصاليـ عنو  فىبميجى

ٍفعيكؿ ثافو  المعنى إاٌل بالداللة األصمية لمباء، كقد جاء في التبياف أف )بكـ( في مكضع نصب مى
كيجكز أف  ، كيجكز أف يككف التقدير: بسببكـفي معنى الالـ )كالبحر( مفعكؿ أكؿ، ك)الباء( ىنا

تككف المعٌدية، كقكلؾ ذىبت بزيد، فيككف التقدير: أفرقناكـ البحر، كيجكز أف تككف الباء 
كما ىك بادو مف  ،أٌف القكؿ بًتٍعديتيا أضعؼ األكجو إذ التكمؼ فيو كاضح كيرل الباحث (1)لمحاؿ

 التقدير.

٢ٍّ َو٦َ قكلو تعالى: ﴿ -11 ًَ ْؽ  َٞ ي٧َةِن َذ َؿ ثِةْْلِ ْٛ ِل ا٣ُْس (2)﴾٨ يَتَجَؽٍّ
 

ىذا  (3)باإليماف( مفعكؿ بو لػ: )يتبٌدؿ(جاء في التبياف جكاز أف تككف الباء لمتعدية )
 أكلى مف القكؿ بسببية )الباء(، أك بحالي ًتيا كا أعمـ.

ِ قكلو تعالى: ﴿ -12 ة ٮَن إََِلِْ٭٥ ثِةل٧ََْٮدٍّ ُٞ (4)﴾د٤ُْ
 

كقاؿ  ي البحر أف الباء في )بالمكدة( لمسبب، أم بسبب المكدة التي بينكـ،جاء ف
يِْؽيُس٥ْ إَِل اَلٍّْ٭١َُ٤حِ : ﴿تعالىكما قيؿ في قكلو  (5)الككفيكف زائدة

َ
ٮا ثِد ُٞ  .(6)﴾َوََل د٤ُْ

 بان بان كقالكلكف األخذ بالمعنى األصمي )اإللصاؽ( لمباء، أكلى؛ ألٌف فيو تجسيد لمكالء لمكافريف قمٍ 
 الباء زائدةن  تً الليـ، كلك عيد  فمٌكدتيـ ممتصقة بكـ، فأنتـ مخمصكف ليـ، مدافعكف عف زيغيـ كض

 لكاف اإللقاء عف بيعد فربما شاب المكدة عندىا شائبة.
ِي٨َ ٨ِ٦ َرج٤ِِْ٭٥ْ وقكلو تعالى: ﴿ -31 ثُٮا ثِآيَةدَِ٪ة  اَّلٍّ (7)﴾٠َؾٍّ

 

كاقع عمى ما اتصمت بو )الباء( )آياًتنا( إذ لك قيؿ:  أكلى؛ ألٌف التكذيب الباء تعديةإٌف القكؿ ب
آياتنا كٌذبكا بيا، فإف الفعؿ المضمر ناصب لػ )آياتنا(، كالميظير متعٌد بالجار، غير أٌف ما يتعدل 
بالجار يعكد إلى الناصب، أال ترل أنيـ يقكلكف: مررت بزيدو كعمران، فيعطؼ بالنصب ألجؿ أف 

                                                 
 .(1/62ينظر، العكبرم، التبياف)  (1)
 [.108] البقرة:  (2)
 (1/104ينظر، العكبرم، التبياف)ج (3)
 [.1] الممتحنة:  (4)
 ( 8/251ينظر، األندلسي أبك حٌياف، البحر المحيط)ج (5)
 [.195] البقرة:  (6)
 [.11] آؿ عمراف:  (7)
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صب؛ إذ قكلؾ: مررت بزيد، بمنزلة قكلؾ: جيزت زيدان، كىذا الجار مع المجركر في مكضع ن
 أكلى مف القكؿ بأف )الباء( لمسببية.

ِك٫ِ قكلو تعالى: ﴿ -14 ْٛ ٨ جٍّ َٔ ِكِ٭٥ْ  ُٛ ٩
َ
(1)﴾َوََل يَؿَْدُجٮا ثِأ

 

أرجح مف القكؿ بأف الباء كىذا  ،جاءت الباء في ىذه اآلية الكريمة تعديةن لمفعؿ )رىًغب(
( يختمؼ معناىا باختالؼ ما تتعٌدل بو مف حركؼ  أم: ألجؿ؛  لمسببية صكنيا؛ ألٌف )رىًغبى
بى عف: عاؼ، ككره كرغب في: ماؿ إليو، ،الجر  نأل بيا. ،رًغبى ًبنىٍفسو عفأٌما  فرىغو

(2)﴾ُمْكذ١َِِْبِي٨َ ث٫ِِ َقةِمًؿا َتْ٭ُضُؿونَ قكلو تعالى: ﴿ -15
 

ٌمفى معنى ميكذٍّبيف جاء في البحر أفٌ   فىعيٌدم )بالباء(، أك تككف )الباء( )مستكبريف( ضي
، كعتكٌّ  :أم لمسبب؛ أف الضمير في )بو(  عمى، كالجميكر يحدث لكـ بسبب سماعو استكباره

ف لـ يىٍجًر لو ذكر، كسكٌ  ىذا اإلضمار شيرتيـ باالستكبار  غى عائد عمى الحرـً كالمسجًد، كا 
، )سامران( أم تسمركف بذكر القرآفبالبيت؛ ألٌنيـ كالتو  كالقائمكف بو، كقيؿ تتعمؽ الباء بػ 

 كالطعف فيو؛ إذ كانكا يجتمعكف حكؿ البيت يسمركف بذكر القرآف كنعتو بالسحًر، كالشعر، كسبٌ 
، فعمى الرأم األكؿ )الباء( كمجركرىا متعمقاف بالكصؼ )مستكبركف(، كعمى الرأم (3)مف أتى بو

(.بػ )الثاني   سامرو

(4)﴾ِؽي ث٫ِِ ن ََكَدْت ََلُجْ إقكلو تعالى: ﴿ -16
 

أم  ؛القكؿ بو كؼ، أم لتبدمقيؿ: الباء زائدة؛ أم: لتظيره، كقيؿ: مفعكؿ تبيدل محذ
: كادت تصيحي عند إلقائو  -رضي ا عنيما -كقيؿ الضمير لمكحي، كقاؿ ابف عباس ،بسببو

ما لكف ، (5)و كلدىا حيف سمعت فرعكف عطؼ عميو كتبٌناهفي البحر كقيؿ: إٍف كادت لتيبدم بأن  
المعبر  لصاؽالسر في التعبير بالباء، كعدـ تعدية الفعؿ مباشرة؟ إٌنيا )الباء( بداللتيا عمى اإل

عف عاطفة األمكمة التي التحمت بفمذة كبدىا في مشيد درامي مييب، فمـ يكف مف بيد  ليذا 
 التركيب الذل جاء بو الذكر الحكيـ.

                                                 
 [.120] التكبة:  (1)
 [.67] المؤمنكف:  (2)
 (.6/38ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط)ج (3)
 [.10] القصص:  (4)
 .(7/102ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط)ج (5)
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ِؾُف  : ﴿تعالىقكلو  -17 ْٞ ًُٮِب ٢ُْٝ إِنٍّ َرِبّ َح ُ٘ ُم ا٣ْ لٍّ َٔ  ِّٜ (1)﴾ ثِةْۡلَ
 

: يقذؼ -رضي ا عنيما – يقذؼ بالحؽ أم يبٌيفي الحجة كييظيرىا، قاؿ ابف عباس
الحؽ( ىك المقذكؼ، أم: ما ييٍمًقي إلى ( الباطؿ بالحؽ، كالظاىر أٌف )بالحؽ( ىك المفعكؿ؛ فػ

ٌما لمسبب، كيؤيد ىذا أٌما  أنبيائو مف الكحي كالشرع بالحؽ ال بالباطؿ، فتككف الباء لممصاحبة، كا 
االحتماؿ ككف )قذؼ( متعديان بنفسو فإذا جعمت )بالحؽ( المفعكؿ كانت الباء زائدة في مكضع ال 

 .(2)تطرد فيو زيادتيا
، ال تتأتى بتعدم الفعؿ بنفسو، فمـ تأًت لمجرد  كال شؾ أٌف التعدية )بالباء( تيضفي إيحاءاتو

عٌبر عنو مف التصاؽ بيف قكة ا التي تقذؼ كالحؽ، ما يكحي التككيد فتككف زائدة، بؿ ما تي 
 بالتأييد، كالنصرًة، كالقكة المطمقة التي تىٍطمئفُّ ليا النفس كتقكل بيا العزيمة.

٫ُ ثُِ٪ٮر٥ِ٬ِْ : ﴿تعالىقكلو  -18 (3)﴾َذ٬ََت ال٤ٍـّ
 

، (4)كمثمو في القرآف كثير" "الباء ىنا معد ية لمفعؿ، كتعدية اليمزة لو، كالتقدير: أذىب ا نكرىـ،
َولَْٮ َمةَء ال٤ٍّـ٫ُ القائمة مقاـ اليمزة في إيصاؿ الالـز إلى المفعكؿ بو، نحك: ﴿ىي:  كىذه )الباء(

٬ََت بَِك٧ِِْٕ٭٥ْ  ، أم: )أذىب(، كيفٌرؽ الزمخشرم بيف )ذىب بو( ك )أذىبو(، أٌف أذىبو: (5)﴾ ََّلَ
صحبو كمضى بو معو، كذىب السمطاف بمالو: أخذه، أزالو كجعمو ذاىبان، كيقاؿ: ذىب بو إذا است

ة َذ٬َُجٮا ث٫ِِ كمنو قكلو تعالى: ﴿ َٜ ﴿قكلو تعالى: ، (6)﴾٧َ٤ٍَّٚ ٰـ٫ٍَ ث٧َِة َػ٤َ ٬ََت ُكَّ إ٣َِ َ ، فالمعنى (7)﴾إِذًا َّلٍّ
كلصاحب تفسير المنار رأمه بديع في إيثار   ،(8)أخذ ا نكرىـ، كأمسكو، كىك أبمغ مف اإلذىاب

ٌنما قاؿ )ذىب ا بنكرىـ( كلـ يقؿ: ذىب )الباء(  عمى )اليمزة(، في ىذه اآلية إذ يقكؿ: كا 
عندما استكقدكا  ،كاف معيـ بمعٌيتو كتكفيقو -تعالىنكريىيـ، أك أذىب ا نكرىـ؛ لإلشعار بأف ا 

                                                 
 [.48] سبأ:  (1)
 (.7/278ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط)ج (2)
 [.17] البقرة:  (3)
 (.1/33العكبرم، التبياف،)ج  (4)

 [.20] البقرة: (5) 
 [.15] يكسؼ: (6) 
 [.91] المؤمنكف: (7) 
 (.1/36ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ)مج(8) 
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خمى عنيـ كبأٌنو ت، النار فأضاءٍت؛ ألٌنيـ كانكا قائميف عمى سبيؿ فطرتو التي فيًطرى الناسي عمييا
 .(1)عندما تنٌكبكا عف تمؾ السبيؿ، كعافكا ذلؾ المكرد السمسبيؿ

كيرل الدكتكر الخضرم أف مادة )الذىاب( في القرآف الكريـ كردت متعدية بالباء )أربعة عشر 
مرة(، بصكرة الماضي كالمضارع كاألمر كالمصدر، ككمُّيا ال تخمك مف معنى االستصحاب حقيقة 

و كاضح، كال يمكف أف تؤدم اليمزة ما تؤديو مصكؽ، كالمصاحبة في ىذا كمٍّ أك مجازان، كمعنى ال
تعدية الذىاب باليمزة، فقد كرد في القرآف خمس مرات في صكرتي أٌما  الباء في ىذه المكاضع،

قكلو تعالى: مف ذلؾ  ،(2)الماضي كالمضارع، ككٌميا يدؿ عمى إزالة مكركه، أك إضاعىة مرغكب
نَ  َوَٝةلُٮا اْۡل٧َْؽُ ﴿ ـَ ذ٬ََْت َخ٪ٍّة اْۡلَ

َ
ِي أ ـَ ﴿كقكلو تعالى: ، (3)﴾ل٤ٍِّـ٫ِ اَّلٍّ ٪ُس٥ْ رِْص َٔ َوُيْؾ٬َِت 

ةنِ  َُ ًْ ٢َ٬ْ اْۡلًَِْخ ﴿كقكلو تعالى: ، (4)﴾النٍّ
َ
٪ُس٥ُ الؿِّْصَف أ َٔ ذ٬َْجُْذ٥ْ ﴿كقكلو تعالى: ، (5)﴾َِلُْؾ٬َِت 

َ
أ

ًَة جْ ًَةدُِس٥ُ ادلَّ ًَِّجةدُِس٥ْ ِػ َظ ََ﴾(6). 

ِْٕي ٦َة: ﴿تعالىقكلو  -19 ٤ُٮ٨٬ٍُّ َِلَْؾ٬َُجٮا ثَِج ٌُ ْٕ (7)﴾آدَحُْذ٧ُٮ٨٬ٍُّ   َوََل َت
 

ك أٌدل ذلؾ إلى كل ،فالباء لمتعدية، حيث دل ًت الباء عمى حرصيـ عمى الماؿ كشغفيـ بو
استيٍبًدلت بيا اليمزة، لمىا دٌلت ىذه الداللة، بؿ لدٌلت عمى أٌنيـ يريدكف  عضؿ أزكاجيـ، كلك

زالتو مف بيف أيدييف، تشٌفيان كانتقامان، كىك ما ال ينسجـ مع سياؽ اآليات.إضاعة الما  ؿ كا 
 فالمعنى األصمي )لمباء( ىك الذل كشؼ كؿ  تمؾ األسرار المعجزة لمتعبير القرآني.

ة َذ٬َُجٮا ث٫ِِ قكلو تعالى: ﴿ -28 ٍّ٧َ٤َٚ﴾(8)
 

)أىٍذىىبيكه( بؿ التصقكا بو حتى تتـ  الباء ىنا لمتعدية مفيدة اإللصاؽ؛ إذ ًإٌنيـ لـ يترككه ليقاؿ:
ٌطتيـ، ك  يـ، فالكيدي كالمكري ظال مالزميف ليـ في كؿ تطمئف قمكبيـ عمى تخٌمصيـ مف أىًخيخي

ةدُِرونَ : ﴿تعالىككذلؾ الحاؿ مع قكلو ، خطكة حتى تىـٌ مراديىـ َٞ َٰ َذ٬َةٍب ث٫ِِ ٣َ ، فالباء (9)﴾ِإَو٩ٍّة ََعَ
                                                 

 (.1/171)ج ينظر، رضا، تفسير القرآف الحكيـ )المنار( (1)
 ( 169،170،171ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجٌر في القرآف، )ص (2)
 [.34] فاطر:  (3)
 [.11] األنفاؿ:  (4)
 [.33] األحزاب:  (5)
 [.20] األحقاؼ:  (6)
 [.19] النساء: (7)
 [.15] يكسؼ:  (8)
 [.18] المؤمنكف:  (9)
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المتحكمة في ذىاب الماء الذل أنزلو ا مف ىي:  ا كمشيئتولمتعدية مفيدةن اإللصاؽ؛ فقدرة 
َٟ : ﴿تعالىالسماء كأسكنو في األرض، كمثميا قكلو  وَْظًَْ٪ة إََِلْ

َ
ِي أ  .( 1)﴾َو٣َه٨ِ ِمئَْ٪ة نَلَْؾ٬ََبٍّ ثِةَّلٍّ

ِت ثَِ٭ة ٦ِ  قكلو تعالى: ﴿ -21
ْ
٧ِْف ٨َ٦ِ ال٧َْْۡشِِق َٚأ ِِت ثِةلنٍّ

ْ
٫َ يَأ ْ٘ؿِبِ َٚإِنٍّ ال٤ٍـّ (2)﴾٨َ ال٧َْ

 

تيافي  بقدرة ا كبحكمتو، التي ال ينازعو فييا أحد، كخص   الشمسً  فالباء لمتعدية، كا 
الشمس بذلؾ؛ ألٌنيـ كانكا يعٌظمكنيا، فأشار إلى أٌنيا  القادر القاىر، فيي مأمكرة مقيكرة، 

 .(3)فالباء إذف لمتعدية، تقكؿ أتت الشمس، كأتى بيا ا، أم أحياىا
ذُُن َػْيٍ ٣ٍُّس٥ْ يُْؤ٨ُ٦ِ ثِةل٤ٍّـ٫ِ َوُيْؤ٨ُِ٦ ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪ِيَ : ﴿تعالىقكلو  -22

ُ
(4)﴾٢ُْٝ أ

 

متعمقان، كممتصقان، كمتصالن با  -عميو السالـ–فالباء لمتعديةن كقد جاء إيماف الرسكؿ 
كالتصديؽ العميؽ  كحده ال شريؾ لو، فقد أىٍضفىًت التعديةي )بالباء( معنى االنقياد كالخضكع التاـ،

.  بخالؽ ىذا الككف، الذل يعمـ ما نيًسرُّ كما نيعًمفي

ٮٍّةِ  : ﴿تعالىقكلو  -23 ُٞ وِِل ا٣ْ
ُ
ْىَجحِ أ ُٕ ةَِت٫َُ ََلَُ٪ٮُء ثِة٣ْ َٛ (5)﴾َوآدَحَْ٪ةهُ ٨َ٦ِ ا١ُْ٣٪ُٮزِ ٦َة إِنٍّ ٦َ

 

"ميمكز مف باب قاؿ: تىنٍ  نكءان "ناء ينكء  كأصمو ، قاؿ أبك عبيدة: ىك مقمكبه ، (6)يضى
)لتنكء بيا العصبة(، أم: تنيض: كالصحيح أٌف الباء لمتعدية، أم لتنيءي العصبةى، كما تقكؿ: 

ٍأتيوي، كنيقؿ ىذا عف الخميؿ، كسيبكيو كالفراء، كاختاره النحاس  .(7)ذىبت بو كأذىبتو، كجئت بو كأىجى

ٍَ ث٫ِِ قكلو تعالى: ﴿ -24 ٧َةءِ َٚةْػَذ٤َ نْلَةهُ ٨َ٦ِ الكٍّ ـَ ٩
َ
رِْض  ٧َ٠َةٍء أ

َ
(8)﴾َجَجةُت اْۡل

 

كنبات األرض، فيك السبيؿ  - سر الحياة –فاألرجح أف الباء مفيدةه اإللصاؽ بيف الماء 
يا أفادت السببية؛ ألٌف فيو إرادة ا التي جعمتو ماءن ماء كالحياه، كىذا أكلى مف القكؿ بأنٌ إلى النٌ 

 نافعان صٌيبان.
                                                 

 [.86] اإلسراء: (1) 
 [.258] البقرة: (2) 
 (.2/30ر، األندلسي، أبك حياف ، البحر المحيط)ج ينظ (3)
 [.61] التكبة:  (4)
 [.76] القصص:  (5)
 (.2/632ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج (6)
عػػراب القػػرآف ،النحػػاس)ص2/310الفػػٌراء، معػػاني القػػرآف)ج ينظػػر، (7) األندلسػػي، أبػػك حيػػاف، البحػػر  (، 723( كا 

 (.7/127المحيط )ج
 [.24] يكنس:  (8)
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ُٓ ال٤ٍّ قكلو تعالى: ﴿ -25 رُْض َولَْٮََل َدْذ
َ
َكَؽِت اْۡل َٛ ٍْٕي ٣ٍّ ُ٭٥ ثَِج ٌَ ْٕ (1)﴾ ـ٫ِ انلٍّةَس َب

 

دية فيك مفعكؿ ثاف لممصدر؛ ألٌف الباء في ببعض متعمقةه بالمصدر )دفع(، فيي لمتع
فع يتعدل إلى كاحد، ثـ عيٌدل إلى الثاني بحرؼ الجر )الباء(، كأصؿ التعدية بالباء أف تككف د

 .(2)( فإذا كاف متعديان فقياسو أف ييعىٌدل باليمزة)لذىب بسمعيـ :نحك ،في الفعؿ الالـز
ْقَجةُب  ﴿قكلو تعالى:  -26

َ
ْخ ثِِ٭٥ُ اْۡل َٕ ٍُّ َٞ َؾاَب َوَت َٕ ُوا ا٣ْ

َ
ٮا َوَرأ ُٕ َج ِي٨َ اتٍّ ٮا ٨َ٦ِ اَّلٍّ ُٕ ِي٨َ ادَّجِ  اَّلٍّ

َ
أ (3)﴾إِذْ َتَِبٍّ

 

حيث فالباء عمى أصؿ معناىا اإللصاؽ؛ لتعبر عف حالة مف اتبع أكلياء الشيطاف 
تتقطع بيـ أسباب النجاة، كىـ ممتبسكف بيا فيقع اليالؾ كالضرر بيـ، إذ لك تقطعت ىذه 
األسباب كىـ بمعزؿ عنيا لما تحقؽ ذلؾ نحك: )تقٌطعت أسبابييـ(؛ كلذا كاف التعدم بحرؼ الجر 

 .(4)معٌبران بجالء كدقة عف المعنى المراد

َن ِصبَْخ ثِةۡلَْ : ﴿تعالىقكلو  -27 ٌْ (5)﴾ِّٜ َٝةلُٮا ا
 

ٍأتى بالحؽ، أك  جاء في التبياف أٌنو يجكز أف يككف )بالحؽ( مفعكالن بو، كالتقدير: أىجى
، كاألرجح القكؿ (6)كالتقدير: جئت كمعؾ الحؽ ،ذكرت الحؽ، كيجكز أف يككف )حاالن( مف التاء

بعد  -عميو السالـ-أٌف الحؽ جاء ممتصقان برأم مكسيبأٌف )الباء( أفادت اإللصاؽ لمداللة عمى 
مراكغتيـ لو، كأٌنيا عىٌدت الفعؿ )جاء( مفيدةن المصاحبة التي تفتقرىا قسيمتيا في التعدية 

 )اليمزة(، فيذا أكلى مف القكؿ بالتضميف، أك التناكب، أك الزيادة لمباء لمتككيد.

ُك٫ُ : ﴿تعالىقكلو  -28 ْٛ ٥َُ٤ْٕ ٦َة دُٮَْقٮُِس ث٫ِِ َج نَكةَن َوَج َ٪ة اْْلِ ْٞ ْؽ َػ٤َ َٞ  (7)﴾َو٣َ

( كجوه؛ مفيدةن التككيد، كقد جاء في المصباح أٌف )كسكس( سي كً سٍ كى القكؿ بزيادة الباء في مفعكؿ )تي 
 .(8) فعؿه متعد  بػ)إلى(

                                                 
 [.251] البقرة: (1) 
 (.2/279ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج(2) 
 [.166] البقرة: (3) 
: التحريػػػر ك بػػػف عاشػػػكر ، كالطػػػاىر(744)صينظػػػر، األنصػػػارم مػػػف أسػػػرار تعديػػػة الفعػػػؿ فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ(4) 

 (.2/98التنكير)ج
 [.71] البقرة: (5) 
 (.1/77ينظر، العكبرم، التبياف )ج(6) 
 [.16] ؽ: (7) 
 ( . 658/ 2ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج (8)
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ةنُ تعالى: ﴿ ؿاق َُ ًْ )الباء(؛ إٌنيا أفادت مع التعدية  ، فما بالو تعٌدل ىنا بػ(1)﴾َٚٮَْقٮََس إَل٫ النٍّ
األرجح أف تككف لمتعدية ال زائدة، لكف ال يعنى أٌف كٌؿ فذا (، كتمٌكنيا منو؛ لةكسكسالمصاحبة )

)باء جٌر( اتصمت بالفعؿ جاءت معٌدية؛ أًلٌف الفيصؿ في القكؿ بتعديتيا، أك رجحاف تعديتيا، أٍف 
معنى الفعؿ إلى ما ىك مفعكؿ بو في المعنى، لضعؼ الفعؿ عف الكصكؿ إليو بنفسو،  ًصؿى كٍ تي 

عمى سبيؿ المفعكلية، ال غير، أٌما إف تعم قا بمحذكؼ حاؿ، نحك قكلو فيككف تعمُّقيا مع مجركرىا 
ْؽَوانِ تعالى: ﴿ ُٕ ز٥ِْ َوا٣ْ ٤ًَِْ٭٥ ثِةْْلِ َٔ ة٬َُؿوَن  َْ ُػُؾوا ٦َة آدَحْ٪َةُز٥  ، أم: آثميف، ك قكلو تعالى: ﴿(2)﴾َت

ةٍ  ٮٍّ ُٞ ِ َذْع٪َ  ت مع مجركرىا عمى آلة الفعؿ، نحك قكلو تعالى: ﴿، أك دىلٌ (3)﴾ث َٛ ٧َةءِ ث٧َِةٍء َذ ثَْٮاَب الكٍّ
َ
ة خ

٪َْ٭٧ِؿٍ  أم: مف أجؿ، نحك قكلو  ؛و آلة يفتح بيا، كليست لمسببية، حيث جعؿ الماء كأنٌ (4)﴾٦َّ
واتعالى: ﴿ ْؿََٚح ث٧َِة َوَِبُ ُ٘ ْوَن ا٣ْ ـَ َٟ َُيْ ِ ٰـَه و٣َ

ُ
عند القكؿ  -الباحث  ، أم: لصبرىـ، كقد الحظ(5)﴾أ

ي لمتعدية، الذل عٌبر عنو ابف الحاجب حيث قاؿ: "إٌف المعنى الحقيق -بتعدية )الباء( لمفعؿ
 .(6)المتعٌدم كيؿُّ فعؿو تكقفت عقميةي معناه عمى متعمؽ"

عمى ضكء استقراء ما جاء متعديان )بالباء( مف أفعاؿ، كما يشبييا في القرآف الكريـ تبٌيف لمباحث 
أٌف بعض  -أيضان -الحظ   أٌف )الباء( كانت أكثرى حركؼ الجٌر تعدية فمكاضعيا بالمئات، كقد

ؿٍّ مكاضعيا، ككأٌنيا تيعبٌر عف اإللصاؽ الذل تدؿ عميو  األفعاؿ التزمت التعدية بػ)الباء( في جي
)الباء( مع ما اتصمت بو، مف ذلؾ الفعؿ )آمف( الذل تٌعدل بكاسطتيا إلى: الغيب، كالحؽ، 

يا مف ضمائر، أك أسماء إشارة، كا، كالكتاب، كلقاء ا، كاآلخرة، كالجٍبت، أك مما يدؿ عمي
 (88فجاء ىذا الفعؿ بصيغة المضارع الدالة عمى التجدد كاالستمرار كاستحضار الصكرة في )

، في مكضعان  (15، أٌما صيغة األمر فقد جاء في )مكضعان  (14، كبصيغة الماضي في )مكضعان 
عمى كثرة تعٌدم ىذا حيف جاء تعٌدم الكصؼ منو في كثيرو مف المكاضع بػ)الباء(، مما يؤكد 

الفعؿ، كما اشتؽ منو بالباء؛ لمالءمتيا التامة لمتعبير عف مراد السياؽ القرآني، أٌما الفعؿ )كفر( 
في كثير مف المكاضع، كعمى عدة صكر فبصيغة المضارع في  -أيضان  –فقد تعٌدل )بالباء( 

ٌدل بػ)الباء( متقدمةن ، أٌما اسـ الفاعؿ منو فقد تعمكضعان  (15، ك الماضي في )ضعان مك  (13)

                                                 
 [.120] طو:  (1)
 [.85] البقرة:  (2)
 [.63] البقرة:  (3)
 [.11] القمر:  (4)

 [.75] الفرقاف: (5) 
 (.2/49اإلستراباذم، شرح الشافية )ج (6)
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جاء اتصاؿ )الباء( بػ: آيات ا تارة، كبمقاء اآلخرة ك ، مكضعان  (12غالبان، كمجركرىا عميو في )
أخرل، كبما أنزؿ ا، كبربيـ، كبما جاءكـ، كبما كراءه، كبعبادتيـ، كبنعمة ا، كبغيرىا، مما 

 ت فييا )الباء( معنى الفعؿ.يؤكد مالصقة كمالزمة الكفر ليـ في ىذه األمكر التي نقم

المضارع منو تعٌدل بػ)الباء( إلى مفعكؿ فجاء في غير مكضع متعديان )بالباء( ف أٌما الفعؿ )أمر(
ِي٨َ ﴿ تعالى:في )عشرة مكاضع(، كما في قكلو   -كىذا ىك أصؿ التعدية بالحرؼ –كاحد  اَّلٍّ

 ٍِ ُمُؿوَن ثِة٣ِْْٞك
ْ
، كبصيغة المضارع متعديان بػ)الباء( (2(: ىيخر أي  ( مكاضع 9ككذلؾ في ) ،(1)﴾يَأ

٧َة، كمنيا قكلو تعالى: ﴿(3) كىي: ( مكاضع7إلى المفعكؿ الثاني في ) ُمؿُُز٥ إِجٍّ
ۡ
ِ  يَأ ٮٓءِ ٱث  لكَّ

ۡعَنةٓءِ ٱوَ  َٛ منيا  ( مكاضع 7، كبصيغة الماضي جاء متعديان إلى مفعكؿ كاحد بػ)الباء( في: )(4)﴾٣ۡ
َمُؿوا ثِةل٧َْ : ﴿تعالىقكلو 

َ
الماضي المتعدم بػ)الباء( إلى المفعكؿ الثاني أٌما  ،(6(، كىي(5)﴾ُْٕؿوِف َوأ

َمْؿدَِن ث٫ِِ : ﴿تعالىففي مكضع كاحد، ىك قكلو 
َ
، كجاء بصيغة األمر متعديان إلى (7)﴾إَِلٍّ ٦َة أ

ؿِْف مفعكؿ كاحد في مكضعيف ىما: ﴿ ُٕ ُمْؿ ثِة٣ْ
ْ
َٮ َوأ ْٛ َٕ ٥ِِٝ  يَة ُبَنٍّ ﴿ :أيضان –، كقكلو (8)﴾ُػِؾ ا٣ْ

َ
أ

ُْٕؿوِف  ُمْؿ ثِةل٧َْ
ْ
َلةَ َوأ لى مفعكليف في مكضع كاحد، حيث قكلو (9)﴾الىٍّ َٟ  : ﴿تعالى، كا  َ٤٬ْ

َ
ُمْؿ أ

ْ
َوأ

٤ًََْ٭ة َٔ ِِبْ  َُ َلةِ َواْو  .(10)﴾ثِةلىٍّ
 بػ:  جاء متعٌديان كذلؾ في كثير مف المكاضع بػ)الباء( الدالة عمى اإللصاؽف أٌما الفعؿ )كٌذب(،

إلخ،  ...بالرحمف بالكتاب، بالنذر، بأٌم آالء ا، بما لـ يحيطكا بعممو،  ، لقاء ااآليات، الحؽ
ِي٨َ : ﴿تعالى، منيا قكلو ( مكضعان 47كقد جاء ىذا الفعؿ بصيغة الماضي متعديان بالباء في ) َواَّلٍّ

ثُٮا ثِآيَةدَِ٪ة  ٨٦ِ َرج٤ِِْ٭٥ْ  في سكرة  عان ( مكض31) ( مكضعان 46، كبصيغة المضارع في )(11)﴾٠َؾٍّ

                                                 
 [.21] آؿ عمراف:  (1)
 [.21، النكر:90-47، النحؿ:71-67، التكبة:114-104، آؿ عمراف:37، النساء:268] البقرة: (2)
 [.24، الحديد:32، الطكر:55، مريـ:37، النساء:80، آؿ عمرااف:268] البقرة:  (3)
 [.169] البقرة:  (4)
 [.41] الحج:  (5)
 [.12، العمؽ:25-21، الرعد:29، األعراؼ:163، األنعاـ:27] البقرة: (6)
 [.117] المائدة:  (7)
 [.199] األعراؼ:  (8)
 [.17] لقماف:  (9)

 [.132] طو: (10) 
 [.11] آؿ عمراف: (11) 
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ثَةنِ الرحمف بصيغة كاحدة، ىي: ﴿ ُِّس٧َة دَُسِؾّ ِيّ آََلءِ َرب
َ
كالمالحظ أٌف الباء كمجركرىا  ،(1)﴾َٚجِأ

٠ُ٪ُذ٥ ثَِ٭ة تقدمت عمى الفعؿ المضارع في معظـ ىذه المكاضع، نحك قكلو تعالى: ﴿
ثُٮنَ   التككيد كتخصيص الحكـالذل يفيد  ةو، كىي القصرةو بالغيٌ ، كىذا التقديـ ًلًعمٌ (2)﴾دَُسِؾّ

 ( مكضعان 13)  أٌما اسـ الفاعؿ منو متعديان بػ)الباء( فقد جاء في، كطريقتو تقديـ ما حقو التأخير
ِػَؿةِ ََكُِٚؿونَ : ﴿تعالىمنيا قكلو  ٌْ الفعؿ )جاء( فقد كثرت تعديتو بالباء في القرآف أٌما  ،(3)﴾و٥٬َُ ثِة

ث٢َْ َصةَء : ﴿تعالىمنيا قكلو  ،( مكضعان 33) الكريـ؛ إذ جاء متعديان إلى مفعكؿ كاحد في
 ِّٜ    : تعالىسبحانو ك   ، منيا قكلو( مكاضع6، كتعٌدل إلى المفعكؿ الثاني بالباء في )(4)﴾ ثِةْۡلَ

﴿  ِّٜ ، ىذه نماذج لبعض األفعاؿ التي كثر (6) ، كباقي المكاضع(5)﴾َْٝؽ َصةَءُز٥ُ الؿٍُّقٮُل ثِةْۡلَ
 .اير يضيؽ المقاـ بالكقكؼ عندىتعديتيا بالباء، كغيرىا كث

مف خالؿ متابعة الباحث لتعٌدل األفعاؿ بحرؼ الجر )الباء( في القرآف الكريـ، كالتي كانت ك 
 النماذج السابقة جزءان منيا ػػػ فإٌنيا جاءت عمى النحك اآلتي:

 األفعاؿ كما يشبييا في العمؿ التي جاءت متعدية بحرؼ الجر )الباء( في القرآف الكريـ -
 ( مكضعان مكزعة عمى النحك اآلتي:613كردت في )

(، كلممفعكؿ الثاني  12)المثاؿ رقـ ( مكضعان ،129في ) متعدية لمفعكؿ كاحدأفعاؿ مضارعة  -
 (. 1) المثاؿ رقـمكضعان،  ( 98في )

 ( مكضعان 19أفعاؿ مضارعة متعدية مبنية لممجيكؿ في) -

كلممفعكؿ الثاني  ،( 9) المثاؿ رقـ  ،مكضعان ( 124في )متعدية لمفعكؿ كاحد أفعاؿ ماضية  -
 (.  13)المثاؿ رقـ مكضعان،  (52 في )

 ( مكضعان 15أفعاؿ ماضية متعدية مبنية لممجيكؿ في) -

 (. 8) المثاؿ رقـمكضعان  (47 ( في )الباءأفعاؿ أمر متعدية إلى مفعكؿ كاحد بػ ) -

                                                 
 [. 69] الرحمف: (1)
 [.42] سبأ:  (2)
 [.45] األعراؼ:  (3)
 [.37] الصافات:  (4)
 [.170] النساء:  (5)
 [.33، ؽ:84، الصافات:157، األنعاـ:70] المائدة: (6)
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ةَل : ﴿منيا قكلو تعالى ،مكضعان(32) ( فيالباءأفعاؿ أمر متعدية إلى المفعكؿ الثاني بػ ) - َٞ َذ
ٰـَُؤََلءِ إِن ٠ُ٪ُذ٥ْ َوةدِرِيَ  ْق٧َةءِ ٬َ

َ
٩بِبُٮِن ثِأ

َ
 .(1)﴾أ

(، كمصادر  15)المثاؿ رقـ ( مكضعان، 88( في )الباءأسماء فاعميف متعدية بحرؼ الجر ) -
كؿ جد ،يينظر المالحؽ)(. 4)المثاؿ رقـ  اضعمك  (9)في )الباء( متعدية بحرؼ الجر 

 (.13رقـ: ،مخطط7رقـ:

 ثانيان: التعٌدم بحرؼ الجٌر )في(

جاء في رصؼ المباني لممالقي أف )في( حرؼه جاره لما بعده، كمعناىا الكعاء، حقيقة، 
ْوَعةُب انلٍّةرِ : ﴿تعالىأك مجازان، فالحقيقة نحك: جعمت المتاع في الكعاء، كقكلو 

َ
َٟ أ ِ ٰـَه و٣َ

ُ
٥ْ٬ُ  أ

ونَ  : تعالىلمجاز نحك: دخمت في األمر، كتكٌممت في الشأف، كمنو قكلو ، كا(2)﴾ذًَِ٭ة َػةدِلُ
ٍّٚحً ﴿ ٥ِْ٤ ََك ر؛ إذا حٌققتى رجع معناىا إلييا(3)﴾اْدُػ٤ُٮا ِػ الِكّ ، (4)، ثـ يجيء بمعنى حركؼ أيخى

كمذىب سيبكيو كالمحققيف مف أىؿ البصرة أٌف )في( ال تككف إاٌل لمظرفية حقيقة أك مجازان، كما 
ٌد بالتأكيؿ إليوأكىـ خالؼ  ذلؾ ري

، كيؤكد ىذا الٌتكجو المالقي عندما رأل أٌنيا جاءت بمعنى (5)
(، قاؿ تعالى: ﴿ َْٚٮا٬ِِ٭٥ْ )إلى(، في نحك قكلؾ )يدم في ًفي 

َ
يِْؽَحُ٭٥ْ ِػ أ

َ
، أم إلى (6)﴾ََٚؿدَّوا خ
ٌد( يتعدل )بإلي(، كما في قكلو  تعالى: ﴿ ، لكٍف إذا تحٌققتى (7)﴾ِٟ إ٩ٍِّة َرادَّوهُ إََِلْ أفكاىيـ؛ ألٌف )رى

عف مجيئيا بمعنى أٌما  ،(8)رأيتى أف المعنى المراد مف رٌدىـ أيدييـ إلى أفكاىيـ ىك إدخاليا فييا
َو٤َِّج٪ٍُّس٥ْ ِػ ُصُؾوِع انلٍّْؼ٢ِ  )عمى(، فنحك قكلو تعالى: ﴿

ُ
، كيتأٌكؿ المالقي معنى )في( (9)﴾َوَۡل

الظرفية كاضح في قكلو )في جذكع النخؿ(، فالًجذعي كعاءه  الكاردة في ىذه اآلية قائالن: إف معنى

                                                 
، 221، الشػػػعراء:72، الحػػػج:78، الكيػػػؼ:45سػػػؼ:، يك 60، المائػػػدة:49-15، آؿ عمػػػراف:33-31البقػػػرة: ] (1)

 [.3، التحريـ:15، لقماف:8العنكبكت:
 [.39] البقرة:  (2)
 [.208] البقرة:  (3)
 (.388ينظر، المالقي، رصؼ المباني )ص (4)
 (.253-252المرادم، الجنى الداني )ص (، ك4/225سيبكيو، الكتاب)ج ينظر، (5)
 [.9] إبراىيـ:  (6)
 [.7] القصص:  (7)
 (.388ينظر، المالقى، رصؼ المباني )ص (8)
 [.71] طو:  (9)
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لممصمكب، إذ ىك حاؿٌّ في جزء منو، كال يمـز في الكعاء أف يككف خاكيان مف كٌؿ جية، أال ترل 
، يعني األرض، كمعمـك أف  المشي عمى جزء مف (1)﴾َٚةْمُنٮا ِػ ٦ََ٪ة٠ِجَِ٭ة: ﴿تعالىقكلو 
 .(2)األرض

 التناكب بيف حركؼ الجر، كال القكؿ بأٌف جذكع النخؿ المنتشرة تمٌثؿي  إذف ليس األمر مف باب
، كمشقةو، كمبالغةو كحقيقة  كعاءن لممصمكب، بؿ لمتعبير عف حقيقة الصمب بما فييا مف عنتو

أف يغكرى في جكؼ الجذع، كما كاف لكؿ  و يتمنىحتى أنٌ  المصمكب كما يصيبو مف خزم كمىذٌلة،
ك عيٌبر بحرًؼ االستعالء )عمى(، يؤكدي ذلؾ مجيء الفعؿ المتعدم بػ ى لىذه المعاني أف تتأتٌ 

كـ(، كعميو فال حاجة لمقكؿ بالتناكب كال لمقكؿ )في( بالقسـ، كنكف التككيد الثقيمة معان )ألصٌمبىن  
متحققان  في الداللة األصمية  -بإمعاف النظر، كدقة التأمؿ –بالتضميف، ما داـ المعنى المراد 

 .رفية(لمحرؼ )الظ
كبالتأٌمؿ في آيات الذكر الحكيـ التي جاء فييا الفعؿ، أك الكصؼ متعديان بحرؼ الجر )في( فإٌنو 

دي بو الظرفية حقيقةن، أك مجازان، صراحةن  ٌبمقد ييٍقصى ا تككف بمعنى حرؼ ، أك بشيء مف التأكيؿ، كري
ف؟ أـ مف باب آخر صراحةن، فيؿ ىذا مف قبيؿ التناكب بيف حركؼ الجر عمى مذىب الككفيي

 التضميف عمى رأم البصرييف؟
لكف ما ييمنا في ىذا المبحث الكقكؼ عمى التعٌدم بػ)في(، المفيدة الظرفية حقيقة، أك مجازان  

 فحسب كمف ذلؾ:

رِْض  تعالى: ﴿قكلو  -1
َ
ِكُؽوا ِػ اْۡل ْٛ (3)﴾ِإَوذَا ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ ََل ُت

 

ساد يعنى خركج الشيء عف حاؿ إذ الف الحقيقة؛فاألرض كعاء إلفسادىـ عمى كجو 
 ،و الصالح، كالفساد في األرض يتحقؽ بتيييج الحركب كالفتفيضاستقامتو كككنو منتفعان بو، كنق

كفي ذلؾ فساد، كانتفاء االستقامة في أحكاؿ الناس، كالزركع، كالمنافع الدينية، كالدنيكية، كقد 
ًعؿى كعاؤه األرض، كذلؾ  جاء النيي عف اإلفساد في األرض في غير مكضع مف القرآف، كجي

يؤكد المبالغة في اإلفساد كالعمؿ عمى نشره مف ذكل النفكس المريضة؛ فاألرض المحؿ الذل 
فيو نشأتكـ كتٌصرفكـ، كمنو مادة حياتكـ، كىي ًستر أمكاتكـ، جدير أاٌل ييفسىدى فيو؛ إٍذ محؿ 

 .(4)اإلصالح ال ينبغي أف يجعؿ محالن لإلفساد
                                                 

 [.15] الممؾ:  (1)
 (.389ينظر، المالقى، رصؼ المباني )ص (2)
 [.11] البقرة:  (3)
 .(1/197)ج ، البحر المحيط (، كاألندلسي، أبك حياف31-1/30ينظر، الزمخشرم،  الكشاؼ)مج (4)
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ر كالمجركر )في األرض( متعمقاف بالفعؿ )تفسدكا( تعٌمؽ المفعكلية رغـ أف الفعؿ الجا كعميو فإف  
)فسد( يتعدل باليمزة كالتضعيؼ، فما بالو يتعدل ىنا بحرؼ الجر )في( فيؿ الداللة كاحدة؟ 
كىؿ أفسد األرض؟ بمعنى أفسد في األرض، المتأمؿ في التعبيريف يرل أف )في( بداللتيا عمى 

مى تغمغؿ كانتشار الفساد في كؿ مناحي الحياة، كليس مجرد جعميا فاسدة، كفي الظرفية، دٌلت ع
خكانيـ مف الكفار كالمشركيف .  ىذا تعبير دقيؽ عف طبيعة المنافقيف، كا 

٧َُْٕ٭ٮنَ  تعالى: ﴿قكلو  -2 ًَة٩ِِ٭٥ْ َح ْ٘ َُ ٥ْ٬ُ ِػ  (1)﴾َوي٧َُؽَّ
 

لفعؿ يىميدُّ )ماضي أٌمد( فالظرفية في ىذه اآلية مجازية )في طغيانيـ(، كنالحظ أف ا
تعٌدل إلى المفعكؿ الثاني بػ)في(، كيجكز أف يككف الجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ يعميكف 
)يعميكف في طغيانيـ( كالجممة في محؿ نصب حاؿ، مف ىاء الغائبيف في قكلو تعالى: 

 )يمدىـ(.
٨َ  تعالى: ﴿قكلو  -3 ُ٭٥ْ ِػ آَذا٩ِِ٭٥ ٦ِّ َٕ ِ َوةث

َ
٤ُٮَن أ َٕ ِٜ َظَؾَر ال٧َْٮْتِ ََيْ ِٔ َٮا (2)﴾الىٍّ

 

فجعؿي األصابع كمٍّيا في آذانيـ، مبالغةه في تصكير نفكرىـ مف سماع الحؽ، حذرى أٍف 
تىميؿى إليو قمكبيـ، فحرؼ الجر )في( أفاد في ىذا المكضع الظرفية حقيقة، كالجار كالمجركر 

إف كاف بمعنى أٌما  عؿ تصييران،لمفعؿ )جعؿ(، إٍف كاف الج متعمقاف بمحذكؼ )ىك( مفعكؿ بو ثافو 
 )كضعكا(، فالجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ حاؿ.

حً  تعالى: ﴿قكلو  -4 َٛ رِْض َػ٤ًِ
َ
٢ٌِٔ ِػ اْۡل َٟ ل٧َْ٤َِلن١َِحِ إِِنّ َصة  .(3)﴾ِإَوذْ َٝةَل َربَّ

 إف كاف الجعؿ بمعنى )التصيير(، فالجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ مفعكؿ بو ثافو 
ف كاف بمعنى الخمؽ فيما متعمقاف بمحذكؼ حاؿ.السـ الف  اعؿ )جاعؿ(، كا 

ْوَعةُب انلٍّةرِ ﴿تعالى: قكلو  -5
َ
َٟ أ ِ ٰـَه و٣َ

ُ
ونَ  َٚأ  .(4)﴾٥ْ٬ُ ذًَِ٭ة َػةدِلُ

الجار كالمجركر )فييا( متعمقاف عمى كجو المفعكلية بالكصؼ )خالدكف(، كتفيد )في( 
 الظرفية حقيقة.

 

                                                 
 [.15] البقرة:  (1)
 [.19] البقرة:  (2)
 [.30] البقرة:  (3)
 [.81] البقرة :  (4)
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(1)﴾َؿاثَِ٭ةوََقَعَٰ ِػ ػَ : ﴿تعالىقكلو  -6
 

: المشيي بسرعة، كىك دكف العىٍدك، ثـ يي " كما قاؿ امرؤ  .(2)"عمى الطمب ؽي مى طٍ السعيي
 )الٌطكيؿ(القيس:

َمفَالماؿَبٍَكىفىانىيَكلـَأٍطمَيَََََفمكَأٌفَماَأسعىَُلدنىَمعيشةَََ َقميؿه
ٍَمؤثىؿَََََََََ َاٍلمىجٍَكلكٌنماَأسعىَلمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو َأمثاليَدَىكقدَييٍدًرؾي َ(3)المؤٌثؿى

ًرب الشيءي خرابان...الخراب، ضد العمار " كجاء في المساف أفٌ  كيكصؼ بو  ة، كىك مصدر خى
فتعٌدل الفعؿ )سعى( بحرؼ الجر )في( إلى متعٌمًقًو )خرابيا(؛ لمداللة عمى  (4)"فيقاؿ: بيته خرابه 

ح النفكس، كتطيير العمؿ الدؤكب، كالسعي الحثيث لمنيؿ مف رسالة المسجد، كدكره في اصال
القمكب، كمحاربة الفساد، كىذا ما ال يركؽ لممفسديف؛ لٌذا عيٌبرى عنو بحرؼ الجر )في(، الداؿ 

 عمى الظرفية، كىذا ما ال يتأتى بغيره مف حركؼ الجر.
َٟ  تعالى: ﴿قكلو  -7 ِ ٤ًَِْ٭٥ْ آيَةد َٔ ٪ُْ٭٥ْ َحذ٤ُْٮ  َْٕر ذًِِ٭٥ْ رَُقٮًَل ٦ِّ (5)﴾َربٍَّ٪ة َوابْ

 

عف اإلرساؿ في ىذه اآلية بالبعث، فالفعؿ يتعدل بنفسو إلى مفعكؿ كاحدو )رسكالن(  عيٌبر
لى الثاني بحرؼ الجٌر )فييـ(، داالن بيذا الحرؼ عمى أف ميمة الرسؿ تتغمغؿ في أعماؽ  كا 

  -عميو السالـ -، في كؿ مناحي حياتيـ، ثـ جعؿ ىذا الرسكؿ كاإلصالحى  الناس ًلتيٍحًدثى التغييرى 
–ان عنيـ، فيـ يعرفكف كجيو، كنسبو، كنشأتو، كدعكة سيدنا إبراىيـ كليس أجنبيان، كال غريبمنيـ، 

 ،عمى ىذا الحاؿ يككف أشفؽ عمى قكمو –عميو السالـ -بذلؾ؛ ألف الرسكؿ  -عميو السالـ
 .(6)كيككنكف ىـ أعٌز بو، كأشرؼ، كأقرب لإلجابة؛ ألنيـ يعرفكف منشأه، كصدقو، كأمانتو

 
 
 

                                                 
 .(1/524البحر المحيط)ج― األندلسي، أبك حٌياف (1)

 [.177] البقرة: (2) 
 (.129الكندم، ديكاف امرئ القيس )ص(3) 
 .(1/347ابف منظكر، لساف العرب، )ج(4) 
 [.129] البقرة: (5) 
 (.1/563ينظر، أبك حياف، البحر المحيط )ج(6) 
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ٮ٩ِِ٭٥ْ إَِلٍّ انلٍّةرَ عالى: ﴿تقكلو  -8 ُُ ُز٤ُٮَن ِػ ُب
ْ
َٟ ٦َة يَأ ِ و٣َـَٰه

ُ
(1)﴾أ

 

تعٌدل الفعؿ )أكؿ( بحرؼ الجر الكعائي )في( إلى المفعكؿ الثاني )بطكنيـ( لمتنفير مف 
متعمقاف تعمؽ ٌما إ التجرؤ عمى كتماف قكؿ الحؽ بعرض زائؿ، كمتاع حائؿ، فالجار كالمجركر

 تعمقاف بمحذكؼ حاؿ مف النار.المفعكلية بالفعؿ، أك م
ٮا ِػ ا١ِْ٣َذةِب  : ﴿تعالىقكلو  -9 ُٛ ِي٨َ اْػَذ٤َ  (2)﴾٣ف مٞةٍق ثًٕؽ ِإَونٍّ اَّلٍّ

تٌعدل الفعؿ )اختمؼ( بحرؼ الجر )في( بداللتو عمى الظرفية إلى المفعكؿ بو )الكتاب( داللة 
اء، كينصمح بو الخمؽ، عمى أٌف االختالؼ في )الجكىر( كاألساس الذل تقـك عميو رسالة السم

 ى التعبير عف ىذه الحقيقة بغير حرؼ الجر )في(.كليس في أمكر عارضة، كال يتأتٌ 
ْؿَبَٰ  : ﴿تعالىقكلو  -18 ُٞ َٰ ُظج٫ِِّ َذوِي ا٣ْ ةن٤َِِي  َوآَِت ال٧َْةَل ََعَ ب٢ًِِ َوالكٍّ َواَْلََذةَِمَٰ َوال٧ََْكة٠َِي َواب٨َْ الكٍّ

َٝةِب   .(3)﴾َوَِّف الؿِّ

فعؿ )آتى( متعديان إلى مفعكلو الثاني )ذكل القربى(، كعطؼ عميو ك)في الرقاب( دليالن جاء ال
عمى كجو المفعكلية )ال الحالية كال  -الذل تعمؽ بالفعؿ آتى –عمى أف مكضع الجار كالمجركر 

السببية(، كقد جاء في الكشاؼ أف مقصكد )في الرقاب(: في معاكنة المكاتبيف حتى يفككا 
كمف سر التعبير بحرؼ ، (4)ؿ في ابتياع الرقاب كاعتاقيا، كقيؿ في فؾ األسارلرقابيـ، كقي

يـ أرسخ الجر )في( مع )الرقاب كما بعدىا( دكف سابقاتيا التي تعدل إلييا بالالـ؛ لإليذاف بأنٌ 
ألٌف )في( بكعائٌيتيا تىًشي بأٌنيـ المكضع الحؽ لمصدقة؛ ففؾ الرقاب  في استحقاؽ الصدقة؛

فيشمؿ  -ابف السبيؿ –ة، كالرؽ، كاألسر، كفؾ الغارميف بتخميصيـ كانقاذىـ، كأٌما يشمؿ الكتاب
الفقر، كالغربة عف األىؿ كالماؿ، كفي تكرار )في( فضؿ ترجيح ليذيف عمى الرقاب، كالغارميف، 
كجاءت ىذه اآلية في تضاعيؼ آيات المنافقيف، كمكايدىـ؛ لمتأكيد عمى أنيـ ليسكا ممف تككف 

 .(5)اتفييـ الصدق

                                                 
 [.174] البقرة: (1) 
 [.176] البقرة:  (2)
 [.177] البقرة:  (3)

 (.1/100ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )ج(4) 
 (.1/450ينظر، المرجع السابؽ )ج(5) 
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ْؿآنُ  تعالى: ﴿قكلو  -11 ُٞ ٩ـَِل ذ٫ًِِ ا٣ْ
ُ
ِي أ ةَن اَّلٍّ ٌَ  .(1)﴾٬ؽًى ل٤٪ةس َمْ٭ُؿ َرَم

تٌعدل الفعؿ )نزؿ( بيمزة النقؿ إلى مفعكؿ بو كاحد، كعند بناء الفعؿ لممجيكؿ غدا )القرآف( نائبان 
( تعٌمؽ المأٌما  عف الفاعؿ فعكلية؛ ألٌف )في( أفادت الجار كالمجركر )فيو(، فمتعمقاف بالفعؿ )أينًزؿى

 الطرفية الزمانية، كيجكز أف يككف الجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ حاؿ صاحبو )القرآف(.
ةد٤ُِٮ٩َُس٥ْ  : ﴿تعالىقكلو  -12 َٞ ِي٨َ ُح (2)﴾َوَٝةد٤ُِٮا ِػ َقب٢ًِِ ال٤ٍّـ٫ِ اَّلٍّ

 

 ٌمؽ المفعكلية.فقد أفادت )في( الظرفية مجازان، إذ تعٌمقت كمجركرىا بالفعؿ )قاتمكا( تع
ُْٕؽوَداٍت  : ﴿تعالىقكلو  -13 يٍّةٍم ٦ٍّ

َ
(3)﴾َواذ٠ُُْؿوا ال٤ٍّـ٫َ ِػ خ

 

 .(اذكركا)أفادت )في( في ىذه اآليات الظرفية الزمانية؛ إذ تعمؽ الجار، كالمجركر بالفعؿ 

ٍّٚحً ا: ﴿تعالىقكلو  -14 ٥ِْ٤ ََك (4)﴾دُْػ٤ُٮا ِػ الِكّ
 

 ٌدل الفعؿ )ادخمكا( بيا إلى السمـ.تع حيثأفادت )في( الظرفية مجازان، 
رَْظةِمِ٭٨ٍّ  : ﴿تعالىقكلو  -15

َ
َٜ ال٤ٍّـ٫ُ ِػ أ ن يَْسُذ٨َ٧ْ ٦َة َػ٤َ

َ
(5)﴾أ

 

 )في( أفادت الظرفية حقيقةن، متعمقة مع مجركرىا بالفعؿ )خمؽى( عمى جية المفعكلية.
ُْٕؿوِف  : ﴿تعالىقكلو  -16 ِكِ٭٨ٍّ ثِةل٧َْ ُٛ ٩

َ
٨َْ٤َٕ ِػ أ (6)﴾ذ٧ًَِة َذ

 

( إلى مفعكلو بحرؼ الجر )في(، فالجار كالمجركر متعمقاف عمى جية  تعٌدل الفعؿ )فىعىٍمفى
 المفعكلية بالفعؿ.

٫ِِّ  تعالى: ﴿قكلو  -17 ِي َظةجٍّ إِثَْؿا٥ًَِ٬ ِػ َرب ل٥َْ دََؿ إَِل اَّلٍّ
َ
(7)﴾خ

 

 الجر )في(.تعٌدل الفعؿ)حاٌج( إلى مفعكلو الثاني)رب و( بحرؼ  ة)في( مجازية،حيثلعٌؿ ظرفي
 

                                                 
 [.185] البقرة: (1) 
 [.190] البقرة:  (2)
 [.203] البقرة:  (3)

 [.208] البقرة: (4) 
 [.228] البقرة: (5) 
 [.234] البقرة: (6) 
 [.258] البقرة: (7) 
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رِْض  تعالى: ﴿قكلو  -18
َ
ًبة ِػ اْۡل ٮَن َِضْ ُٕ ً ُِ وا ِػ َقب٢ًِِ ال٤ٍّـ٫ِ ََل يَْكَذ ْظِۡصُ

ُ
ِي٨َ أ َؿاءِ اَّلٍّ َٞ ُٛ (1)﴾ل٤ِْ

 

 )في األرض( جار كمجركر متعمقاف بالمصدر )ضربان( عمى كجو المفعكلية.
َٟ تعالى: ﴿قكلو  -19 ِ ُ  ٠ََذَٰل ُ ٱ يُبَّيِ ٤ٍُّس٥ۡ  ِخ ٓأۡلَيَٰ ٱ ٣َُس٥ُ  هللٍّ َٕ ُؿونَ  ٣َ ٍّ١ َٛ ًَةٱ ِػ *َتَذ ۡج (2)﴾ٓأۡلِػَؿةِ  ٱوَ  دلَّ

 

إذ تعٌدل الفعؿ )تتفكركف( إلى مفعكلو )الدنيا( بحرؼ الجر )في( الكعائية الظرفية التي تىًشي بأف 
 التفكير يتسـ بالعمؽ كالتدبر، الذل يقكد صاحبو إلى الحقيقة.

ِٓ َوا٬ُْضُؿو٨٬ٍُّ ِػ ال٧َْ  تعالى: ﴿قكلو  -28 ةِص ٌَ
 ﴾(3)

 

)ففي( أفادت الظرفية المكانية، كقد تٌعدل  ،ففي اآلية دعكة إلى ترؾ مضاجع الزكجة تأديبان ليا
بيا الفعؿ )اىجركىف(، إلى مفعكلو الثاني )المضاجع(، كالمعنى )اىجركا مضاجعيٌف(، كىذا 

 .(4)أكلى مف القكؿ بأف )في( بمعنى )السبب( أم: كاىجركىف بسبب المضاجع
٣َحِ ي : ﴿تعالىقكلو  -21 ذًُِس٥ْ ِػ ا٣لََْكَ ْٛ َٟ ٢ُِٝ ال٤ٍّـ٫ُ ُح ذُٮ٩َ ْٛ (5)﴾ْكذَ

 

كقاؿ الككفيكف: بػ)يستفتكنؾ(، كىذا ضعيؼ؛ ألٌنو لك كاف كذلؾ  ،)في الكاللة( متعمقاف بػ)يفتيكـ(
 .(6)لقاؿ: ييفتيكـ فييا في الكاللة

َِٔجةدِي : ﴿تعالىقكلو  -22 (7)﴾ َص٪ٍِّّت َواْدُػِل  * َٚةْدُػِل ِػ 
 

حيث تعٌدل الفعؿ )دخؿ( الذل جاء عمى صيغة األمر في المكضعيف، األكؿ بحرؼ الجر 
ٌما عمى نزع الخافض ٌما إ )في(؛ ألٌف تعديتو كانت لمعنكم، كتعٌدل إلى الجٌنة بنفسو اٌتساعان، كا 

فيو  كقد جعؿ )عباد ا( كعاءن تدخؿ كتستقر -عمى خالؼ بيف النحاة في ذلؾ –كما سنرل 
النفس المطمئنة، فتككف األلفة، كاإلخاء، كرعاية ا كحفظو لمف تشرؼ بعبكديتو  الكاحد 

 القيار.
 

                                                 
 [.273] البقرة: (1) 
 [.220-219] البقرة: (2) 
 [.34] النساء: (3) 
 (.1/354ينظر، العكبرم، التبياف )ج(4) 
 [.176] النساء: (5) 
 (.1/413ينظر، العكبرم، التبياف )ج(6) 
 [.30-29] الفجر: (7) 
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٧َةءِ  ﴿: تعالىقكلو  -23 َٟ ِػ الكٍّ ٤ََّت وَْصِ٭ َٞ (1)﴾َْٝؽ ٩ََؿىَٰ َت
 

إذ تعٌدل المصدر )تقٌمب( المضاؼ إلى فاعمو )كجيؾ( إلى المفعكؿ بو )السماء( بكاسطة حرؼ 
 .(2)أيضان  )في(، كلك تعمؽ الجار كالمجركر )في السماء( بمحذكؼ حاؿ مف )كجيؾ( لجازالجر 

(3)﴾َواْرزُُٝٮ٥ْ٬ُ ذًَِ٭ة تعالى: ﴿قكلو  -24
 

 لنا فييا كجياف:

 اجعمكا ليـ فييا رزقان. :)في( عمى أصميا؛ كالمعنى أفٌ  -1

ة )في( الكعائية، إذ جعؿ أٌنيا بمعنى )مف(، كاألكلى القكؿ بأٌنيا عمى أصميا لما في دالل -2
القكؿ بأنيا بمعنى أٌما  مف األمكاؿ كعاءن لمرزؽ فييا تككف التجارات، كبكاسطتيا تككف األرزاؽ،

)مف( فال تفي بالمعنى المطمكب بما تدؿ عميو )مف( مف التبعيض، ككأٌف الرزؽ في جزء مف 
(4)ىذه األمكاؿ فحسب

 

ْؽ آدَحَْ٪ة ُمٮَس  تعالى: ﴿قكلو  -25 َٞ َٙ ذ٫ًِِ َو٣َ  .(5)﴾ ا١ِْ٣َذةَب َٚةْػُذ٤ِ

االختالؼ )الكتاب( فتعدل الفعؿ بحرؼ الجر )في( بداللتو عمى الظرفية المكانية في  كاف محطُّ 
فيك  -عميو السالـ–ىذه اآلية، كلبياف أف الخالؼ كاالختالؼ في جكىر ما نزؿ عمى مكسي 

 رسالة السماء.يكشؼ حقيقة بني اسرائيؿ القائمة عمى المعاندة كالتحدم ل
 .(6)﴾دُٮ٣ُِش ال٢ًٍَّْ٤ ِػ انلٍَّ٭ةرِ َودُٮ٣ُِش انلٍَّ٭ةَر ِػ ال٢ًٍّْ٤ِ  تعالى: ﴿قكلو  -26

فالفعؿ )تكلج( تعٌدل إلى المفعكؿ الثاني )النيار(، ك)الميؿ( في المكضعيف بحرؼ الجر )في( 
كف دخكؿ )النيار( يك )في( بمعنى )عمى(؛ ألفٌ  بداللتو عمى الظرفية، كىذا أكلى مف القكؿ بأفٌ 

٤َْ٪ة ال٢ًٍَّْ٤  ًمصداقان لقكلو تعالى: ﴿ ،يتأٌتى بخركج )النيار( بخركج )الميؿ(، كدخكؿ )الميؿ( َٕ وََص
ةً   َوانلٍَّ٭ةَر آيَتَْيِ  ٤َْ٪ة آيََح انلٍَّ٭ةرِ ٦ُجِْۡصَ َٕ ف ك(7)﴾ َذ٧ََعْٮ٩َة آيََح ال٢ًٍِّْ٤ وََص ميؿ إلى القكؿ اف الباحث ي، كا 

                                                 
 [.144] البقرة: (1) 
 (.1/125ينظر، العكبرم، التبياف )ج (2)
 [.5] النساء:  (3)
 (.1/331ينظر، العكبرم، التبياف )ج (4)
 [.110] ىكد:  (5)
 [.27] آؿ عمراف:  (6)
 [.12] اإلسراء:  (7)
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اؿ حرؼ الجر )في( بما قبمو، مف فٍعؿ، أك ما يشبو الفعؿ عند التحقيؽ يككف في بأف  اتص
معظمو أقرب إلى الظرفية الزمانية، أك المكانية، حقيقة، أك مجازان منو إلى معنى المفعكؿ بو؛ إذ 

معناه كتكميمو، كالحدثي يفيد شبو  إيضاح الجار كالمجركر متعمقاف بالحدث بما فييما مف
ييظير معناىا، كعميو فإٌف التعميؽ مقصكده ىنا بياف ارتباط شبو الجممة  بالحدث الجممة؛ إذ 

 ، كيككف ىك ناصبان ليا.(1)الذل تقيٌده كتتضمٌنو، كتستدعيو لطمب الفائدة كاستقامة الكالـ
مف خالؿ متابعة الباحث لتعٌدل األفعاؿ بحرؼ الجر )في( في القرآف الكريـ، كالتي كانت 

 جزءان منيا ػػػ فإٌنيا جاءت عمى النحك اآلتي: النماذج السابقة

األفعاؿ كما يشبييا في العمؿ التي جاءت متعدية بحرؼ الجر )في( في القرآف الكريـ كردت  -
 ( مكضعان مكزعة عمى النحك اآلتي:561في )

كلممفعكؿ (،1دية لمفعكؿ كاحد،)المثاؿ رقـ متع مكضعان  (171) أفعاؿ مضارعة مبنية لممعمـك  -
 (.2،)المثاؿ رقـ( مكضعان 91ثاني في )ال

ٮَن  : ﴿تعالى، نحك قكلو مكاضع (18)أفعاؿ مضارعة مبنية لممجيكؿ في  - ُٕ ٮا يَٮ٦ًْة دُؿَْص ُٞ َواتٍّ
َّٜ  ﴿ :سبحانو كتعالىنحك قكلو  ،(2)﴾  ذ٫ًِِ إَِل ال٤ٍّـ٫ِ  ٮرِ  َْٝٮُلُ اْۡلَ ُغ ِػ الىَّ َٛ ُٟ يَٮَْم يُ٪ ََعل٥ُِ  َوَلُ ال٤٧ُْْ

َ٭ةَدةِ ا٣ْ  ًِْت َوالنٍّ َ٘ ﴾(3). 

كلممفعكؿ  (9)اؿ رقـ المث( مكضعان، متعدية لمفعكؿ كاحد،83أفعاؿ ماضية مبنية لممعمـك في ) -
 (.12-18)المثاؿ رقـ ( مكضعان 78الثاني في )

ٍَ ِػ  تعالى: ﴿ سبحانو نحك قكلو ان،ضع( مك 15أفعاؿ ماضية مبنية لممجيكؿ في ) - ة ُقِٞ َول٧ٍَّ
يِْؽيِ٭٥ْ 

َ
 (.18)المثاؿ رقـ، ك (4)﴾ خ

 (.22)المثاؿ رقـ، مكضعان  (31أفعاؿ أمر متعدية إلى مفعكؿ كاحد بػ )في( في ) -

 (.7)المثاؿ رقـ ، ( مكضعان 15أفعاؿ أمر متعدية إلى المفعكؿ الثاني بػ )في( في ) -

                                                 
 (.81ينظر، المالقي، رصؼ المباني )ص(1) 
 [.281البقرة: ] (2)

 [.73األنعاـ: ](3) 
 [.149األعراؼ: ] (4)
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، كمصادر (4)المثاؿ رقـ ، مكضعان  (62يف متعدية بحرؼ الجر )في( في )أسماء فاعم -
،مخطط 7ظر، المالحؽ،جدكؿ رقـ:يين)(.23)المثاؿ رقـ  ( مكاضع5) (في)ية بحرؼ الجر متعد
 .(14رقـ:

 ثالثان: التعٌدم بحرؼ الجر )إلى(.

إلى: حرؼ يخفض ما بعده مف األسماء عمى كؿ حاؿ، كيرل المالقي أٌف ليا في الكالـ 
 مكضعيف:

ما بعدىا فيما قبميا أـ ال؟ فذىب  أف تككف لمغاية في األسماء، كاختمؼ النحكيكف: ىؿ يدخؿ -1
: اشتريتي الش قة إلىبعضي  طرفيا، فالطرؼ  يـ إلى أٌنو يدخؿ، مستدليف بقضايا العيٍرًؼ، فإذا قمتى

داخؿ في الميٍشتىرل؛ ألٌف العيرؼ يقضي بذلؾ، كذىب بعضيـ إلى أٌف ما بعدىا ال يدخؿ في ما 
الكادم إلى الكادم، يريد أٌف الكادم ال يدخؿ  قبميا، مستدليف بقكؿ القائؿ: اشتريتي المكضعى مف

ف لـ  ،كاف الثاني مف جنس األكؿ دخؿ راء، كقيؿ إفٍ في الشٍّ  نحك: اشتريت الغنـ إلى آخرىا، كا 
ًَةَم إَِل ال٢ًٍّْ٤ِ ، نحك قكلو تعالى: ﴿(1)يكف فال يىٍدخيؿ ٮا الِىّ د٧َِّ

َ
 .(2)﴾ُث٥ٍّ أ

ْٗ : ﴿تعالىأٌما عف داللة )إلى( في قكلو  ِٜ َواْمَكُعٮا َٚة ِ يِْؽيَُس٥ْ إَِل ال٧ََْؿاٚ
َ
ِك٤ُٮا وُُصٮ٬َُس٥ْ َوخ

َْٕجْيِ  رُْص٤َُس٥ْ إَِل ا١َْ٣
َ
 ،، فاليد في المغة مف أطراؼ األصابع إلى المنكب(3)﴾ثُِؿُءوِقُس٥ْ َوأ

كاختمفكا في دخكؿ المرافؽ في الغسؿ، فذىب الجميكر إلى كجكب دخكليا، كقاؿ الزمخشرم: 
عنى الغاية مطمقان، كدخكليا في الحكـ كخركجيا أمر يدكر مع الدليؿ، ثـ قاؿ: ال )إلى( تفيد م

، كييرىٌجح أبك حياف أنو غير داخؿ قائالن، (4)دليؿ عمى دخكؿ المرافؽ كالكعبيف؛ ًفيما قبؿ )إلى(
 .(5)"كىك الصحيح، كعميو أكثر المحققيف"

ال بيٌد ليا    قكؿ: "إٌف حركؼ الجر كيعقب المالقي عمى مجيء )إلى( في ىذا المكضع، كغيره في
كىي كما  ،مما تتعمٌّؽ بو، أم مما ىك متضٌمف ليا، كميٍستدعو ليا، لطمب الفائدة كاستقامة الكالـ

بعدىا في مكضع معمكؿ لما تتعٌمؽ بو مف األفعاؿ، أك ما في معناىا، بدليؿ حذؼ الحركؼ 
كصمتي إلى كذا، ككصمت كذا، ككؿ ما  الجارة أحيانان، كنصب ما كاف مخفكضان بيا، نحك قكلؾ:

                                                 
 (.81-80ينظر، المالقي، رصؼ المباني )ص (1)

 [.178] البقرة: (2) 
 [.6لمائدة: ] ا (3)
 .(280-1/279م، الكشاؼ )مجينظر، الزمخشر  (4)

 (.3/450األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج(5) 
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كاف مف الحركؼ مختصان باسـ طالبان لو، ال كجزء منو كاأللؼ كالالـ فىحقٌّو أف يعمؿ الخفض 
 .(1)الخاص باألسماء"

كعف انتياء الغاية في )إلى( يقكؿ المالقي: "إذا دخؿ ما بعدىا فيما قبميا كانت )إلى( بمعنى 
، أم: مع"إلى ما )مع(، نحك: اجتمع ماليؾى  ْمَٮالَُ٭٥ْ  : ﴿، كمنو قكلو تعالى (2) ؿ زيدو

َ
ُز٤ُٮا أ

ْ
َوََل دَأ

ْمَٮا٣ُِس٥ْ 
َ
أـ أٌف )إلى(  ؟، لكف ىؿ يعنى ذلؾ أٌف )إلى( في ىذا المكضع نابت عف )مع((3)﴾إَِلَٰ أ

عمى الٌضـ المفيكـ مف )مع(، كانتياء الغاية المتحققة مف )إلى(  دالةن  ؟تضمٌنت معنى )مع(
 فتككف ىذه غاية الضـٌ  ميٍنصىبه عمى جعؿ أمكاؿ اليتامى جزءان مف أمكاؿ األكصياء،فالنيي 

المكضع الثاني لػ )إلى( أٌما ، كالقكؿ الثاني ىك اأٌلٍكلى كاألكثر تعبيران عف مقصكد الشارع الحكيـ
فيك: أف تككف بمعنى )في( كيرل المالقي أف ذلؾ مكقكؼ عمى السماع، نحك قكلؾ: )جمست 

 )الٌطكيؿ(كـ( أم فييـ، كمنو قكؿ الشاعر:إلى الق
َ(4)أجربَيَارَيوَالقَىبًََيَ ًمَطٍَمَىَاسًَىَالنََّلىَإًَيًَََََََََََََنَنََّأىَكَىَيدًَعًَالكَىيَبًَنَ كىَرَيتٍَفالَتَى

لكف ما ييمنا في ىذا المقاـ ىك دكر حرؼ الجر )إلى( في تعدية الفعؿ، أك ما يشبو الفعؿ مف 
 خالؿ النماذج القرآنية كمنيا:

٫ِ٤٬ِْ ﴿لو تعالى: قك  -2
َ
 .(6)﴾ََٚؿاَغ إَِلَٰ آلَِ٭ذِِ٭٥ْ : ﴿تعالى، كقكلو (5)﴾ََٚؿاَغ إَِلَٰ أ

ى، ك )آليتيـ( في إلى مفعكلو )أىمو( في األكل .فالفعؿ متعىد  (7)ان""راغ فالف إلى كذا، ماؿ إليو سر  
داللتيا عمى االنتياء إلى(، فال حاجة إلى القكؿ بأٌف )إلى( بمعنى )عمى(، فإلى بػ )باآلية الثانية 

الميؿ كغايتو الكصكؿ إلى األىؿ، كفي اآلية الثانية  في اآلية األكلى إلى أف ميٍنتىيى تشير
ييا ليحقؽ ما عـز عميو مف تحطيـ إلى األصناـ غاية يسعي إل -عميو السالـ –كصكؿ إبراىيـ 

ًبة ثِة﴿: تعالىعندما جاء قكلو أٌما  ليتيـ،آ ٤ًَِْ٭٥ْ َِضْ َٔ ، فػ )عمى( بما فييا مف (8)﴾َْل٧َِيِ ََٚؿاَغ 

                                                 
 (.82-81المالقي، رصؼ المباني )ص (1)
 (.84-83)ص المالقي، رصؼ المباني (2)

 [.2] النساء: (3) 
 (4/137(،كالخزانة)ج79(، كمغني المبيب)ص283زىية )ص(، كاأل73ديكانو )صالذبياني،النابغة في                                            (4) 
 (.83كرصؼ المباني)ص                         
 [.91] الصافات: (5) 
 [.26] الذاريات: (6) 
 (.1/246ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج(7) 
 [.93: صافات] ال(8) 
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نو منيا، كاستيالئو عمييا، كقيره ليا، كما لحقيا مف آثار التحطيـ استعالء، تدؿ عمى تمكٌ 
 .(1)كالتدمير

َٟ قكلو تعالى: ﴿ -3 ِ ٩ـَِل ٨٦ِ َرج٤ْ
ُ
َٟ َو٦َة أ ٩ـَِل إََِلْ

ُ
ِي٨َ يُْؤ٦ُِ٪ٮَن ث٧َِة أ  .(2)﴾َواَّلٍّ

ؿ الثاني )بإلى( )إليؾ( بداللتو عمى انتياء الغاية المكانية كال يتأت ى تعٌدل الفعؿ أينزؿ إلى المفعك 
 -صمى ا عميو كسمـ –لحرؼ آخر أف يؤدم المعنى المراد؛ إذ  إف  غاية التنزيؿ ىك الرسكؿ 

صمى  تعدية أنزؿ بػ )إلى( دليؿ عمى انتياء الغاية إلى المنزؿ إليو فليبٌمغ بو البشرية جمعاء، أف 
 .يو كسمـا عم

َُٕس٥ْ : ﴿تعالىقكلو  -4 ً٪ِِ٭٥ْ َٝةلُٮا إ٩ٍِّة ٦َ َِ ًَة ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َٝةلُٮا آ٦َ٪ٍّة ِإَوذَا َػ٤َٮْا إَِلَٰ َم ٮا اَّلٍّ ُٞ  .(3)﴾ِإَوذَا ٣َ

ذفت األلؼ؛ لئالن  مىكيكا، قيمبت الكاك األكلى ألفان؛ لتحركيا كانفتاح ما قبميا، ثـ حي مىٍكا: خى أصؿ خى
ميك ان فيك خاؿو يمتقي ساكناف، كبقي كخال  ،ت الفتحة دليالن عمييا، يقاؿ خال المنزؿي مف أىمو، يخمك خي

ٍمكىة: انفرد، كال تي  ميٌكان: بىًرئى منو فيك الرجؿ بزكجتو خى ٍمكة إاٌل باالستمتاع، كخال مف العيب خي سٌمى خى
ميٌ  ؿ استعماالن، كعيدً  إلى(، ك)الباء( أكثربػ )الباء( ك ػ )ب)خال( تتعدم كجاء في البحر أف ، (4)خى

أم:  ،المغة خمكت بو: االنفراد كالسخرية؛ إذ ييقاؿ في معنييفألٌنيا )بالباء( تحتمؿ  إلى )إلى(
مع )إلى( فمعنى كاحد كىي ىنا لمداللة عمى انتياء الغاية ككأٌف قكلؾ خمكت أٌما  ،سىًخرتي منو

عمى أٌف تعدية )خال( بػ )إلى(  جاء في التحرير كالتنكير تأكيدان  ك، (5)ؾإليو: جعمتو غاية حاجت
مآبيـ كمرجعيـ، كأٌف لقاءىـ لممؤمنيف إنما ىك ىي:  تشير إلى أٌف الخمكة كانت في مكاضع

فخمكة المنافقيف بإخكانيـ غاية ، (6)(ؾ قاؿ )لقكا( كىنا قاؿ )خمكا إلىصدفة كلمحات قميمة، فينا
ؿ بعيدان عف أعيف الناس لتدبير سعييـ، يقضكف األكقات الطكا فكأٌف لقاءىـ منتيىمقصدىـ، 

 ى ىذا إاٌل بحرؼ الغاية )إلى(.مكائدىـ، كالتخطيط لمؤامراتيـ كال يتأتٌ 

ُٕٮنَ قكلو تعالى: ﴿ -5  .(7)﴾ُث٥ٍّ ُُيًًُِْس٥ْ ُث٥ٍّ إََِل٫ِْ دُؿَْص

                                                 
 (.100ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص(1) 
 [.4] البقرة: (2) 
 [.14] البقرة: (3) 
 (.1/181ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج(4) 
 (.1/440ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج(5) 
 (.1/291ينظر، ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج(6) 
 [.28] البقرة:  (7)
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تعٌدل الفعؿ )أرجع( بحرؼ الجر )إلى( مقدمان عميو مع مجركره؛ إلفادة القصر بعد أف رفع نائب 
 .ؿ )كاك الجماعة(الفاع

 .(1)﴾َذُذٮُبٮا إَِلَٰ ثَةرِنُِس٥ْ قكلو تعالى: ﴿ -6

عمى( كما ػ )بنتياء الغاية، كقد يأتي متعديان تعٌدل الفعؿ )تاب( بحرؼ الجر )إلى( الداؿ عمى ا
٤ًَُْس٥ْ في قكلو تعالى: ﴿ َٔ اُب الؿٍِّظ٥ًُ   َذَذةَب   .(2)﴾إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ اَلٍّٮٍّ

تعديتيف فقاؿ: التكبة يشترؾ فييا الٌربي كالعبد، فإذا كًصؼى بيا العبدي كقد فٌرؽ الٌرازم بيف ال
ذا كيصؼ  فالمعنى: رجع إلى ربو؛ ألٌف كٌؿ عاصو في حكـ اليارب مف رٌبو، فإذا تاب رجع، كا 

 .(3)فالمعنى أٌنو رجع عمى عبده برحمتو، كفضمو  -تبارؾ كتعالى –بيا الٌربي 
ٌف )إلى( بداللتيا عمى االنتياء تشير إلى أٌف العبد أنيى األنصارم بقكلو: إ /كيعقب الدكتكر

تكبتو إلى رٌبو، كأناب إليو، كأٌما بحرؼ االستعالء )عمى( فيدؿ عمى عظيـ رحمتو تعالى بعباده 
، فميس مف المناسب إذف القكؿ بأف ىذا الحرؼ ناب عف ذاؾ، (4)كفضمو عمييـ بقبكلو تكبتيـ

 .ضفي عمى السياؽ داللة مختمفةكٌؿ حرؼ يي  كأف ذاؾ عف ىذا؛ ألفٌ 

َؾابِ قكلو تعالى: ﴿ -7 َٕ َمِؽّ ا٣ْ
َ
ًَة٦َحِ يَُؿدَّوَن إَِلَٰ أ  .(5)﴾َويَٮَْم ا٣ِْٞ

كف: يصيركف، أك يراد بو الرجكع إلى شيء كانكا فيو، ككأٌنيـ كانكا في الدنيا في أشٌد دُّ رى كمعنى يي 
عيٌدل الفعؿ بػ )إلى( داللة عمى أف ىذا ، كقد (6)كأشٌد العذاب: الخمكد في النار ،أيضان  -العذاب

ىك منتيي ما يصير إليو المجرمكف ميٍرغميف عمى ىذا المصير المحتكـ؛ لذا جاء الفعؿ مبنيان 
 لممفعكؿ )يرٌدكف(.

 
 
 

                                                 
 [.54] البقرة:  (1)
 [.54] البقرة:  (2)
 (.3/23ازم، التفسير الكبير )جينظر، الر  (3)
 (.739ينظر، األنصارم،  مف أسرار تعدية الفعؿ )ص (4)
 [.85] البقرة:  (5)
 (.1/462ينظر، ك األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (6)
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َؿا ثَحِّْتَ قكلو تعالى: ﴿ -8 ِ٭ّ ََ ن 
َ
ِ٭ْؽ٩َة إَِلَٰ إِثَْؿا٥ًَِ٬ ِإَوْق٧َةِخ٢ًَ أ َٔ  .(1)﴾ َو

ى، قاؿ، كقيؿ التطيير مف األكثاف، كقيؿ مف كؿ ما ال يميؽ ببيكت عيد: أىمىر، أكصى، أكح
األمر، كالكحي مف ا  و بػ )إلى(؛ داللة عمى أٌنو منتيى، فالفعؿ )عيد( تعٌدل إلى مفعكل(2)ا
سماعيؿ  -عز  كجؿ   –  .عمييما السالـ –إلى إبراىيـ كا 
َؾاِب انلٍّ قكلو تعالى: ﴿ -9 َٔ هُ إَِلَٰ  ؿَّ َُ ًْ َ

 .(3)﴾َوبِئَْف ال٧َِْىيُ   ةرِ ُث٥ٍّ أ

فتعدية الفعؿ )اضطره( إلى مفعكلو الثاني بحرؼ االنتياء )إلى(، يؤكد النياية المحتكمة كالمآؿ 
قكلو الذل ال سبيؿ عنو لمف حاد عف سبيؿ ا، كىذا المعنى يمتقي مع ما ذىب إليو السياؽ في 

َؾاِب ﴿ تعالى: َٕ َمِؽّ ا٣ْ
َ
، فاألمر ليس بإرادتيـ فكأٌف المنتيى كالمآؿ يجذبيـ إليو (4)﴾يَُؿدَّوَن إَِلَٰ أ

 جذبان؛ ليقضي ا أمران كاف مفعكالن.
ْكَذًِٞمٍ قكلو تعالى: ﴿ -18 اٍط ٦َّ  .(5)﴾َحْ٭ِؽي ٨٦َ يََنةُء إَِلَٰ َِصَ

إلى(، كقد اختمفكا في الصالة التي بػ )فالفعؿ )ىدل( يتعدل بالالـ ك بػ )إلى( كبنفسو، كىنا عيٌدل 
ٌكلت فييا القبمة، فقيؿ: الصبح، كقيؿ: الظير، كقيؿ: العصر، كفيٌسر الصراط المستقيـ بأٌنو  حي

 .(6)الكعبة، كالظاىر أٌنو ًمٌمة اإلسالـ كشرائعوىي:  القبمة التي
: )ييدم لمٌصراط( كقكلو )ييدم إلى صراط( فيككف مف باب تعاقب تعالى لكف ىؿ قكلو

يد االختصاص، أم: يختصيـ عمى ىذا الكجو؛ ألٌف )الالـ( تفاألمر ليس  الحرفيف؟ الراجح أفٌ 
)إلى( فداٌلة عمى منتيي األمر كغايتو، كىذا ىك مراد التعبير بإلي، فالصراط أٌما  بالصراط

المستقيـ ىك مراد، كمقصكد، كمنتيي ىداية الخالؽ لعباده، فكاف التعبير بو أمر ال بيٌد منو في 
 ىذا المقاـ.

 
 
 

                                                 
 [.125] البقرة: (1) 
 (.1/553ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج(2) 
 [.126] البقرة: (3) 
 [.85رة: ] البق(4) 
 [.142] البقرة: (5) 
 (.1/594)ج األندلسي، أبك حياف، البحر المحيطينظر، (6) 
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مِ ى: ﴿قكلو تعال -11 ٢ِ َودُْؽلُٮا ثَِ٭ة إَِل اْۡلَُّكٍّ َِ ْمَٮا٣َُس٥ ثَحَْ٪ُس٥ ثِةْۡلَة
َ
ُز٤ُٮا أ

ْ
 .(1)﴾َوََل دَأ

، فإرضاءي الحكاـ (2)"أم: ال تجنحكا بيا إلى الحكاـ، كمف قكليـ: أدلى فالف بحٌجتو: قاـ بيا"
عبران عف تككف الغاية مف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، فجاء حرؼ الجر )إلى( في مكضعو، م

 المعنى المراد؛ فكثير مف الناس يشترل جينـ بدنيا غيره، كالعياذ با.
يِْؽيُس٥ْ إَِل اَلٍّْ٭١َُ٤حِ قكلو تعالى: ﴿ -12

َ
ٮا ثِد ُٞ  .(3)﴾َوََل د٤ُْ

ٍمقٌي )مفعكؿ( فالمعنى: ال  يألقى الشيءى، جعمو لًقي، كالم قٍ  جاء في البحر أف (، بمعنى مى )ًفٍعؿه
 .(4)لقنى إلى التيمكة،  فتيمؾتجعمكا أنفسكـ 

كىذا تحذير مف أف  ،فالفعؿ تعٌدل بحرؼ الجر )إلى( الداؿ عمى انتياء الغاية المجازية )التيمكة(
بعباده، أٌنو  -عز  كجؿ   –تككف عاقبة العمؿ كمآلو الخسراف المبيف كالتيمكة، كىذا مف رحمة ا 

 حتى ينجكا مف عذابو، كينالكا رضاه، كثكابو. رسـ ليـ معالـ الطريؽ، كبٌصرىـ بعكاقب األمكر،
َٟ إَِلٍّ قكلو تعالى: ﴿ -13 ُٕ ِ َٟ َوَراٚ  .(5)﴾إِِنّ ٦َُذَٮًِّٚ

الرفع: نقؿ مف سفؿ إلى عمك، ك)إلٌي( إضافة تشريؼ، كالمعنى )إلى سمائي كمقر مالئكتي(، 
ـى أف البارئ  ًم مؾ الحكـ فيو في ليس بمتحٌيز في جية، كقيؿ: إلى مكافو ال يم -تعالىكقد عي

الحقيقة، كال في الظاىر إاٌل أنا بخالؼ األرض، فإٌنو قد يتكلى المخمكقكف فييا األحكاـ ظاىران، 
 .(6)كقيؿ: إلى محؿ ثكابؾ

فالكصؼ في اآلية تعٌدل إلى مفعكلو بحرؼ الغابة كاالنتياء )إلى(، كال يتأت ى التعبير عف مراد 
 .عميو السالـ –معنى لمسؤاؿ عف مصير عيسي  اآلية إاٌل بو، فأماـ ىذا التعبير ال

عمى ضكء ىذه النماذج، كمف خالؿ متابعة تعٌدل الفعؿ، كما يعمؿ عممو بحرؼ الجر )إلى( في 
 القرآف الكريـ، استخمص البحث ما يأتي:

مكٌزعة عمى  ( مكضعان 524جممة ما تعٌدل بحرؼ الجر )إلى( بمختمؼ أصنافو جاء في ) -
 النحك اآلتي:

                                                 
 [.188] البقرة: (1) 
 (.2/63األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (2)

 [.195] البقرة: (3) 
 (.2/79ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (4)
 [.55] آؿ عمراف:  (5)
 (.2/497لسي، أبك حياف، البجر المحيط )جينظر، األند (6)
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   ، منيا قكلو تعالى: ( مكضعان 149ؿ مضارع متعد  بػ )إلى( إلى مفعكؿ كاحد جاء في )فع -1
ٮَن إَِل انلٍّةرِ  ﴿ ُٔ َٟ يَْؽ ِ ٰـَه و٣َ

ُ
 .(1)﴾ أ

 (8)المثاؿ رقـ ضعان، منيا مك  (41فعؿ مضارع متعد  بػ)إلى( إلى المفعكؿ الثاني جاء في ) -2

 (6 ،4)المثاؿ رقـمنيا  ،( مكضعان  49اء في)مبني لممجيكؿ ج د  بػ )إلى( فعؿ مضارع متع -3

 (3-1)المثاؿ رقـ ا، مني(  مكضعان 91مفعكؿ بو كاحد جاء في)فعؿ ماضو متعد  بػ)إلى( إلى -4

 (7)المثاؿ رقـ ان، منيا مكضع (69فعؿ ماضو متعدو بػ)إلى( إلى المفعكؿ الثاني جاء في ) -5

المثاؿ منيا  ،( مكضعان 51ممجيكؿ جاء في )فعؿ ماضو متعدو بػ)إلى( إلى مفعكؿ بو مبني ل -6
 (2)رقـ 

 (5)المثاؿ رقـ ( مكضعان، منيا 41مفعكؿ كاحد جاء في ) فعؿ أمر متعد  بػ )إلى( إلى -7

سبحانو ك  منيا قكلو مكضعان  (12فعؿ أمر متعد  بػ )إلى( إلى المفعكؿ الثاني جاء في ) -8
ٍُّ ٝ تعالى: ﴿ ٨َ ا٣ ًح ٦ِّ َٕ ْرَب

َ
َٟ ةَل َُٚؼْؾ أ  .(2)﴾ ْيِ َُٚۡص٨٬ٍُّْ إََِلْ

اسـ فعؿ أمر )ىىميـ ( بمعنى: اقترب، كقد جاء في المصباح أٌنيا كممة لمدعاء كأىؿ الحجاز  -9
ةن٤َِِي ِْلِْػَٮا٩ِِ٭٥ْ ٥ُ٤٬ٍَّ ينادكف بيا بمفظ كاحدو لممذكر كالمؤنث، كالمفرد كالجمع قاؿ تعالى: ﴿ َٞ َوا٣ْ

حقيا الضمائر كتطابؽ، فيقاؿ: )ىىميٌمي( ك )ىىميٌما(ك )ىميٌمكا( ك ، كفي لغة نىٍجد تم(3)﴾إََِلَْ٪ة
(؛ ألٌنيـ يجعمكنيا فعالن، كتتعدم بنفسيا كما في قكلو تعالى: ﴿ ٥ُ٤٬ٍَّ )ىىٍمميٍمفى

 .(5)كبحرؼ الجر كما في اآلية السابقة مف سكرة األحزاب،(4)﴾ُمَ٭َؽاَءُز٥ُ 

َِٕي إَِل ، منيا قكلو تعالى: ﴿مكضعان ( 28الكصؼ فجاء متعديان بػ )إلى( في )أٌما -18 ُِ ْ٭ مَّ
اعِ  ِػؿِي٨َ ﴿ :عىٌز اسميوي ، كقكلو (6)﴾ادلٍّ ٌْ ٣َِي َوا وٍّ

َ
ةِت يَْٮٍم  ٢ُْٝ إِنٍّ اْۡل َٞ ٮَن إَِلَٰ ٦ًِ ُٔ ل٧ََْض٧ُٮ

٤ُْٕٮمٍ   .{15،مخطط رقـ:7جدكؿ رقـ: }يينظر المالحؽ،.(7)﴾ ٦ٍّ

                                                 
 [.221البقرة: ] (1)
 [.260البقرة: ] (2)
 [.18] األحزاب:  (3)
 [.150] األنعاـ:  (4)
 (.2/644ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج (5)
 [.8] القمر:  (6)
 [.50] الكاقعة:  (7)
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َرابعان:َالتعٌدمَبحرؼَالجرَعف.

ير )مف( كال تجر بغ -شترؾ؛ إذ تككف اسمان كحرفان؛ فإذا دخؿ عمييا حرؼ الجرلفظ )عف( م   
فيي اسـ بمعنى جانب، نحك قكلؾ: جئتؾ مف عف يمينؾ، كذىب الفٌراء كمف تابعو مف الككفييف 
إلى أف )عف( إذا دخمت عمييا )مف( باقية عمى حرفٌيتيا، كرأل ابف عصفكر أٌنيا تككف اسمان في 

 )الطكيؿ( ار إليو نحك قكؿ الشاعر:غير المكضع المش
َالركاحًؿ؟ َفيَحجراتوَََََََكلكفَحديثان،َماَحديثي َنيبان،ًَصيحى ٍنؾى َ(1)فدعَعى

 ،ألٌف جعميا حرفان، في ذلؾ، يؤدم إلى تعٌدل فعؿ المتصؿ إلى ضمير المتصؿ، كذلؾ ال يجكز
 .(2)إاٌل في أفعاؿ القمكب، كما حمؿ عمييا

ـ )عف الحرفية( التي يتعٌدل بيا الفعؿ، كما يشبو الفعؿ، كتأتي عمى كالذل يعنينا في ىذا المقا
عدة معافو مرٌدىا )المجاكزة(، نحك قكلؾ: رميتي عف القكس؛ ألٌنو ييٍقذىؼ عنيا بالسيـ كيبعده، 

د ، كأعرضى  كنحكىما، كرغب، كحاؿ، إذا قصد بيما ترؾ  ،كلككنيا لممجاكزة عيٌدم بيا: صى
، (3)الميك، كًمٍمتي عنو، كلـ ييثبت البصريكف لػ )عف( غير ىذا المعنى المتعمؽ، نحك: رغبتي عف

كمعظـ المعاني األخرل التي نيًسبت لػ )عف( تعكد عند التحقيؽ، أك بشيء مف التأكيؿ، إلى 
ٮا يَٮ٦ًْة َلٍّ المعنى األصمي ليا، كىك )المجاكزة( المعنكية، أك المادية، مف ذلؾ قكلو تعالى: ﴿ ُٞ َواتٍّ

ٍْٛف َمحْبًةََتْـِ  ٨ جٍّ َٔ ٌف  ْٛ  :أم ؛(5)كجاء في الجنى أٌف )عف( في ىذه اآلية أفادت البدؿ، (4)﴾ي َج
ًؿ، نرل المجاكزة، أك المزايمة كاضحة؛ فيكـ القيامة ال تجاكز نفس )بدؿ نفس(، كبشيء مف التأمُّ 

ِ ما كسبت، كما عممت، إلى ما كسبتو غيرىا مف األنفس لقكلو تعالى: ﴿ ٍف ث ْٛ ٧َة ٠ََكَجْخ ُكَّ َج
أف الييكد كانت تزعـ أف آباءىا األنبياء تشفع ليا  ، كجاء في معاني القرآف لمزجاج(6)﴾ ر٬ًََِ٪حٌ 

 .(7)عند ا، فأىيئسيـ ا مف ذلؾ
قكلؾ )أطعمتو مف جكع كآمنتو مف خكؼ(، فقد رأل بعض النحاة أف )عف( بمعنى )بعد( أم أٌما 

مزايمة لـ يبعد عنيا، فاإلطعاـ مزيؿ لمجكع، كاألماف مزيؿ بعد )جكع( ك)خكؼ(، رغـ أف معنى ال
                                                 

 ( 13صالكندم،امرئ القيس، ديكاف امرئ القيس بف حجر بف الحارث،) (1)
 (.243-242ينظر، المرادم الجني الداني )ص(2) 
 (.245-244-243-242ينظر، المرجع السابؽ )ص(3) 
 [.48] البقرة: (4) 
 (245ينظر،المرادم، الجنى الداني)ص (5)
 [.38] المدثر: (6) 
 (.1/128ينظر، الزجاج، معاني القرآف )ج(7) 
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كمجاكز لمخكؼ، فكأف اإلطعاـ طكل صفحةن مؤلمةن، كاألمف كذلؾ، حتى إٌنو لـ يعد ىاجسان 
يؤرؽ مف ابتيمي بو، فىمىٌف ا عميو بمجاكزتو، كال يتأٌتى كؿ ذلؾ إاٌل بحرؼ الجر )عف(، الذل 

)عف( تأتي بمعنى )عمى( أك نائبة عنيا نحك  القكؿ بأف  أٌما   ،تعٌدل بو الفعالف )أطعـ، كآمف(
 )البسيط(قكؿ الشاعر:

َََ َفيَحسبو ٍمتى َعىٌمؾَالَأىٍفضى َ(1)عنىَكالَكنتَديَّانيَفتخزكنيَََََالًهَابفي
القكؿ بأٌنيا بمعنى )عمى( فال تيؤدم أٌما  ال جاكزتني في الفضؿ؛ ففضمي ال يجاكزه فضؿ، :أم

 عنى المقصكد؛ إذ المفيكـ مف سياؽ التعبير أٌف عدـ امكانية مجاكزة فضميىذه اإلنابة الم
 ..(2)استعالءه مٌنى عمى غيرم ىك

َكمفَنماذجَالتعديةَبػَ)عف(َفيَالقرآفَالكريـ:
َلََلِِ٭٥ْ قكلو تعالى: ﴿ -1 ًَ  ٨ َٔ ْمِ  ُٕ ٩َخ ثَِ٭ةدِي ا٣ْ

َ
 .(3)﴾َو٦َة أ

يـ، كالمعنى "ليس بكسعؾ إدخاؿ اليدل في عف ضاللتيـ: متعمقاف بيادم؛ ألف المعنى نيصرف
قمب مف عىًميى عف الحؽ، كلـ ينظر إليو بعيف قمبو"
(، ف(4) اسـ فاعؿ مضاؼ إلى مفعكلو  ػ)ىادو
( بحرؼ الجر كتعدم اسـ الفاعؿ )ىادو ، األكؿ، كقد تعٌدل )بعف( إلى مفعكلو الثاني )ضاللتيـ(

بعادىـ بحيث ال يمكف زحزحتيـ عنو كا  ييـ، )عف(، دىٌؿ عمى تمكف الضالؿ منيـ، كرسكخو ف
منو، كىذا يتالءـ مع سياؽ يؤكد عدـ قبكليـ لميدل، كمف كانت ىذه حالو، فإف صرفو عف 

عمى ابتداء الضالؿ  ؿ  دى )مف( لى  رٍّ جى الٍ  لك كاف حرؼي أٌما  ضاللو أمر ليس في مقدكر البشر،
 .(5)ؽفيككف اإلقالع عنو ممكنان ميسكران كىذا ال يتناسب مع السيا

اِط نَلَة٠ُِجٮنَ قكلو تعالى: ﴿ -2 َ ٨ِ الِۡصّ َٔ ِػَؿةِ  ٌْ ِي٨َ ََل يُْؤ٦ُِ٪ٮَن ثِة  .(6)﴾ِإَونٍّ اَّلٍّ

إذ تعٌدل الكصؼ )ناكبكف( بحرؼ الجر )عف(، فالجار كالمجركر المتقدماف )عف الصراط( 
الفعؿ الالـز متعمقاف بو، ألٌف فعمو متعد  بعف نقكؿ: )نكب عف الصراط(، كمعمكـ أٌنو مف شأف 

 أف يتعٌدل لمفعكؿ كاحد بحرؼ الجر.

                                                 
 .(337أدب الكاتب)ص ، ابف قتيبة،(160العدكاني، ذك األصبع،الضبٌي المفٌضميات)ص(1) 
 .(518/ ىامش ص4ينظر، ابف يعيش، شرح المفٌصؿ ) ج  (2)
 [.81النمؿ:  ] (3)
 (.7/91ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (4)
 (.329-328ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص (5)
 [.74المؤمنكف:  ] (6)
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ِ قكلو تعالى: ﴿ -3 َِٔجةدِه َج٢ُ اَلٍّْٮَبَح َخ٨ْ  ْٞ نٍّ ال٤ٍّـ٫َ ٬َُٮ َح
َ
٧َُ٤ْٕٮا أ ل٥َْ َح

َ
 .(1)﴾خ

ذلؾ ، فإذا قيؿ: جمس عف يميف األمير، أفاد أٌنو جمس في دً عٍ جاء في البحر أٌف )عف( تفيد البي 
أٌف التائب يجب أف يعتقد في نفسو أٌنو بعيد عف قبكؿ  أمٍّؿ تدرؾالجانب، كلكف مع شيًء مف الت

ا تكبتو، بسبب ذلؾ الذنب، فيحصؿ لو انكسار العبد الذل طرده مكاله كأبعده عف حضرتو، 
فمفظة )عف( تنبيو عمى أٌنو ال بيٌد مف حصكؿ ىذا المعنى لمتائب، كىذا التفسير أقرب إلى داللة 

قكلؾ مف أٌما  ا قمت: أخذت العمـ عف زيد، يعنى أٌف العمـ جاكز إليؾ،فإذ، )عف( عمى)المجاكزة(
، فداؿٌّ  عمى ابتداء الغاية، فٌمما جاكزٍت تكبتييـ عىٍنييـ إلى ا اتصؼ تعالى بالتكبة عمييـزيدو

(2) ،
كىذا المعنى  ال يتأتى بالقكؿ بأٌف )عف( جاءت بمعنى )مف(؛ إذ لك عيدؿ في التعبير القرآني في 

ج٢ٍُّ َخ٪ُْ٭٥ْ كمثميا قكلو تعالى: ﴿، المقاـ عف )عف( إلى )مف( لما تأتي المراد ىذا َٞ ِي٨َ َجَذ َٟ اَّلٍّ ِ ٰـَه و٣َ
ُ
أ

٤٧ُِٮا َٔ ْظَك٨َ ٦َة 
َ
 .(3)﴾ أ

ةُن َخ٪َْ٭ةقكلو تعالى: ﴿ -4 َُ ًْ ٍُّ٭٧َة النٍّ َزل
َ
 .(4)﴾َٚأ

كالزلؿ في الرأم كالنظر أٌزؿ مف الزلؿ كىك عيثكر القدـ، يقاؿ: زٌلت قدمو، كزٌلت بو الن عؿ، 
 ، ، كاليمزة لمتعدية، كالمعنى جعميما زىال  كحصال في الزلة،  بإغكائيما، كحمميا عمى أٍف زيال  مجازه

عف مرتبتو، ك ًزٍؿ عٌنى ذاؾ، كزىؿ  مف الشير كذا، أم: ذىب  ؿ  كقيؿ أزٌليما أبعدىما، تقكؿ: زى 
لما فييا مف خركج عف طريؽ  ط في المعنىاألكؿ؛ ألٌف الزلة سقك كسقط، كىك قريب مف المعنى 

االستقامة، كمما يؤيد ذلؾ قراءة حمزة، فقد جاءت بألؼ خفيفة )فىأىزىالىييما(
مف اإلزالة، أم:  ،

)عف(، جاءت ىنا نائبة منابي )الالـ( المفيدة  ، كىذا التأكيؿ أكلى مف القكؿ بأف  (5)التنحية
 جٌر آخر أف يحققو، كىذا ىك سٌر النظـ القرآني. لمتعميؿ؛ ألٌف ما جاءت بو )عف( ما كاف لحرؼ

٫ِِٕ قكلو تعالى: ﴿ -5 ًِ َٮا ٍّ٨ ٦ َٔ ُٚٮَن ا٣َُْك٥َِ   .(6)﴾ُُيَؿِّ

ٍيرىه، فقد  يحٌرفكف: يميمكف بالكمـ عف مكاضعو، كيزيمكنو؛ ألٌنيـ إذا بٌدلكه ككضعكا مكانو كىًممان غى
حك تحريفيـ )الرجـ( بكضعيـ )الحٌد( أمالكه عف مكاضعو التي كضعو ا، كأزالكه عنيا، كذلؾ ن

                                                 
 [.104التكبة:  ] (1)

 (.5/100دلسي، أبك حياف، البحر المحيط )جينظر، األن(2) 
 [.16األحقاؼ:  ](3) 
 [.36البقرة:  ] (4)
 (.154القراءات)ص في (، ك ابف مجاىد، السبعة1/313ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (5)
 [.13، المائدة: 46النساء:  ] (6)
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٫ِِٕ كفي المائدة ﴿ ؟بدلو، كلكف ما السر في القكؿ ىنا )عف مكاضعو( ًِ ِْٕؽ َمَٮا ، قمت:  (1)﴾٨٦ِ َب
شيكاتيـ مف  كضعو فييا، بما اقتضتٍ )عف مكاضعو( إزالتو عف مكاضعو التي أكجبت حكمة ا 

 ىك أجدر أف يككف فييا عى أف لمكمـ مكاضمف بعد مكاضعو، فالمقصكد أٌما  إبداؿ غيره مكانو،
 ؛(2)فحيف حٌرفكه ترككه كالغريب الذل ال مكضع لو، بعد مكاضعو كمقاره، كالمعنياف متقارباف

كعميو فميست )عف( نائبة عف الظرؼ )عند(، فػ )عف( بداللتيا عمى المجاكزة، كاإلزالة عٌبرت 
ذه حكمة اختيار الكممة في المراد منيا كى )عند( فبظرفيتيا نقمتأٌما  عف المراد مف ىذه اآلية،

)عف(.  مكضعيا، فالفعؿ )يحٌرفكف( تعٌدل إلى )مكاضعو( بحرؼ الجرٍّ

٤ًََْ٭ة قكلو تعالى: ﴿ -6 َٔ ٨ ِٝج٤َْذِِ٭٥ُ ا٣ٍِّّت ََك٩ُٮا  َٔ  ٥ْ٬ُ َ٭ةُء ٨َِ٦ انلٍّةِس ٦َة َوَلٍّ َٛ ٮُل الكَّ ُٞ  .(3)﴾َقًَ

في أقرب المكاضع منو ييقاؿ:  الكالية، كحصكؿ الشيءالفعؿ )كٌلى( يتعٌدل بنفسو، فيفيد معنى 
ة٬َة: ﴿تعالىسمعي كذا، ككٌليت كجيي كذا: أقبمت بو عميو، قاؿ  تي كٌليٍ  ًَ َٟ ِٝج٤ًَْح دَْؿ ٍّ٪َ  (4)﴾٤ََُٚ٪َٮَِلّ

ل )بعف( فيكتسب مف معنى المجاكزة اإلعراض كاإلدبار، فالفعؿ لو داللة عامة حيف ييعٌدل كيتعدٌ 
 ،(5)رؼ الجر داللتو الخاصة، التي يكصؿ بيا لما تقتضيو أغراض الكالـبنفسو، كلو مع ح

كمثمو )ماؿ( إذ يتعدل )بإلى( داالن عمى معنى العدكؿ إلى الشيء، كاإلقباؿ عميو )ماؿ إلى 
ك االبتعاد كاإلعراض، عمى نقيض ما يؤديو مع حرؼ  ،أىمو( ك)بعف( داالن عمى المجاكزة

 .(6) االنتياء )إلى( )ممتي عنو(

ِي٨َ يَتََك٤ٍّ٤ُٮَن ٦ِ٪ُس٥ْ لَِٮاذًا قكلو تعالى: ﴿ -7 ٥َُ٤ْٕ ال٤ٍّـ٫ُ اَّلٍّ ٮَن َخ٨ْ  َْٝؽ َح ُٛ ِي٨َ ُُيَة٣ِ ًَْعَؾرِ اَّلٍّ ْ٤َٚ
 ِ ْمؿِه

َ
 .(7)﴾ أ

بمزيد مف التأٌمؿ يدرؾ المرء أٌف )عف( ال تزاؿ دالة عمى المجاكزة ؛  فاآليات قبميا تتحدث عف 
 ،فإذا كانكا معو لـ يذىبكا إاٌل بإذفو   -صمى ا عميو كسمـ -لرسكؿ طاعة المؤمنيف كثباتيـ مع ا

صٌمى ا عميو  – فجاءت ىذه اآلية لتنقؿ لنا صكرة فريؽو يحاكؿ أف يستتر بغيره؛ ليترؾ الرسكؿ

                                                 
 [.41المائدة:  ] (1)
 (.237-1/236ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )ج (2)
 [.142البقرة:  ] (3)
 [.144البقرة:  ] (4)
 (.303-302)ص في الذكر الحكيـؼ الجر ك ينظر، الخضرم، مف أسرار حر  (5)
 (.303المرجع السابؽ )صينظر،  (6)
 [.63]النكر:  (7)
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ف أمر ا، كينحرفكف عنو، كلك عيٌدم الفعؿ ك خفيةن، فجاء التحذير ليـ، كلكٌنيـ يتجاكز  -كسٌمـ
 ؾ أنيـ يعمنكف عصيانيـ، كمخالفتيـ، كليس األمر كذلؾ.بنفسو لدؿ ذل

َؿنٍّ َخ٪ُْ٭٥ْ َقحَِّبةدِ٭٥ِْ  قكلو تعالى: ﴿ -8 ةِۡلَةِت نَلَُسِّٛ ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َو  .(1)﴾َواَّلٍّ

 القكؿ بزيادة )عف( في اآلية السابقة فيو كثير مف التجاكز في فيـ مقصكدىا؛ إذ أفادت أف  
ٌنما يبعدىا عنيـ تحقيقان لقكلو تعالى: ﴿العمؿ الصالح ال إِنٍّ   ييغٌطي فقط عكرات الماضي، كا 

حَِّبةتِ  ، كمثميا قكلو (3) ، كال شؾ أٌف ىذا المعنى ال يتأٌتى إاٌل مع )عف((2)﴾اْۡلََكَ٪ةِت يُْؾ٬ِْبَ الكٍّ
َل تعالى: ﴿ ةِۡلَةِت َوآ٦َُ٪ٮا ث٧َِة ٩ُـِّ ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َو ِِّ٭٥ْ  َواَّلٍّ ب َّٜ ٨٦ِ رٍّ ٍؽ َو٬َُٮ اْۡلَ َٰ ُُم٧ٍَّ َؿ َخ٪ُْ٭٥ْ   ََعَ ٍّٛ َز

ْو٤ََط ثَةلَُ٭٥ْ 
َ
 .(4)﴾َقحَِّبةدِِ٭٥ْ َوأ

ِ قكلو تعالى: ﴿ -9 َضَؿة َٟ ََتَْخ النٍّ ٮ٩َ ُٕ ِ ٨ِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِي إِذْ ُحَجةي َٔ ْؽ رََِضَ ال٤ٍّـ٫ُ  َٞ ٍّ٣ ﴾(5). 

ٌد قبكؿ الفعؿ )رضي( بحرؼ الجر )عف( دىٌؿ ع إذا تعٌدل مى كماؿ الرضا، الذم يصؿ إلى حى
ما يصدر مف المجركر بيا مف  أفعاؿ كأقكاؿ، ككأٌنيا تكحي بالتجاكز عف كٌؿ ما ال يأتي  كؿٍّ 

لُٮَن ٨َِ٦ ال٧َُْ٭ةِصؿِي٨َ عمى رغبة الراضي، كالدليؿ عمى ذلؾ في قكلو تعالى: ﴿ وٍّ
َ
ٮَن اْۡل ُٞ ِ ةث َوالكٍّ

ِي٨َ اتٍّجَ  ٩َىةرِ َواَّلٍّ
َ
ٮا َخ٪٫ُْ َواْۡل ًُ ٮ٥٬ُ بِإِْظَكةٍن رٍَِّضَ ال٤ٍّـ٫ُ َخ٪ُْ٭٥ْ َوَر ، فرضاىـ عنو يعنى قبكؿ (6)﴾ُٕ

أحٌميـ محالن مف الرضا، قىًبؿى فيو  -تعالى  -قضائو، كالتمذذ بما يبتمييـ بو، كىذا شاىد بأف ا
 .(7)كؿ  ما يصدر عنيـ، كتجاكز عف زاٌلتيـ

٨ِ قكلو تعالى: ﴿ -18 َٔ  ُٜ ُِ  .(8)﴾الَْ٭َٮىَٰ  َو٦َة يَ٪

مف ىكم  - صمي ا عميو كسمـ –إٌف تعٌدم الفعؿ )ينطؽ( بػ )عف( أبمغ في تبرئة المصطفي 
النفس، كالتحديث برأيو؛ ألٌف )نفي النطؽ باليكل(، ال ينفي أف تككف متأثران بو، أك معتمدان 

                                                 
 [.7]لعنكبكت:  (1)
 [.114ىكد:  ] (2)
 (.306أسرار حركؼ الجر)ص مف ينظر، الخضرم، (3)
 [.2محمد:  ] (4)
 [.18الفتح:  ] (5)
 [.100التكبة:  ] (6)
 (.308-307ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص (7)
 [.3النجـ:  ] (8)
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يكل، أك متحدثان )نفي النطؽ عف اليكل( فيك أدىٌؿ عمى أف ال تككف صادران عف الأٌما ،،لفكره
 .(1)بو

َِّكةَء َوُؽَٝةدِِ٭٨ٍّ َِن٤َْحً قكلو تعالى: ﴿ -11 ًكة َُُٚكُٮهُ ٬َ٪ِحبًة  َوآدُٮا ا٣ج ْٛ ٪٫ُْ َج ٍء ٦ِّ ٨ ََشْ َٔ ْبَ ٣َُس٥ْ  َِ َٚإِن 
ؿِيًبة ٍّ٦﴾(2). 

يتو بػ)الباء( في نحك )طبتي ( )بعف( يدرؾ المراد حيث إٌف تعدالمتأمؿ لتعدية الفعؿ )طاب
طبتي عف الشيء، أم: تطيب نفسي بتركو، كالفرؽ بٌيف بيف أٌما  أحببتو كصحبتو،بالشيء(: 

المعنييف، ككأف اآلية تعمؽ ًحؿ  األكؿ مف ميكر النساء، بطيب أنفسيف  عما تنازلف عنو، كتركنو 
 .(3)ألزكاجيف رغبة، كاختياران 

ٮَن َخ٪َْ٭ة َوََل يزُنُِٚٮنَ قكلو تعالى: ﴿ -12 ُٔ  .(4)﴾َلٍّ يَُىؽٍّ

أثر مف  تعٌدل الفعؿ إلى مفعكلو الثاني بحرؼ الجر )عف( دكف غيره؛ ليدؿ  عمى نفي صدكر أمٍّ 
كلك استبدلت )عف( )بالباء(  ،اآلثار الضارة لمخمر، المعركفة في الدنيا عند شربيا، أك بعد ذلؾ

 لدؿ عمى نفي اآلثار الضارة عند الشرب فحسب، كليس ىذا ىك المراد.
َؽ٬َة إِيٍّةهُ قكلو تعالى: ﴿ -13 َٔ َِٔؽةٍ َو ْٮ ٍّ٨ ٦ َٔ ب٫ًِِ إَِلٍّ 

َ
ةُر إِثَْؿا٥ًَِ٬ ِۡل َٛ ْ٘  .(5)﴾َو٦َة ََكَن اْقذِ

القكؿ بالتناكب بيف )عف( ك)الالـ( مضيع المراد مف ىذه اآلية، إذ ييشير تعدم المصدر استغفار 
ه، فقد كاف صدر في دعائو عف كفاءو بما كعد بو أبا -عميو السالـ –)بعف( إلى أٌف إبراىيـ 

 .(6)مدفكعان مضطران إليو ليتجاكز إثـ الخمؼ، كال يتأتى بػ )لالـ( ذلؾ
 
 
 
 
 

                                                 
 (.310ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص (1)
 [.4النساء:  ] (2)

 (.213ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص(3) 
 [.19الكاقعة:  ](4) 
 [.114التكبة:  ] (5)
 (.217-216نظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )صي (6)
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ِك٫ِ  قكلو تعالى: ﴿ -14 ْٛ ٨ جٍّ َٔ ٧َة َحجَْؼ٢ُ   .(1)﴾َو٨٦َ َحجَْؼ٢ْ َٚإِجٍّ

مجاكزة أٌف مف يبخؿ، تعٌدل الفعؿ يبخؿ بحرؼ الجر )عف( دكف غيره مكحيان بداللتو عمى ال
مًحؽي الضرر بنفسو، ألٌنو يمنع األجر العظيـ كالثكاب الجزيؿ عف نفسو، فاؽ يي نٍ كيمسؾ عف اإل

 .(2)فجاءت )عف( دالة عمى مجاكزة الخير، كفكاتو عٌمف يبخؿ

ًَةدُ إقكلو تعالى: ﴿ -15 ةَِٚ٪ةُت اْۡلِ ِشِّ الىٍّ َٕ ٫ًَْ٤ِ ثِة٣ْ َٔ ؿَِض  ُٔ ٨  * ذْ  َٔ ْظَججُْخ ُظتٍّ اْۡلَْيِ 
َ
ةَل إِِنّ أ َٞ َذ

َٰ دََٮاَرْت ثِةْۡلَِضةِب ذ٠ِْؿِ َرِبّ   .(3)﴾ َظّتٍّ

النفس البشرية، حتى في أسمى مقاماتيا مف  عف( لييعٌبر عما يعترمػ )بفعؿ أحٌب تعٌدل ال
ذنبان  -عميو السالـ-لحظات تذىؿ فييا عف ذكر ا، كتنشغؿ بالدنيا عنو، كىك ما رآه سميماف 

ا، فمـ يتغمب في نفسو حبُّ الخيًؿ عمى فاستغفر رٌبو، ككفٌر عنو بضرب سكؽ الخيؿ، كأعناقي
نما شغمو عنو كألياه  .(4)ذكر ا، كا 

كما يشبييا بحرؼ الجر )عف( في  ،عمى ضكء ما سبؽ مف نماذج كمتابعة لتعدم األفعاؿ
 القرآف الكريـ أظير البحث ما يأتي:

 تي:مكضعان ( تقريبان مٌكزعة عمى النحك اآل  (365جممة ما تعٌدل بػ )عف( جاء في )

 (.14)المثاؿ رقـ  ( مكضعان،11إلى مفعكؿ كاحد بػ )عف( ) فعؿ مضارع متعد   -

 (.8)المثاؿ رقـ  ( مكضعان،58إلى المفعكؿ الثاني بػ )عف( ) فعؿ مضارع متعد   -

 (.12)المثاؿ رقـ  ،ان ضع( مك 28مبني لممجيكؿ ) فعؿ مضارع متعد   -

 (.11)المثاؿ رقـ  ( مكضعان،76إلى مفعكؿ كاحد بػ )عف( ) فعؿ ماضو متعد   -

 (.4)المثاؿ رقـ  ،( مكضعان 48فعؿ ماضو متعٌد إلى المفعكؿ الثاني بػ )عف() -

ُؿوا  ، منيا قكلو تعالى: ﴿( مكاضع7فعؿ ماضو متعد  مبني لممجيكؿ ) - َٛ ِي٨َ َز ٨َِّ لَِّلٍّ ث٢َْ ُزي
ب٢ًِِ  ٨ِ الكٍّ َٔ وا   .(15)المثاؿ رقـ ، ك  (5)﴾ ١ْ٦َُؿ٥ْ٬ُ َوُوؽَّ

                                                 
 [.38محمد:  ] (1)
 (.319ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص (2)
 [.32-31ص:  ] (3)
 (.321أسرار حركؼ الجر )ص مف ينظر، الخضرم، (4)
 [.33الرعد: ] (5)
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ُٙ َخ٪ٍّة  مكضعان(، منيا قكلو تعالى: ﴿ 21فعؿ أمر متعدو إلى مفعكؿ كاحد بػ )عف( ) - َواْخ
ِْْٗٛؿ نَلَة َوارمَْحَْ٪ة  .(1)﴾َوا

٢ُْٝ  ، منيا قكلو تعالى: ﴿( مكاضع3إلى المفعكؿ الثاني بػ )عف( ) مر متعديان األفعؿ كجاء 
ِكُس٥ُ ال٧َْٮَْت إِن ٠ُ٪ُذ٥ْ  ُٛ ٩

َ
 .(2)﴾ َوةدِرِيَ  َٚةْدرَُءوا َخ٨ْ أ

(، في حيف تعٌدل 1)المثاؿ رقـ ( مكضعان،31الكصؼ فقد جاء متعديان بػ )عف( في )أٌما  -
٪ُس٥ْ َوََل المصدر بػ)عف( في ثالثة مكاضع، منيا قكلو تعالى: ﴿ َٔ  ِّ َٙ الۡضَّ ََٚل َح١ُِ٤٧ْٮَن ٠َْن

 .{16، كمخطط رقـ:7}ييٍنظر المالحؽ،جدكؿ رقـ:.(3)﴾ََتْٮِيًل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 [.286البقرة: ] (1)
 [.168اؿ عمراف: ] (2)
 [.56اإلسراء:  ] (3)
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َخامسان:َالتعدمَبػَ)عمى(:

، كاستكل عمى طحعمى: حرؼ جر  للسماء، معناىا العيمكُّ )حقيقة(، نحك: طمع فالف عمى الس
َٕؿِْش اْقَذَٮىَٰ الجبؿ، أك مجازان نحك قكلو تعالى: ﴿ قير العرش، فما دكنو  :أم؛ (1)﴾ََعَ ا٣ْ
 )الرجز(باستيالء حكمو عميو، كمنو قكؿ الشاعر:

َعمىَالعراؽًَقدَا َميٍيرىاؽًَََََََََََستكلًَبشره َكدىـو ٍيًرَسىٍيؼو َ(2)مفَغى

ىذا مذىب أىؿ البصرة، كما جاء ظاىره  ،كاالستعالء ىك المعنى الغالب في داللة )عمى(
ٍرتيو  ٌثؿ بػ : زي دُّ بشيء مف التأكيؿ إلى ىذا المعنى، كما أشار البطميكسي حيث مى خالؼ ذلؾ ييرى

ككذلؾ  ،عمى أٍف شتمني؛ كذلؾ ألٌف )المرض( مف شأنو أف يمنع الزيارة عمى مرًضي، كأعطيتو
الشتـ يمنع العطاء، كالمنع قير لمممنكع، كاستعالء عميو، فيي إذف لـ تخرج عف أصميا بأكثر 

ِي َو٬ََت ﴿ تعالى:كمنو قكلو ،  (3)المعقكؿ شيبٍّوى بالشيء المحسكس مف أٌف الشيءى  اْۡل٧َُْؽ ل٤ٍِّـ٫ِ اَّلٍّ
ََعءِ  ََعَ ا١ِْ٣َِبِ إِْق٧َةِخ٢ًَ ِإَوْقَعةَق ِل  ُٓ ادلَّ  .(4)﴾إِنٍّ َرِبّ لََك٧ًِ

أبك حياف فرأل أٌنيا عمى أصميا مف االستعالء أٌما  )عمى( ىنا بمعنى )مع(، رأم الزمخشرم أف  
كيعقب الخضرم في أسرار ، (5) كىى مع مجركرىا في مكضع الحاؿ، كالتقدير )كأنا كبير(

بقكلو: إف اختيار حرؼ االستعالء )عمى( في ىذه اآلية بٌيف أف مف شأف الًكبىر أف حركؼ الجر 
شاء أف يخرؽ ىذه العادة؛ إدالالن عمى  -تعالىيمنع بمقتضى العادة مف اإلنجاب، إاٌل أف ا 

ًرقىٍت مف أجمو النكاميس، مما جعؿ إبراىيـ  يميج  -عميو السالـ-عظيـ قدرتو، كتكريمان لمف خي
كالخضرم، أف االستعالء  الفرؽ بيف ما ذىب إليو أبك حٌيافف .(6)ثناءن عمى ا كشكران لولسانو 

المجازم عند األكؿ كاف لمكبر، كعند الخضرم لقدرة الخالؽ عمى الكبر المانع عادة مف 
-اإلنجاب، كال شؾ أف ما ذىب إليو الخضرم أكثر دقة كأقرب إلى ركح الديف، كقدرة الخالؽ 

ٰـَِس٨ٍّ ا٣ِِْبٍّ ي قكلو تعالى: ﴿كف ،جؿ شأنو ْ٘ؿِِب َو٣َ ن دَُٮ٣َّٮا وُُصٮ٬َُس٥ْ َِٝج٢َ ال٧َْْۡشِِق َوال٧َْ
َ
٣ٍّحَْف ا٣ِِْبٍّ أ

                                                 
 [.5طو:  ] (1)
 ( .6/2385الصحاح) كالجكىرم (،38/331البيت لـ ييتد إلى قائمو، كقد جاء في:الزبيدم، تاج العركس) (2)
 (.291-2/290ينظر، البطميكسي، االقتضاب )ج (3)
 [.39إبراىيـ:  ] (4)
 (.423-5/422(، كاألندلسي، أبك حياف، البحر المحيط)ج1/584ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
 (.72ؼ الجر )صك أسرار حر  مف الخضرم، ينظر، (6)
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َٰ ُظج٫ِِّ َذوِي َِّي َوآَِت ال٧َْةَل ََعَ ِػؿِ َوال٧ََْلن١َِحِ َوا١ِْ٣َذةِب َوانلٍّبًِ ٌْ ْؿَبَٰ  ٨ْ٦َ آ٨َ٦َ ثِةل٤ٍّـ٫ِ َواَْلَٮِْم ا ُٞ  ، (1)﴾ا٣ْ
فقد ذىب كثير مف المفسريف إلى القكؿ بأف )عمى( في اآلية السابقة لممصاحبة، ال لالستعالء، 
كلكٌف المتأٌمؿ لما في السياؽ يدرؾ سران مف أسرار ىذا الحرؼ عجيبان، كيستدؿ عمى أف معنى 

في  االستعالء لـ يفارقو؛ إذ إف اإليماف ما كقر في القمب كصٌدقو العمؿ، فأركاف اإليماف تحققت
شطر ىذه اآلية في اإليماف با كاليكـ اآلخر كالمالئكة كالكتاب كالنبيف، ثـ جاء الدليؿ العممٌي 
عمى ذلؾ مبتدئان ببذؿ الماؿ؛ ألٌف حٌبو في النفس كبير، فجاءت اآلية ٍمٌبينةن استعالء حٌب ا في 

بمت عميو النفكس، كاعتادتو مف حب الماؿ ف كاف الجار ك .(2)نفكس المؤمنيف، مع ما جي ا 
 كالمجركر ىنا متعمقاف بمحذكؼ حاؿ.

ِقًياكمف ىذا قكلو تعالى: ﴿
َ
َٰ ُظج٫ِِّ مِْك١ًًِ٪ة َوَيت٧ًًِة َوأ ةَم ََعَ َٕ ٍُّ ٧ُِٕٮَن ا٣ ُْ كأٌما قكلو تعالى:  (3)﴾َويُ

٧ِْ٤ِ٭٥ْ ﴿ ُّ  َٰ َِْ٘ٛؿٍة ٤ِّ٣٪ٍّةِس ََعَ و ٦َ َٟ ََّلُ َٟ لََنِؽيُؽ ا٣ِْٕ   ِإَونٍّ َربٍّ ةِب ِإَونٍّ َربٍّ ، فإف ظاىر اآلية يىًشي (4)﴾َٞ
بأٌف )عمى( بمعنى مع، كىذا التأكيؿ يذىب بكثير مف أسرار التعبير القرآني، كلكٍف بقاء حرؼ 

عمى ذنكب العباد،  -عز  كجؿ  -الجر )عمى( عمى أصؿ داللتو؛ تعبيره عف تغٌمب مغفرة ا 
إلى القكؿ بأٌنو: ليس في  -ما عنيرضى ا -كقير العفك لمعقاب، كلعؿ ىذا ما دفع ابف عباس 

 القرآف أرجى مف ىذه اآلية.
٥ًٌ كفي قكلو تعالى: ﴿ ِْ ا َو٬َُٮ ٠َ ٢ٍّ وَْصُ٭٫ُ ُمْكَٮدًّ َّ ٩ََثَٰ 

ُ
َظُؽ٥٬ُ ثِةْۡل

َ
َ أ ٮِْم ٨ِ٦  * ِإَوَذا بُِۡشّ َٞ َحَذَٮاَرىَٰ ٨َِ٦ ا٣ْ

َ ث٫ِِ  ٫ُ ِػ   ُقٮءِ ٦َة بُِۡشّ ْم يَُؽقَّ
َ
َٰ ٬ُٮٍن أ ُح٧ِْك٫ُ١ُ ََعَ

َ
َابِ خ فيؿ )عمى( في اآلية السابقة مفيدة ، (5)﴾ ا٣ۡتَّ

المصاحبة كما يبدك ظاىرىا؟  فيككف مف باب التناكب، أـ أف إيثار النظـ القرآني لحرؼ 
عمى سر مف أسراره؟  يقكؿ الخضرم ًجيء بحرؼ االستعالء  االستعالء في ىذا المكضع داؿٌّ 

يف عاطفة األبكة، كبيف ما يجٌره ذلؾ عميو مف ذؿ ىنا إلبراز الصراع الميعتمؿ داخؿ نفس الكالد ب
غار، فإف تغٌمبت عاطفة األبكة، كتحم ؿ تبعاتيا كاف ذلؾ استعالءن ليذه العاطفة، كمغالبةن لما  كصى
ف آثر السالمة، كلـ يحمؿ نفسو عمى أشؽ األمريف، أسرع بدس  يترتب عمييا مف ذؿو كانكسار، كا 

لتعبير بيذا الحرؼ يصٌكري لنا ضعؼ نفكس أكلئؾ القكـ، مما فمذة كبده في التراب، كال شؾ أف ا
يدفعيـ إلى الدكس عمى نداء العقؿ، كالقمب، كالمنطؽ مقابؿ غمبة العادة، كتبيف مف كراء ذلؾ 

                                                 
 [.177البقرة:  ] (1)
 (.73ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص (2)
 [.8اإلنساف:  ] (3)
 [.6الرعد:  ] (4)
 [.59-58النحؿ:  ] (5)
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مدل حرص االسالـ عمى النفس البشرية التي كٌرميا كأعمى مف شأنيا، كما كاف ليذه المعاني 
 .(1)التعبير بيذه الحركؼأف تتجمى إاٌل بالغكص كراء أسرار 

رُْض ث٧َِة رَُظجَْخ أٌما قكلو تعالى: ﴿ -
َ
٤ًَِْ٭٥ُ اْۡل َٔ ةَْٝخ  ًَ

 ﴾(2). 

ـٍ ييستعمؿ بدالن مف حرؼ  ـى ل ىؿ القكؿ بأٌف )عمى( بمعنى )الباء( يفي بالمعني المراد؟!  كًل
حاصرتيـ يذه اآلية تصكر نفكس المخٌمفيف الثالثة، بعد أف قاطعيـ المسممكف، ك ف االستعالء؟!

الكحدةي في بيكتيـ، كقاطعتيـ أزكاجيـ كأبناؤىـ حتى كأنيـ في عالـ كًؿ ما فيو حرب عمييـ، 
، ككؿُّ ذلؾ ال يتأتى إاٌل باستعماؿ حرؼ االستعالء (3) فاألرض تحاصرىـ، كضمائرىـ تؤٌنبىيـ

 )عمى(.

ثَْىةر٥٬َُْ قكلو تعالى: ﴿أٌما  -
َ
ُٙ خ َُ ٤ًَِْ٭٥ْ  َُك٧ٍَّة  يََسةُد ا٣َِْبُْق َُيْ َٔ  ٥ََ٤ ّْ َ

َنْٮا ذ٫ًِِ ِإَوذَا أ ةَء لَُ٭٥ ٦ٍّ ًَ َ
أ

 .(4)﴾َٝةُمٮا

٥ََ٤  قكلو تعالى: ﴿أٌما  أضاء ليـ: دٌلت الالـ عمى حصكؿ الضكء ليـ بما يحٌققو مف نفع، ّْ َ
ِإَوَذا أ

٤ًَِْ٭٥ْ  ، جاءت )عمى( لترمي بثقؿ اإلظالـ، كما يمحقو مف ضرر، حتى كأٌف الظالـ جند (5)﴾ َٔ
 .(6)ند ا أحاط بيـ كقيٌد حركتيـمف ج

 فيؿ يتأٌتى ألم حرؼ آخر أف يكشؼ لنا ىذا االعجاز القرآني؟!
ُصَؿِن َث٧َةِنَ ِظَضٍش كمنو قكلو تعالى: ﴿ -

ْ
ن دَأ

َ
َٰ أ َٟ إِْظَؽى اثْجََّتٍّ ٬َةَتْيِ ََعَ ٩ِسَع

ُ
ْن أ

َ
رِيُؽ أ

ُ
(7)﴾إِِنّ أ

 

-، كالمسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ مكسي  دؿ استعماؿ حرؼ االستعالء )عمى( عمى التبعات
بنت شعيب، فالزكاج منفعة تحتاج إلى تضحية، كىذا يشعر ىي:  ميران المرأة -عميو السالـ

 .(8)بمكانة المرأة في الرساالت السماكية، كأف االرتباط يحتاج إلى مشقة كتضحية

                                                 
 (.76ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص(1) 
 [.118التكبة:  ](2) 
 (.79)ص ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر (3)
 [.20البقرة:  ] (4)
 [.20البقرة:  ] (5)
 (.92أسرار حركؼ الجر )صمف ينظر، الخضرم،  (6)
 [.27القصص:  ] (7)
 (.92ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص (8)
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٧َة يَْسِكجُ ككذلؾ قكلو تعالى: ﴿ - ِك٫ِ َو٨٦َ يَْسِكْت إِث٧ًْة َٚإِجٍّ ْٛ َٰ َج َو٨٦َ ﴿ :سبحانو، كقكلو (1)﴾٫ُ ََعَ
٤ًََْ٭ة َٔ  َّ٢ ٌِ ٧َة يَ ٢ٍّ َٚإِجٍّ ًَ﴾(2). 

ٌسدي ما يجنيو مقترؼ اآلثاـ عمى نفسو بتعريضيا  فحرؼ الجر المفيد لالستعالء في المكضعيف ييجى
فع لعذاب ا، كبتحميميا مف األكزار ما ال تنيض بو، ككذلؾ الٌضاؿ الذل ال يستطيع أف يدا

 شيكاتو، فيك مقيكر مستعبد بيا.
 متابعة لمنماذج القرآنية لتعدية الفعؿ كما يشبو الفعؿ بحرؼ االستعالء )عمى(.

 نجد مزيدان مف األسرار ليذا الحرؼ كالتعدية بو مف ذلؾ:

٤ًَِْ٭٥ْ قكلو تعالى: ﴿ -1 َٔ ٮِب  ٌُ ْ٘  .(3)﴾َدْيِ ال٧َْ

اعؿ السـ المفعكؿ المغضكب، كقد جاء الجار كالمجركر )عمييـ( متعمقاف بمحذكؼ نائب ف
مف تنكٌبكا  -عز  كجؿ  -ضبي ا عمى االستعالء، حيث يعمك كيجٌمؿ غحرؼ الجر )عمى( داالن 
 الطريؽ مف أىؿ الكتاب.

َٰ َق٧ِِْٕ٭٥ْ قكلو تعالى: ﴿ -2 َٰ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ َوََعَ َِٗنةَوةٌ  َػذ٥ََ ال٤ٍّـ٫ُ ََعَ ثَْىةر٥ِْ٬ِ 
َ
َٰ خ َٔ  َوََعَ َؾاٌب َولَُ٭٥ْ 

 ٌ٥ً ِْ َٔ﴾(4). 

الختـ كالكتـ أخكاف؛ ألٌف في االٍسًتيثاؽ مف الشيء بضرب الخاتـ عميو كتمان لو، كتغطيةن؛ لئاٌل "
ٌصؿ إليو، كال ييٌطمع عميو تعدل الفعؿ ختـ في المكاضع الثالثة بحرؼ االستعالء  ك، (5)"ييتىكى

عاند الحؽ، فا الخالؽ عالـه بما )عمى(؛ لتصكر لنا اآلية الكريمة حالة مف أصٌر عمى الكفر، ك 
؛ ألٌنو عطؿ  سيؤكؿ إليو أمره، كما طبيع عميو، فال يستقبؿ نيصحان، كال يقبؿ كعظان، كال يتدبر خمقان 

و مختكـ عميو، فما كاف ألم حرؼ آخر مف حركؼ الجر أف يؤدم ىذا نٌ كؿ ىذه الحكاس، فكأ
 المعنى.

 

                                                 
 [.111النساء:  ] (1)
 [.15اإلسراء:  ] (2)
 [.7] الفاتحة:  (3)
 [.7] البقرة:  (4)
 .(1/25الزمخشرم، الكشاؼ)مج (5)
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قْ قكلو تعالى: ﴿ -3
َ
٥ٍَّ٤ آَدَم اْۡل َٔ ُ٭٥ْ ََعَ ال٧ََْلن١َِحِ َو ًَ َؿ َٔ  .(1)﴾٧َةَء َُكٍَّ٭ة ُث٥ٍّ 

 –إلى المالئكة بحرؼ االستعالء )عمى(، دكف غيره؛ ليدؿ عمى مكانة آدـ  (عرض)عيٌدل الفعؿ 
مؽ لغاية سامية، كأمانة عظيمة، فكاف ىذا  -جؿ شأنو-عند رٌبو   -عميو السالـ كأٌنو إنما خي

ِكُؽ ذًَِ٭ة ﴿ في قكلو تعالى: المالئكة السابؽ التعبير القرآني ردان عمى قكؿ ْٛ ٢ُ ذًَِ٭ة ٨٦َ ُح َٕ ََتْ
َ
خ

س ِؽّ َٞ ٦َةَء َوََن٨ُْ نَُكجُِّط َِب٧َِْؽَك َوُج ُٟ ادِلّ ، فعندما عرض عمييـ البرىاف، ما كاف ليـ إاٌل (2)﴾ َويَْكِٛ
َٔ ﴿ في قكلو تعالى: أف قالكا ٥َْ٤ِٔ نَلَة إَِلٍّ ٦َة  َٟ ََل  ٥ًُِ٤ اْۡل٥ً١َُِ   ٧ٍّْ٤َذَ٪ةَٝةلُٮا ُقجَْعة٩َ َٕ ٩َخ ا٣ْ

َ
َٟ أ  .(3)﴾إ٩ٍِّ

٣ٍُّح َوال٧َْْك١ََ٪حُ قكلو تعالى: ﴿ -4 ٤ًَِْ٭٥ُ اَّلِّ َٔ  .(4)﴾َوُِضَِبْخ 

عيٌدل الفعؿ المبني لممفعكؿ إلى ضمير الغائبيف )ىـ( المراد بو بنك إسرائيؿ الذيف خالفكا مكسى 
عمى أٌف الذلة كٌممتيـ، كأحاطت بيـ مشتممة بحرؼ االستعالء )عمى(؛ ليدؿ  -عميو السالـ –

ًربٍت عميو، فالييكد صاغركف أذاٌلء، أىؿ مسكنة  ،عمييـ، فيـ فييا كما يككف في القبة مىٍف ضي
اعؼى عمييـ الجزيةٌما إ كمدقعة، ٌما  لتصاغرىـ كتفاقرىـ، خيفة أف تيضى  .(5)عمى الحقيقة، كا 

َٔ قكلو تعالى: ﴿ -5 ٢ُ ال٤ٍّـ٫ِ  ٌْ ٨َ اْۡلَةِِسِي٨َ لَْٮََل َٚ  .(6)﴾٤ًَُْس٥ْ َورمَْحَُذ٫ُ ١َُ٣٪ُذ٥ ٦ِّ

 ،تعٌدل المصدر )فضؿ( إلى ضمير المخاطبيف )كـ( بحرؼ الجر )عمى( داالن عمى االستعالء
ٍسراف، كىذه ًمٌنةه امتٌف ا   –ففضؿ ا كرحمتو عٌمتيـ، كحالت دكف كقكعيـ في الضياع كالخي

 رعو مف عباده.بيا عمى مف التـز بش -عز  كجؿ  

٤ًََْ٪ةقكلو تعالى: ﴿ -6 َٔ َؿ تََنةث٫ََ  َٞ  .(7)﴾إِنٍّ اْۡلَ

ماثؿ البقرة المكصكفة ليـ في السف كالمكف، فصعيبى كتعٌذر عمييـ تمييز البقرة كثير مف البقر 
 كعدـ  ،المقصكدة فناسب ذلؾ تعٌدل الفعؿ تشابو بحرؼ االستعالء )عمى(؛ لتصكر منتيي المبس

 ديد المطمكب.القدرة عمى تح

                                                 
 [.31] البقرة: (1)
 [.30] البقرة: (2)
 [.32] البقرة: (3)
 [.61] البقرة: (4)
 (.1/66ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج(5)
 [.64] البقرة: (6)
 [.170] النساء: (7)



 

 

 265 

 ..(1)كذلؾ ألٌنيـ شددكا عمى أنفسيـ في السؤاؿ فشٌدد ا عمييـ 

٤ََ٭ة َزَكؿِيٍّةقكلو تعالى: ﴿ -7 ٍّٛ ِٔ٪َؽ٬َة رِزًْٝة  َوَك ٤ًََْ٭ة َزَكؿِيٍّة ال٧ِْْعَؿاَب وََصَؽ  َٔ  .(2)﴾َُك٧ٍَّة َدَػ٢َ 

ف الذل فيو مريـ عمييا تعٌدل الفعؿ )دخؿ( بحرؼ االستعالء )عمى( داللة عمى ارتفاع المكا
 ،بنى ليا محرابان في المسجد -عميو السالـ -السالـ، كعمٌكه؛ إذ نٌص المفسركف عمى أف زكريا ػ 

كىك شيخ كبير -عميو السالـ –، أك أف )عمى( تكحى بمشقة زكريا (3)أم: غرفة يصعد إلييا بسمـ
، كرٌبما داللة عمى (4)حؽ الرعاية في الكصكؿ إلييا، كمعاناتو في كفالتو ليا، كالقياـ عمى رعايتيا

مكانة مريـ السامية، فدؿ عمى تكريميا كعمٌك شأنيا، كشرؼ خدمتيا، بالصعد في الدخكؿ، كىذا 
 ىك األجمى كاألظير.

َؿَذُ٭٥ْ َو٥ْ٬ُ َلُ ٦ُ٪١ُِؿونَ قكلو تعالى: ﴿ -8 َٕ ٫ًَْ٤ِ َذ َٔ َٙ ََٚؽَػ٤ُٮا  : سبحانو، كقكلو (5)﴾وََصةَء إِْػَٮةُ يُٮُق
َػةهُ وَ ﴿

َ
َٙ آَوىَٰ إََِل٫ِْ أ َٰ يُٮُق ة َدَػ٤ُٮا ََعَ  .(6)﴾ل٧ٍَّ

عميو –فتعدل الفعؿ )دخؿ( بحرؼ االستعالء )عمى( مما يدؿ عمى ارتفاع مكانة يكسؼ 
 ،(7)كأٌنيـ كجدكا مف المشقة، كالصعاب ما كجدكا في سبيؿ الكصكؿ إليو كالدخكؿ عميو--السالـ

لى مف القكؿ بمادٌيتو، كمف ثـ فال قدرة لغير حرؼ ، كىذا أك فاالستعالء في اآلية مجازمٌّ 
٫ُ قكلو تعالى: ﴿أٌما  االستعالء لمكفاء بالمعنى المراد، ٥َ ال٤ٍـّ َٕ جْ

َ
ِي٨َ َُيَةُٚٮَن خ َٝةَل رَُصَلِن ٨َ٦ِ اَّلٍّ

٤ًَِْ٭٥ُ اْۡلَةَب َٚإِذَا َدَػ٤ُْذ٧ُٮهُ َٚإ٩ٍُِّس٥ْ ََغِۡلُٮنَ  َٔ ٤ًَِْ٭٧َة اْدُػ٤ُٮا   ،باب مدينة الجباريف الباب:، (8)﴾َٔ
ذلؾ ثقة   ـ الباب، كقاؿ الرجالفكي ياد، كقاتمكا حتى تدخمكا عمى عىديكٍّ كالمعنى: أٍقًدميكا عمى الج

، فناسب ذلؾ تعٌدم الفعؿ (9)ايمكقيؿ: رجاء لنصر ا رسمو، كغمبت ذلؾ عمى ظنٍّ  ،بكعد ا
كتمكنو كقيره فيككف حافزان عمك مكانة العدك، ٌما إ )دخؿ( بحرؼ الجر )عمى( داللة عمى:

ٌما  ،لممخاطبيف عمى مزيد مف التحمؿ أٌف  -كىك األرجح –كالصبر في مالقاة ىذا العدك، كا 
                                                 

 .(1/418،419ينظر ، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط)ج (1)
 [.37آؿ عمراف: ]  (2)
 ينظر، الزمخشرم. (3)
 (.746)صفي القرآف الكريـ  رم، مف أسرار تعدية الفعؿاألنصا (4)
 [.58] يكسؼ:  (5)
 [.69] يكسؼ:  (6)
 (.746)ص الكريـينظر، األنصارم مف أسرار تعدية الفعؿ في القرآف  (7)
 [.230] المائدة:  (8)
 (.3/470ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (9)
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)عمى(، دالة عمى ما ينبغي أف تككنكا عميو مف عمٌك اليمة، كقكة الشكيمة، كاليقيف بأٌنكـ 
)عمى( نائبة عف )مف(  ؿ بأفٌ كـ الغالبكف، كال تتأٌتى ىذه المعاني بالقك منصكركف بعكف ا، كأنٌ 

 أك )إلى(.

ٮِْم ا٣ََّْكِٚؿِي٨َ قكلو تعالى: ﴿ -9 َٞ ٩َة ََعَ ا٣ْ َْٝؽا٦ََ٪ة َوا٩ُۡصْ
َ
ِّْخ أ ا َوزَج ٤ًََْ٪ة َوِْبً َٔ ْٚؿِغْ 

َ
 .(1)﴾َربٍَّ٪ة أ

عزائميـ،  ، حتى يككف مستعميان عمييـ فيقٌكمعمييـ الصبر صب  إنو نداءه كاستغاثة منيـ بأٍف يي 
قٌ ت، كتاألعداء مالقاة عندميـ، كيثبت أقداميـ، فال تزؿ كيشحذ ىم ليـ الغمبة عمى أعدائيـ  ؽى حى

،  كٌؿ ذلؾ تـ مف خالؿ حرؼ الجر )عمى( الداؿ عمى االستعالء في (2)بقيرىـ، كالنصر عمييـ
 المكضعيف، كما كاف لحرؼ آخر أف يحقؽ ما حققتو.

َٰ نَِكةءِ ا٣ْ قكلو تعالى: ﴿ -18 ةِك ََعَ َٛ َُ ةل٧َِيَ َواْو َٕ
 ﴾(3). 

ِإَوذْ ﴿ :عٌز اسمو–باصطفاء أكؿ، حيثي قاؿ  -عمييا السالـ–كقد سيًبؽ ىذا االصطفاء لمريـ 
ةكِ  َٛ َُ ، قيؿ اصطفاء كالية، كالثاني: اصطفاء كالدة (4)﴾َٝة٣َِخ ال٧ََْلن١َُِح يَة َمْؿَي٥ُ إِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ اْو

ك منزلة عمى األكفاء، كقيؿ: االصطفاء فحصؿ ليا زيادة اصطفاء، كعم -عميو السالـ –عيسي 
 ،(5)األكؿ اختيار، كعمكـ يدخؿ فيو صكالح مف النساء، كالثاني اصطفاء عمى نساء العالميف

تسرية  -عمييا السالـ -بيا االستعالء المعنكم لمريـ فأفادت )عمى(التي تعٌدل االصطفاء
 يا.ت قكمكتشريفان لقدرىا، كتأكيدان عمي منزلتيا رغـ تعنٌ عنيا،

ِِ قكلو تعالى: ﴿ -11 ًْ َ٘ ٩َةِم٢َ ٨َ٦ِ ا٣ْ
َ
٤ًَُْس٥ُ اْۡل َٔ ٮا  ٌَّ َٔ ٮُك٥ْ َٝةلُٮا آ٦َ٪ٍّة ِإَوَذا َػ٤َْٮا  ُٞ  .(6)﴾ِإَوذَا ٣َ

في ىذه اآلية الكريمة تعبير عف شدة غيظ أىؿ الكتاب، كتأٌسفيـ عمى ما يفكتيـ مف إيذاء 
عمى(؛ داللة عمى ما امتلت بو ( بحرؼ االستعالء )، كقد تعٌدل الفعؿ )عٌض (7)المسمميف

قمكبيـ، كفاضت بو نفكسيـ مف حقد، كمرارة عمى المسمميف؛ إذ لك استطاعكا النيؿ منيـ لفعمكا 

                                                 
 [.250] البقرة:  (1)
 (.2/277ندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )جينظر، األ (2)
 [.42] آؿ عمراف:  (3)
 [.42ؿ عمراف: ] آ (4)
 (.2/476ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (5)
 [.119] آؿ عمراف:  (6)
 .(3/44ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط)ج  (7)
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بيـ األفاعيؿ، فىٌدؿ حرؼ االستعالء )عمى( عمى ما يعتمؿ ىذه النفكس المريضة، كقد جاء 
 .التعبير القرآني في أسمكب مجازم معتمد عمى المعنى كالدليؿ عميو

عمى ضكء ما تقدـ مف نماذج كمتابعة لغيرىا مف نماذج التعٌدم بحرؼ الجر )عمى( تبيف أٌنو 
 كمكزعة عمى النحك اآلتي: ،تقريبان في القرآف الكريـ ( مكضعان،535جاء ميعىٌديان في )

 :نحك قكلو تعالى،( مكضعان 138فعؿ مضارع متعٌد بػ )عمى( إلى مفعكؿ بو كاحد ) -
َٰ  ٩ٍّْىِِبَ  ٨َ٣﴿ ةٍم َواِظؽٍ ََعَ َٕ ََ   ﴾(1). 

َو٨٦َ منيا قكلو تعالى:﴿ ( مكضعان 78ؿ بو الثاني )فعؿ مضارع متعٌد بػ )عمى( إلى المفعك  -
ِك٫ِ  ْٛ َٰ َج ٧َة يَْسِكُج٫ُ ََعَ  ،(2)﴾يَْسِكْت إِث٧ًْة َٚإِجٍّ

نحك قكلو  ،( مكاضع 38بو كقد بني لممجيكؿ) فعؿ مضارع متعٌد بػ)عمى( إلى مفعكؿ -
٤ًََْ٭ة ِػ ٩َةرِ َصَ٭٪٥ٍَّ  ُُيَْمَٰ  ٮْمَ يَ تعالى:﴿ َٔ ﴾ (3). 

 (.2،6،8)المثاؿ رقـ  ،(  مكضعان 88فعؿ ماضو متعٌد  بػ )عمى( إلى مفعكؿ بو كاحد ) -

 (.3،7)  المثاؿ ،(  مكضعان 68ى( المفعكؿ بو الثاني)فعؿ ماضو متعٌد بػ )عم -

 (.4)المثاؿ رقـ  (  مكضعان،188ني لممجيكؿ )فعؿ ماضو متعٌد بػ )عمى( مب -

٢ُْٝ يَة  ﴿ قكلو تعالى: ،كضعان م(25فعؿ أمر متعٌد بػ )عمى( إلى مفعكؿ بو كاحد ) -
َٰ  اْخ٤٧َُٮا َٝٮْمِ   .(4)﴾٦َََّك٩َذُِس٥ْ  ََعَ

 (.4)المثاؿ رقـ  ،(  مكضعان 28ى المفعكؿ بو الثاني )فعؿ أمر متعٌد بػ )عمى( إل -

، كمنو قكلو تعالى: (مكضعان  28)عمى( فكاف في )الكصؼ الذل جاء متعديان بحرؼ الجر أٌما  -
َٰ آزَةر٥ِ٬ِْ ﴿ َٟ ََعَ َك ْٛ ٌٓ جٍّ َٟ ثَةِػ ٍّ٤ َٕ  (.17، كمخطط رقـ:7)ييٍنظر المالحؽ،جدكؿ رقـ:، (5)﴾٤ََٚ

 

 

                                                 
 [.61: البقرة]  (1)
 [.111النساء:  ] (2)
 [.35: تكبةال]  (3)
 [.135: األنعاـ]  (4)
 [.6] الكيؼ:  (5)
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َؼَالجرَ)ًمف(سادسان:َالتعدمَبحَر

عيض ذكر سيبكيو أف )ًمف( تككف البتداء الغاية في األماكف، كما يقـك مقاميا، كتككف لمتب   
 (1)التي لمتككيد فيي الزائدة.أٌما  كذلؾ، نحك: ىذا مف الثكب،

أٌنيا ال تخرج عف معنى التبعيض فقكلؾ: ما رأيت مف أحد، بمعنى  -أيضان  -كيؤكد سيبكيو    
ما رأيت بعض الناس، كجاء في شرح المفصؿ، أف )مف( البتداء الغاية، مناًظرةن لػ )إلى( الدالة 

ابف يعيش فيرل أف )مف( ال تككف عند سيبكيو إاٌل في المكاف، في حيف ا أمٌ  ،عمى انتياء الغاية
ليو يذىب ابف درستكيو كغيره مف البصرييف،  يرل أبك العباس المبرد أنيا تفيد ابتداء كٌؿ غاية، كا 

 .(2)تقكؿ خرجت مف الككفة، كعجبت مف فالف
َف ََعَ عالى: ﴿ ركف محذكفان، ففي قكلو تكمف ال يركف استعماليا في الزماف يقدٌ  ِقّ

ُ
٧ٍَّْكِضٌؽ أ ل

ٮَم ذ٫ًِِ  ُٞ ن َت
َ
َّٜ أ َظ

َ
ِل يَْٮٍم أ وٍّ

َ
َٮىَٰ ٨ْ٦ِ أ ْٞ  . فيركف تقدير محذكؼ، أم: )مف تأسيس أكؿ يكـ(،(3)﴾ اَلٍّ

الككفيكف، ك يشاركيـ المبرد، كابف درستكيو، فال يركف غضاضة في داللة )مف( عمى ابتداء أٌما 
القكؿ بأنيا لمتبعيض، فيك االبتداء، فعندما تقكؿ أخذت درىمان مف  مردُّ أٌما  الغاية الزمانية، 

 الماؿ، ٌدلت عمى مبدأ أخذؾ الماؿ، كرأم الككفييف أٌف ليا معاني كثيرة تجاكزت العشرة.

 مف حركؼ الجر التي يتعدل بيا الفعؿ، كالكصؼ، كمف نماذج ذلؾ في القرآف الكريـ: ك)ًمٍف(

َل ٦ِ قكلو تعالى: ﴿ -1 ـَ ٩
َ
٧َةءِ ٦َةءً َوأ  .(4)﴾ ٨َ الكٍّ

فػ )مف( ٌدلت عمى مكاف ابتداء نزكؿ المطر، كىك )السماء(، كقد تعٌدل الفعؿ )أنزؿ( بػ )مف( 
 بعد أف نصب المفعكؿ األكؿ )ماءن(.

زًْٝةقكلو تعالى: ﴿ -2  .(5)﴾َُك٧ٍَّة ُرزُِٝٮا ٦ِ٪َْ٭ة ٨٦ِ َث٧ََؿٍة رِّ

كلو تعالى )مف ثمرة(؛ ألٌف الجار كالمجركر )مف )منيا( مف البتداء الغاية، ككذلؾ )مف(، في ق
زقكا(، كىذا بدؿ اشتماؿ، كقيؿ: نصبت )رزقان(  ثمرة( بدؿ مف )منيا(، ككمتاىما تتعمؽ بػ )ري

 
                                                 

 (.4/224ينظر، سيبكيو )ج (1)
 (.4/225(، سيبكيو، الكتاب )ج454-4/458ينظر، ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج (2)
 [.108] التكبة:  (3)
 [.22] البقرة:  (4)
 [.25] البقرة:  (5)
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 ،كالقكؿ بالبدلية أرجح.(1)عمى المصدرية، كقيؿ مفعكؿ ثافو لمفعؿ المبني لممجيكؿ )رزقكا(

ًؽاقكلو تعالى: ﴿ -3 َٗ  .(2)﴾ َولُُكَ ٦ِ٪َْ٭ة َر

)رغدان( أٌما  ة،فقد تعٌدل الفعؿ )كال( بحرؼ الجر )مف( إلى )ىاء الغائب( الداؿ عمى الجن  
ٌما عمى أٌنيا كصؼه لمصدر محذكؼ، كالتقدير )أكال رغدان(ٌما إ فنٍصبييا  ،(3) عمى الحالية، كا 

ف كاف مرٌدىا االبتداء ]ابتداء األكؿ[.  كقيؿ في معنى )مف( البعضية،  كا 

٫ِِّ ََك٧َِةٍت عالى: ﴿قكلو ت -4 ب َٰ آَدُم ٨٦ِ رٍّ  .(4)﴾َذَذ٤َقٍّ

كقد تعٌدل الفعؿ )تمٌقى( بعد نصبو لممفعكؿ بو  -عز  كجؿ   –آدـ األمر مف خالقو  ابتداء تمقي
)كممات( بحرؼ الجر )مف(، كقد يككف الجار كالمجركر )مف ربو( متعمقاف بمحذكؼ حاؿ مف 

 نكرة، فتعرب حاالن.)كممات(، لتقدـ الصفة عمى المكصكؼ ال

ِنّ ٬ًُؽىقكلو تعالى: ﴿ -5 دِحَ٪ٍُّس٥ ٦ِّ
ْ
ة يَأ  .(5)﴾َٚإ٦ٍِّ

تعٌدل الفعؿ يأتي إلى ياء المتكمـ بحرؼ الجر )مف( الداؿ عمى االبتداء؛ إذ أصؿي اليدل كمبدأه 
كيجكز أف يككف الجار كالمجركر )مٌني( متعمقاف بمحذكؼ حاؿ صاحبو  ،عز  كجؿ   –ىك ا 
 ألٌنو في األصؿ صفة تقدمت عمى مكصكفيا النكرة فأيًعربت حاالن. )ىدل(؛

ؿَ قكلو تعالى: ﴿ -6 ٍّ٧ َٕ ن ُح
َ
َؾاِب أ َٕ ِـِظ٫ِ ٨َ٦ِ ا٣ْ ْـَظ  .(6)﴾َو٦َة ٬َُٮ ث٧ُِ

تعٌدل اسـ الفاعؿ )مزحزح( إلى )العذاب( بحرؼ االبتداء )مف(، مما يدٌؿ عمى أٌف األصؿ في 
مكانية اتفاقان، أك الزمانية عمى رأم الككفييف، أك بتقدير معنى ىذا الحرؼ ىك ابتداء الغاية ال
 مضاؼ محذكؼ عمى رأل البصرييف.

ِٔ٪َؽ ال٤ٍّـ٫ِ قكلو تعالى: ﴿ -7 ٨ْ َػْيٍ ََتُِؽوهُ  ِكُس٥ ٦ِّ ُٛ ٩
َ
ُمٮا ِۡل ِؽّ َٞ  .(7)﴾َو٦َة ُت

                                                 
 (.1/257ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (1)
 [.35] البقرة:  (2)
 (.1/309ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (3)
 [.37] البقرة:  (4)
 [.38] البقرة:  (5)
 [.96] البقرة:  (6)

 [.110] البقرة: (7) 



 

 

 278 

)ما( ك اختمؼ المعربكف في مكقع )مف خير( بيف الحالية، كالمصدرية، كالمفعكلية، ك التمييز لػ 
 ، كاألظير المفعكلٌية.(1))مف( تبعيضية، كيجكز أف تيحمؿ عمى االبتداء

لُٮٌف َظَؾَر ال٧َْٮْتِ قكلو تعالى: ﴿ -8
ُ
ِي٨َ َػؿَُصٮا ٨ِ٦ دِيَةر٥ِْ٬ِ و٥ْ٬َُ خ ل٥َْ دََؿ إَِل اَّلٍّ

َ
 .(2)﴾خ

رىـ خكفان مف تعٌدل الفعؿ )خرج( بػ )مف( االبتدائية؛ داللة عمى أٌف القكـ ابتدأ خركجيـ مف ديا
ٌيؿ ليـ أفٌ  في الفرار السالمة،  بنيـ، الذل خى القتاؿ، رغـ كثرتيـ )كىـ ألكؼ(، مٌما يدٌؿ عمى جي
كتبرز بالغة التعبير )بمف مع مجركرىا( في ىذا النظـ القرآني؛ لتؤكد أف خركجيـ كاف منذ 

مف ديارىـ فراران مف لحظتو األكلى خكفان كجبنان، لذا جيء بػ)مف( لمداللة عمى ابتداء خركجيـ 
العدك، كخكفان مف المكت؛ كلك لـ تذكر )مف( مع مجركرىا فقيؿ )خرجكا كىـ ألكؼ( لدؿ  التعبير 
أف خركجيـ كاف لمالقاة العدك مع حذرىـ مف المكت، ألٌنو أكلى بتحقيؽ النصر بعيدان عف 

ديارىـ، كلىمىا كشفت اآلية عف حقيقتيـ كما بيـ مف خكؼ، كجبف كتيالؾ
(3). 

ٍُّٝت قكلو تعالى: ﴿ -9 ة َحَۡتَ ًٛ ِ  .(4)﴾ََٚؼَؿَج ٦ِ٪َْ٭ة َػةن

مف المدينة خائفان، كأٌف  -عميو السالـ –فتعدية الفعؿ بػ )مف( دىٌؿ عمى أٌف بدء خركج مكسى 
 .(5)خركجو منذ لحظتو األكلى ىك الخكؼ الخكؼ كاف مالزمان لو مستقران في نفسو، فمبعث

٭َ قكلو تعالى: ﴿ -18 حَّ
َ
ًَِّجةِت ٦َة ٠ََكبُْذ٥ْ يَة خ ََ ٮا ٨٦ِ  ُٞ ِٛ٩

َ
ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا أ  .(6)﴾ة اَّلٍّ

تعٌدل الفعؿ )انفؽ( بحرؼ الجر )مف( التبعيضية إلى )طيبات(، فقد جاء في البحر أف )مف( 
نفاؽ ف ابتدائية كىك األصؿ؛ فمبتدأ اإللمتبعيض، كىي في مكضع المفعكؿ، كيجكز أف تكك 

دؿ عمى أٌف األمر باإلنفاؽ عاـ في جميع أصناؼ األمكاؿ الطيٌب مف الرزؽ، كظاىر اآلية ي
رِْض الطيبة، كمثميا قكلو تعالى: ﴿

َ
٨َ اْۡل ْػؿَْصَ٪ة ٣َُس٥ ٦ِّ

َ
ة أ ، فمبدأ اإلخراج األرض يعنى (7)﴾َوِم٧ٍّ

                                                 
 (.1/519ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج(1) 
 [.243] البقرة: (2) 
 (.749األنصارم، مف أسرار تعدية الفعؿ )صك (، 2/457ينظر، الرضا، تفسير المنار )ج(3) 
 [.21القصص:  ](4) 
 .(749ينظر األنصارم، مف أسرار تعدية الفعؿ في القرآف الكريـ )ص (5)

 [.267البقرة:  ](6) 
 [.267البقرة:  ](7) 
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ْػؿَْصَ٪ة ٣َُس٥ مف أنكاع الحبكب، كالثمار كالمعادف، كالركاز، كفي قكلو تعالى: ﴿
َ
، امتناف (1)﴾ أ

 .(2)تنبيو عمى اإلحسافمف ا، ك 

٤ُِْٕٞٮنَ إقكلو تعالى: ﴿ -11 ْزَث٥ْ٬ُُ ََل َح
َ
َٟ ٨٦ِ َوَراءِ اْۡلُُضَؿاِت أ ِي٨َ ُحَ٪ةُدو٩َ  .(3)﴾نٍّ اَّلٍّ

ىؿ كجكد )مف( كعدمو في اآلية السابقة؟! المتأمؿ لمسياؽ يرل أف اإلنكار منصبه عمى الذيف 
غير الجية التي فييا، مما استدعى رفع  مف جية بعيدة -صمى ا عميو كسمـ-نادكا الرسكؿ 

فػ )ًمف( تشير إلى أٌف المنادىل كالمناًدم  -صمى ا عميو كسمـ -أصكاتيـ بما ال يميؽ مع مقامو 
في جيتيف مختمفتيف؛ ألٌف مبدأ النداء كمنشأه مف الكراء، كبدكف )مف( ال مانع مف ككف المناًدم 

َْل٧ُُٮ٨٬ٍُّ ٦ََذةًَع كمثمو كقكلو تعالى: ﴿، (4)إلنكاركالمنادل في جية كاحدة، كعميو ال حاجة ل
َ
ِإَوذَا َقد

لُٮ٨٬ٍُّ ٨ِ٦ َوَراءِ ِظَضةٍب 
َ
صالن بينيـ، كبيف ا يدؿ عمى كجكب أف يككف الحجاب فا، مم(5)﴾َٚةْقد

كلك قيؿ بزيادة )مف( لصح أف يككنكا معيـ في جية  -صمى ا عميو كسٌمـ -أزكاج النبي 
ْو ٨ِ٦ ﴿ :عىٌز اسميوي -ككذلؾ قكلو  كاحدة كراء الحجاب،

َ
َ٪ٍح أ َىٍّ ة إَِلٍّ ِػ ًُٝؿى ُمَّ ًٕ ةد٤ُِٮ٩َُس٥ْ َۡجًِ َٞ ََل ُح

، فحرؼ الجر )مف( ىك ما كشؼ عف جبنيـ كضعؼ بأسيـ؛ إذ ال قبؿ ليـ (6)﴾َوَراءِ ُصُؽرٍ 
كقد يؤدم القكؿ بزيادة ، بالمكاجية، بؿ ال بد مف كجكد حاجز يحتمكف بو مف بطش عدٌكىـ

٢ُٝ ذلؾ قكلو تعالى: ﴿ )مف( في السياؽ إلى عدـ الفيـ الدقيؽ لو، بؿ كاالبتعاد عف حكمتو مف
ٮا ُُٚؿوَصُ٭٥ْ  ُْ َٛ ثَْىةر٥ِْ٬ِ َوَيْع

َ
ٮا ٨ْ٦ِ خ ٌَّ ُ٘ ْزََكَٰ لَُ٭٥ْ   ٧ُْ٤ِّ٣ْؤ٦ِ٪َِي َح

َ
َٟ أ ِ َٰل ، فإٌف القكؿ بزيادة )مف(، كأٌف (7)﴾َذ

ال ييعٌبري عف مراد اآلية، كمخالؼ لمكاقع كالمنطؽ؛ إٍذ الفعؿ تعٌدل إلى مفعكلو )أبصارىـ( مباشرة 
ٌنما النيي منصبه  عمى إمعاف النظر إلى  أٌنى لشخص أف يمشي غاضان بصره بالكمية، كا 

، كا   كرٌبما يتساءؿ القارئ لكتاب ا ، ، كعميو فإف )مف لمتبعيض(ظرةى النٌ  ظرةً تباع النٌ المحاـر
َو٦َة ََكَن فرة تارة بنفسو كأخرل )بمف(، في قكلو تعالى: ﴿المجيد، عف الفرؽ بيف تعٌدل فعؿ المغ

ْمؿ٩َِة
َ
اَذَ٪ة ِػ أ ِْْٗٛؿ نَلَة ُذ٩ُٮَبَ٪ة ِإَوِْسَ ن َٝةلُٮا َربٍَّ٪ة ا

َ
عمى لساف نكح  -عىٌز اسميوي -، كقكلو (8)﴾َْٝٮلَُ٭٥ْ إَِلٍّ أ

                                                 
 [.267]البقرة:  (1)
 (.2/330ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (2)
 [.4]الحجرات:  (3)
 (.338(، الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر)2/1166ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (4)
 [.53األحزاب:  ] (5)
 [.14الحشر:  ] (6)
 [.30النكر:  ] (7)
 [.147آؿ عمراف:  ] (8)
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ٮهُ  * جِيٌ َٝةَل يَة َٝٮِْم إِِنّ ٣َُس٥ْ ٩َِؾيٌؿ ٦َّ ﴿ :خطابان لقكمو -عميو السالـ- ُٞ ِن اْخُجُؽوا ال٤ٍّـ٫َ َواتٍّ
َ
أ

ُٕٮنِ  ً َِ
َ
َكمًّ  * َوأ َص٢ٍ ٦َّ

َ
ؿُْز٥ْ إَِلَٰ أ ٨ ذ٩ُُٮبُِس٥ْ َويَُؤِػّ ِْْ٘ٛؿ ٣َُس٥ ٦ِّ  .(1)﴾َح

فالمتأمؿ ليذه اآليات يالحظ اٌطراد دخكؿ )مف( عند خطاب الكافريف، كما في اآلية الثانية 
ر طبيعي؛ إٍذ ال ييعقؿ أف ييسىك ل بيف الفريقيف في الكعد، كاسقاطيا في خطاب المؤمنيف، كىذا أم

 فالمؤمفي يمحك ا ما بدر مف ذنكبو كاقترفو مف آثاـ؛ ألٌنيا ال ترقى إلى مخالفة أصكؿ العقيدة،
فالمغفرة  -عميو السالـ – نكارىـ كمخالفاتيـ لما جاء بو الرسكؿالكفار الذيف انغمسكا في إأٌما 

صالحة لبعض الذنكب؛ لذا جاءت )مف( الجارة متعديان بيا الفعؿ )غفر(  عند قياميـ بأعماؿ
 كريٌب سائؿ يسأؿ عف )بعد( كقد سبقت بيا )مف( في مكضع، كأسقطت في ، (2)مفيدة البعضية

ٮا ِٝجْ أيخر كما في قكلو تعالى: ﴿مكاضع  ُٕ ِ ة دَج ودُٮا ا١ِْ٣َذةَب ثُِس٢ِّ آيٍَح ٦ٍّ
ُ
ِي٨َ أ َتًَْخ اَّلٍّ

َ
َٟ َو٣َه٨ِْ خ َو٦َة   ٤ََذ

ٍٓ ِٝج٤ََْذُ٭٥ْ  ِ ٩َخ ثَِذةث
َ
ٍْٕي   أ ٍٓ ِٝج٤ََْح َب ِ ُ٭٥ ثَِذةث ٌُ ْٕ ِْٕؽ ٦َة َصةَءَك ٨َِ٦   َو٦َة َب ٨ َب ٬َْٮاَء٥٬ُ ٦ِّ

َ
َْٕخ أ َج َو٣َه٨ِِ اتٍّ

ةل٧ِِيَ   ا٥ْ٤ِْٕ٣ِ  ٍّْ ٨َ٧ٍِّ ا٣ َٟ إًِذا ل  ، ففي ىذه اآلية تشريع خاص بتحكيؿ القبمة، اتخذه أىؿ الكتاب(3)﴾إ٩ٍِّ
كسيمة لمتشكيؾ، كالنيؿ مف عزائـ المؤمنيف، فاقتضي ذلؾ حسمان في تحديد بداية الزمف الذل 

أٌما ، ييٍعمؿ فيو بيذا التشريع، كمف ثـ جاءت )مف( إيذانان ببداية العمؿ بيذا التشريع فكر نزكلو
َٓ قكلو تعالى: ﴿ َٰ دَتٍّجِ َٟ اَْلَُ٭ٮُد َوََل انلٍَّىةَرىَٰ َظّتٍّ ٪ َٔ ٢ُْٝ إِنٍّ ٬َُؽى ال٤ٍّـ٫ِ ٬َُٮ   ِم٤ٍَّذُ٭٥ْ  ٨َ٣ دَؿََْضَٰ 

ِي َصةَءَك ٨َِ٦ ا٥ْ٤ِْٕ٣ِ   الُْ٭َؽىَٰ  َْٕؽ اَّلٍّ ٬َْٮاَء٥٬ُ َب
َ
َْٕخ أ َج َٟ ٨َ٦ِ ال٤ٍّـ٫ِ ٨ِ٦ َوِِلٍّ َوََل ٩َِىيٍ  َو٣َه٨ِِ اتٍّ َ ، (4)﴾٦َة ل

ًًّةكقكلو تعالى: ﴿ ِ َؿب َٔ نْلَةهُ ُظ٧ً١ْة  ـَ ٩
َ
َٟ أ ِ ْٕ   َوَكَذَٰل َج َٟ َو٣َه٨ِِ اتٍّ َ َْٕؽ ٦َة َصةَءَك ٨َ٦ِ ا٥ِْ٤ِْٕ٣ ٦َة ل ٬َْٮاَء٥٬ُ َب

َ
َخ أ

فالسياؽ في اآليتيف األخيرتيف يكاد يككف كاحدان، كىك التحذير مف ، (5)﴾٨َ٦ِ ال٤ٍّـ٫ِ ٨٦ِ َوِِلٍّ َوََل َواقٍ 
مف العمـ؛ ألٌنيـ سيعممكف عمى  -عميو السالـ-اتباع أىؿ الكتاب بعد ما أيٍنًزؿى عمى الرسكؿ 

ـ، حراؼ، كىذا دأبيـ فال تشريع خاص يتطمب تحديد بداية العمؿ بو؛ فالتشريع كاضح المعالاالن
 .(6) مف(ػ )لمعمـك لدييـ مف قبؿ فال حاجة 

                                                 
 [.4-3] نكح: (1) 
 (.342-341-340ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص(2) 
 [.145البقرة:  ](3) 
 [.120ة: البقر  ](4) 
 [.37الرعد:  ](5) 
 (.347-346ينظر، الخضرم،  مف أسار حركؼ الجر)ص (6)
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كما أٌف القكؿ بالتناكب بيف )مف( كغيرىا مف حركؼ الجر يفقدىا الكثير مف أسرارىا مف ذلؾ 
ٰـََؾا اْۡلًَْ  تعالى: ﴿قكلو  ُْٕجُؽوا رَبٍّ ٬َ ًَ ٨ْ َػٮٍْف  * خِ ٤َْٚ ٨ ُصٮٍع َوآ٦ََ٪ُ٭٥ ٦ِّ ٧َُ٭٥ ٦ِّ َٕ َْ َ

ِي أ  .(1) ﴾اَّلٍّ
ىي:  فيؿ القكؿ بأف )مف( بمعنى )عف( يفي بالمعنى الذل يسعى إليو النظـ القرآني، كأٌف الغاية

ػ بير ا لـ يأًت التعبمى مً بياف أٌف اإلطعاـ صرؼي الجكًع، كاألمفى صرؼه لمخكؼ فحسب، كعميو فى 
يعدد نعمو عمى قريش، حيث جعميـ سدنة بيتو الحراـ فأفاض  -عز  كجؿ   - مف(؟! إٌف ا)

عمييـ مف رزقو، مما حاؿ بينيـ كبيف الجكع، في الكقت الذل كاف فيو مف حكليـ في شدة 
كجدب، كأكرميـ بنعمة األمف في الكقت الذل عانى فيو مف حكليـ مف أشباح الخكؼ كال شؾ 

الخكؼ، مف تماـ التفٌضؿ كغاية لجكع، كاألمفى قبؿ أف يزعجيـ أف اإلطعاـ قبؿ أف يستبد  ا
، كما كاف لػ )عف( أك غيرىا مف حركؼ الجر أف تؤدم ىذا (2)-عز  كجؿ  -نعاـ مف ا اإل

َٙ كقكلو تعالى: ﴿، المعنى الذل جاءت بو )مف( االبتدائية ُكٮا ٨٦ِ يُٮُق يَة ثَِنٍّ اذ٬َُْجٮا َذذََعكٍّ
ِػ٫ًِ 

َ
يستكم التعبير بػ )مف( مع التعبير بػ )عف(؟ إذ المعتاد أف يتعدل الفعؿ تحٌسس بػ ىؿ ، (3)َوأ

أٌف )مف( أقدر عمى  يرل الخضرم )عف( فما الٌسر كراء تعٌديو في ىذا المكضع بػ )مف(؟
النيكض بالمقصكد بداللتيا عمى القرب مف الخبر كالمعمكمة، التي ييظٌف العثكر عمييما، قياسان 

ف )سمعت الحديثى مف فالف( ك )سمعتو عف فالف( فاألكؿ داؿ عمى مباشرة عمى الفرؽ بي
 .(4)السماع كاآلخر عف بعده

٫ِِّ قكلو تعالى: ﴿ ب ٨ رٍّ َٰ ٩ُٮٍر ٦ِّ ْقَلِم َذُ٭َٮ ََعَ ٫ُ َوْؽَرهُ لِْْلِ َح ال٤ٍـّ ٨ ذ٠ِْؿِ   َذ٨٧َ َِشَ ًَحِ ٤ُُٝٮُبُ٭٥ ٦ِّ ةِق َٞ ْ ََٚٮي٢ٌْ ٤ِّ٣
َٟ ِػ   ال٤ٍّـ٫ِ  ِ ٰـَه و٣َ

ُ
جِيٍ  أ َلٍل ٦َّ ًَ﴾(5). 

إلى ذكر ا عادةن بػ )عف(، فميس المراد  ة عف )عف(؟ ألٌف قسكة القمب تتعدلفيؿ )مف( نائب
انصراؼ القمب عف ذكر ا كعبادتو فحسب، كلكف بياف أف منشأ القسكة مف ذكر ا؛ ألٌنو 

لة السياؽ مع )مف( بخالفة ، فدال(6)ييقابؿ منيـ بالعصياف، كالصدكد فيزدادكف كيٍفران عمى كفرىـ
 مع )عف( فالقكؿ بالتناكب فيو إجحاؼ بيذه الحركؼ، كضياع لكثيرو مف أسرارىا.

                                                 
 [.4-3قريش:  ] (1)
 (.339-338حركؼ الجر )ص ارر ينظر،  الخضرم ، مف أس (2)
 [.87يكسؼ:  ] (3)
 (.350ينظر، الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص (4)
 [.22الزمر:  ] (5)
 (.350ؼ الجر )صينظر، الخضرم،  مف أسرار حرك  (6)
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إٌف تعٌدل الفعؿ بحرؼ جر في مكضع، كبحرؼ آخر في مكضكع آخر، يدعك إلى تأٌمؿ السياؽ، 
( )بمف( في قكلو تعالى: ﴿ ٤ًَُْس٥ْ ََٚل صُ كتتبع ما كراءه مف أسرار، كمف ذلؾ تعٌدم )فىعىؿى َٔ َ٪ةَح 

ُْٕؿوٍف  ِكِ٭٨ٍّ ٨٦ِ ٦ٍّ ُٛ ٩
َ
٨َْ٤ ِػ أ َٕ ٨َْ٤ ِػ ﴿ :عىٌز اسميوي -، كقكلو (1)﴾ِػ ٦َة َذ َٕ ٤ًَُْس٥ْ ذ٧ًَِة َذ َٔ ََٚل ُصَ٪ةَح 

ُْٕؿوِف  ِكِ٭٨ٍّ ثِةل٧َْ ُٛ ٩
َ
، فالحديث في اآلية الثانية جاء تبيانان لحؽ مف تكفي عنيف أزكاجيف بعد (2)﴾أ

بحرؼ اإللصاؽ )الباء( دليالن عمى كجكب االلتزاـ بشرع ا كاستصحابو فيما  انقضاء العدة فىٌعداه
عف عمكـ حقكؽ المرأة المتكفى عنيا زكجيا بعد انقضاء العدة  كعندما غدا الحديثي ، فرض ليف

في اآلية األكلى، مف تمتع بحقيا في بيت الزكجية كخركجيا منو، كالزكاج كاحد مف أمكر كثيرة 
لحكيـ ليا؛ لذا جاء  التعٌدم بحرؼ التبعيض )مف(، مع تنكير )معركؼ( ليدؿ أباحيا الشرع ا

 .(3)عمى أف الزكاج أحد ىذه الحقكؽ التي ال تيٍحـر منيا
الفعؿ، كما يشبيو بحرؼ الجر )مف( استخمص  معمى ضكء النماذج السابقة كمتابعة لتعدٌ 

 البحث ما يأتي:
مكضعان(  516متعدية بحرؼ الجر )مف( في )جاءت األفعاؿ كما يعمؿ عمميا مف األسماء ال

 تقريبان، مكزعة عمى النحك اآلتي:

 (.8)المثاؿ رقـ  ،(  مكضعان 172فعؿ مضارع متعٌد إلى مفعكؿ بو كاحد بػ )مف() -

 (.5)المثاؿ رقـ  ،(مكضعان 58فعؿ مضارع متعدى لممفعكؿ بو الثاني ) -

ِٖ َدْيَ  ﴿قكلو تعالى:  منيا، ( مكضعان 15بيني لممجيكؿ في)فعؿ مضارع متعٌد كقد  - َو٨٦َ يَبَْذ
َج٢َ  ْٞ  (4)﴾٦ِ٪٫ اْْلِْقَلِم دِيً٪ة ٨َ٤َٚ ُح

 (.9)المثاؿ رقـ  ،( مكضعان 182فعؿ ماضو متعٌد إلى مفعكؿ بو كاحد ) -

 (.4 ،1)المثاؿ رقـ ،( مكضعان 94فعؿ ماض متعٌد إلى المفعكؿ بو الثاني ) -

 . (2)المثاؿ( مكضعا،15لممجيكؿ في )فعؿ ماضو متعدى إلى مفعكؿ بو مبني  -

 (.18)المثاؿ ( مكضعان،32كؿ بو كاحد بػ )مف( )فعؿ أمر تعٌدل إلى مفع -

                                                 
 [.240البقرة:  ] (1)
 [.234البقرة:  ] (2)
 (.353-352ينظر، الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر)ص (3)
 .[85] آؿ عمراف: (4)
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٤َِْٕن ٨٦ِ َوَرزحِ  ﴿ ، قكلو تعالى:( مكاضع9ني بػ )مف()فعؿ أمر تعٌدل إلى المفعكؿ بو الثا - واْص
 ِ٥ًِ  .(1)﴾َصَ٪ّحِ انلٍّٕ

عيٌدد  ( مكضعان 19)عكؿ بو بحرؼ الجر )مف( في:ى المفكقد جاء الكصؼ العامؿ متعديان إل
٪َْ٭ة ث٧ُِْؼؿَِصيَ ﴿قكلو تعالى:  بعضيا في النماذج السابقة، كمنيا ، كقكلو تعالى: (2)﴾َو٦َة ٥٬ُ ٦ِّ

 .(18، كمخطط رقـ:7يينظر، المالحؽ، جدكؿ رقـ: ).(3)﴾ َٝةَل إ٩ٍِّة ٦ِ٪ُس٥ْ وَِص٤ُٮنَ ﴿

:التعٌدمَبالالـَ)حرؼَاالختصا َص(.سادساَن

كالـ اإلضافة معناىا الممؾ كاستحقاؽ الشيء، أال ترل أٌنؾ تقكؿ: الغالـ لؾ، كالعبد لؾ، فيككف 
ىك أخكؾ، كلـ يذكر سيبكيو )لالـ( غير ىذا  :أم تقكؿ: ىك أخ لؾ؛ في معنى ىك عبدؾ، ك

ك تأتي لمتعجب نح :كقالكا، (4)المعنى، لكٌف غيره جعؿ ليا معاني كثيرو مف حركؼ الجر األخرل
يا لمعجب، كلالستغاثة: يا ليزيد لعمر، كبمعنى عمى، كذلؾ مكقكؼ عمى السماع نحك قكلو 

ًؽا﴿تعالى:  ذَْٝةِن ُقضٍّ
َ
وَن لِْْل ْق٧ََ٤ة َود٫ٍُّ٤َ ل٤َِْضجِيِ ﴿، كقكلو تعالى: (5)﴾َُيِؿَّ

َ
ة أ ، كبمعنى )إلى( (6)﴾٧َ٤ٍَّٚ

ِ ﴿نحك قكلو تعالى:  ِي ٬ََؽا٩َة ل ٰـََؾااْۡل٧َُْؽ ل٤ٍِّـ٫ِ اَّلٍّ ف كانت )إلى( النتياء الغاية، ك )الالـ( (7)﴾َ٭ ، كا 
عارية عنيا، كبمعنى )مف( نحك )سمعت لزيد صياحان(، كبمعنى )في( نحك: قكلو تعالى: 

ًَة٦َحِ ﴿ ٍَ َِلَٮِْم ا٣ِْٞ ُٓ ال٧ََْٮازِي٨َ ا٣ِْْٞك ٌَ ، كبمعنى )بعد( (9)، كبمعنى )مف أجؿ( جئتؾ لإلحساف(8)﴾َو٩َ
ِٝ ﴿لقكلو تعالى: 

َ
٧ِْف أ لُٮِك النٍّ َلةَ دِلُ ، كأرجع المرادم جميع المعاني التي ذيكرت )لالـ( (10)﴾٥ِ الىٍّ

إلى معناىا األصمي، كىك )االختصاص(، فقاؿ: )التحقيؽي أف معنى الالـ( في األصؿ ىك 
إذا تيؤيمٍّمىٍت كجدتيا راجعة إلى يفارقيا، كقد يصحبيا معافو أخر، االختصاص، كىك معنى ال 

                                                 
 [.85: مؤمنكفال ] (1)
 [.48الحجر:  ] (2)
 [.52الحجر:  ] (3)
 (.4/107ينظر، سيبكيو، الكتاب )ج (4)
 [.107اإلسراء:  ] (5)
 .[103الصافات:  ] (6)
 [.43األعراؼ:  ] (7)
 [.47األنبياء:  ] (8)
 (.224-223-222-221-220ينظر، المالقي، رصؼ المباني )ص (9)

 [.78اإلسراء:  ] (10)
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ص، فعند قكلؾ جئتؾ لإلكراـ: قيؿ لمتعًميؿ، كىك راجع إلى معنى االختصاص، أم: أٌف االختصا
 ، كيؤيد الخضرم في )أػسرار حركؼ الجر( ما ذىب إليو المرادم.(1) مجيئؾ مختصه )باإلكراـ(

َأٌماَعفَنماذجَالتعديةَبالالـَفيَالقرآفَالكريـَفمنيا:

٧ُْف ََتْؿِي ل٧ُِكْ ﴿قكلو تعالى:  -1 ٍَّ٭ةَوالنٍّ ٍؿّ ل َٞ ٥ًِ٤ِ   ذَ َٕ ـِيـِ ا٣ْ َٕ ِؽيُؿ ا٣ْ ْٞ َٟ َت ِ َٰل  .(2)﴾َذ

عيٌدم الفعؿ )تجرم( )بالالـ( في ىذه اآلية الكريمة، ككذلؾ الحاؿ في مكضعيف آخريف، كتبيف 
التي منيا جرياف الشمًس كالقمًر، لتحقيؽ غاية  ،تعالىأٌنيا مكاطف االستدالؿ عمى قدرة ا 

 . (3)كف قصد إلى انتياء حركتيما ببمكغيما تمؾ الغاية كما في اآليات:رسميا ا لكؿ منيما، د
أٌما عند تعٌدم الفعؿ )جرل( )بإلى( في التعبير عف جرياف الشمس كالقمر، فقد جاء في سياؽ 
الحديث عف اآلخرة، كما يقع فييا مف بعثو كحساب، كىك ما يؤذف بتكقؼ حركة ىذه الكائنات 

ُس٥ْ َوََل ﴿ :عىٌز اسميوي - ، فقاؿ (4)-عز  كجؿ  -التي أرادىا المكلى بعد انتيائيا إلى الغاية  ُٞ ة َػ٤ْ ٍّ٦
ٍْٛف َواِظَؽةٍ  ُْٕسُس٥ْ إَِلٍّ ٠ََ٪ ٌٓ ثَِىيٌ   َب نٍّ ال٤ٍّـ٫َ يُٮ٣ُِش ال٢ًٍَّْ٤ ِػ انلٍَّ٭ةرِ َوُيٮ٣ُِش  * إِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ َق٧ًِ

َ
ل٥َْ دََؿ أ

َ
خ

َؿ ا ٤٧َُْٕٮَن َػجِيٌ انلٍَّ٭ةَر ِػ ال٢ًٍِّْ٤ وََقؼٍّ نٍّ ال٤ٍّـ٫َ ث٧َِة َت
َ
َكمًّ َوأ َص٢ٍ ٦َّ

َ
٧ََؿ ُكٌّ ََيْؿِي إَِلَٰ أ َٞ ٧َْف َوا٣ْ ، (5)﴾ لنٍّ

د تنٌبو الزمخشرم إلى الفرؽ بيف داللة)إلى( عمى )االنتياء(، كداللة الالـ  عمى)االختصاص( ق
َكمًّ ﴿عندما فسٌر قكلو تعالى:  َص٢ٍ ٦َّ

َ
)األجؿ( فيجرل أٌما  ،أم يبمغو كينتيي إليو، (6)﴾ََيْؿِي إَِلَٰ أ

فيؿ يمكف بعد ذلؾ أف نسٌكل بيف التعٌدم )بإلى(، كالتعدم  )بالالـ( كنقكؿ: ال فرؽ ، (7)إلدراكو
 بينيما؟!

ِّٜ ﴿قكلو تعالى:  -2 َٓ   ٢ُِٝ ال٤ٍّـ٫ُ َحْ٭ِؽي ل٤َِْع ن يُتٍّجَ
َ
َّٜ أ َظ

َ
ِّٜ أ َذ٨٧َ َحْ٭ِؽي إَِل اْۡلَ

َ
 .(8)﴾ أ

ل كراء اآلية السابقة تعٌدل الفعؿ )ييدم( بالالـ تارة، ك بػ )إلى( أخرل فيؿ مف مغزن  نالحظ في
ذلؾ؟ أـ كما ذىب بعض العمماء مف أٌنو "جارو كقكع )الالـ( مكقع إلى، ككقكع )إلى( مكقع الالـ، 

                                                 
 (.109المرادم، الجني الداني )ص(1) 
 [.38] يس: (2) 
 [.5، الزمر:13-12، فاطر:2الرعد: ](3) 
 (.222-221-220-219-218ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص (4)
 [.29-28] لقماف:  (5)
 [.30] لقماف:  (6)
 (.2/928ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (7)

 [.35] يكنس: (8) 
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ا بيف معنيييما مف تداخؿ كتضارع" ًلمى
 كىديت إلى ،، كما نقمو ابف منظكر )يقاؿ: ىديت لمحؽ(1)

المالحظ أف األفعاؿ المتعدية بأكثر مف حرؼ تكتسب دالالت مختمفة، ، (2) الحؽ بمعنى كاحد(
يخمعيا عمييا الحرؼ الذم تعدت بو، كلعؿ ما أكرده )الشككاني( مف اختالؼ معاني اليداية في 

ييعٌدل فحيف  (3) القرآف الكريـ، ما يؤكد ذلؾ )فيي اإلرشاد، أك التكفيؽ، أك اإللياـ، أك الداللة(
 .(4)إلى( يدؿ عمى التكفيؽ كالحث عمى السعي؛  مف أجؿ ىذه الغايةػ )بالفعؿ )ىدل( 

كلعؿ في تعدية الفعؿ )كسكس( تارة )بالالـ(،  كأخرل )بإلى( ما ييبرز سٌر كؿ  مف الحرفيف  -3
كلو ؽ )الطاىر بف عاشكر( بيف األمريف عند تفسيره لقفي الكشؼ عف مراد النظـ القرآني، فقد فرٌ 

ٍٟ َلٍّ َحجَْلَٰ ﴿تعالى:  َٰ َمَضَؿةِ اْۡلَُْلِ َوُم٤ْ َٟ ََعَ ُد٣َّ
َ
ةُن َٝةَل يَة آَدُم ٢ْ٬َ أ َُ ًْ ، كفي قكلو (5)﴾َٚٮَْقٮََس إََِل٫ِْ النٍّ

ةنُ ﴿ :عىٌز اسميوي - َُ ًْ -، فالتعدية )بإلى( باعتبار انتياء الكسكسة )إلى( آدـ (6)﴾َٚٮَْقٮََس لَُ٭٧َة النٍّ
التعدية )بالالـ( في )األعراؼ(؛ فمبياف أف أٌما  مكغيا إياه،كب -عميو السالـ

 -                   .                                    (7)كألجميما بيما؛،خاصة،الكسكسة
ُٕٮا ﴿قاؿ تعالى:  ،تعٌدل الفعؿ )سمع( )بالالـ( تارة، كبػ )إلى( )أخرل(-4 ْؿآُن َٚةْقَذ٧ِ ُٞ ِإَوذَا ُٝؿَِئ ا٣ْ
ٮَن لَُ٭٥ْ ﴿، كقكلو تعالى: (8)﴾َلُ  ُٔ ة ُٓ ﴿ :عىٌز اسميوي -، كقكلو (9)﴾َوذًُِس٥ْ َق٧ٍّ ٨ يَْكَذ٧ِ َو٦ِ٪ُْ٭٥ ٦ٍّ

 َٟ ُ٭ٮهُ َوَِّف آَذا٩ِ٭٥ِْ َوًْٝؿا إََِلْ َٞ ْٛ ن َح
َ
ِز٪ًٍّح أ

َ
َٰ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ أ ٤َْ٪ة ََعَ َٕ  .(10)﴾وََص

لفعؿ )سمع( بالالـ في أف تعٌدل ا -ما تابعو الباحث مف خالؿ دراستو ذاكى -يرل الخضرم 
القرآف الكريـ، دىاؿُّ عمى إيثار المسمكع بالقىبيكؿ، كاختصاصو باالستجابة كاالنقياد، كىذا ما تشي 

عند تعديتو )بإلى( فتدؿ عمى كصكؿ أٌما  بو )الـ االختصاص(، كما في آيتي األعراؼ كالتكبة،
 .(11)تضاهالمسمكع إلى األذف، دكف شرط االستجابة لو كقىبكؿ العمؿ بمق

                                                 
 (.2/286البطميكسي، االقتضاب )ج (1)
 (.8/4639ابف منظكر، لساف العرب  )ج (2)
 (.1/23الشككاني، فتح القدير )ج (3)

 (.223ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص(4) 
 [.120] طو: (5) 
 [.20] األعراؼ: (6) 
 (.16/325ينظر، الطاىر بف عاشكر ،التحرير كالتنكير )ج(7) 
 [.204: األعراؼ ] (8) 
 [.47] التكبة: (9)

 [.25] األنعاـ: (10)
 (.229-228ينظر، الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص(11) 
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كذلؾ في الفرؽ بيف تعدية الفعؿ )سعى( )بالالـ( تارة، ك )بإلى( أخرل،  ففي قكلو تعالى:  -5
ًََ٭ة َو٬َُٮ ُمْؤ٨٦ٌِ ﴿ ْٕ ِػَؿةَ وََقَعَٰ لََ٭ة َق ٌْ َراَد ا

َ
حِ  ﴿، كقكلو: (1)﴾َو٨ْ٦َ أ َٕ ٧ُ ِ ٨٦ِ يَٮِْم اْۡلُ َلة إَِذا ٩ُٮدَِي ل٤ِىٍّ

ْٮا إَِلَٰ ذ٠ِْؿِ ال٤ٍّ  َٕ ، دائب كمستمر  ،(2)﴾ـ٫ِ َٚةْق فالسعي في آية اإلسراء ألجؿ غاية نبيمة، كىدؼ ساـو
السعي إلى الصالة فيراد بو التكجو إلى أٌما  كىذا المعنى ال يتأٌتى إاٌل )بالالـ(، ،ما دامت الحياة
إلى بيكت ا ألدائيا،  )فإلى( بداللتيا عمى انتياء الغاية مف السعي تالئـ  ،مكاف إقامتيا

 .(3)ذلؾ
كما التبس األمر عمى كثير مف المفسريف عندما رىأىٍكا الفعؿ )عكؼ( يتعدل )بالالـ( كالمعتاد  -6

تعديتو )بعمى(، فذىبكا إلى القكؿ بأٌنو مف باب التناكب بيف حركؼ الجر )فالالـ( بمعنى عمى، 
ٰـَِؾهِ اَل٧ٍَّةثِ ﴿كما في قكلو تعالى:  ب٫ًِِ َوَٝٮ٫ِ٦ِْ ٦َة ٬َ

َ
ٮنَ إِذْ َٝةَل ِۡل ُٛ ٩ُذ٥ْ لََ٭ة ََع٠ِ

َ
عىٌز  ، كقكلو (4)﴾٢ًُ ا٣ٍِّّت أ

ٍُّ٭٥ْ ﴿ :اسميوي  ْوَ٪ةٍم ل
َ
َٰ أ ٮَن ََعَ ُٛ ١ُْٕ َٰ َْٝٮٍم َح دَْٮا ََعَ

َ
فتعدية الفعؿ )عكؼ( عمى األصؿ بػػ  ،(5)﴾َٚد

)عمى(، ال يصؼ سكل انكباب القكـ عمى عبادة أصناميـ كعادة كثير مف األقكاـ في ذلؾ 
ما صكر الذكر الحكيـ عبادة، أك عككؼ قـك إبراىيـ عمى أصناميـ، أراد أف العصر، كلكف عند

ٍكا لحمايتيا، كالدفاع عنيا، فضالن عف  يبيف مدل حرصيـ عمييا، كخكفيـ أف تصاب بأذنل، فاٍنبىرى
، كال يتأتى (6)عمى ىذا األصناـ -عميو السالـ-عبادتيـ ليا، ككأٌنيـ شعركا بخطر دعكة إبراىيـ 

 عالء )عمى( أف يقكـ بكؿ ذلؾ فكانت )الالـ( بايحاءاتيا مالئمة ليذا المكقؼ.لحرؼ االست
احتج عمى ذلؾ كثير مف المفسريف ًبًعٌدًة ف لجارة نائبة عف )في( الظرفية؟ ىؿ تأتي الالـ ا -7

ًَةِِت ﴿آيات منيا قكلو تعالى:  ٦ُْخ ِۡلَ مرادم ، أم في حياتي ىكذا تصٌكركا كلكٌف ال(7)﴾يَة ََلْتَِن َٝؽٍّ
حياة ىي:  يميؿ إلى أف الالـ عمى أصميا، كأٌف المعنى ألجؿ حياتي، فالحياة المقصكدة

 .(8)اآلخرة

                                                 
 [.19] اإلسراء: (1) 
 [.9] الجمعة: (2) 
، مػػػػػف أسػػػػػرار تعديػػػػػة الفعػػػػػؿ ماألنصػػػػػار ك (، 225-224أسػػػػػرار حػػػػػركؼ الجػػػػػر )ص ينظػػػػػر، الخضػػػػػرم، مػػػػػف(3) 
 (.737)ص

 [.53] األنبياء: (4) 
 [.138] األعراؼ: (5) 
 (.238ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص(6) 
 [.24] الفجر: (7) 
 (.99ينظر، المرادم، الجني الداني )ص(8) 
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ًَة٦َحِ ﴿ككذلؾ الالـ في قكلو تعالى:  -8 ٍَ َِلَٮِْم ا٣ِْٞ ُٓ ال٧ََْٮازِي٨َ ا٣ِْْٞك ٌَ ، قيؿ )في يـك (1)﴾َو٩َ
 ىذا اليـك فميعمؿ العاممكف.القيامة( كالظاىر أٌنيا تعنى: ألجؿ حساب يكـ القيامة فممثؿ 

ءٌ ﴿كما في قكلو تعالى:  ؟ىؿ تأتي الالـ نائبة عف )عف( ِػ٫ًِ ََشْ
َ
ِفَ َلُ ٨ْ٦ِ أ ُٔ ؛ إذ (2)﴾َذ٨ْ٧َ 

م الفعؿ )عفا( )بعف(، ال بالالـ فخٌرج الفخري )الرازم( ىذه التعدية بقكلو: إٌف العفك المعيكد تعدٌ 
عف ذنبو، فإذا تعٌدل عفكت  فكت عف فالف، كعف الجاني، كعف كالذنب يككف )بعف( تقكؿ ع
 .(3) إلى الذنب كانت الالـ )عفكت لفالف عف ذنبو(

َورََِضَ َلُ ﴿كيتساءؿ البعض عف الفرؽ بيف تعدية الفعؿ )رضي( بالالـ، في قكلو تعالى: 
 ، كتعديتو بنفسو في )رضي قكلو(.(4)﴾َْٝٮًَل 

لضمير المفعكؿ ففييا  ةالالـ الجار أٌما  ،المالحظ أف الفعؿ )رضي( يتعدل بنفسو إلى القكؿ
إيذاف باالختصاص، كىك ما يستدعيو مقاـ المأذكف لو بالشفاعة، كىك عيف الكماؿ كغاية 

كرة تفٌسر لنا، كتحؿ لغز كلعؿ ىذه الص، (5)الرضا، كىذه المعاني ال تتأتي بدكف الـ االختصاص
ر المعربكف في شأنيا بيف قائؿو بزيادة بعض األفعاؿ تارة بنفسيا، كأخرل بالالـ حتى حا تعٌدم

الالـ، كآخر بأٌف المعنييف كاحد، كلكٌف المتأمؿ يدرؾ أٌف فرقان جكىريان يكمف بيف التعبيريف، كقد 
شيء مف ذلؾ عندما قاؿ: "إف في زيادة الالـ مبالغةن كداللةن عمى إمحاض أشار الزمخشرم إلى  

كد لو م كمف ىذا القبيؿ تعدية ، (6)قصكدان بو جانبو ال غير"النصيحة، كأٌنيا كقعت خالصة لممقصي
 في كىذا النكع كثيره  :عمى ذلؾ بقكلو يب البطميكسبالالـ، كقد عقٌ  لخر أالشكر تارة بنفسو ك 
 .ا طرفان مف النظر والكالـ، يراه مف منح

 يعقكبك  ةبف قتيباكما تكىـ  ،دخكؿ الالـ ىنا كخركجيا مف أىؿ ىذه الصناعة أفٌ  يتكىـ كثيره ك 
ذا قمت  ،زيدان  ، كليس كذلؾ؛ ألٌنؾ إذا قمت شكرتي بف السكيت فالفعؿ متعد  إلى مفعكؿ كاحد، كا 

نما يي بدخكؿ الالـ متعديان لمفعكليف؛ ألٌف المعنى صار: شكرتي لزيدو فعمو،  لزيدو  شكرتي  ترؾ ذلؾ كا 
 )الطكيؿ( قكؿ الشاعر: ،كالـ العرب كمنو ر المفعكؿ في ك عمى ذلؾ ظي ؾيدلٌ  ،اختصاران 

                                                 
 [.47] األنبياء: (1) 
 [.178] البقرة: (2) 
 (.5/53الرازم، الفخر ، التفسير الكبير )ج(3) 
 [.109] طو: (4) 
 (.257ينظر، الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص(5) 
 (.1/367الزمخشرم، الكشاؼ )مج(6)
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رَيكٍَشَيَوَيئَىافًَكَىيَيَكؼَهرَيعٍَمَىَاعَىاَضَىمَىكَىََََََََََـٍَكَيءَىالىَبىَكَىَـٍَكَيآالءَىَـٍَكَيلىََتَيرٍَكَىشَى
(1)َ

كلما كانت زيادة )الالـ( دالة عمى اختصاصو بالشكر، جاء أمر ا تعالى بيا في قكلو  -9
ُؿونِ ﴿ تعالى: ُٛ  .(3(، كفي غيرىا مف المكاضع(2)﴾َواْم١ُُؿوا ِل َوََل دَْس

في  لما جاء متعٌديان بحرؼ الجر )الالـ(، مف األفعاؿ كأشباىيا  في ضكء ما سبؽ مف استقراءو 
 استخمص البحث ما يأتي.القرآف الكريـ 

 تقريبان مكٌزعة عمى النحك اآلتي: ( مكضعان 354جممة المتعدم بحرؼ الجر )الالـ( جاء في )

 (.1،2 ) المثاؿ رقـ ،( مكضعان 88فعؿ مضارع متعٌد إلى مفعكؿ بو كاحد بػػ )الالـ( ) -

 (.8)المثاؿ رقـ  ،( مكضعان 38لى المفعكؿ بو الثاني )فعؿ مضارع متعٌد إ -

 (.5)المثاؿ رقـ  ( مكاضع،11ٌد كقد بيني لممجيكؿ )فعؿ مضارع متع -

 (.3)المثاؿ رقـ  ،( مكضعان 88ؿ بو كاحد بػػ )الالـ()فيؿ ماضو متعد  إلى مفعك  -

 (.4)المثاؿ رقـ  ،( مكضعان 38لى المفعكؿ بو الثاني )إفعؿ ماضو متعٌد  -

 .178البقرة:( 8)المثاؿ  مكاضع ، (18بني لممجيكؿ )قد فعؿ ماضو متعٌد ك  -

ِإَوذَا ُٝؿَِئ ﴿ نحك قكلو تعالى: ،مكضعان  (38فعؿ أمر متعد  إلى مفعكؿ كاحد بػػػ )الالـ( ) -
ۡؿَءانُ ٱ ُٞ ْ ٱَٚ  ٣ۡ ٮا ُٕ  .(4)﴾َلُ  ۡقَذ٧ِ

يَة  ﴿( كقكلو تعالى:9)المثاؿ رقـ  ،( مكضعان 28ر متعد  إلى المفعكؿ بو الثاني بالالـ )فعؿ أم -
ونَ  ُِْٕبُ ْؤَية َت ْذذُٮِن ِػ ُرْؤَيةَي إِن ٠ُ٪ُذ٥ْ ل٤ِؿَّ

َ
 أ

ُ
َ٭ة ال٧ََْْل حَّ

َ
 .(5)﴾ خ

ِي َٝةَل ﴿ :عىٌز اسميوي  اسـ الفعؿ فقد تعٌدل )بالالـ( في مكضع كاحد حيث يقكؿأٌما  - ي٫ِْ  َواَّلٍّ لَِٮادِلَ
ْػَؿجَ 

ُ
ْن أ

َ
دََِٕؽا٩ِِن أ

َ
ٍفّ ٧َ١ٍُّ٣ة خ

ُ
، منيا قكلو تعالى: ( مكضعان 12، في حيف تعٌدل المصدر في )(6)﴾أ

                                                 
 (1/54مضر)د.ت(، حٌجة، كرد في: القالي، األمالي،)ج (1)
 [.152] البقرة:  (2)
 [.172، البقرة: 15،  سبأ: 12] لقماف:  (3)
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َٟ ا١ِْ٣َذةُب ََل َريَْت ﴿ ِ َٰل ، فالالـ كمجركرىا متعمقاف تعمؽ المفعكلية (1)﴾٬ًُؽى ٧ُْ٤ِّ٣ذٍِّٞيَ   ذ٫ًِِ  َذ
 ر كالمجركر بمحذكؼ صفة لممصدر )ىدل(.بالمصدر )ىدل(، كيجكز أف يتعمؽ الجا

إلى بعضيا في النماذج  ار البحثتقريبان، أش ( مكضعان 58في حيف تعدل الكصؼ بالالـ في ) -
َُٕس٥ْ ﴿قكلو تعالى: كذلؾ  السابقة، كمنيا ًٝة ل٧َِّة ٦َ ٣ُْخ ُمَىِؽّ ـَ ٩

َ
، كتيٍعرؼ ىذه الالـ (2)﴾َوآ٦ُِ٪ٮا ث٧َِة أ

بيف األصمية كالزائدة، يتقكل بيا العامؿ عمى معمكلو؛ إذا اعتراه بالـ التقكية كىي عند النحاة 
ضعؼ، كأف كاف كصفان فيك فرع عف الفعؿ كدكنو قكة، أك تقدـ المعمكؿ عمى العامؿ نحك قكلو 

ونَ  ﴿تعالى:  ُِْٕبُ ْؤَية َت ْذذُٮِن ِػ ُرْؤَيةَي إِن ٠ُ٪ُذ٥ْ ل٤ِؿَّ
َ
 أ

ُ
َ٭ة ال٧ََْْل حَّ

َ
، 7ؽ، جدكؿ:يينظر المالح).(3)﴾ يَة خ
 (.19كمخطط رقـ:

اٌتضح بجالء أٌنيا مف أىـ  ،في ضكء البحث في دكر بعض حركؼ الجر في  تعدية الفعؿ
نحاتنا القدامى عمى أٌنيا كسيمة ييٍعتدُّ بيا لتعدية الفعؿ مف ناحية،  كسائؿ التعدية، يؤٌيد ذلؾ تأكيدي 

فة إلى ما تيٍضفيو مف أسرارىا كسعة انتشارىا في االستعماؿ المغكم مف ناحية أخرل، باإلضا
ألىميتيا، كدكرىا في تنٌكع األداء  ليذه الحركؼ ميٍدرؾه  ؿه كالتي ال يدركيا إاٌل متأمٍّ  ،عمى السياؽ

المغكم؛ لذا لـ يجد البحث ميدانان أرحب كأصدؽ تعبيران عف فضؿ ىذه الحركؼ مف النص 
مف نماذج يكشؼ جانبان مف  الباحث وغة كبأدائيا، كلعٌؿ فيما استعرضالذم يسمك بالم ،القرآني
الفعؿ يتعٌدل بأكثر مف حرؼ معبران في كؿ صكرة عف أكجو لمبياف ما  ليكًحظ أفٌ حيث  ،ذلؾ

لذا  فإٌف ىذه الحركؼ بحاجة إلى مزيد مف  ؛حقؽ لك جاء التعبير عمى نمط كاحدتتكانت ل
لممبحث  تكطئةن  ييعىدُّ   ،أىميتو كىذا المبحث ػ عمى، الدراسة لبياف عالقاتيا كتفاعالتيا في السياؽ

 ،الثاني مف ىذا الفصؿ حيث سنجد ما يشبو التناقض بيف قائؿ بالتناكب  بيف ىذه الحركؼ
ىذه الدراسة  كمف الالفت لمنظر أفٌ ، كآخر ال يرل إاٌل التضميف في األفعاؿ مفٌسران ليذه الظاىرة
ف كراء التعدية، فميس األثر اإلعرابي تكشؼ مدم إدراؾ أسالفنا مف النحاة لمجانب المعنكم الكام

، كال يعقؿ مفيكمة إاٌل ففحسب ىك الفيصؿ، بؿ كصكؿ الفعؿ إلى ما ال يتصكر معناه في الذى
، أك حرؼ الجر أك غيرىا( ،أك تضعيؼ العيف ،كسيمة كانت)ىمزة النقؿ مٌ بانضمامو إليو بأ

طمؽ عمى ما تعٌدل إليو لذم يي تكمف في الحكـ اإلعرابي ا ،شكالية التي ظٌمت قائمةاإل كلكف
آراء النحاة عند  الباحث عرؼ مع الجار بشبو الجممة، نقؿالفعؿ بكاسطة حرؼ الجر، كالذم يي 

                                                 
 [.2] البقرة: (1) 
 [.41] البقرة: (2) 
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يككف ما بعد ىذه  نكر كبكٌؿ قكة أفٍ ففريؽ يي  ،؛األمري  ـً سى حٍ يي كلكف لـ  ،عف التعٌدم كالمزكـ الحديث
ذلؾ قائالن  المفعكؿ بو، كيأبي فريؽه  الحركؼ مفعكالن بو، كآخر يرل في الجار كالمجركر محؿ  

يككف عمى سبيؿ ف ؽ ماىية التعمٌ لأك ما يشبو الفعؿ، دكف تحديد  ،تعمؽ الجار كالمجركر بالفعؿب
المفعكلية، أك الحالية، أك الكصفة، أك السببية أك غيرىا، إاٌل أٌف نفران مف دعاة التجديد في النحك 

كما رأينا  ،المفعكؿ بو بعد ىذه الحركؼ مصطمحى ال يجدكف غضاضة في أف يطمقكا عمى ما 
مكضع  حاة عمى أفٌ فاؽ النٌ محمد الصغير اتٌ  /حيث نقؿ عنو الدكتكر ،عند صاحب نحك الفعؿ

كا مفعكالن إاٌل سمٌ يي  كا أفٍ الجار كالمجركر بعد ىذه األفعاؿ النصب عمى المفعكلية، كلكٌنيـ أبى 
ف أجازكا العطؼ عمى مكضعو  ،ـىدف عنميٌف جانب اإلعراب ىك الميأل ؛المنصكب كا 
 .(1)بالنصب

فإٌف الباحث يرل أٌف القكؿ بالتعمؽ مع بياف نسبتو  إلى المفعكلية أجدل كأرجح مف غيره  كبعدي 
ؿ لو مف ركح التغكٌ  كحمايةن  ،عمى ركح المصطمح النحكم األصيؿ ألٌف فيو محافظةن  ؛مف األحكاـ

كمف ناحية  أخرل التأكيد عمى االىتماـ  ،احيةىذا مف ن ،يمارسيا بعض دعاة التجديد يالت
كما الحظ الباحث سعة انتشار ىذه الكسيمة مف ، كالمزكـ مبالجانب المعنكم في قضية التعدٌ 

ىذه الحركؼ تتفاكت كثرةن كقمةن، فمنيا ما تجاكز المئات، كأقميا دكف المئة  كسائؿ التعدية، كأفٌ 
بيا  مى دٍّ م لمفعكؿ كاحد، كالمتعدم ألكثر مف مفعكؿ، كما عي دٍّ كالمتع ،بيا الالـز مى دٍّ و عي بقميؿ، كأنٌ 

في نقؿ مراد النص القرآني في  فضؿو  ، أمُّ المصدر كالمشتؽ النحكم كذلؾ، فكاف ليا فضؿه 
مكاقفو المتنكعة، كىذا سره مف أسرار ىذه المغة، كحثه لمدارسيف لمكشؼ عف دقائؽ التعبير في 

المختمفة، كأسمائو بدالالتيا المتنكعة، كحركفو بأشكاليا النظـ القرآني في أفعالو بصيغو 
 كأصنافيا المعيكدة.
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َالثاني:َالتعٌدمَبحرؼَالجرَبيفَالتناكبَكالتَّضميف.َالمبحث

عمى أٌف التعٌدم بحرؼ الجر كسيمةه مف الكسائؿ التي يتعٌدل بيا يجمعكف  يكاد الن حاة       
سابؽ، "كأٌف ىذه الحركؼ تيفىًضي بمعاني األفعاؿ إلى الفعؿ كما سبؽ القكؿ في المبحث ال

ف اختمفٍت بيا كجكه اإلفضاء" ،األسماء ، كيعقب ابف (1)كىي فكضى في ذلؾ )متساكية(، كا 
يعيش عمى عمميا كتعديتيا بقكلو: "كلما كانت بعض األفعاؿ ال تقكل لمكصكؿ كاإلفضاء إلى 

 .(2)ا تستعيف بو لمكصكؿ إلييا"ممىي:  ىذه الحركؼ األسماء بعدىا لضعفيا، فإفٌ 

كثيران مف الن حاة اختمفكا حكؿ حرؼ الجر الذل يتعدل بو الفعؿ، فرأل فريؽ منيـ  إاٌل أفٌ 
فارقيا فيك عدكؿ عف األصؿ، يحتاج  ما اعتاده مف حركؼ الجر، يتعدل بيا، فإفٍ  فعؿو  أٌف لكؿٌ 

الجر قد تغادر معانييا األصمية  حركؼ إلى تخريج، مف ىنا كجدنا أنفسنا بيف مف يذىب إلى أفٌ 
، كىذا ما أيٍطًمؽى عميو التناكب عبٍّ المعتادة إلى معافو آيخر، فيأتي الحرؼ الكاحد مي  ران عف عدة معافو

َِٔجةُد ﴿بيف حركؼ الجر" كىذا مذىب أكثر الككفييف )فالباء( في قكلو تعالى:  َخًًْ٪ة يَْۡشَُب ثَِ٭ة 
ل بػ )الباء( بؿ بػ )مف(، كعميو فإف لمحرؼ ال يتعدٌ  (يشرب)لفعؿ ، بمعنى )مف(؛ ألٌف ا(3)﴾ال٤ٍّـ٫ِ 

الفريؽ اآلخر فيرل أٌف لحرؼ الجر معنى أٌما  -كما فٌصمت كتبي المغة -الكاحد أكثر مف معنى
عندىـ لتفسير ىذه الظاىرة ىك القكؿ  الحرؼي نائبان عف حرؼ، كالسبيؿي  يأصميان كاحدان، كال يأت
فالفعؿ  ،الفعؿ معنى فعؿ آخر، يتعٌدل بالحرؼ المذككر في ، حيث يتضمٌ بالت ضميف في األفعاؿ

معنى الفعؿ )يىٍركىل أك يتمذذ( كىذا الفعؿ يتعدل بػ )الباء(  )شرب( مثالن في اآلية السابقة، تضٌمفى 
، بؿ إشراب الفعؿ األكؿ معنى الفعؿ الثاني ؛ ليتأٌتى  لكف  ىذا ليس مف باب نيابًة فعؿو عف فعؿو

ميف لممذىبيف الككفي عٌدم بالحرؼ المذككر؛ كسنرل فيما سيأتي حقيقة ىذيف الرأييف الممثٍّ لو الت
أٌف لحركؼ الجر أسرارنا غاية في الدقة، تحتاج  إلى تأمؿ يرل الفريؽ الثالث الذم أٌما  كالبصرم،

ر اعتاده ىذا الفعؿ، كآخر لـ يعتده، بؿ حرؼ كث إلدراكيا، كسبر أغكارىا، فميس ىناؾ حرؼه 
؛ إٍذ ال ييٍمًكفي الحكـي بأصالة ىذا أك عدميا  عو إاٌل بتتبٌ  ،استعمالو مع ىذا الفعؿ أك ذاؾ، كآخر قؿ 

ت بمراحؿ مختمفة في رحمة تطكرىا، تاريخي  ألفعاؿ المغة، كليس ىذا باألمر المتاح مع لغةو مر  
كالتركيز  ،اتو لمتعديةكبناء عمى ذلؾ فقد رأكا ضركرة التخٌمي عف المبالغة في البحث عف تخريج

 ) عمى السياؽ، كما يىًشي بو مف أسرار، كدالالت، ففي اآلية السابقة تعٌدل الفعؿ )يىٍشرىبي

                                                 
 (.4/454ابف يعيش، شرج المفصؿ )ج (1)

 (.4/455المرجع السابؽ، )ج(2) 
 [.6اإلنساف: ] (3)
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عمى قرب عباد ا مف ىذه العيف، كتعٌمًقيـ بيا، فال ظمأى  )بالباء(، بداللتيا عمى اإللصاؽ، داللةن 
و البحث كيناقشو مف خالؿ نماذج في الجٌنة، كال عناء في البحث عف الماء، كىذا ما سيعرض ل

قرآنية اضطربٍت حكليا اآلراء، كتعددت فييا االجتيادات، كاعتٌد كؿٌّ برأيو دكف إفساح المجاؿ 
ال بيٌد قبؿ ىذا مف استعراض  كلكفٍ ، لمعقؿ، كالمنطؽ؛ لمتمييز بيف الٌراجح كاألرجح مف اآلراء
ؿ بالت ضميف مف خالؿ التٌأًصيًؿ لياتيف آراء الن حاة في قضٌيتىي التناكب بيف الحركؼ، كالقك 

آمميف أف يتأت ى لنا  ،الظاىرتيف النحكٌيتىٍيًف؛ ًليىككف ىذا مدخالن لمناقشة النماذج القرآنية عمى ىدنل
ًب لرأل دكف حجة لو أك دليؿ.  إدراؾه لبعض أسرار ىذه الحركؼ، بعيدان عف اليكل، أك الت عصُّ

 :كاصطالحاَنَأكالن:َالتناكبَلغةَن

 لغةن:  التناكب -1

نىابان؛ أم:   قاـ مقامي كنابى  ،جاء في المساف في مادة )ناب( "نابى عٌني فالفه ينكب نىٍكبان كمى
: قاـ مقامو،  عٌنى في ىذا األمًر نيابة، إذا قاـ مقامي ... كقيؿ ناب الشيءي عف الشيًء، ينكبي

بو: عاقىبو" كأنبتو عنو ... كناكى
(1). 

 التناكب اصطالحان: -2

م وي  ٍحالؿي عينصرو آخرى محى ًمٌي، كا  مى التناكب في االصطالح ىك: "إسقاط أحد عناصر التركيب الجي
، لكف الباحث ال (2)في االستعماؿ، فيأخذي عنو شيئان مف خصائصو، ال كيمٍّيا؛ ألٌنو ليس إياه"

ٍذ ليس يرل أٌف ىذا التعريؼ لمتناكب يفي بالمقصكد الحقيقي مف ظاىرة تناكب حركؼ الجر؛ إ
في ىذه الظاىر إسقاطه لحرؼ جر مف التركيًب، بؿ يأتي نفس الحرؼ دااٌلن عمى معنى حرؼ 

ليذه  -أيضان –آخر، أٌما إٍف ظىنىٌنا أٌف الحرؼى المكجكد ليس المقصكد، بؿ اآلخر، فيذا مخالؼه 
ؼي جر  الظاىرة؛ لذا نرل أف األكلى أف نقكؿ: إف التناكب بيف حركؼ الجر يعنى أف ييعىٌبرى حر 

ٍرؼو آخر مفيـك مف السياؽ، ىذا ىك المفيكـ مف األمثمة التي جاء بيا العمماء، مف  عف معنى حى
َِٔجةُد ال٤ٍّـ٫ِ ﴿ذلؾ تخريجيـ لقكلو تعالى:  ، )فالباء( بمعنى )مف(، ككما جاء (3)﴾َخًًْ٪ة يَْۡشَُب ثَِ٭ة 

                                                 
 (.1/774ابف منظكر، لساف العرب )ج(1) 
 (.575الجيني، أثر دالالت حركؼ المعاني الجارة في التفسير )ص(2) 
 [.6اإلنساف:  ] (3)
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ِ َو٬ُ ﴿في األيٍزًىي ة مف نماذج عمى التناكب، منيا قكلو تعالى:  َِٔجةدِه َج٢ُ اَلٍّْٮَبَح َخ٨ْ  ْٞ ِي َح ؛ (1)﴾َٮ اَّلٍّ
٫ِ ﴿أم: )مف( عباده، كقكلو تعالى:  ْمؿِ ال٤ٍـّ

َ
ٮ٫َُ٩ ٨ْ٦ِ أ ُْ َٛ ؛ أم: )بأمر ا(، كقكلو تعالى: (2)﴾َُيْ

ِٟ ُق٧ًََْ٤ةنَ ﴿ َٰ ُم٤ْ َُِي ََعَ ًَة ٮا ٦َة َتذ٤ُْٮ النٍّ ُٕ َج ٩َى ﴿؛ أم: )في( كقكلو تعالى: (3)﴾َواتٍّ
َ
ةرِي إَِل ٨ْ٦َ أ

؛ أم: )مع ا(، كلذا لك قيؿ بأٌف تضميف حرؼ جر معنى حرؼ جر آخر، بحيث (4)﴾ال٤ٍّـ٫ِ 
مًٍّف، فال يتالشى ىذا في ذاؾ، كال يٍطغىى  م في بظاللو عمى الحرؼ الميتضى ييٍضًفي الحرؼ الميضى

ف كاف القكؿ بتضميف ا ألفعاؿ ذاؾ عمى ىذا، فيككف تمامان كتضميف فعؿ معنى فعؿ آخر، كا 
 أكثرػػػ لكاف أكلى، كأقرب إلى حقيقة التناكب.

 :لغةنَكاصطالحاَنَالتَّضميفَثانيان:

 التضميف لغةن: -1

ٍمنان كضمانان: كفؿ بو، كضٌمنوى إياه: كىٌفٌمو ...  ًمفى الشيءى كبو ضى مف( فجاء "ضى أٌما مادة )ضى
م فى الشيءى الشيءى: أكدعو إياه، كما ييٍكًدعي الكعاءى المتاعى، ...ك  كضى يقاؿ: ضم نتو  المٌيتى القبرى

ٌمنىوي"  .(5)إياه، ككٌؿ شيء أيٍحًرزى فيو شيءه فقد ضي

 الت ضميف اصطالحان: -2

اعمـ أف الفعؿ إذا كاف بمعنى فعؿ آخر، ككاف  :ابف جنى في خصائصو عندما قاؿ كٌضح
صاحبو؛ أحدىما يتعٌدل بحرؼ جر، كاآلخر بآخر، فإٌف العرب تتسع فتكقع أحد الحرفيف مكقع 

ًَةِم ﴿إيذانان بأف ىذا الفعؿ في معنى ذلؾ الفعؿ، كيمثؿ لو بقكلو تعالى:  ِظ٢ٍّ ٣َُس٥ْ ََل٤ََْح الِىّ
ُ
أ

َُٚر إَِلَٰ نَِكةنُِس٥ْ  ٌنما تقكؿ: رفٍثتي بيا، أك معيا؛ لكٍف (6)﴾الؿٍّ ، فأنت ال تقكؿ رفثتي إلى المرأة، كا 
م أفضيت بػ )إلى( جئت بػ)إلى( مع في معنى اإلفضاء، ككنت تعدٌ  -ىنا–لما كاف الرفثي 

، كعميو فإف مقصكد الت ضميف كفقان ليذه الرؤية يعنى: إشراب فعؿ (7)الرفث؛ إيذانان أنو بمعناه
معنى فعؿ آخر فيتعدل األكؿ تعدية الثاني، كييٍحمىؿي إلى معناه مع الفعؿ الثاني، فيبدك ككأنو 

                                                 
 [.25الشكرم:  ] (1)
 [.11الرعد:  ] (2)
 [.102البقرة:  ] (3)
 [.52آؿ عمراف:  ] (4)

 (.13/257)ج المرجع السابؽ(5) 
 [.187البقرة:  ] (6)
 (.2/94ابف جني، الخصائص )ج (7)
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لمف تمٌكف مف المغة، ك تعٌمؽى في فنكًنيا؛ لذا  فعؿ جديد كىذا مستكل مف البالغة ال يتأٌتى إالٌ 
كصفو ابف جنى بقكؿ: "إٌنو فٍصؿه مف العربية لطيؼ، حسف، يدعك إلى األنس بيا كالفقاىة 

 .(1)فييا"

َثالثان:َآراءَالعمماءَفيَظاىرةَالتناكبَبيفَحركؼَالجر:

يابة حركؼ الجر بعضيا ابف قتيبة كظاىرة التناكب: تقـك ىذه الظاىرة عمى أساس القكؿ  بن –أ 
عف بعض، فيقاؿ مثالن: إٌف )في( بمعنى عمى، ك )عمى( بمعنى )في(، أك بمعنى )مع( كىكذا، 
كييعىٌد ابف قتيبة مف أكائؿ العمماء الذيف أشاركا إلى تناكب حركؼ الجر، مف خالؿ كتابيو )تأكيؿ 

عض حركؼ الصفات مشكؿ القرآف الكريـ، كأدب الكاتب(، في باب أطمؽ عميو )باب دخكؿ ب
َو٤َِّج٪ٍُّس٥ْ ِػ ُصُؾوِع انلٍّْؼ٢ِ : ﴿مكاف بعض(، كمف أمثمتو: قكلو تعالى

ُ
، فقد جاء )في( (2)﴾َوَۡل

ْل ث٫ِِ َػجًِيا﴿مكاف )عمى(، ك قكلو تعالى: 
َ
، حيث جاءت )الباء( مكاف )عف(، ك)عف( (3)﴾َٚةْقأ

٨ِ الَْ٭ٮَ ﴿مكاف )الباء( في قكلو تعالى:  َٔ  ُٜ ُِ  .(5)، كىكذا(4)﴾ىَٰ َو٦َة يَ٪

ٍيًو دكف  لذا يقاؿ إٌف ابف قتبيو ىك مف فتح باب القكؿ بالتناكب بيف حركؼ الجر عمى ًمٍصرىاعى
 أٍدنىى تعميؿ، كال بحث في أسرار ىذه الظاىرة.

 التناكب بيف حركؼ الجٌر مذىب ككفي، كالقكؿ بالتضميف مذىب بصرٌم )قضية لمنقاش( -ب
صؼ  المذىب القائؿ بالتناكب بيف حركؼ الجر بأٌنو مذىب ككفي، ال بيٌد مف التنبيو عمى أف ك 

كأف كؿ  نيحاة الككفة يقكلكف بو، كأف  كؿ  نيحاة البصرة يرفضكنو، فيو نكع مف التجاكز، إٍذ 
  يرلالمقصكد أٌنو السمة الغالبة عند نحاه الككفة، مف ىذا المنطمؽ جاء رأل ابف ىشاـ الذم 

حركؼ الجر ال ينكب بعضيا عف بعض بقياس، كما أٌف أحرؼى  أٌف: "مذىب البصرييف أفٌ 
، كأحرؼ النصب كذلؾ، كما أكىـ ذلؾ فيك عٍندىىيـ مؤكٌ  ٌما عمى الجـز ؿه تأكيالن يقبمو المفظ، كا 

ٌما عمى شذكذ إنابة كممة عف أخرل، كىذا  تضميف الفعؿ معنى فعؿ يتعٌدل بذلؾ الحرؼ، كا 

                                                 
 (.2/94)ج ابف جني، الخصائص (1)

 [.71طو:  ](2) 
 [.59]الفرقاف:  (3)
 [.3النجـ:  ] (4)
إلػى  331صمػف  ) أدب الكاتػب(، ك 578إلى ص567ينظر، ابف قتيبة، تأكيؿ مشكؿ القرآف الكريـ )مف ص (5)
 (.344ص
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كال يجعمكف شيئان منو شاذان،  ،كثر الككفييف، كبعض المتأخريفاألخير ىك ميٍجمؿ الباب كٌمو عند أ
 .(1)كمذىبيـ أقؿ تعسفان"

ـى بما  ،عمى مقكلة ابف ىشاـ السابقة (2)العطٌية كيعقب الدكتكر أحمد مطر ٌم بأٌنا ال يمكف أف نيسى
و  شيخ مستدالن بما قال ،جاء فييا، كاعتقده كثيره مف الدراسيف، مف نسبة اإلنابة إلى الككفييف

المدرسة البصرية )سيبكيو(، كرأل فيو تأييدان لمتناكب بيف الحركؼ؛ إٍذ استند عمى ىذه المقكلة 
لإللزاؽ كاالختالط، كذلؾ قكلؾ: خرجت بزيد، كدخمت بو، ىي:  لسيبكيو كىي:" كباءي الجٌر إٌنما

 .(3)كضربتو بالسكط: ألزقت ضربؾ إياه بالسكط، فما اتسع مف ىذا الكالـ فيذا أصمو"
عطية قائالن: "األصؿي عند سيبكيو أٌف كؿ  حرؼو مف حركؼ الجر لو معنى خاص بو، الب كيعقٌ 

، فيؿ يعني ىذا أٌف سيبكيو كاف (4)كلكٍف قد ييتىسع فيو، إاٌل أٌنو يبقى محافظان عمى ىذا المعنى"
ـٍ أٌنو كاف يىريدُّ كؿ  حرؼو إلى معناه األصمي اٌل  ،يرل التناكب بيف حركؼ الجر؟ أ كلك بتأكيؿ، كا 

ذىب إلى الت ضميف، أك حكـ عمى استعمالو بالشذكذ، فيؿ يعنى ذلؾ القكؿ بالنيابة بيف 
عطيو الالحركؼ؟! كىذا األمر يؤكده ما نيًقؿ عنو مع حركؼ الجر األخرل، كاستدؿ بو الدكتكر 

 لو، فبعد عميو ال كليس بحجة لو، كالغريب أٌنو في كؿ مكضع يؤكد ذلؾ ليككف ما يقكلو حجةن 
 .(5)أف أكرد ما قالو سيبكيو في )إلى( مف داللتيا عمى منتيى ابتداء الغاية
قد يتسع فيو، فىييظىفُّ ككأٌنو  يقكؿ: "فكاضح أف سيبكيو يجعؿ لكؿ حرؼ معنى خاصان بو، كلكفٍ 

خرج عف ىذا المعنى، فيرده سيبكيو بالتأكيؿ إلى معناه األصمي، كيظير ذلؾ جميان في تأكيمو 
 ،ليـ: إٌنما أنا إليؾ؛ أم:   إٌنما أنت غايتي، فقد رجع بو إلى األصؿ الذل ىك انتياء الغايةقك 

فيؿ ىذه دعكة مف سيبكيو ، (6)كفي كؿ مكضع يتحدث فيو عف معاني الحركؼ فإنو يفعؿ ذلؾ"
ـٍ تأصيؿه لممذىب البصرل الذل ال يؤمف بالنيابة؟؛ لما  إلى القكؿ بالنيابة بيف حركؼ الجر؟ أ
كراءىا مف سطحية في تدٌبًر األسمكب، كتأٌمؿو ألسرار ىذه الحركؼ، ثـ ىؿ عزك سيبكيو  

 ،النيابة بيف الحركؼاستعماؿ حرؼ فيما لـ يعتده إلى اختالؼ الميجات؟ دعكة منو إلى القكؿ ب
فاختالؼ الميجات حقيقة ال سبيؿ إلى إنكارىا، انعكست عمى جكانب مف المغة كليس عمى 

                                                 
 (.118مازف المبارؾ، كمحمد عمى حمد ا )ص :األنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب: تحقيؽ (1)
كصػاحب بحػث منشػكر فػي  السػعكدٌية، أحمد مطر عطيو، استاذ مشارؾ في جامعة المدينػة المنػكرة، /الدكتكر (2)

 ـ(2008)مجمة التراث، بعنكاف) حركؼ الجٌر بيف التناكب كالتضميف(.
 (.4/217ينظر،  سيبكيو، الكتاب )ج (3)
 (.235ينظر، العطية، حركؼ الجر بيف النيابة كالتضميف )بحث()ص (4)
 (.4/231كيو، الكتاب )جينظر سيب (5)
 (.236ينظر، العطية، حركؼ الجر بيف النيابة كالتضميف )ص (6)
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استعماؿ الحركؼ فحسب، فما نقمو سيبكيو عف استعماؿ حرؼ )عف(، داالن عمى ما عدا الشيء 
سمعت أبا نرل ىذا المعنى في قبيمة أخرل ييعٌبري عنو بػ )عمى( "قاؿ أبك عمرك:  -كىك األصؿ-

 .(1)زيد يقكؿ: رميت عف القكس، كناسه يقكلكف: رميت عمييا"
( سيبكيو إلى المبرد ممتمسان مف كالمو ما يىًشي بتأييده لما ذىب إليو العطيةكيغادر الباحث)

َو٤َِّج٪ٍُّس٥ْ : ﴿الككفيكف مف القكؿ بالنيابة بيف حركؼ الجر مف خالؿ تعميقو عمى قكلو تعالى
ُ
َوَۡل

ْمؿِ ال٤ٍّـ٫ِ ﴿؛ أم: )عمى(، كقكلو تعالى: (2)﴾ انلٍّْؼ٢ِ  ِػ ُصُؾوعِ 
َ
ٮ٫َُ٩ ٨ْ٦ِ أ ُْ َٛ ؛ أم: بأمر (3)﴾َُيْ

ٮَن ذ٫ًِِ ﴿ :أيضان – ا، كقكلو ُٕ ْم لَُ٭٥ْ ُق٥ٌٍّ٤ يَْكَذ٧ِ
َ
فيذا إقرار مف ، (5)؛ "أم:  يستمعكف عميو"(4)﴾أ

يات السابقة: "كما المبرد صريح بجكاز نيابة حركؼ الجر بعضيا عف بعض، قيبيؿ عرض اآل
بنيابة حركؼ  -كىك بصرم -فيؿ قكؿ المبرد ، (6")تدخؿ حركؼ اإلضافة بعضيا عمى بعض

يقٌمؿ مف القكؿ بعدـ اعتماد ىذه الظاىرة عند البصرييف؟ فالمتتبع لكثيرو مف آراء  -أحيانان –الجر 
مخالفاًت األخفش،  المبرد النحكية، يرل فييا مخالفةن لما ذىبت إليو المدرسةي البصرية، كلعؿ  

كمكاالتو لمككفييف في كثير مف آرائيـ، خير شاىد عمى ذلؾ، بؿ إف شيخ سيبكيو؛ )يكنس بف 
حبيب( كاف في كثير مف آرائو مؤيدان لمككفييف، فيؿ كؿ ذلؾ يقمؿ مف المكقؼ العاـ كالرؤية 

 ذىب الككفٌي، بؿالكاضحة لممدرسة البصرية؟ كيسكغ لنا القكؿ بأٌف الٌنيابة لـ تكف خاصة بالم
 عامة عند الجميع؟!ىي: 
عندما رصد بعض المكاضع التي أجاز فييا الفٌراء  ،عطيةال /رنسج الدكتك  نفسو المنكاؿكعمى 

كف نيابةى الحركؼ بعضيا  الت ضميف، معتبران بأٌف ىذا ينقض ما نيًسبى إلى الككفييف، مف أن يـ ييًجيزي
دـ الدقة، ميٍستداٌلن بعدة تخريجات لمفٌراء، مكافقة مكاف بعض؛ ألٌف فيو كثير مف التعميـ كع

َرََٰط ٱ ٬ِۡؽ٩َةٱ : ﴿لمبصرييف في قكليـ بالت ضميف، منيا أٌف الفٌراء يرل أف الفعؿ في قكلو تعالى  لّىِ
في أٌما  ، قد ضٌمف معنى الفعؿ )أعمـ(؛ كلذا تعٌدل بنفسو إلى المفعكؿ الثاني،(7)﴾ل٧ُۡۡكَذ٥ًَِٞ ٱ

                                                 
 (.4/226سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 [.71] طو:   (2)
 [.11] الرعد:  (3)
 [.38] الطكر:   (4)
 (.2/19المبرد، المقتضب )ج (5)
 (.2/219المرجع السابؽ )ج (6)
 [.71] الفاتحة:   (7)



 

 

 289 

ٓ ٱوَ  ﴿قكلو تعالى:  َرَِٰط ٱإَِلَٰ َقَٮآءِ  ٬ِۡؽ٩َة تضٌمف ىذا الفعؿ معنى )أرشدنا( فتعٌدل  حيث، (1)﴾لّىِ
 .(2)بحرؼ الجر )إلى(

كيستدؿ عمى اعتماد الفٌراء الت ضميف بأكثر مف تخريج لو، مف ذلؾ ما قالو عند الحديث عف 
ِي٨َ إَِذا ا٠َْذةلُٮا ََعَ انلٍّةِس يَْكَذٮُْٚٮنَ ﴿قكلو تعالى:  ، حيث قاؿ: " يريد: اكتالكا مف الناس، (3)﴾اَّلٍّ

فكأٌنو قاؿ: ، كىما تعتقباف )عمى ك مف( في ىذا المكضع؛ ألٌنو حؽ عميو، فإذا قاؿ: اكتمت عميؾ
ذا قاؿ اكتمت منؾ، فيك كقكلؾ: استكفيت منؾ كيحتجُّ بأٌف الفٌراء يمجأ ، "(4)أخذت ما عميؾ، كا 

٧َةءِ ﴿مف ذلؾ قكلو تعالى:  أحيانان إلى التأكيؿ، بدؿى القكؿ بالنيابة، ْو دَْؿََقَٰ ِػ الكٍّ
َ
، "المعنى (5)﴾أ

ميو إلى السماء، فذىبٍت )في( إلى  إلى السماء غير أٌف جكازه أٌنيـ قالكا: لك تضعي سيم مان فترقى عى
" م ـً  .(6)السي

لمعاني، كعاد يتابع معقٍّبان عمى ىذه النماذج كغيرىا بقكلو: "فالفراء ييًجيزي النيابة إذا تقاربت اك 
المعنى إلى شيء كاحد، غير أٌنو في حاالت كثيرة كاف يقكؿ بالنيابة دكنما تأكيؿ، أك بحثو عف 
ميسكغ، إاٌل أٌنو في إجازتو ليا يشترط عدـ اٌلمبس في المعنى، فيقكؿ: كقد تضع العرب الحرؼ 

 .(7)في غير مكضعو، إذا كاف المعنى معركفان"
بنتيجةو مفادىا أٌف الككفييف لـ يذىبكا إلى القكؿ بالنيابة المطمقة، بؿ ًليىٍخريجى لنا بعد كؿٍّ ذلؾ 

ًؿ، غير أٌف البصرييف يىٍغًمبي عمييـ القكؿ بالتأكيؿ  جنحكا إلى التأكيؿ كالت ضميف كالبصرييف األيكى
كالحؽ أٌف كؿ  ما أيًثيرى حكؿى ىذه القضية مف قكؿ بالتعميـ ، (8)كالت ضميف أكثر مف الككفييف

غيره ال داعىى لو، كال يغٌيري مف الحكـ شيئان؛ فشأفي ىذه المسألة شأفي غيرىا مف المسائؿ النحكية ك 
 ،األخرل، ال يمكف أف يككف لكؿ مف ينتمي إلى مذىب نحكل نفس الرأم فييا رفضان أك قبكالن 

قة أٌف ىذا فكـ مف مسألة رأينا عددان مف شيكخ المدرسة يخالفكف فييا، دكف أٍف يغٌيرى ىذا مف حقي
 مذىب المدرسة، كأف نقيضو مذىب المدرسة األخرل.

                                                 
 [.71] طو:   (1)

 (.2/402ينظر، الفٌراء، معاني القرآف )ج(2) 
 [.2] المطففيف: (3) 
 (.3/246ينظر، الفراء، معاني القرآف )ج(4) 
 [.93] اإلسراء: (5) 
 (.2/131ينظر، الفٌراء، معاني القرآف )ج(6) 
 (.243العطية، حركؼ الجر بيف النيابة كالتضميف )ص(7) 
 (.244ينظر، المرجع السابؽ، )ص(8) 
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يرو مف آراء بعض المحدثيف في ظاىرة التناكب بيف حركؼ الجر: بدٍت آراؤىـ في كث -جػ 
محمد حسف عٌكاد الذل ذىب إلى القكؿ بإبطاؿ كقكع بعض  األحياف مضطربة كما عند د/

، إاٌل أٌنو لـ (1)خالفان لمككفييف كمف تابعيـحركؼ الجر مكقع بعضيا اآلخر، كفاقان لمبصرييف ك 
مسألة تعاكر حركؼ الجر  إف   :يجد بيٌدان مف التسميـ بكقكعو في مكاضع أخرل، حيث يقكؿ: "قمت

لـ تىعيٍد مف المسائؿ التي يعٌكؿي عمييا لما قٌدمناه مف أدلًة دفعيا، كلعٌؿ أقرب الشكاىد التي يحتج 
)الالـ( مكقع )إلى(، ككقكع )إلى( مكقع )الالـ(، ك )في(  بيا عمى تعاكر حركؼ الجر، كقكع

مكضع )الباء( كالعكس، كلعؿ السر في ذلؾ ىك قرب )إلى مف )الالـ(، كقرب )الباء( مف 
 .(2))في("

قاؿ: "يتردد بيف  حيث ، بتحٌفظ  التناكب بيف حركؼ الجر أجاز عباس حسف فقد /أٌما األستاذ
ضيا عف بعض، فيتكىـ مف ال دراية لو، أف المراد جكاز كضع الن حاة أف حركؼ الجر ينكبي بع

 .(3)حرؼ مكاف آخر بال ضابط، كىذا ضربه مف الفيـ المتغمغؿ في الخطأ"
إاٌل أٌنو في مكضع آخر يرٌجحي مذىب القائميف بالتناكب بيف حركؼ الجر دكف تحٌفظ حيث يقكؿ: 

، كيبعد عف االلتجاء إلى المجاز "ال شؾ  أف المذىب الثاني )القكؿ بالتناكب( نفيس؛ أل ٌنو عمًميٌّ
كالتأكيؿ، كنحكىما مف غير  حاجة، فال غرابة أف يؤدم الحرؼ الكاحد عدة معافو مختمفة، ككيمُّيا 

فاضؿ  /أٌما الدكتكر، (4)حقيقي ػ كال غرابة في اشتراؾ عدد مف الحركؼ في تأدية معنى كاحد"
كلسنا يف الحركؼ؛ إذ يقكؿ: يؿ منو إلى القكؿ بالتناكب بالساًمٌرائي فيك إلى القكؿ بالت ضميف أم

نذىبي مذىبى مف يجعؿي نيابةى الحركؼ بعضيا عف بعض ىك األصؿ، كأف  الحرؼ الكاحد يقع 
بمعنى عدة حركؼ بصكرة مطردة"، كفي مكضع آخر يؤكد عمى الت ضميف قائالن: كما يكىـ أٌنو 

 .(5) مف باب النيابة، ما ىك إاٌل تضميف
َأراءَالنَّحاةَفيَالتَّضميف:َابعان:َر

أكٌد المرادم ؿ معنى فعؿ يتعدل بذلؾ الحرؼ، ك ذىب البصريكف إلى القكؿ بتضميف الفع
صاحب الجنى الداني عمى ذلؾ بقكلو: "مذىب الككفييف كمف كافقيـ أف حركؼ الجر ينكب 

قبمو المفظ، أك بتأكيؿو يٌما إ بعضيا عف بعض، كمذىب البصرييف إبقاء الحرؼ عمى مكضكعو،

                                                 
 (.8-5، عكاد،  تناكب حركؼ الجر في لغة القرآف )صينظر(1) 

 (.8-6)ص ينظر، المرجع السابؽ(2)  
 (.2/537حسف، النحك الكافي )ج(3) 
 (.2/542المرجع السابؽ )ج(4) 
 ( 11-10-7-6 /3السامرائي، معاني النحك )ج(5) 
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بتضميف الفعؿ معنى فعؿ آخر يتعدل بذلؾ الحرؼ، كما ال يمكف فيو ذلؾ فيك مف كضع أحد 
كعمى ىذا المعنى يؤكد ابف جني حيث يقكؿ: ، (1)الحرفييف مكضع اآلخر عمى سبيؿ الشذكذ"

رب "اعمـ أف الفعؿ إذا كاف بمعنى فعؿ آخر، ككاف أحدىـ يتعدل بحرؼ، كاآلخر بآخر، فإٌف الع
قد تتسع فتكقع أحد الحرفييف مكقع صاحبو؛ إيذانان بأٌف ىذا الفعؿ في معنى ذلؾ اآلخر؛ فمذلؾ 

 .(2)ًجيءى معو بالحرؼ المعتاد مع ما ىك في معناه"
في بحثو )حركؼ الجر بيف اإلنابة كالت ضميف(، يعتمد  العطية /كالغريب أف الدكتكر

استعماؿ الحركؼ بعًضيا مكافى بعضو  فيى جنٌ  مذىب ابف مقكلو ابف جنى السابقة لتأكيد أفٌ 
بما قالو ابفي ًجنٍّي "ىذا باب يتمقاه الناسي معسكالن  لرأميحتاج إلى دراية كصنعة، كيؤكد ىذا ا

، كيمثؿ عمى ذلؾ بمف يقكؿ: إٌف (3)ساذجان مف الٌصٍنعة، كما أبعد الصكاب عنو، كأكقفو دكنو"
٩َىةرِي إَِل ال٤ٍّـ٫ِ ﴿تعالى: )إلى( تككف بمعنى )مع(، كيحتجكف بقكلو 

َ
كيقكلكف إٌف  ،(4)﴾٨ْ٦َ أ

َو٤َِّج٪ٍُّس٥ْ ِػ ُصُؾوِع انلٍّْؼ٢ِ  ﴿)في( تككف بمعنى )عمى( كيحتجكف بقكلو تعالى: 
ُ
أم  ،(5)﴾َوَۡل

عمييا.... ثـ يعقب قائالن، "كلسنا ندفع أف يككف ذلؾ كما قالكا، لكننا نقكؿ: إنو يككف بمعناه في 
، عمى حسب األحكاؿ الداعية، كالمسكغة لو... إلى أف يقكؿ: كلكف سنضعي مكضع دكف مكضع

ثـ ييٍتًبع ابفي جني ذلؾ بالحديث ، (6)في ذلؾ رسمان ييعمؿ عميو، كيؤمف التزاـ الشناعة لمكانة"
عف الت ضميف المشار إليو سابقان، ككأٌنو ىك الطريؽ لمخمكص مف الشناعة، ال سٌيما أنو يحتاج 

 .دراية كفيـ لمسياؽكما قاؿ إلى 
عمى "إشراب المفظ كفي حاشية الصباف إشارة إلى أٌف الت ضميف مف كسائؿ التعدية، كأٌنو يقكـ 

عطائو حكمىوي؛ لتصير الكممة تيؤٌدم معنى كممتيف"معنى لفظ آخر كا  
 سبحانو ك ، كمنو قكلو(7)

                                                 
 (.46المرادم، الجنى الداني )ص  (1)
 (.2/92ابف جنى، الخصائص )ج (2)
 (.2/91،)ججني، الخصائصابف  (3)
 [.14] الصؼ:   (4)
 [.71] طو:   (5)
 (.92- 2/91ابف جني، الخصائص  )ج (6)

 (.2/95الصباف، حاشية الصباف عمى شرح األشمكني )ج(7) 



 

 

 292 

ٮا ث٫ِِ  : ﴿تعالى ُٔ َذا
َ
ْو٤ِطْ ﴿؛ أم: تحدثكا بو، قاؿ تعالى: (1)﴾أ

َ
يٍِّّت  َوأ َٟ   ِل ِػ ذُرِّ  ؛(2)﴾إِِنّ ُتجُْخ إََِلْ

ٍبافي عمى ىذه الظاىرة فيقكؿ: كىك كثير جدان  :أم  .(3)بارؾ، كيعٌقبي الص 
"إذا أمكف في كؿ حرؼ يتكىـ خركجو عف أصمو، كككنو بمعنى آخر  :كقاؿ الرضي االستراباذل

بو معنى مف  لف فعمو المعدٌ أك زيادتو، أف يبقى عمى أصؿ معناه المكضكع ىك لو، كييضمٌ 
 .(4)المعاني يستقيـ بو الكالـ فيك األكلى بؿ الكاجب"

يف بمعنى اآلخر، كأٌما فقياء اىرية الن حاة يجعمكف أحد الحرفأٌما ابف قيـ الجكزية فيقكؿ: "كظ
، العربية فال يرتضكف ىذه الطريقة، بؿ يجعمكف لمفعؿ معنى مع الحرؼ، كمعنى مع غيره

الحرؼ، كما يستدعي مف األفعاؿ فيشربكف الفعؿ المتعدم معناه، ىذه طريقة  إماـ  فينظركف إلى
أٌما العسكرم فيرل أٌف "الحركؼ إذا ، (5)الصناعة سيبكيو ػ رحمو ا ػ كطريقة حذاؽ أصحابو"

تعاقبت خرجت عف حقائقيا ككقع كؿ كاحد منيما بمعنى اآلخر فأكجو ذلؾ أف يككف لفظاف 
الزركشي فيشير إلى المكقؼ أٌما  ،(6)ى كاحد فأبى المحققكف أف يقكلكا بذلؾ"مختمفاف ليما معن

مف الظاىرتيف )التناكب كالت ضميف( فيقكؿ: "إٌف النحكييف اختمفكا في أٌييما أكلى، فذىب أىؿ 
 ،المغة كجماعة مف النحكييف إلى أف التكسع في الحرؼ، كأٌنو كاقع مكقع غيره مف الحركؼ أكلى

، كيرل ابف عصفكر "أف التصرؼ في (7)إلى العكس، كاألكؿ مذىب الككفييف"كذىب آخركف 
كقد عقب  ،(8)األفعاؿ بالت ضميف أكلى مف التصرؼ في الحركؼ بجعؿ بعضيا مكضع بعض"

محمد نديـ فاضؿ في دراستو لمتضميف النحكم في القرآف عمى ىذه الظاىرة بقكلو:  الدكتك/
تعدية الفعؿ بالحرؼ كىك يتعدل بنفسو. أك تعديتو ي: ى "لمتضميف غرض ىك اإليجاز كقرينة

بنفسو، كىك يتعدل بالحرؼ، أك تعديتو بغير حرفو المعتاد.. إلى أف يقكؿ ككثرةي كركده في الكالـ 
المنثكر، كالمنظكـ تدؿ عمى أٌنو أصبح مف الطرؽ المفتكحة في كجو كؿ ناطؽ بالعربية متى 

عميف العالقة التي ييعتد بيا، كاف الت ضميف باطالن، فإذا حافظ عمى شركطو، فإف لـ نىرى بيف الف
ذاع( مثالن متعديان بحرؼ )الباء(، ظنان منو يالحظيا المتكمـ، فاستعمؿ فعؿ )أ كجدت العالقة كلـ

                                                 
 [.83] النساء:  (1) 
 [.15] األحقاؼ: (2) 
 (.2/95ينظر، الصباف،  حاشية الصباف عمى شرح األشمكني )ج(3) 
 (6/87شرح ارضي عمى كافية ابف الحاجب )ج ،مذاالسترآبا (4)
 (.1/920ابف القيـ،  بديع الفكائد )ج (5)
 (.13العسكرم، الفركؽ المغكية )ص (6)
 (.3/43الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف )ج (7)
 (..236اإلشبيمي، ابف عصفكر،  ضرائر الشعر )ص (8)
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كيتابع فاضؿ ، (1)أٌنو يتعدل بو، لـ يكف كالمو مف باب الت ضميف بؿ كاف كالمو غير صحيح"
ف إفراغ المفظيف إفراغان كأٌف أحدىما سيبؾ في اآلخر فالمعنى ال يأتيؾ قائالن: "الغرض مف الت ضمي

ميصرحان بذكره، مكشكفان عف كجيو بؿ مدلكالن عميو بغيره"
فاضؿ  /في حيف نجد الدكتكر، (2)

السامرائي أكثر دقة كحزمان، حيث يقكؿ: "كلسنا نذىب مذىب مف يجعؿ نيابة الحركؼ عف 
 .(3)الكاحد يقع بمعنى عدة حركؼ بصكرة مٌطردة"األصؿ، كأٌف الحرؼ ىي:  بعضيا

محمد حسف عكاد الذل  لمتضميف في العصر الحديث فمنيـ د/أٌما عف المعارضيف المنكريف 
يقكؿ: "يبدك لي أف مسألة الت ضميف ال أساس ليا، كال دليؿ عمييا، كال حجة ألصحابيا، كأحسب 

أف تككف شكاىد مقحمة في باب ٌما إ يف:أف ما اندرج تحتيا مف شكاىد يؤكؿ إلى جية مف جيت
ٌما أف تندرج تحت مبحث داللة األلفاظ" كالغريب أنو أنكر مف قبؿ القكؿ ، (4)الت ضميف، كا 

لتخريج الشكاىد  -إذف –بالتناكب بيف الحركؼ، ثـ سٌمـ بكقكعو بيف بعض الحركؼ، فما السبيؿ 
تج بيا في ىذا الصدد؟! ىاٌل أ كضح الدكتكر عٌكاد تصكران ميًعينان لفيـ القرآنية كالشعرية المحي

 كتبرير ذلؾ؟!
كىذا إف دٌؿ فإنما يدؿ عمى اضطراب بعض الدراسيف كالباحثيف، في إدراؾ كينًو ىذه الظاىرة 
لسبر أغكارىا، كالتأمؿ في دقائؽ أسرارىا، ميٍستيديان بعظمة المغة العربية، كقدرتيا عمى التعبير 

 المتنكعة. عف األحكاؿ المختمفة بأدكاتيا
بعد ىذا اإليجاز لبعض المكاقؼ لممؤٌيديف كالمعارضيف لكؿو مف ظاىرتي نيابة حركؼ 
الجر مف جية، كالت ضميف النحكم مف جية أخرل، ال بيٌد مف التأكيد عمى أف أخذ ىاتيف 
الظاىرتيف عمى ظاىرىما دكف بحث، أك تدقيؽ، أك تأمؿ، فيو ظمـ لممعنى مف جية، كلمحرؼ 

ٍعًنيٍّ  َلةِ ٨٦ِ ﴿مف جية أخرل، فالقكؿ بػ أٌف )مف( بمعنى )في( في قكلو تعالى:  المى إَِذا ٩ُٮدَِي ل٤ِىٍّ
حِ  َٕ ٨ْ اَّلي أ٧َٕ٭٥ ٨٦  ﴿، كأٌف )مف( بمعنى )عف( في قكلو تعالى: (5)﴾يَٮِْم اْۡل٧ُُ ُصٮٍع َوآ٦ََ٪ُ٭٥ ٦ِّ

، كأفٌ  )في( (7)﴾َِٔجةدِيَٚةْدُػِل ِػ ﴿، كأٌف )في( بمعنى )مع( في قكلو تعالى: (6)﴾َػٮٍْف 

                                                 
 (.105فاضؿ،  التضميف النحكم في القرآف )ص (1)
 (.106رجع السابؽ )صالم (2)
 (.3/100السامرائي،  معاني النحك )ج (3)
 (.58عكاد،  تناكب حركؼ الجر في لغة القرآف )ص (4)
 [.9] الجمعة: (5)
 [.4] قريش:  (6)
 [.29] الفجر:  (7)
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َٰ َٝٮ٫ِ٦ِْ ِػ زِيجَذ٫ِِ ﴿بمعنى )الباء( في قكلو تعالى:  ، كأف )إلى( بمعنى )الالـ( في (1)﴾ََٚؼَؿَج ََعَ
ِّٜ ﴿قكلو تعالى:  ، كغيرىا كثير ينظر إلى مظانٍّيا في )الجني الداني ػ األيٍزىٌية (2)﴾َحْ٭ِؽي إَِل اْۡلَ

 النحك(.ػ رصؼ المباني، كغيرىا مف كتب 
ـى  فيؿ ما قيؿ فيو شيء مف البالغة، ككشؼ عف أسرار النظـ القرآني، كما داـ الحاؿ عمى ذلؾ ًل
لـ ييعىٌبر بالحرؼ الذل طمب السياؽ معناه، كغاب لفظو، فيذا األمر ال يميؽ بمغة جاءت كعاءن 

ذف ال بيد  مف إ -صمى ا عميو كسمـ -كمعجزة لنبٌيو الكريـ محمدو  -عز  كجؿ  -لكالـ ا 
البحث كالتأمؿ كالتدبر في أسرار العدكؿ عف حرؼ إلى آخر، عندىا سنجد لٌذةن في تذكؽ ىذه 

دراكان لطبيعتيا.  المغة، كفيمان لمرامييا، كا 
ـي لمقائميف بالت ضميف دكف قيد أك شرط؟ األمر بحاجة إلى تدٌبًر السياؽ  لكف ىؿ يعنى ذلؾ أٌنا نيسٌم

ينبغي ر األشياء، كلعٌؿ تعقيب ابف جنى عمى ظاىرة الت ضميف يؤيد ما كعدـ الكقكؼ عند ظكاى
حيث يقكؿ: فإٌنو )الت ضميف( فصؿه مف العربية لطيؼ، حسف يدعك إلى  أف يككف عميو الحاؿ

، كلعمنا لك استعرضنا ما قيؿ في تكجيو الت ضميف في بعض اآليات (3)األنس بيا كالفقاىة فييا(
كؿ بو، كال االعتماد عميو بحاؿ؛ ألٌنو ال يقٌؿ إسفافان عما قيؿ في باب لكجدنا ما ال يميؽ الق

ُْٕؽ َخًَْ٪ةَك َخ٪ُْ٭٥ْ ﴿التناكب، دكف تدبر، مف ذلؾ: كقكلو تعالى:  ، معنى الفعؿ: تسيك، (4)﴾َوََل َت
 أك تغفؿ، أك تنبك عنيـ.

ِ ﴿كقكلو تعالى:  ْمؿِه
َ
ٮَن َخ٨ْ أ ُٛ ِي٨َ ُُيَة٣ِ ًَْعَؾرِ اَّلٍّ  تضٌمفى معنى )يحيدكف( عف أمره، ك، (5)﴾٤َْٚ

ِي٨َ يُْؤلُٮَن ٨ِ٦ نَِّكةنِِ٭٥ْ ﴿قكلو تعالى:  ٌمف  الفعؿ )ألى( معنى )امتنع( فىعيٌدم بػ )مف((6)﴾ ٣َِّّلٍّ  ،، ضي
ْ ٱ﴿كقكلو تعالى:  َٟ ﴿، تضٌمفى معنى )ادخمكا(، كقكلو تعالى: (7)﴾ذًَِ٭ة ۡر٠َُجٮا ٩جِ ِْْ٘ٛؿ َِّلَ ، (8)﴾َواْقَذ

ِِبْ ٣َِِٕجةَدد٫ِِ ﴿(، كقكلو تعالى: تضمف معنى )تأسؼ َُ ، تضٌمفى معنى (9)﴾َٚةْخجُْؽهُ َواْو

                                                 
 [.79 ] القصص: (1)

 [.30] األحقاؼ: (2) 
 (.2/84ينظر، ابف جنى، الخصائص )ج (3)
 [.22] الكيؼ:   (4)
 [.63لنكر:  ] ا (5)
 [.226] البقرة:  (6)
 [.41] ىكد:  (7)
 [.55] غافر:  (8)
 [.65] مريـ:  (9)
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كىذه  ،كغيرىا مف األمثمة كيثر متناثرة في كتب التفسير، كمنقكلة في كيتب الن حاة، (1))اثبت(
ال تكشؼي كشفان حقيقٌيان  عف سٌر ف فيـو دقيؽو لما كراء السياؽ، ك النظرة السطحية ال تعٌبر ع

في التعبير، كما كاف لمغة القرآف الكريـ أف تككف كذلؾ؛ لذا رأينا بعضى الدراسيف لياتيف  العدكؿ
الظاىرتيف يردُّكف بكؿ قكة عمى ىذه السطحية، فقيؿ: "كال يخفى أف كال الرأييف ما ىما إاٌل 
محاكلة مف العمماء لبياف المعنى، كتصحيح التعدية، أك الكقكؼ عندىما، كىذا صرؼه ًليمـً 

دراسيف عف البحث في أعماؽ النصكص، لمكقكؼ عمى ركائع البالغة في تنكع المعاني التي ال
 .(2)يكتسبيا الفعؿ، بتنكع معاني حركؼ الجر الداخمة عميو"

كيردُّ عمى الفريقيف بالمنطؽ فيقكؿ: "مف غير الميٍستساغ القكؿ باستكاء الحرفيف في 
 المعجز؟! ككذلؾ الحاؿ مع الت ضميف حيث إٌنو الداللة، في كالـ الناس، فما بالؾ في كتاب ا

، عمى أننا ال بيٌد أٍف نيؤكد  ػػػ كما سنرل مف خالؿ (3)ال يعدك أف يككف محاكلة لتصحيح التعدية"
 ،بمعافو فريدةو، كيكشؼ أسراران عجيبة لمسياؽ -أحيانان –النماذج القرآنية ػػػ أف الت ضميف يأتي 

الكسائؿ األخرل، كما أٌف القكؿ بتضمف حرؼ معنى حرؼ آخر، كما كالنظـ القرآني تعجز عنيا 
ـى الفائدة في الكشؼ عف أسرار ىذه الحركؼ  يتضمف الفعؿ معنى فعؿ آخر، قد يككف عظي
كركعتيا، فمغة مثؿ لغتنا العربية تحتاج إلى كؿٍّ الجيكًد، كاالجتياداًت لمبحث عف إعجازىا، كما 

 التكٌمًؼ، كالتعٌسًؼ، كاإليغاؿ في فمسفة المعاني.تنضكم عميو مف كنكز، بعيدان عف 

َلـَتعتٍدىا:َتعٌدمطريؽَثالثَلتفسيرَظاىرةََ:خامساَن َبعضَاُلفعاؿَبحركؼَجر 

حاكؿ جماعة مف أىؿ المغة تفسير ىذه الظاىرة مف خالؿ نماذج قرآنية، كأدبية فجاءكا بنتائج 
كىذا السبيؿ الذل سمككه لـ يكف بمنأل عف  رائعة أحيانان، كداركا في فمؾ السابقيف أحيانان أخرل،

محمد األميف  /جيكد عممائنا القدامى، كمف العمماء المحدثيف الذيف تبن ٍكا ىذا االتجاه الدكتكر
 يكسؼ األنصارم كغيرىما. /الخضرم، كتابعو الدكتكر

َنماذجَمفَجيكدَالسمؼَفيَىذاَالمجاؿَفيي:

: قاؿحيث  ق(388)تؼ الجر اإلماـ الخطابيأكؿ مف أشار إلى أسرار تعدية الفعؿ بحر  -
")كأٌما )مف( ك )عف( فإٌنيما يفترقاف في مكاضع، كقكلؾ: أخذتي منو ماالن، كأخذتي عنو عممان، 

                                                 
 (.199-178ينظر،  فاضؿ،  التضميف النحكم )ص (1)
 (.733األنصارم،  مف أسرار تعدية الفعؿ في القرآف )ص (2)
 (.744-733األنصارم،  مف أسرار تعدية الفعؿ في القرآف )ص  (3)
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ذا قمت سمعتي عنو حديثان كاف ذلؾ عف  : سمعتي منو كالمان، أردتى سماعو مف ًفٍيًو، كا  فإذا قمتى
 .(1)بالغ"

َذَذَ٪ةَدْوا  ﴿ذا المجاؿ  فعند تفسير قكلو تعالى: جيكد في ى ق(538) ت كلمٌزمخشرم -
َٰ َظْؿزُِس٥ْ إِن ٠ُ٪ُذ٥ْ َوةر٦ِِيَ  * ُمْىجِِعيَ  ُْٗؽوا ََعَ ِن ا

َ
، قاؿ: لما كاف الغدٌك إليو ليصرمكه، (2)﴾أ

، كما أجاز القكؿ بالت ضميف )اغدكا( بمعنى  كيقطعكه كاف غدٌكان عميو كما تقكؿ غدا عمييـ العدكُّ
 .(3))أقبمكا(

ًْتِ ﴿ق( فعند تفسيره لقكلو تعالى: 686الفخر الرازم )ت أٌما  - َ٘ ِي٨َ يُْؤ٦ُِ٪ٮَن ثِة٣ْ  .(4)﴾اَّلٍّ

 .(5)رأل أف اإليماف إذا تعٌدل بالباء الدالة عمى اإللصاؽ فالمراد بو )التصديؽ(

)عمى( عند تمييزه بيف تعدية الفعؿ أنزؿ بػ )إلى( تارة، ك بػ  ق(745)تفي حيف نجد أبا حياف -
٤ًََْ٪ة ﴿أخرل في قكلو تعالى:  َٔ ٩ـَِل 

ُ
٠ْؿَ ﴿، كقكلو: (6)﴾٢ُْٝ آ٦َ٪ٍّة ثِةل٤ٍّـ٫ِ َو٦َة أ َٟ اَِّلّ نْلَة إََِلْ ـَ ٩

َ
، (7)﴾َوأ

 -عميو السالـ -)إلى( فمبياف أٌنو أٌما  التنزيؿ )مف( السماء مف لدف رب العالميف لييبىمٍّغى غيره بو،
 .(8)نزؿ بو الركح األميفمنتيى التنزيؿ كميستقٌرهي، بعد أف 

كغيرىا مف الجيكد التي بنى عمييا عمماؤنا المحدثكف، فما مكقؼ الدكتكر الخضرم في ىذا  -
 كما سنالحظ مف تكجيياتو كآرائو . ،الصدد إاٌل صدنل لتمؾ الجيكد، كامتداد ليا

كجوو يصحُّ معو اد ف "ال يعدك أف يككف محاكلةن؛ إليجبدايةن يؤكد الخضرم أٌف القكؿ بالت ضمي -
بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ ، (9)البالغة" هكقكع الحرؼ في غير مكقعو، ال بحثان عف أسرار 

ٌذاًؽ العربية عف استجالء أسرار الحركؼ" ـى حي رىؼ ًىمى  .(10)عندما قاؿ: "إف القكؿ بالت ضميف صى

                                                 
 (.32بي،  بياف إعجاز القرآف )صينظر،  الخطا (1)
 [.22-21] القمـ:  (2)
 (.2/1275ينظر،  الزمخشرم،  الكشاؼ )مج (3)
 [.3] البقرة:   (4)

 (.2/35ينظر، الرازم، التفسير الكبير )ج(5) 
 [.84] آؿ عمراف:  (6) 
 [.44] النحؿ:  (7) 
 (.2/539)ج ، البحر المحيطاألندلسي، أبك حياف (8)

 (.27ؼ الجر في الذكر الحيكـ )صك أسرار حر  الخضرم،  مف(9) 
 (.42المرجع السابؽ )ص(10) 
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ليا: ىؿ يمـز في كلبياف حقيقة الت ضميف كدكره في خدمة السياؽ يطرح الخضرم أسئمة ثالثة؛ أكٌ 
الت ضميف أف يككف المفظ مستعمالن في معنييو الحقيقي كالمتضمف؟ كالثاني: ىؿ ىك مجاز؟ 

 .(1)كأخيران، ىؿ الت ضميف كاؼو بالغرض مف الكشؼ عف أسرار استخداـ حركؼ الجر"

كالـ كيرل أٌف القكؿ بأف المفظ مستعمؿ في معنييو قكؿ المتأخريف مف الن حاة، كلـ يىًرد في 
السؤاؿ الثاني فينقؿ الخضرم رأل السيكطي في معترؾ األقراف "أف الت ضميف أٌما  المتقدميف،

إجابة السؤاؿ أٌما  ،(2)كالمجاز معا، فالجمع بينيما مجاز مجاز؛ ألٌف المفظ لـ يكضع لمحقيقة
عاجز  "أف الت ضميف يصرؼ االىتماـ عف تدبر أسرار الحركؼ، كىك :الثالث فخالصة القكؿ فيو

عف الكفاء بأغراض النظـ كدكاعيو، كليس فيو أكثر مف محاكلة تصحيح التعدم، بحرؼ ليس 
 .(3)مف شأًف الفعؿ أك االسـ التعٌدم بو"

كالت ضميف، ، عمى ضكء ما سبؽ مف بسط آراء بعض الن حاة في ظاىرتي تناكب حركؼ الجر
قة أجدل كأنفع لمكشؼ عف أسرار كظيكر رأم ثالث ينكر ىذا كذاؾ، كيفٌسر ىذه المسائؿ بطري

النظـ القرآني، كؿُّ ذلؾ ال سبيؿ إلى تأكيده إاٌل بعرض نماذج قرآنية تناكلتيا المذاىب الثالثة؛ 
 كاألحكاـ الميٍسبىقًة. ،ليتأتى لنا التمييز بينيا؛ كلنخرج بتصكر شامؿ ميٍنًصؼو بعيدان عف اليكل

 التعٌدم بحرؼ االنتياء:
د٧َِّ ﴿قاؿ تعالى: 

َ
 .(4)﴾ ٮا إََِلِْ٭٥ْ َخْ٭َؽ٥٬ُْ َٚأ

ـٌ( تضٌمف معنى الفعؿ )أٌدل(، فتعٌدل تعديتو بػ )إلى(، إلى المفعكؿ  يرل أبك حياف أف "الفعؿ )أت
كرغـ أف داللة حرؼ االنتياء )إلى( تختمؼ عف داللة حرؼ االختصاص )الالـ(   ،(5)الثاني"

يصاؿ العيد إلى منتياه )أىمو(، كليس المقصكد اإلتماـ ألجميـ كما في  كالمقاـ يتطمب إتماـ كا 
د٥ْ٧ِْ نَلَة ٩ُٮَر٩َة﴿ :عىٌز اسميوي -قكلو 

َ
إثابة ا العبد أٌما  ، فنكر أعماليـ كثكابيا ألجميـ ىـ،(6)﴾َربٍَّ٪ة خ

 كبػ )إلى( في المكضع األٌكؿ. -ىنا–عميو، فال ريب فيو؛ لذا كاف التعدم بالالـ 
 

                                                 
 (. 42  )ص خضرم ، مف أسرار حركؼ الجرال(1) 
 (.1/263السيكطي،  معترؾ األقراف )ج(2) 
 (.52الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص(3) 
 [.4التكبة:  ] (4)
 (.5/11األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (5)
 [.8التحريـ:  ] (6)
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 التعٌدم بحرؼ الكعاء: -

يٍِّّت ﴿: قاؿ تعالى ْو٤ِْط ِل ِػ ذُرِّ
َ
َٟ   َوأ  .(1)﴾إِِنّ ُتجُْخ إََِلْ

جاء في البحر "أٌنو سأؿ أف يجعؿ ذريتو مكقعان لمصالح، كمظٌنةن لو، كأٌنو قاؿ: ىىٍب لي الصالحى 
ٌمف )أىٍصمح( معنى )اٍلطيٍؼ(؛ ألٌف )أصمح( يتعدل بنفسو" كما  ،(2)في ذريتي، فأكقعو فييـ، أك ضي

ْو٤َْع٪َة َلُ َزوَْص٫ُ  : ﴿ىفي قكلو تعال
َ
لكف إذا تأممنا التعٌدم بحرؼ الكعاء )في(، أدركنا ، (3) ﴾َوأ
، حيثي الدعاءي بأٍف يجعؿ مف ذرٌيتو كعاءن لمصالح، فتككف حياتيـ ممؤىا ان سران ليذه التعدية عجيب

صالح السعادة كالرضا كالقبكؿ، كال يتأتى ىذا المعنى عند حذؼ حرؼ )في(، فربما يحصؿ اإل
كيزكؿ، كربما يككف في جانب معيف كما في آية سكرة األنبياء السابقة، فاإلصالح لغاية 

 اإلنجاب.

 تعٌدم البخؿ بػػػػػ )عف(: -
ِك٫ِ ﴿قاؿ تعالى:  ْٛ ٨ جٍّ َٔ ٫ِ٤ِ َِب٤ُِٮا ﴿، كقكلو تعالى: (4)﴾َو٨٦َ َحجَْؼ٢ْ َٚإِج٧ٍَّة َحجَْؼ٢ُ  ٌْ َٚ ٨ ة آدَة٥٬ُ ٦ِّ ٍّ٧َ٤َٚ

 .(5)﴾ث٫ِِ 

عٌدل الفعؿ )بخؿ( عادة بحرؼ اإللصاؽ )الباء(، داللة عمى مالزمة ىذه الصفة للشياء إذ يت
التي يمتمكيا البخيؿ، فتحكؿي بينو كبيف اإلنفاؽ، كبحرؼ االستعالء أحيانان )عمى( )بخؿ عمى 
عيالو(؛ أم: استعمى بخمو مف يعكليـ، فقيرىـ، كتسمط عمييـ، فنرل أٌف التعٌدم بالباء متصمة 

أٍف يتعٌدل بالحرؼ أٌما  بػ )عمى( فمتصؿ بمف يستحؽ منو اإلنفاؽ،أٌما  ء الذل يضف بو، بالشي
)عف( الداؿ عمى المجاكزة، كما في اآلية األكلى مف اآليتيف السابقتيف، فأمر جدير بالتأمؿ حيث  
رأل البعض أف البخؿ تضٌمف معنى اإلمساؾ، فتعدل تعديتو، يقاؿ أمسكتي عف األمر؛ أم: 

، كربما بداللة ىذا الحرؼ )عف( عمى التنحية كالمجاكزة كأٌنو أبعدى ببخمو الخير كالثكاب امتنع تي
ىكذا تعددت دالالت الفعؿ بتنكع حركؼ الجر، ، عف نفسو،  فحرميا، ظانان أٌنو حقؽ النفع ليا

 مما يؤكد عمى دقائؽ أسرارىا التي تحتاج إلى مزيد مف التأمؿ.
 

                                                 
 [.15األحقاؼ:  ] (1)
 (.8/61األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (2)
 [.9] األنبياء:  (3)
 [.38] محمد:  (4)
 [.76] التكبة:  (5)
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َالتعٌدمَبحرؼَاالستعالء:

٥ًٌِٞ ﴿ؿ تعالى: قا َؾاٌب ٦َّ َٔ  ِ٫ًَْ٤ َٔ  .(1)﴾َويَِع٢َّ 

ٌؿ بو العذاب، كلكٌنو في ىذا المكضع مف النص  ؿ  )بالباء( حى األصؿ أف يتعدل الفعؿ حى
 القرآني تعٌدل بحرؼ االستعالء )عمى(، فما داللة ذلؾ؟!

ٌؿ بو العذاب( تعني: مالزمتو لو دكف إشارة إلى مقداره لكف عندما  كدرجتو، نقكؿ بأٌف )حى
( كما في اآلية السابقة، فتككف الداللة عمى تمٌكف العذاب منو، كقيره لو، كعدـ يتعدل بػ )عمى

ٌؿ(  الفكاؾ مف كطأتو، يؤيد ذلؾ كصؼ العذاب بالمقيـ، كىذا أٍكلى مف القكؿ بأف الفعؿ )حى
 تضٌمف معنى )خٌيـ(.

 أخرل: (عمى) ػكب ،بنفسو تارة (دٌمرى )تعٌدم 

٤ًَِْ٭٥ْ دَ ﴿قاؿ تعالى:  َٔ َؿ ال٤ٍّـ٫ُ  ٦َْسةلَُ٭ة  ٦ٍّ
َ
(2)﴾َول٤ََِّْكِٚؿِي٨َ أ

 

"دمٌره: أىمكو، كدٌمر عميو: أىمؾ عميو ما يختص بو، فالمعنى: دىم رى ا عمييـ ما اختص بيـ 
فالتعدية بحرؼ االستعالء لفعؿ يتعدل بنفسو، ، (3)مف أنفسيـ كأمكاليـ كأكالدىـ ككؿ  ما كاف ليـ"

الالت ما كانت لتتحقؽ دكنو؛ إذ الدمار شامؿ لكؿ شيء، فال سبيؿ إلى النجاة أكسب السياؽ د
 منو، كىذا أكلى مف القكؿ بتضميف الفعؿ )دىٌمر( معنى الفعؿ )سخط(.

 بحرؼ االنتياء: (الٌرؤية)تعٌدم 

ِي٨َ َػؿَُصٮا ٨٦ِ دِيَةر٥ِ٬ِْ ﴿قاؿ تعالى:  ل٥َْ دََؿ إَِل اَّلٍّ
َ
(4)﴾خ

 

لى اثنيف األصؿ تعٌدل الفعؿ )رأل ( بنفسو إلى مفعكؿ كاحد إف كانت الرؤية بصرية، كا 
أف يتعدل بحرؼ االنتياء )إلى( في غير مكضع مف القرآف، فال أٌما  إف كانت قمبية، أك حممية،

بيٌد مف داللة كراء ذلؾ، قيؿ: الفعؿ في ىذه الحالة يككف متضمٌنان معنى )تتأمؿ أك تنظر( يؤيد 
ذا  ، نحك (5)عيٌدل رأيت )بإلى( اقتضى معنى النظر المؤدم إلى االعتبار"ذلؾ ما قاؿ الراغب، "كا 

                                                 
 [.40] الزمر:  (1)
 [.10] محمد: (2)
 (.2/1148الزمخشرم، الكشاؼ )مج (3)
 [.243] البقرة:  (4)
 (.375األصفياني، الراغب،  مفردات ألفاظ القرآف)ص (5)
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َٟ تعالى: ﴿قكلو  ِّ ل٥َْ دََؿ إَِلَٰ َرب
َ
، يؤيد ذلؾ داللة )إلى( أم يبمغ النظر منتياه (1)﴾٠ًٙ ٦ؽٍّ ا٢ْ٣ خ

 ليصؿ إلى األسرار كالدقائؽ.
َبأكثرَمفَحرؼ:َ(الضرب)تعٌدمَ

٪ُس٥ُ اَّلِّ ﴿قاؿ تعالى:  َٔ َذَ٪ْۡضُِب 
َ
ًعةأ ْٛ  .(2)﴾٠َْؿ َو

يأتي الفعؿ )ضرب( بدالالت متعددة تبعان لما تعٌدل بو مف حركؼ الجر، ففي اآلية السابقة 
رىبى عف كذا: انصرؼ، كأعرض، ككٌؼ( ، "ك مقصكد اآلية أفنينىٌحي عنكـ الذكر؟ كنذكده (3) )ضى

بان: ، (4)عنكـ" ٍربان كضربانان كمىٍضرى خرج تاجران، أك غازيان، أك أٌما )ضرب في األرض( "يٍضًرٍب ضى
رِْض  أسرع في السير، أك سار في ابتغاء الرزؽ، قاؿ تعالى: ﴿

َ
بُْذ٥ْ ِػ اْۡل فقد  ،(5)﴾ِإَوَذا َِضَ

ضرب بيده الشيءى: أشار، كضرب الميؿي عمييـ: أٌما  ،(6)تضٌمفى الفعؿ معنى أكغؿ، أك ذىب"
بيف كخاؼ، كضرب لو مثالن: كصفو أك ب  ،ٌينو أك ذكره، كضرب إليو: ماؿطاؿ، كضرب بذقنو: جى

قىدى معو بيعان، كضرب عمى  رىب عمى كٌفو: حجر عميو، أك عى كضرب عميو إتاكة: أكجبيا، كضى
َؽًدا المكتكب: ختـ، كمنو قكلو تعالى: ﴿ َٔ ِٙ ِقجَِي  َٰ آَذا٩ِِ٭٥ْ ِػ ا١َْ٣ْ٭ بَْ٪ة ََعَ ، كضرب في (7)﴾ ََٚۡضَ

ة الفعؿ )ضرب( حسب ما اتصؿ بو مف حركؼ الجر، ىكذا رأينا اختالؼ دالل، (8)الماء: سبح
 كىذا ما يدؿ عمى أسرار ىذه الحركؼ، كدكرىا في خدمة المعنى.

َالتعٌدمَبحرؼَاإللصاؽ:

ؿِ َوْؽًرا ﴿قاؿ تعالى:  ْٛ َح ثِة٣ُْس ٨ َِشَ (9)﴾ َو٣َـَِٰس٨ ٦ٍّ
 

اؼ، أف ىذه أم طاب بو نفسان، كاعتقده مف غير إكراه، فعميو غضبه مف ا، كقد جاء في الكش
اآلية نزلت فيمف فيًتنيكا فىٍارتىٌدكا عف اإلسالـ بعد دخكليـ فيو، ككاف فييـ مف أيٍكًرهى، فأجرل كممة 

                                                 
 [.45] الفرقاف:  (1)
 [.5] الزخرؼ:  (2)
 (.206األحمدم، معجـ األفعاؿ المتعدية بحرؼ )ص (3)
 (.2/1109الزمخشرم، الكشاؼ )مج (4)
 [.101] النساء:  (5)

 (.206األحمدم، معجـ األفعاؿ المتعدية بحرؼ )ص(6) 
 [.11] الكيؼ: (7) 
 .(206-205ينظر، األحمدم،  معجـ األفعاؿ المتعدية )ص(8) 
 [.106] النحؿ: (9) 
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مف طابت بالكفر نفسيوي، كعاد إليو أٌما  الكفر عمى لسانو، كىك معتقده لإليماف، فال شيءى عميو،
)شرح( تضٌمفى معنى الفعؿ فالفعؿ ، (1)مف غير إكراه، فيؤالء ىـ مف باءكا بغضب مف ا

)طاب( فتعٌدل تعديتو )بالباء(، كقيؿ: إف الفعؿ شرح بتعٌديو )بالباء( الدالة عمى اإللصاؽ 
، كحقيقة معتقدىـ، كما كانت )الالـ( كال غيرىا مف حركؼ الجر  كالمصاحبة، كشفت خبيئة القـك

 أف تصكر ىذا المعنى.

َبحرؼَاالختصاص:َ(الصبر)تعٌدمَ

ًُجَِ٪ة ﴿قاؿ تعالى:  ْخ
َ
َٟ ثِأ َٟ َٚإ٩ٍِّ ِّ (2)﴾ َواْوِِبْ ِۡلُْس٥ِ َرب

 

األصؿ أف يتعدل الفعؿ )صبر( بحرؼ االستعالء )عمى(، كلكٌنو تعٌدل ىنا بالالـ الدالة عمى 
( ىنا  االختصاص في أصؿ معناىا، مما دفع بعض المفٌسريف إلى القكؿ بأٌف الفعؿى )صبىرى

(، فتعٌدل  ـى تعديتو، أك أٌف الفعؿ باؽو عمى معناه في داللتو عمى تضٌمف معنى الفعؿ  )استسم
ًئفى الن ٍفًس، مرتاح الباؿ، ىذا  الثبات؛ ألٌف األمر مختص بحكمو الخالؽ جٌؿ في عياله، فكيٍف ميٍطمى

 ما تىًشي بو )الـ االختصاص( الميعىد م بيا الفعؿ.

َبحرؼَاإللصاؽ:َ(الظمـ)َتعٌدم

سَْ٪ة ٨٦ِ  ﴿قاؿ تعالى:  َٕ ٧َُ٤ٮا ثَِ٭ةُث٥ٍّ َب َْ ْٮَن َوَم٤َه٫ِِ َذ َٔ ٮَسَٰ ثِآيَةدَِ٪ة إَِلَٰ ِْٚؿ ِْٕؽ٥ِ٬ ٦َّ (3)﴾ َب
 

( فتعدل مثمو بالباء؛ ألٌف ظمـ يتعدل بنفسو  جاء في البحر أٌف الفعؿ)ظمـ( تضٌمف معنى)كىفىرى
 شؾ أف داللة ، كال(4)عادة، كقيؿ: )الباء( سببية؛ أم:  ظممكا أنفسيـ بسببيا فالمفعكؿ محذكؼ

 حرؼ اإللصاؽ عمى مالزمة الظمـ ليـ رغـ ما جاءىـ مف البينات، حجة عمييـ كعمى عنادىـ.

 بحرؼ االستعالء: (المماراة)تعٌدم 
َٰ ٦َة يََؿىَٰ  ﴿قاؿ تعالى:  َذذ٧َُةُرو٫َُ٩ ََعَ

َ
(5)﴾ أ

 

 عيٌدمى الفعؿ )تيمىاركف( إلى المفعكؿ الثاني بحرؼ االستعالء )عمى(، رغـ أف األصؿ تعديتو بػ 
 

                                                 
 (.621-1/620ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج(1) 
 [.48] الطكر: (2) 
 [.103] األعراؼ:  (3)
 (.4/355ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (4)
 [.12] النجـ:  (5)
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ٌمفى معنى الفعؿ )تجادلكنو(  .(1) )في( مما يدؿ عمى أٌنو ضي

 بحرؼ االبتداء: (االنتصار)تعٌدم 

َٟ َولَْٮ يََنةُء ال٤ٍّـ٫ُ ََل٩َذَۡصَ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ  ﴿قاؿ تعالى:  ِ َٰل (2)﴾ َذ
 

تضٌمف الفعؿ )انتصر( معنى الفعؿ )انتقـ(؛ أم: "النتقـ منيـ ببعض أسباب اليالؾ مف خسؼ، 
صب، أك غرؽ، أك مكت جارؼ، كلكف أمركـ بالقتاؿ؛ ليبمك بعضكـ؛ أم:  أك رجفة، أك حا

 :أم ؛كمما يؤيد ذلؾ أٌنؾ تقكؿ: نصرتو منو فانتصر؛ إذ جعمتو منتصران منو، (3)ليختبركـ"
 منتقمان، فالت ضميف لعب في ىذا المكضع دكران متميزان في إبراز داللة السياؽ.

 بحرؼ المجاكزة: (اليداية)تعٌدم 

َلََلِِ٭٥ْ  ﴿تعالى: قاؿ  ًَ  ٨ َٔ ْمِ  ُٕ ٩َخ ثَِ٭ةدِ ا٣ْ
َ
(4)﴾ َو٦َة أ

 

حيث تعٌدل اسـ الفاعؿ )ىاد( إلى المفعكؿ الثاني بحرؼ المجاكزة )عف(، مع أٌنو يتعدل بنفسو 
إلى المفعكؿ الثاني، أك بػػػػػ )إلى(، أك ينصب الثاني  بنزع الخافض، مما يدٌلؿ عمى أٌنو تضمف 

ذا تأممنا أسرار حرؼ الجر  معنى )صاًرؼ(، كىذا الكصؼ يتعدل إلى مفعكلو الثاني )بعف(، كا 
 ،ليداية الخمؽ -عميو السالـ-)عف( بداللتو عمى التنحية كالمجاكزة، نرل رغبة مف الرسكؿ 
زاحتيـ عف سبؿ الضالؿ، كلكٍف أٌنى لمف طيًمسى عمى قمبو ذلؾ.  كا 

 بحرؼ االنتياء: (خال) تعدٍّل
زُٮَجُ٭٥ ث٧َِة َذَذَط ِإَوَذا ﴿ قاؿ تعالى: َُتَِؽّ

َ
ٍْٕي َٝةلُٮا خ ُ٭٥ْ إَِلَٰ َب ٌُ ْٕ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َٝةلُٮا آ٦َ٪ٍّة ِإَوَذا َػَل َب ٮا اَّلٍّ ُٞ َ٣

ُِّس٥ْ  ِٔ٪َؽ َرب ٮُك٥ ث٫ِِ  ٤ًَُْس٥ْ َِلَُعةصَّ َٔ ٤ُِْٕٞٮنَ  ال٤ٍّـ٫ُ  ََٚل َت
َ
 .(5)﴾أ

كييعقٍّبي أبك حياف  الجر)إلى( ؼالظرؼ)مع( ك حر  )إلى( قيؿ: بمعنى )مع( مف باب التناكب بيف
ٌمفى )خال( معنى  فعؿ ييعٌدل )بإلى(، أم: انضكل، أك استكاف، أك ما  بقكلو: كاألجكد أف ييضى

الخضرم فيرل بأٌف الكصكؿ إلى أٌما  أشبيو؛ ألٌف تضميف األفعاؿ أكلى مف تضميف الحركؼ،
التصكير القرآني بٌيف أف لقاء  أسرار حرؼ الجر ال يتأت ى بما قيؿ مف نيابة أك تضميف، ذلؾ أف

                                                 
 (.8/156ينظر،  األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (1)
 [.4 :] محمد (2)
 (.8/76أبك حياف، البحر المحيط )ج األندلسي، (3)
(4)  :  [.53] الرـك
 [.76] البقرة:  (5)
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ذا لقكا الذيف آمنكا(؛ إليياميـ بأن يـ مؤمنكف، لقاؤىـ أٌما  المنافقيف بالمؤمنيف كاف عابران )كا 
برفقائيـ فيك منتيى خمكتيـ كانفرادىـ؛ لمتفكير في الكيد لممسمميف، كالنيؿ منيـ، كما كاف ىذا 

ما قيؿ مف تناكب، أك تضميف فال أٌما  ء الغاية،المعنى ليتحقؽ إاٌل بحرؼ الجر الداؿ عمى انتيا
 .(1)يىٍعديكاف أف يككنا تخريجان لتعدية غير مألكفة

 بدؿ  حرؼ االستعالء (الكعاء)حرؼ 

٧َُ٤ْٕٮنَ  : ﴿قاؿ تعالى ْٮٍم َح َٞ ِّ ًًّة ٣ ِ َؿب َٔ ٤َْخ آيَةد٫ُُ ُْٝؿآ٩ًة  ْزَث٥ْ٬ُُ   * ٠َِذةٌب ُِٚىّ
َ
َْٔؿَض أ َ

بَِنًيا َو٩َِؾيًؿا َٚأ
ُٕٮنَ ذَ  َٟ ِظَضةٌب   *  ُ٭٥ْ ََل يَْك٧َ ِ ٮ٩َة إََِل٫ِْ َوَِّف آذَا٩َِ٪ة َوٌْٝؿ َو٨٦ِ ثَحْ٪َِ٪ة َوبَحْ٪ ُٔ ة دَْؽ ٍّ٧ ِز٪ٍٍّح ِمّ

َ
َوَٝةلُٮا ٤ُُٝٮُبَ٪ة ِػ أ

َ٪ة ََعِم٤ُٮنَ   .(2)﴾َٚةْخ٢ْ٧َ إِجٍّ

كٌنةه ييعىٌقبي الزمخشرم عمى دخكؿ )في( عمى أكٌنة، قائالن: "ىاٌل قيؿ: عمى قمكبنا أ
(؟ قمتي إٌنما ىك عمى نمط كاحد؛ ألٌنو ال فرؽ بيف  ليتناسب الٌنظـي مع ما بعده )كفي آذننا كقره

، فالزمخشرم أخذ بالتناكب بيف حرؼ )في( (3)قكلؾ: قمكبنا في أكنة، كعمى قمكبنا أكنة"
لحرؼ كلكف المتأمؿ إليثار النظـ القرآني في اآلية السابقة ، ك)عمى( في تفسيره ليذه اآلية

َػَذ٥َ ال٤ٍّـ٫ُ  ﴿قاؿ تعالى: الكعاء )في( المعٌبر عف حالة أكلئؾ القكـ ًلتىعىٌنًتًيـ في قبكؿ اليداية، 
َٰ َق٧ِِْٕ٭٥ْ  َٰ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ َوََعَ َِٗنةَوةٌ   ََعَ ثَْىةر٥ِْ٬ِ 

َ
َٰ خ ، فال تحزف أٌييا النبي فمست المسؤكؿ عف (4)﴾َوََعَ

رى عف استغالؽ قمكب الجاحديف مثؿ حرؼ الكعاء في إعراضيـ، فما كاف لحرؼ آخر أف ييعىبٍّ 
كيعرض الخضرم الستخداـ حرؼ االستعالء في ، ىذا المقاـ  فكأف قمكبيـ في كعاءو مختكـ

مكضع يصح فيو حرؼ الكعاء، كفي مكضع آخر يأتي بحرؼ الكعاء، فيبدك ككأٌف في األمر 
ِٟ َُت٤٧َُْٮنَ  ﴿ًسران، ال بيٌد مف كشفو، مف ذلؾ: قكلو سبحانو كتعالى:  ْ٤ ُٛ ٤ًََْ٭ة َوََعَ ا٣ْ َٔ  .(5)﴾َو

يقكؿ الزمخشرم: "كعمى األنعاـ كحدىا ال تحممكف، كلكف عمييا كعمى الفمؾ في البر 
: ىاٌل قيؿ: كفي الفمؾ قمت معنى اإليعاء، كمعنى االستعالء،  كالبحر، فإٍف قمتى

ّ َزوَْصْيِ ازْجَْيِ ٤َُْٝ٪ة امْح٢ِْ ذًَِ٭ة ٦ِ ﴿ ، نحك قكلو تعالى:(6)كالىمامستقيـ"
 .(7)﴾٨ ُكٍ

                                                 
 (.50ينظر، الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص (1)
 [.5-3] فصمت:   (2)
 (.2/1083الزمخشرم، الكشاؼ )مج (3)
 [.7] البقرة:  (4)
 [.80:] غافر (5)
 (.2/1081الزمخشرم، الكشاؼ )مج (6)
 [.40] ىكد:   (7)
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أليس ىذا مف باب اإلقرار بالتناكب بيف الحركؼ؟! كالبدييي أنو تفسير ال يىًشي ببالغة السياؽ، 
كييعىٌقبي الخضرمُّ عمى مجيء حرؼ االستعالء تارة، كحرؼ الكعاء أخرل، بأن و مف باب اختالؼ 

ٍمؿي بػ )في( إلى ا لفمؾ في أحدى عشرى مكضعان في القرآف، ككيمُّيىا مكاطفي األحكاؿ؛ "إٍذ تىعىدٍّم الحى
تستدًعي حرؼى الظرفية، كجميعييا يىٍمتىفُّ اي فييا عمى ًعباده؛ بتنجيتيـ مف خطر الطكفاف، 
ٍكفىيـ أمنان، فيـ مستقركف في الفمؾ آمنيف، حتى غىدت ليـ الفمؾي  كاألمكاج العاتية، لييبىدٍّؿى اي خى

 .(1)أرضو يابسة" ككأنيا مسكفه في
ال٤ٍّـ٫ُ  ﴿أٌما المكاطف التي أكًثرى فييا حرؼ االستعالء، فقد جاءت في ستو، منيا: قكلو تعالى:

ُز٤ُٮنَ 
ْ
ةَم ٣َِۡت٠َُْجٮا ٦ِ٪َْ٭ة َو٦ِ٪َْ٭ة دَأ َٕ جْ

َ
٢َ ٣َُس٥ُ اْۡل َٕ ِي َص ٤ًََْ٭ة َظةَصًح  * اَّلٍّ َٔ ٮا  ُ٘ ُٓ َوَِلَج٤ُْ َو٣َُس٥ْ ذًَِ٭ة ٦ََ٪ةِٚ

ِٟ َُت٤٧َُْٮنَ ِػ ُوُؽورِ  ْ٤ ُٛ ٤ًََْ٭ة َوََعَ ا٣ْ َٔ ، "فاالستعالء فييا ىك األنسب معنى، كاألٍكفؽي (2)﴾  ُك٥ْ َو
، في خمؽ األنعاـ، كما أكدعو فييا مف منافعى لإلنساف -تعالىلفظان، فالغرض التذكيري ًبنعمًة ا 

امؿ، إاٌل إذا أيًريدى الداللةي كاألصؿي في الحمؿ أف يتعد ل )بعمى(؛ ألف  المحمكؿ يستعمي ظيرى الح
فالحمؿي  ،التناسبي المفظيأٌما  عمى أف  الحامؿى صار كعاءن لممحمكؿ، لغرضو يستدعيو النظـ ،

عمى الفمؾ، جاء ميٌتسقان مع الحمؿ عمى ظيكر األنعاـ، كال يتأتى حرؼ الظرفية في ىذه الحالة؛ 
ـى ال تىٍصميحي أٍف تككفى كعاءن" ألٌف األٍنعا
كٌف المتأمٍّؿى لما ذىبى إليو الخضرم، يدرؾ أٌنو ال ل، (3)

يعدك أف يككف ضربان مف التأكيؿ، الذم قاؿ بو البصريكف، تفسيران لتعٌدل فعؿ بحرؼ جر لـ 
يىٍعتىٍدهي، كىك أحد الكسائؿ المعتمدة عندىـ مف رىدٍّ الحرؼ إلى أصؿ معناه، فإٍف استعصى أٌكؿى بما 

اٌل كاف الت   ٍف كاف الخضرم في تأكيالتو أكثر عمقان، كأبعدى إدراكان لطبيعة يتٌفؽي كالمفظ، كا  ضميف، كا 
كنجد الخضرم في مكضع آخر يقر ، السياؽ، خاصةن أٌنو لـ يمتفت إلى خيار آخر لمتفسير

ببراعة الزمخشرم في كشفو عف سر كضع كٌؿ مف حرفي الظرفية كاالستعالء المكضع الذم ال 
٨َ ﴿ ينيض بو سكاه، في قكلو تعالى: َِٰت ٢ُْٝ ٨٦َ يَْؿزُُُٝس٥ ٦ِّ َمََٰن رِْض  ٱلكٍّ

َ
ْو   ٢ُِٝ ال٤ٍّـ٫ُ   َواْۡل

َ
ِإَو٩ٍّة أ

جِيٍ  َلٍل ٦َّ ًَ ْو ِػ 
َ
َلَٰ ٬ًُؽى أ َٕ كًلؼى بيف حرفي الجر الداخميف (4)﴾إِيٍّةُز٥ْ ٣َ ، "فإف قمت كيؼ خي

؛ ألٌف صاحبى الحؽٍّ كأٌنوي ميٍستىٍعؿو عمى فرس  جكاد، كصاحبى عمى اليدل كالضالؿ؟ قمتي
 .(5)الض الًؿ كأٌنو ميٍغمىسه في ظالـ"

                                                 
 (.60لخضرم،  مف اسرار حركؼ الجر )صا (1)
 [.80-79] غافر:  (2)
 (.62الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص (3)
 [.24] سبأ:   (4)
 (.2/970ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
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ْػَؿَج يََؽهُ ل٥َْ يََسْؽ يََؿا٬َة: ﴿تعالىقاؿ  
َ
كمف لطيؼ ما جاء في القرآف مغايران فيو بيف ، (1)﴾إَِذا أ

َٙ ال٤ٍّـ٫ُ ﴿ حرفي االستعالء كالكعاء قكلو تعالى:  ن َُيِْك
َ
حَِّبةِت أ ِي٨َ ١َ٦َُؿوا الكٍّ ٨َ٦ِ اَّلٍّ

َ
َٚأ

َ
ثِِ٭٥ُ  أ

ُؿونَ  ُٕ َؾاُب ٨ِْ٦ َظًُْر ََل يَْن َٕ ًَُ٭٥ُ ا٣ْ تِ
ْ
ْو يَأ

َ
رَْض أ

َ
ِْٕضـِي٨َ   * اْۡل ٤َّجِِ٭٥ْ َذ٧َة ٥٬ُ ث٧ُِ َٞ ُػَؾ٥ْ٬ُ ِػ َت

ْ
ْو يَأ

َ
ْو  * أ

َ
أ

َٰ َُتَٮٍَّف َٚإِنٍّ َربٍُّس٥ْ لََؿُءوٌف رٍِّظ٥ًٌ  ُػَؾ٥ْ٬ُ ََعَ
ْ
ف  ، إف  القكؿى ًبأف  )في( بمعنى )عمى( كأ(2)﴾يَأ

األلكسي فقد أٌما  )عمى( بمعنى )في(، ال يكشؼ شيئان مف أسرار النظـ القرآني في ىذه اآليات،
رأل أف "في التٌقٌمًب حركتيف، كال كذلؾ التخكؼ، كقيؿ: لٌما كاف التقٌمبي شاغالن لإلنساف مف 

)عمى( بمعنى  التخكُّؼي فال يقـك بو إال القمب، كقيؿ إف  أٌما  مختمؼ أقطاره عيد  لىو كعاءن،
كنجد بعد ذلؾ الخضرم يميؿي إلى ما بىدأ بو األلكسي تفسيره في التمييز بيف التقمب ، (3))مع("

كالتخكؼ "فإيثار )في( مع التقمب، قصد بو اإلدالؿ عمى قدرة ا في الكصكؿ باالنتقاـ إلى مف 
ٍقتًرًفي السيئاًت في كامًؿ  يريد، بالغان ما بمغ مف القكة كالجبركت، كذلؾ ألف  التقمبى يعني أػفٌ  مي

االستعالءي أٌما  صحتيـ، ككماؿ سيمطاًنيـ، كرغـ ذلؾ لـ ييٍعًجزكا ا الذل أطبؽ عمييـ بعذابو،
فمناسب لمتخكؼ؛ إذ فيو داللةه عمى أف ا زادىـ عذابان فكؽ عذابيـ، كىك بالءه كاف قد كقع بيـ 

، فأصابيـ بأمراًض الذعًر كالقمًؽ كافت  .(4")قاًد الراحًة كاألمفً مف قبؿي
َالتعدمَبحرؼَاالستعالء:

٨َ ٠َسَِيةٍ ﴿ قاؿ تعالى:  َِ ُك٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ ِػ َمَٮا ْؽ ٩ََۡصَ َٞ ٨ِْ٘   َوَيٮَْم ُظَ٪ْيٍ   ٣َ دُُس٥ْ ٥َْ٤َٚ ُت َضَجذُْس٥ْ ٠َْثَ ْٔ َ
إِذْ أ

ْذُ  رُْض ث٧َِة رَُظَجْخ ُث٥ٍّ َوَلٍّ
َ
٤ًَُْس٥ُ اْۡل َٔ ةَْٝخ  ًَ ٪ُس٥ْ َمحًْبة َو ْؽثِؿِي٨َ َٔ َوََعَ ﴿قاؿ تعالى:  ،(5)﴾٥ ٦َّ

ُكُ٭٥ْ وَ  ُٛ ٩
َ
٤ًَِْ٭٥ْ أ َٔ ةَْٝخ  ًَ رُْض ث٧َِة رَُظَجْخ َو

َ
٤ًَِْ٭٥ُ اْۡل َٔ ةَْٝخ  ًَ َٰ إَِذا  ٮا َظّتٍّ ُٛ ِي٨َ ُػ٤ِّ ن َلٍّ الٍَّلزَحِ اَّلٍّ

َ
٪َّٮا أ َّ

٤ًَِْ٭٥ْ َِلَذُٮُبٮ َٔ  ٨َ٦ِ ال٤ٍّـ٫ِ إَِلٍّ إََِل٫ِْ ُث٥ٍّ دَةَب 
َ
، الفعؿ ضاؽ يتعدل عادة )بالباء(، كما في (6)﴾اَم٤َْضأ

ةَق ثِِ٭٥ْ َذرًَْع ﴿قكلو تعالى:  ًَ ة ِسَء ثِِ٭٥ْ َو ًَ ة َصةَءْت رُُق٤َُ٪ة لُٮ ـى أكًثرى حرؼي االستعالء ، (7)﴾َول٧ٍَّ فىًم
في ىذيف المكضعيف؟ أىك مف باب التناكب بينو كبيف حرؼ اإللصاؽ، أـ أٌف ىناؾ أسراران كراء 

ية غير المعتادة؟ الميتأمؿي لحالًة المسمميف في اآليتيف السابقتيف مف سكرة التكبة يرل ىذه التعد
                                                 

 [.40:] النكر (1)
 [.47-45] النحؿ:   (2)
 (.391-390-7/389األلكسي،  ركح المعاني )ج (3)
 (.69ؼ الجر )صالخضرم،  مف أسرار حرك  (4)

 [.25] التكبة:  (5) 
 [.118] التكبة:  (6)
 [.77] ىكد:  (7)
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( غركرىـ بكثرتيـ، فأطبؽ عمييـ العدك، كشت تى شمميـ، إٍذ لـ يعكدكا قادريف 25في األكلى آية )
دك ان عمى الخركج مف ًمٍحنىًتًيـ، لكال أف تداركيـ ا بمطفو، فكأف  األرضى غىدٍت أماميـ ع

ٌمًفيفى بعد 118ييحاصرىـ، كفي اآلية الثانية مف سكرة التكبة ) ( تصكيره ألحكاؿ الثالثًة الميخى
ييـ كأبناؤىـ، فىغىدىًت  مقاطعة المسمميف ليـ، فحاصرتيـ الكحدةي بعد أف نىبىذىىـ الجميع، حتى أزكاجي

فيؿ يقكل أمُّ حرؼو ، (1)األرضي غاضبةن عمييـ؛ مشاركةن في حصارىـ، فال يستطيعكف فكاكان 
سكل حرًؼ االستعالء أف ينيض بكؿ تمؾ المعنى، كأف يصكر حالة القكـ النفسية في تمؾ 

 الظركؼ الحرجة؟!

َالتعٌدمَبحرَاالستعالءَبدؿَحرؼَاالختصاص:

٤ًََْ٭ة ٦َة ا٠ْتََكَجْخ  : ﴿قاؿ تعالى َٔ ٨ِ ا٬َْذَؽىَٰ َٚ ﴿ :عىٌز اسميوي -، كقكلو (2)﴾لََ٭ة ٦َة ٠ََكجَْخ َو ٧َة ٦ٍّ إِجٍّ
ِك٫ِ  ْٛ ٤ًََْ٭ة َحْ٭َذِؽي نِلَ َٔ  َّ٢ ٌِ ٢ٍّ َٚإِج٧ٍَّة يَ ًَ  .(3)﴾َو٨٦َ 

التباس معنى )عمى( بمعنى )الالـ( كىما نقيضاف، أمر غريب، إذ جرل استخداـ )الالـ( في 
، كما في اآليتيف السابقيف كىذا ما  المساف العربي فيما يقع بالٌنٍفًع، ك)عمى( فيما يجمبي الض ررى

ْمُؿ٩َة َوَٚةَر اَلٍّ٪َّٮرُ ﴿الزمخشرم عند تفسيره لقكلو تعالى:  أكده
َ
ّ َزوَْصْيِ   َٚإَِذا َصةَء أ

ْٟ ذًَِ٭ة ٨٦ِ ُكٍ َٚةْق٤ُ
ْٮُل ٦ِ٪ُْ٭٥ْ  َٞ ٫ًَْ٤ِ ا٣ْ َٔ  َٜ َٟ إَِلٍّ ٨٦َ َقَج َ٤٬ْ

َ
، كما جيء (4)﴾ازْجَْيِ َوأ ؛ إٍذ ًجيء بػ )عمى( مع سىٍبًؽ الٌضارٍّ

٪ٍّة اْۡلُْكَنَٰ ﴿، في قكلو تعالى: (5)نافعبػ )الالـ( مع سبؽ ال ْخ لَُ٭٥ ٦ِّ َٞ ِي٨َ َقَج إاٌل أٌف ، (6)﴾إِنٍّ اَّلٍّ
كًلؼى كثيران في نظـ القرآف، مما ييعىدُّ خركجان عف ظاىر ما تقضيو ىذه الحركؼ، مف  ىذا قد خي

٨ دِي٪ِ ﴿ذلؾ قكلو تعالى:  َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٨٦َ يَْؿدَؽٍّ ٦ِ٪ُس٥ْ  َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
ْٮٍم ُُيِجَُّ٭٥ْ يَة خ َٞ ِ ِِت ال٤ٍّـ٫ُ ث

ْ
٫ِ ََٚكٮَْف يَأ

ٍة ََعَ ا٣ََّْكِٚؿِي٨َ  ٍـّ ِٔ
َ
ذ٣ٍٍِّح ََعَ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِي أ

َ
جاء حرؼي االستعالء )عمى( دااٌلن عمى أٌنوي ، (7)﴾َوُيِعجَّٮ٫َُ٩ أ

( محمكده، يزيدي قدرى الميٍؤمًف شرفان؛ ألٌنو تذلؿ القكل الرفيع الشأف، لمف ىك دكنو قدران كمكانةن،  ")ذيؿٌّ
، كىذا ييدلٍّؿي عمى أىمية تدبر السياؽ الكارد خاللو حرؼ (8)ال ذيؿ  الٌضعًؼ كاالستكانة كالقير"
                                                 

 (.79-78ؼ الجر )صك ينظر،  الخضرم،  مف أسرار حر (1) 
 [.286] البقرة:  (2)
 [.15] اإلسراء:  (3)
 [.27] المؤمنكف:  (4)
 (.2/768ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
 [.101] األنبياء:  (6)
 [.54] المائدة:   (7)
 (.85الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص (8)
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، كًمٍثمييا قكلو تعالى:  ِلّ ﴿الجر، كعدـ التسرع في الحكـ بنيابةو، أك تضميفو َواْػِْٛي لَُ٭٧َة َصَ٪ةَح اَّلَّ
ـى أبكيؾ، منقادان ألكامرىما، كال ذـ  في ذلؾ، كال ، أٍم: كيٍف المقي(1)﴾٨َ٦ِ الؿٍّمْحَحِ  كر الذليؿ أما

؛ ألف  طاعتيما مف طاعة ا كفي تخريج الزمخشرم آلية )المائدة( السابقة، يتساءؿ ، عيبى
م في الذىؿي ، قائالن: "ىاٌل قيؿ: أًذل ة لممؤمنيف، أعزة عمى الكافريف؟ قمت فيو كجياف أحدىما: أف ييضى

كالثاني: أٌنيـ مع  كالعطؼ، ككأٌنو قيؿ عاطفيف عمييـ عمى كجو التذلؿ كالتكاضع، معنى الحنك
 ،(2)شرفيـ كعمك شأنيـ عمى المؤمنيف خافضكف ليـ أجنحتيـ"

كال رأل فيما ذىب إليو الخضرم إاٌل استميامان لما جاء بو الزمخشرم في تفسيره ليذه اآلية 
 الكريمة.

َالتعٌدمَبحرؼَاالستعالء:
ِٛيَ : ﴿لىقكلو تعا ِّٛ َُ ِي٨َ إِذَا ا٠َْذةلُٮا ََعَ  * َوي٢ٌْ ٧ُْ٤ِّ٣ َز٩ُٮ٥ْ٬ُ  * يَْكَذٮُْٚٮنَ  انلٍّةِس  اَّلٍّ و وٍّ

َ
ِإَوَذا ََكلُٮ٥ْ٬ُ أ

ونَ   .(3)﴾ُُيِِْسُ
القائمكف بالتناكب يركف أف )عمى( نائبة عف )مف(؛ ألف  )اكتاؿ( تتعد ل بػ)مف( ك 

ٍف رأينا فيو بيعدان عف المقصكدالبصريكف يركف أٌف الفعؿ )اكتاؿ( تضٌ  (، كا  ـى كى  ،مف معنى الفعؿ )حى
أٌما ،(4")الفٌراء فقد قاؿ: "اكتمتي عمى الناس: استكفيتي منيـ، كاكتمت منيـ: أخذتي ما عمييـأٌما 

الخضرم فيرل أٌنو عيًدؿى عف الحرؼ المعتاد لتعدية الفعؿ )اكتالكا( إلى حرؼ االستعالء )عمى(؛ 
مًؿ كالغيٌبف كاإلضرار، الكاقًع بمف تعامؿ معيـ، كلك ظىؿ  عمى أصؿ تعديتو بػ )مف( إيذانان بالت حا

لما تأٌتي ىذا المعنى، كما ييًشيير الخضرمُّ إلى أف اختالس بعض حركؼ الفعؿ )كالكا( مع 
ة اآلخر، كازديادىا مع أنفسيـ )اكتالكا( يىشي بالتطفيؼ كالسرقة؛ ألف  زيادة المبنى دالةه عمى زياد

 .(5)المعنى
َبحرفيَاالنتياء،َكاالستعالء:َ(راغ)تعٌدمَ

٫ِ٤٬ِْ قاؿ تعالى: ﴿
َ
ًبة ثِةَْل٧َِيِ ، كقكلو تعالى: ﴿(6)﴾ََٚؿاَغ إَِلَٰ أ ٤ًَِْ٭٥ْ َِضْ َٔ  .(7)﴾ََٚؿاَغ 

                                                 
 [.24] اإلسراء:   (1)
 (.1/295الزمخشرم، الكشاؼ )مج (2)
 [.3-1] المطففيف:   (3)
 (.3/246الفٌراء، معانى القرآف )ج (4)
 (.95-94ينظر،  الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص (5)
 [.26] الذاريات:   (6)
 [.93] الصافات:  (7)
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فىتعدٍّم الفعؿ إلى ما بعده في كؿ آية جاء كفقان لما يقتضيو المكقؼ، ففي آية الذاريات تعد ل 
ٍيًمًو كسىٍعًيًو،بػ)إلى( الدال ٍنتىيى مى استعالؤه مائالن عمى تمؾ اآللية أٌما  ة عمى انتياء الغاية، إٍذ أىىميوي مي

 ،ضربان، كتحطيمان فال ييناسبو الكصكؿ بؿ االستعالء، كالقير، الٌذم في ظاىره أٌنوي عمى اآللية
ـى آليةن مف دكف ا ذى ىذه األصنا ٍف ات خى كىك في الحقيقة عمى مى
كىذا إٍف دىؿ  عمى شًيءو فإن ما ، (1)

 يدؿُّ عمى أسرار التٍعًديىًة بيذه األحرؼ، فال يجكز بحاؿ أٍف نمر  عمييا مركر الكراـ دكف تدبر.
 تعٌدم الفعؿ )آمف( بالباء تارة، كبالالـ أخرل:

ن يُْؤ٦ُِ٪ٮا ٣َُس٥ْ : ﴿قاؿ تعالى
َ
ٮَن أ ُٕ ٧َ ُْ َذَذ

َ
 (2)﴾أ

إذا تعٌدل بالباء فإنو يتضمف أٌما  لالـ أفاد التسميـ كاإلذعاف:قيؿ إف الفعؿ )آمف( إذا تعٌدل با
ة : ﴿معنى اإلقرار كالتصديؽ، نحك قكلو تعالى َلةَ َوِم٧ٍّ ًِْت َوُي٧ًُِٞٮَن الىٍّ َ٘ ِي٨َ يُْؤ٦ُِ٪ٮَن ثِة٣ْ اَّلٍّ

ٮنَ  ُٞ أك  كقاؿ الزمخشرم: "أٌما تعديتو )فبالباء( لتضٌمنو معنى )أقٌر(،، (3)﴾َرزَْرَ٪ة٥ْ٬ُ يُ٪ِٛ
 .(4))اعترؼ(؛ أم:  يعترفكف كيثقكف بأٌنو الحؽ"

 بحرؼ اإللصاؽ: (أىًمفى )تعٌدم 
٦َ٪٫ُْ ثِِؽيَ٪ةٍر َلٍّ يُؤَ قاؿ تعالى: ﴿

ْ
٨ْ إِن دَأ َٟ َو٦ِ٪ُْ٭٥ ٦ٍّ هِ إََِلْ ةٍر يَُؤدِّ َُ ٦َ٪٫ُْ ثِِٞ٪

ْ
٢ِ٬ْ ا١ِْ٣ذَةِب ٨ْ٦َ إِن دَأ

َ
هِ َو٨ْ٦ِ أ دِّ

 ِ٫ًَْ٤ َٔ َٟ إَِلٍّ ٦َة ُد٦َْخ   .(5)﴾َٝةن٧ًِة إََِلْ
أبك حياف فيقكؿ : أٌما  ذىب السيكطي إلى أٌف )الباء( في اآلية السابقة تفيد االستعالء )عمى(،

، قاؿ الطبرم: "كالباء في قكلو (6)"قيؿ إنيا لإللصاؽ، كقيؿ بمعنى )عمى(، كقيؿ بمعنى )في("
 .(7")عميو )بدينار( ك )عمى( يتعاقباف في ىذا المكضع، كما يقاؿ: مررت بو، كمررت

كبٌيف الفخر الرازم كىٍجوى صحًة التعدية بالحرفيف، فقاؿ: "يقاؿ: أمنتو بكذا، كعمى كذا، كما يقاؿ: 
 .(8")مررت بو، كعميو، فمعنى )الباء( إلصاؽ األمانة، كمعنى )عمى( استعالء األمانة

ت كيتساءؿ الخضرم عف إيثار حرؼ اإللصاؽ دكف حرؼ االستعالء في ىذا المكضع بالذا
"فاليٍمؤتىمىفي عيٌدمى إلى األمانة في القرآف الكريـ )بعمى( إف كاف عاقالن، يممؾ حرية اإلرادة 

                                                 
 (.100(، كالخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص373األصفياني، الراغب، المفردات )صينظر،  (1)
 [.75] البقرة:   (2)
 [.3] البقرة:   (3)
 (.1/21ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (4)
 [.75] آؿ عمراف:  (5)
 (.1/159(، السيكطي، االتقاف )ج2/524األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (6)
 (.3/317تفسير الطبرم )جالطبرم،   (7)
 (.8/107الرازم، الفخر ، التفسير الكبير )ج (8)
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كالتصٌرًؼ، كاألمانة عميو تعنى: اإلشراؼى كالحفاظ... ك )عمى( بحكـ معناىا ترمز إلى استعالء 
ًتو، كاستحكاـ أمره عمى ما أيٍكتيًمف عميو الميٍؤتمىف بقك 

ثَة٩َة ٦َة ﴿عالى: ، كما في قكلو ت(1")
َ
َٝةلُٮا يَة خ

َٙ ِإَو٩ٍّة َلُ نَلَةِوُعٮنَ  َٰ يُٮُق ٦َ٪ٍّة ََعَ
ْ
َٟ ََل دَأ َ  .(2)﴾ل

أٌما التعدية )بالباء( كما في أية آؿ عمراف السابقة فيقكؿ الخضرم: "ليس في السياؽ ما 
، كالحفاظى مف )ا تىمىف( ييٍخشى فيو عمى  )الميٍؤتىمىف( مف عدكاف خارجي يتطمب اإلشراؼى لٍمكي

ٌنما ييٍخشىى مف ذات المٍؤتىمىف عمى األمانة  كاستعالمو بقكتو كفكره، دفاعان عٌما أؤتمف عميو، كا 
 .(3")كالتصاقو بيا كتمٌكنو منيا

فالقكؿ بأف ىذا الحرؼ )عمى( ينكب عف ذاؾ )الباء( في ىذا المقاـ، أك العكس في 
ذاجة، ال تميؽ بتدبر لغة كريمة مقاـ آخر، دكف تدبر السياؽ: ضربه مف السطحية كالس

الذل ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو  -عز  كجؿ  -األصكؿ، فما بالؾ حيف يتصؿ األمر بكالـ ا 
 كال مف خمفو، الذل تحٌدل بو األنس كالجف، أٍف يأتكا بمثمو إلى قياـ الساعة، كأٌنى ليـ ذلؾ.

َالتعٌدمَبحرؼَاإللصاؽَبدؿَاالستعالء:
رُْض َوََل يَْسُذ٧ُٮَن ال٤ٍّـ٫َ يَ قاؿ تعالى: ﴿

َ
ىَٰ ثِِ٭٥ُ اْۡل َىُٮا الؿٍُّقٮَل لَْٮ تَُكٮٍّ َٔ ُؿوا َو َٛ ِي٨َ َز ٮ٦َْهٍِؾ يََٮدَّ اَّلٍّ

 .(4)﴾َظِؽيًسة
فطف الفٌراء إلى داللة )الباء( في ىذا السياؽ عند تفسيره ليذه اآلية حيث يقكؿ: "تمنى 

ئرى الدكابٍّ يكـ القيامة، يقاؿ ليا ككني ترابان، ثـ الكافركف لك يسككف بالتراب؛ ألٌف الكحكشى كسا
ييـ لبعض: تعالىٍكا فٍمنىقيٍؿ إذا سيًئمنا: كاً ما كين ا  يىٍحيىا أىؿي الجن ًة، فإذا رأل ذلؾ الكافركف، قاؿ بىٍعضي

دُّكفى أن ييـ كانكا  مشركيف، عندىا ييٍختىـي عمى أفكاىيـ، كييؤذفي لجكارحيـ فتشيد عمييـ، عندىا يىكى
، كقد استيدل الخضرم بما قالو الفٌراء حيث يقكؿ: "عندما يرل (5)ترابان، كلـ يكتمكا ا حديثان"

، كال يٍنيىضي بيذا (6)الكافركف أىكاؿى يـك القيامة يتمنكف أٍف يككنكا ترابان يتداخؿ مع تراب األرًض"
( فالصكرة مختمفة، إٍذ ال تزيدي القكؿ بأٌنيا بمعنى )عمىأٌما  المعنى سكل حرؼ اإللصاؽ )الباء(،

                                                 
 (.180الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص (1)
 [.11] يكسؼ:  (2)

 (.181ينظر،  الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص(3) 
 [.42] النساء:  (4)
 (.270-269ص  1الفٌراء، معاني القرآف )ج (5)
 (.187ركؼ الجر )صالخضرم،  مف أسرار ح (6)
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عف أف تككف األرض قبكران ليـ، كىذا المشيد ال يصكر ما بيـ مف حسرة، كفزع مف تمؾ 
 األىكاؿ.

َالتعٌدمَبحرؼَاإللصاؽَبدؿَالكعاء:
ْؽ ث٫ِِ ٩َة٤َِٚحً  ﴿قاؿ تعالى:   .(1)﴾َو٨َ٦ِ ال٢ًٍِّْ٤ َذَذَ٭ضٍّ

 .(2)كعاءه زماًنيٌّ لمتيٌجد""قيؿ: )الباء( بمعنى )في(؛ ألٌف الميؿى ظرؼه ك 
، (3)أٌما نديـ فاضؿ فيقكؿ بالت ضميف حيث رأل "أف )تيجد( بمعنى )منح(؛ كالتيجد منحة ربانية"

القكؿ بالداللة أٌما  كال مسكغ لمقكؿ بالت ضميف بحاؿ في ىذه اآلية، كعمى تمؾ الصكرة التي كردت،
ـى لـ يٍؤتى ا ذا السياؽ؟! لذا رأينا الخضرم يعٌمؿ لمتعدية بػ بحرؼ )في( في ى لظرفية )لمباء(، فىًم

دكف قصد  ،)الباء( بقكلو: "حيف تدخؿ )الباء( عمى المكاف فإٌنيا تدؿ عمى كقكع الحدث بو
نحك قكلو  ،احتكاء المكاف لو، كتمٌكًنو فيو، بؿ مجرد المالبسة كااللتصاؽ بأم جزء مف أجزائو

ْق١َ٪ُخ ٨ِ٦ ذُ : ﴿تعالى
َ
بٍَّ٪ة إِِنّ أ يٍِّّت ثَِٮاٍد َدْيِ ذِي َزْرٍع رٍّ ، فقد دلت الباء عمى عدـ تمٌكنيـ (4)﴾رِّ

ُك٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ ثَِجْؽٍر : ﴿في ىذا المكاف كاستقرارىـ فيو، حيث ال تتكفر مقكماتي الحياة، كمثميا ْؽ ٩ََۡصَ َٞ َو٣َ
ذ٣ٍِّحٌ 

َ
٩ُذ٥ْ أ

َ
الباء( الكاقعة في كعميو فإف )، (6)، إذ لـ تكف بدر حصنان يحتمي المسممكف بو"(5)﴾َوأ

إذا حاكلنا أٌما  الزماف تدؿ عمى مالبسة الحدث لمزمف كٌمًو ككقكعيا في أم جزء مف أجزائو،
كٍلنىتىأمٌؿ قكلو تعالى في آيتي ، استبدالو بػ )في( فيذىبي المعنى المراد، كال تيٍدرؾ بالغة السياؽ

ثَْىةر٥٬َُْ  يََسةدُ ﴿في األكلى  -عىٌز اسميوي -البقرة كالحديد، حيث يقكؿ: 
َ
ُٙ خ َُ ةَء   ا٣َِْبُْق َُيْ ًَ َ

َُك٧ٍَّة أ
َنْٮا ذ٫ًِِ  ٤َْيِ ﴿، كفي األخرل: (7)﴾ لَُ٭٥ ٦ٍّ ْٛ ٮا ال٤ٍّـ٫َ َوآ٦ُِ٪ٮا ثِؿَُقٮِلِ يُْؤدُِس٥ْ ٠ِ ُٞ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا اتٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

٢َٕ ٣ٍُّس٥ْ ٩ُٮًرا َت٧ُْنٮَن ث٫ِِ  شي بػ )في( في سياؽ ككف اإلضاءة "فتعدل الم، (8)﴾٨٦ِ رٍّمْحَذ٫ِِ َويَْض
أٌما  ليست لمكافريف، بؿ إضاءةي بىٍرؽو خاطفة لمف حكليـ، يحاكلكف المشيى فيتخٌبطيكف، كيتعثركف،

                                                 
 [.79] اإلسراء:  (1)
 (8/130األلكسي،  ركح المعاني )ج (2)
 (.241-240فاضؿ، التضميف في القرآف الكريـ )ص (3)
 [.37] إبراىيـ:   (4)
 [.123] آؿ عمراف:   (5)
 (.190ينظر،  الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص (6)
 [.20] البقرة:   (7)
 [.28] الحديد:   (8)
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مع المؤمنيف فنكري اليدايًة مالصؽ ليـ، يٌدليـ كيرشدىـ في أحمؾ الظممات؛ فيك قائـ 
 .(1)لمنفعتيـ"

 ٌف لكؿ مقاـ الحرؼ القادر عمى القياـ بو.فال يميؽ في ىذا المقاـ القكؿ بالتناكب؛ أل
َالتعٌدمَبحرؼَاإللصاؽَبدؿَاالبتداء:

ثَۡؿارَ ٱإِنٍّ قاؿ تعالى: ﴿
َ
ـَاُصَ٭ة ََكُٚٮًرا ۡۡل س  ََكَن ِم

ۡ
ُبٮَن ٨٦ِ ٠َأ َِٔجةُد  * يَۡۡشَ ة يَۡۡشَُب ثَِ٭ة  ًۡ٪ا ِ ٱَخ  هللٍّ

ا ِضيا ۡٛ ُؿوَجَ٭ة َت ّضِ َٛ  .(2)﴾ ُح
ة يَۡۡشَُب ثَِ٭ة  ﴿: مف ماء كذا، قاؿ تعالى: أمكذا ككذا؛ "تقكؿ العرب شىًرٍبتي بماء  ًۡ٪ا ، (3)﴾َخ

كيبدك البعد عف المراد في القكؿ بالتناكب بيف )الباء( ك ، (4)المعنى يشربيا أك يشرب منيا"
ًصؿ فعؿي ف الزمخشرم أٌما  )مف( في ىذه اآلية الكريمة، جعؿ )الباء( عمى أصميا، فقاؿ: "كى

ؿي غايتو، كأٌما العيف )الشرب( بحرؼ االبت ٍبدىأي شربيـ، كأك  داء )يشربكف مف كأس(؛ ألٌف الكأس مى
أٌما الخضرم فيمزج بيف ما ، (5)فبيا يمزجكف شرابيـ بالخمر، كما تقكؿ: شربت الماء بالعسؿ"

، يجدكف في رحابيا متعة  ـٍ يي قالو الزمخشرم كالقائميف بالت ضميف، حيث يقكؿ: "كالعيف ميٍستىراحي
، كسعادة النفس، فالكأس بأيدييـ، كىـ عمى حافة العيف يشربكف، كيٌمما فرغت ملكىا، كلذة العيف

 .(6)الشراب ممزكجة بمذة العيف، فػ)الباء( دالة عمى التصاقيـ بالعيف كقربيـ منيا"
، بؿ التمذذ بماء  دي بو ما ييذًىبي العطشى كال شؾ أف القكؿ بالت ضميف كأٌف الشربى ال ييٍقصى

ما ذىب إليو أٌما  عٌما ذىب إلى الزمخشرم، ،الممزكج بما أراده ا، ال يقؿُّ بالغةن العيف 
الخضرم فقد أكقعو في تناقض عندما قاؿ: )كيٌمما فرغٍت ممؤىا(؛ إٍذ يىٍعًني ىذا أٌف )الباء( بمعنى 

تأٌممىو  لذا يرل الباحث أف التخريج كالتأكيؿ ال ييٍحكـ عميو بالقبكؿ أك الرفض، إاٌل بعد، )مف(
دراؾ ما يشي بو مف أسرار بالغية، بعيدان عف األحكاـ الميٍسبقة، كاليكل.  كا 

َالتعٌدمَبحرؼَاإللصاؽ:
ْض٨ِ ﴿قاؿ تعالى:  ْػؿََصِن ٨َ٦ِ الِكّ

َ
ْظَك٨َ ِب إِذْ أ

َ
 .(7)﴾َوَْٝؽ أ

                                                 
 (.193-192خضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )صال (1)

 [.6-5] اإلنساف:  (2) 
 [.6] اإلنساف:  (3)
 (.575ابف قتيبة،  تأكيؿ مشكؿ القرآف )ص (4)
 (.1313-2/1312الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
 (.197الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر )ص (6)

 [.100] يكسؼ: (7) 
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كما جاء في نفس المكضع، أٌف )أحسف( تضمف معنى ، (1")قيؿ: ")الباء( نابت عف )إلى(
ذل يتعدل بػ )الباء( فيؿ قيًصدى مجرد إيصاؿ اإلحساف إليو، كانتيائو إليو؛ لنقكؿ إٌف )لطؼ( ال

ـٍ قصد مالزمة إحساف ا ليكسؼ   ؟)الباء( بمعنى )إلى( طكاؿى حياتو، كلـ  -عميو السالـ-أ
ـى  -عميو السالـ-، لكف أليس معنى مالزمة إحساف ا ليكسؼ (2)يفارقو لحظة لطفو بو، فىًم

الت ضميف، كقيًبؿ التأكيؿي أليس كؿ منيما كسيمة لمكشؼ عف أسرار البالغة في النظـ  ريًفضى 
 كسياقاتو؟!

َالتعٌدمَبحرؼَاإللصاؽ:
َٕؿِْش  : ﴿قاؿ تعالى ْل ث٫ِِ َػجًِيا ُث٥ٍّ اْقَذَٮىَٰ ََعَ ا٣ْ

َ
ٰـ٨َُ َٚةْقأ  .(3)﴾الؿٍّمْحَ

ثاني يريد فاسأؿ بسؤالؾ إياه خبيران؛ الخبرة، مف خمقو؟ كال يؿ المعنى اسأؿ )عنو( العمماء ذكم"ق
ك)الباء(  -عز  كجؿ  -أم:  إذا سألتو فقد سألت خبيران عالمان.. فالمسؤكؿ في الكجو الثاني ىك ا 

كالباء بمعنى )عف(، كالقكؿ الثاني  -تعالىعمى كجييا، كالمسؤكؿ في الكجو األٌكًؿ غيري اً 
ف كاف  األٌكؿ غير بعيد" يعقب الخضرم عمى التعدية بػ )الباء( في ىذه اآلية ك ، (4)أجكد، كا 

كصفاتو يجب أف  -تعالى"بأف  )الباء( بداللتيا عمى المصاحبة، تكحي بأف  السائؿى عف ذات ا 
في طمبو المعرفة عنو، مسترشدان بكحيو لمعمـ بو، فإٌنو ال يدؿ عمى ذاتو  -تعالىيستصحب ا 
رم عما ذىب إليو نديـ فاضؿ في رأيو الثاني عمى اعتداد كلـ يبتعد الخض، (5)كصفاتو مثمو"

األخير بالت ضميف في تفسير التعدية في كثير مف السياقات، مما يدٌؿ عمى أف ىذه الكسائؿ سبؿ 
مشركعة غايتيا الكشؼ عف أسرار المغة، كدقائقيا؛ إٍذ قد يككف أحديىا أٍكثرى تكضيحان في 

ـي في خدمة المعنى كالكشؼ عف  مكضع، كغيره في مكضعو آخر، فال بيدٌ  مف األخذ بما ييٍسًي
كقد تبىٌيفى مف خالؿ تتبع تعٌدل السؤاؿ بػ )الباء( أٌف المسؤكؿى عنو ميالًصؽه ، أحكالو كأسراره

 لمسائؿ ميتٍمبسه بو، قريبه منو، فػ )الباء( في ىذه األحكاؿ عمى أصؿ معناىا.
 بحرفي المجاكزة كاإللصاؽ: (التشقؽ)تعٌدم 

                                                 
 (..143األنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص (1)
 (.198ينظر، الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص (2)
 [.59] الفرقاف:  (3)
 (.388فاضؿ، التضميف النحكم في القرآف )ص (4)
 (.204الخضرم،  مف اسرار حركؼ الجر )ص (5)
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اَعً تعالى: ﴿ قاؿ رُْض َخ٪ُْ٭٥ْ ِِسَ
َ
ُٜ اْۡل ٍّٞ ٤ًََْ٪ة يَِكيٌ   يَٮَْم تََن َٔ َٟ َظْۡشٌ  ِ َٰل ُٜ  ، كقكلو: ﴿(1)﴾َذ ٍّٞ َوَيٮَْم تََن

َل ال٧ََْلن١َُِح دزَنِيًل  ٧َةِم َو٩ُـِّ َ٘ ٧َةُء ثِة٣ْ  .(2)﴾الكٍّ
ان كراء تنكع أـ أٌف ىناؾ سر  ؟فيؿ )الباء( بمعنى )عف( فتككف كاآلية السابقة مف سكرة )ؽ(

 ،الحرفيف، المالحظ أف اآلية الثانية تكشؼ عف أىكاؿ يكـ القيامة حيث تتغير طبيعة األشياء
ٍمًقيا، كال يتأتى  فيرسؿ الغماـ إلى السماء ميتدافقان غزيران، فيشققيا، تمييدان إلزالة صكرتيا كتغيير خى

اآلية الثانية فال تىٍعديك أٍف تككفى كشفان ا أمٌ  ىذا المعنى إاٌل بػ )الباء( المفيدة لممصاحبة كالمالبسة،
عمى بعث الخمؽ فتتشقؽ األرض ليخرج مىٍف في باطنيا، كىذه المعاني ال  -تعالىعف قدرة ا 

 .(3)تتأٌتي إاٌل بحرؼ المجاكزة )عف(
 بحرؼ الكعاء:  (العكدة)تعٌدم 

وا ٨ِ٦ َٝٮ٫٦ِِْ قاؿ تعالى: ﴿ ِي٨َ اْقَذ١َِْبُ  اَّلٍّ
ُ
َٟ ٨٦ِ َْٝؿَيتِ٪َة  َٝةَل ال٧ََْْل َٕ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٦َ ًُْت َواَّلٍّ َٕ َٟ يَة ُم نَلُْؼؿَِص٪ٍّ

ٮُدنٍّ ِػ ِم٤ٍّذَِ٪ة ُٕ ْو ََلَ
َ
َولَْٮ ٠ُ٪ٍّة ََكر٬ِِيَ  أ

َ
 .(4)﴾َٝةَل أ

ىؿ القكؿ بالتناكب بيف حركؼ الجر في ىذه اآلية يكشؼ مقصكدى تعدية الفعؿ )عاد( بػ 
ٍذ نقكؿ: عاد إلى البيت ػ بالتأكيد ال قيمة ليذا القكؿ؛ لذا رأينا إ ؟)في( كقد اعتاد التعدم بػ )إلى(
ذىب الشياب في حاشيتو إلى القكؿ بأٌف الًمم ةى صارت لقـك ، اجتياداتو في تخريج ىذا العدكؿ

كمف آمف معو  -عميو السالـ-شعيب بمنزلة الكعاء المحيط بيـ؛ لذا جاء تيديدىـ لشعيب 
اٌل لقيؿ: )أك لتعيكديف  إلى ًمم ًتنىا( بالعكدة إلى مٌمتيـ كاالستق رار فييا، كلـ يكتفكا بعكدتيـ فحسب، كا 

فيـ متمسككف بمٌمتيـ حريصكف عمييا، ييحيطكنيا بسياج منيع، كال يحؽ ألحدو أف يخترقىو 
كلكف رأينا مف يقكؿ بالت ضميف في ىذه اآلية الكريمة، فكاف تخريجان يستحؽ التأمؿ ، (5)خارجان 
)عاد في( فبمعنى: دخؿ؛ أم: أٌف أٌما  ، حيث جاء فيو أف: )عاد إلى( بمعنى: رجع،كالٌتدبر

م نان معنى )دخؿ(، كالدخكؿ في الشيًء ال يقتضي  الفعؿى )عاد( إذا عيٌدل بػ )في( يككف ميضى
، كلكال ىذا القكؿ لظف   ظافُّ أف شعيبان   -عميو السالـ-بالضركرة أٌف الداخؿ كاف فيو مف قبؿي

كانكا في ًمم ة الكيٍفًر، فخرجكا منيا، ثـ عادكا إلييا، كىذا ال يميؽ، كال يقكؿ بو عاقؿ، كعمى  كقكمو
ٌرجى قكؿي المصطفى  د حالكةى اإليماف: أف يككفى ) -عميو السالـ-ىذا القكؿ خي ثالثه مف كيف  فيو كجى

                                                 
 [.44] ؽ:  (1)
 [.25] الفرقاف:  (2)

 (.206-205ينظر،  الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص(3) 
 [.88] األعراؼ: (4) 
 (.4/222ينظر،  الخفاجي، الشياب ، حاشية الشياب )ج(5) 
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إاٌل ًلمىوو، كأف يىٍكرهى أف يعكد في الكفر اي كرسكلوي أحب  إليو مما سكاىيما، كأٍف ييًحب  المرءى ال ييحبُّو 
 .(1)(كما يكره أف ييٍقذىؼى في النار

"فيؿ يعنى أٌف كيؿ  ميٍؤًمفو يريد أف يذكؽ حالكة اإليماف، ينبغي أف يككف كافران، ثـ يؤمف، ثـ يكره 
 .(2)كىذا ما ال يقٌر بو ذك ليٌب" ؟أف يعكد إلى الكفر

داللة حركؼ الجر، تًشي  بكثيرو مف أسرارىا بعيدان عف القكؿ  مٌما سبؽ نستطيع القكؿ بأٌف تأٌمؿى 
ب ان عمى الحرؼ نفسو، كسر العدكؿ عنو، أك إليو مرتبطان  بتناكبيا، سكاء كاف ىذا التأٌمؿي ميٍنصى

 بالفعؿ الذل عيٌدم بو فيما ييعرؼ بالت ضميف، أك التأكيؿ.
 بحرؼ الكعاء: (المسارعة)تعٌدم 

حَّ قاؿ تعالى: ﴿
َ
َْٚٮا٬ِِ٭٥ْ َول٥َْ يَة خ

َ
ِي٨َ َٝةلُٮا آ٦َ٪ٍّة ثِأ ؿِ ٨َ٦ِ اَّلٍّ ْٛ ٮَن ِػ ا٣ُْس ُٔ ِي٨َ يَُكةرِ َٟ اَّلٍّ ٩ ـُ َ٭ة الؿٍُّقٮُل ََل َُيْ

 .(3)﴾دُْؤ٨٦ِ ٤ُُٝٮُبُ٭٥ْ 
ٮا إَِلَٰ  ﴿معمـك أف الفعؿ )ييسىارعي( يتعٌدل بحرؼ االنتياء )إلى(، نحك قكلو تعالى:  ُٔ وََقةرِ

٨ رٍّ  َِْ٘ٛؿٍة ٦ِّ ُِّس٥ْ وََص٪ٍّحٍ ٦َ ، فيؿ العدكؿ عنو إلى حرؼ الظرفية )في( مف باب التناكب بيف (4)﴾ب
ٌمفى  الحركؼ، أـ أٌف ىناؾ سران بالغيان كراء ذلؾ؟! ذىب األلكسي إلى القكؿ بالت ضميف، "حيث ضي
يثار )في(؛ لإلشعار باستقرارىـ في  الفعؿ )يسارعكف( معنى الفعؿ )يقعكف(، فىعيٌدم تعديتو، كا 

عند الحديث عف المؤمنيف، كالطمب منيـ بالمسارعة إلى المغفرة أٌما  الكفر، كدكاـ مالبستيـ لو،
كنرل بأن و ال حاجةى إلى القكؿ بالت ضميف في اآلية السابقة؛ إٍذ أسراري ، (5)كالجنة، فىعيٌدم بػ )إلى("

تقرار في ميٍستنقًع الكفر، ال حرؼ الظرفية )في( تفي بالمطمكب، فتيبىٌيفي ًحٍرصى المنافقيف عمى االس
 :عز  كجؿ  -مجرد الدخكؿ فيو؛ لذا لـ يكتًؼ النظـي القرآني بتصكير تعٌمقيـ ًبًممًة الكفر بقكلو 

 كىٍحؿً ، بؿ صك رى ثباتىييـ عمى عقيدتيـ الفاسدة، برغبتيـ الشديدة في االستقرار في (ييسىاًرعيكفى )
 شؼ ىذه المعاني السامية لمٌنظـ القرآني.ىذه الًمٌمًة، كأٌنى لحرؼ سكل )في( أف يك

 :(عمى، كفي، كالباء)بػ: نزع الخافض، ك  (الدخكؿ)تعٌدم  -

َْٚكُؽو٬َة﴿قاؿ تعالى:  -1
َ
 .(6)﴾َٝة٣َْخ إِنٍّ ال٤٧ُُْٮَك إَِذا َدَػ٤ُٮا َْٝؿَيًح أ

                                                 
 ((.43، كأخرجو مسمـ )ص19الزبيدم،  مختصر صحيح البخارم )ص(1) 
 (.168-167الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني )ص (2)

 [.41] المائدة: (3) 
 [.133] آؿ عمراف: (4) 
 (.4/132لكسي،  ركح المعاني )جاأل (5)

 [.34النمؿ: ] (6) 
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َػةهُ ﴿قاؿ تعالى:  -2
َ
َٙ آَوىَٰ إََِل٫ِْ أ َٰ يُٮُق ة َدَػ٤ُٮا ََعَ  .(1)﴾َول٧ٍَّ

َْٚٮاًصة﴿اؿ تعالى: ق -3
َ
يَْخ انلٍّةَس يَْؽُػ٤ُٮَن ِػ دِي٨ِ ال٤ٍّـ٫ِ أ

َ
 .(2)﴾َوَرخ

٧َهِ٪ٍّحُ ﴿قاؿ تعالى:  -4 ُْ ُف ال٧ُْ ْٛ ُذَ٭ة انلٍّ حٍّ
َ
ًٍّحً  * يَة خ ًِ ْؿ ًًَح ٦ٍّ ًِ ِٟ َرا ِّ َٚةْدُػِل ِػ  * ارِْصِع إَِلَٰ َرب

 .(3)﴾َِٔجةدِي

ِِت : ﴿قاؿ تعالى -5 ِِت َدَػ٤ُْذ٥ ثِِ٭٨ٍّ َوَرَبةنُِجُس٥ُ اللٍّ ٨ نَِّكةنُِس٥ُ اللٍّ  .(4)﴾ِػ ُظُضٮرُِك٥ ٦ِّ

ًَةنِ ﴿قاؿ تعالى:  -6 ْض٨َ َذَذ ٫ُ الِكّ َٕ  .(5)﴾َوَدَػ٢َ ٦َ

ال حظ الباحث أٌف الفعؿى )دخؿ( جاء متصالن بمفعكلو مباشرةن في اآلية األكلى مف اآليات السابقة 
أٌما في اآلية الثانية )دخمكا عمى ، نزع الخافض )دخمكا قريةن( فىنيًصبى عمى الس عًة، أك عمى

يكسؼ( فقد تعٌدل بحرؼ االستعالء )عمى( كفي اآليتيف الثالثة كالرابعة )يدخمكف في ديف ا(، 
كفي اآلية الخامسة جاء متعديان بحرؼ ، ك )فادخمي في عبادم( فكانت تعدية الفعؿ بػ )في(

خيرة فالفعؿ متعد  بنفسو إلى المفعكؿ )السجف( كاآلية أٌما اآلية األ، الجر )الباء( )دخمتـ بيف(
)معو( فظرؼ متعمؽ بمحذكؼ حاؿ، كليس مف باب تعٌدم الفعؿ )دخؿ( الذل أٌما  األكلى تمامان،

 قاؿ بو الدكتكر األنصارٌم.

ـٍ أف  ىناؾ أسراران تكمف كراء كٌؿ حالة مف حاالت  فيؿ ما سبؽ مف باب تناكب الحركؼ، أ
 التعدية؟

لٌنظر إلى اآلية الثانية حيثي تىعدل الفعؿ بحرؼ االستعالء، إشارة إلى ارتفاع مكاف يكسؼ باك 
        كعٌمكه، كأٌنيـ قد كجدكا مشقة في سبيؿ الكصكؿ إليو، كالدخكؿ عميو ىكذا تصكر

ف كاف الباحث يرل أف االرتفاع معنكم، حيث السمطةي كشرفييا كالمىٍنًصبي ، (6)د.األنصارم كا 
الثالثة كالرابعة  تافأٌما اآلي، أنو، كالمشقةي، التي تٍكمفي في سبيؿ الكصكؿ إلى المسؤكؿكعمٌك ش

                                                 
 [.96] يكسؼ: (1) 
 [.2] النصر:  (2)
 [.30-27] الفجر:  (3)
 [.23] النساء:  (4)
 [.36] يكسؼ:  (5)
 (.746سرار تعدية الفعؿ في القرآف الكريـ )ص ينظر، األنصارم،  مف أ (6)
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ٍف كانت داللة حرؼ الظرفية عمى التمٌكًف كاالستقرار،  فالتعدم بػ )في(، قيؿ بمعنى )إلى( كا 
 أجدل نفعان، كأعمؽى إدراكان؛ لمعدكؿ عف حرؼ االنتياء إلى حرؼ الكعاء.

بحرؼ اإللصاؽ في اآلية الخامسة؛ إيذانان بما ينبغي أف تككف عميو الحياة في حيف كاف التعدم 
الزكجية، مف المصكؽ كالمالبسة، داللة عمى شدة االرتباط، كالقرب الركحي، كالمخالطة النفسية 

فال القكؿ بالتناكب، كال الذىاب إلى الت ضميف يمكف أف يكشؼ ما كشفو تأمؿ ، (1)بيف الزكجيف
إلى حرؼ، في تعٌدل الفعؿ )دخؿ(، كعميو فكيؿُّ سياؽ بحاجة إلى تأٌمؿو  العدكؿ عف حرؼ

كبتأمؿ تعٌدل األفعاؿ )خرج، كأتى، كجاء، ، خاص، ككسيمة أقدر عمى الكشؼ عف أسراره
كذىب(  نرل أسراران، كدقائؽى التعٌدم بحرؼ الجر، فبتنٌكًع ىذه الحركؼ تتنكع الدالالت، كتتكشؼي 

 نية.دخائؿي السياقات القرآ

كالخالصة أٌنو رغـ ما قيؿ مف فضؿ الت ضميف في الكشؼ عف مغاليؽ النظـ، كأٌنو مفتاح مف    
مفاتيح ىذه المغة، كسر مف أسرارىا؛ إٍذ إٌنو أذىبى في اإليجاز، كأجمعى لخصائص الصنعًة، كفيو 

 .(2)مف اإليماء، كالتمكيح، ما ليس في المكاشفة كالتصريح، كذلؾ أحمى كأعذب

لؾ فإن نا نجد نماذج يأتي بيا المنظٌركف لمتضميف، ال ترقى إلى ىذه المعاني، كىي إلى رغـ كؿ ذ
 السطحية أقرب، مف ذلؾ:

ٮا ث٫ِِ  ﴿قكلو تعالى:  ُٔ َذا
َ
 ، تضمف معنى أفشكا بو.(3)﴾أ

يٍِّّت ﴿كقكلو تعالى:  ْو٤ِْط ِل ِػ ُذرِّ
َ
 ، تضمف معنى بارؾ لي.(4)﴾َوأ

ُٕ  : ﴿كقكلو تعالى ٍّ٧ َٰ َلٍّ يَكٍّ َْعَ
َ
 ، تضمف معنى ييٍصغكف.(5)﴾ٮَن إَِل ال٧ََْْلِ اْۡل

 ، تضمف معنى ادخمكا.(6)﴾اْر٠َُجٮا ذًَِ٭ة﴿كقكلو تعالى: 

ِّ٭٥ِْ ﴿كقكلو تعالى:   ، تضمف معنى كفركا.(7)﴾َصَعُؽوا ثِآيَةِت َرب

                                                 
 (.174ينظر، الخضرم،  مف أسرار حركؼ الجر )ص(1) 
 (.2/20ف الكريـ )جينظر، فاضؿ، التضميف النحكم في القرآ(2) 
 [.83] النساء: (3) 
 [.15] االحقاؼ: (4) 
 [.8] الصافات: (5) 
 [.41] ىكد: (6) 
 [.59] ىكد: (7) 
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ِ  ﴿كقكلو تعالى:  ْمؿِه
َ
ٮَن َخ٨ْ أ ُٛ  ، تضمف معنى يحيدكف.(1)﴾ُُيَة٣ِ

ان٢ًَِ وَ  ﴿كقكلو تعالى:  ًَْ٪ة إَِلَٰ ثَِن إِِْسَ ٌَ  ، تضمف معنى أكحينا.(2)﴾َٝ

ِْٕض٤ُٮنَ ﴿كقكلو تعالى: ِي تَْكَذ ُْٕي اَّلٍّ ن يَُسٮَن َردَِف ٣َُس٥ َب
َ
ََسَٰ أ َٔ  ،تضمف معنى قىريب.(3﴾٢ُْٝ 

ةِ  ﴿كقكلو تعالى:  ٮَن إََِلِْ٭٥ ثِةل٧ََْٮدٍّ ُٞ  ، تضمف معنى تتقربكف.(4)﴾د٤ُْ

القائمكف بالت ضميف، أٌنييـ سبركا أغكار اآليات، كأدرككا  ما ال سبيؿ فيؿ يعنى ما ذىب إليو 
 إلدراكو، إاٌل بالت ضميف أيان كاف مستكاه؟!

محمد نديـ فاضؿ مف خمط بيف القكؿ بالت ضميف في  /يرل الباحث أٌف ما ذىب إليو الدكتكر 
مقصكد بو أٌف ىذا الحرؼ الحركؼ، كالتناكب بينيا يحتاج إلى مراجعة، فالتناكب بيف الحركؼ ال

ـى  جاء بمعنى ذاؾ، ال يمكف أف يكشؼ بالغة كال إعجازان؛ ألٌنو يستثير سؤاالن كجييان، أال كىك ًل
العدكؿ عف ىذا الحرؼ كاإلتياف بغيره؟، كىذا األمر ليس ببعيد عف الت ضميف السطحي الذل 

ـى عيدؿ عف ىذا الفعؿ إلى  أشرنا إلى نماذجو مف قبؿ، فمف حؽ المتأمؿ أف يطرح نفس السؤاؿ، ًل
 ،ذاؾ؟! حتى إٌف المعترضيف عمى الت ضميف في األفعاؿ يقكلكف: إٌف إشراب فعؿ معنى فعؿ آخر

 بحيث يككف لو ظالؿ فيو لـ يىقيٍؿ بو إاٌل المتأخركف مف الن حاة.

الكسائؿ كرغـ ذلؾ ال يسع الباحث المنصؼ إاٌل إف ييقٌر بأٌف الت ضميف في األفعاؿ كسيمةه مف 
التي ال غنى عنيا؛ لمكشؼ عف أسرار ىذه المغة بتراكيبيا المتنكعة، كلكف ليس ذلؾ عمى 
اإلطالؽ، إٍذ ال يجكز القكؿ بو في كؿ حاؿ، بؿ في أحكاؿ ال بيٌد منيا، بحيث يكشؼ بجالء 

في عمى سٌر التعبير، كركعة السياؽ، كلعؿ ما أشرنا إليو عند تخريج تعٌدل الفعؿ )يشرب(بالباء 
سكرة اإلنساف، دليؿ عمى ذلؾ، كفي نفس الكقت فإٌف القكؿ بالت ضميف بيف حركؼ الجر، كليس 
التناكب بينيا ػ بحيث يتشرب حرؼ جر معنى حرؼ آخر، دكف غياب معناه األصمي يمكف أف 
يكشؼ  دقائؽ كأسراران لمسياؽ ما كانت لتتكشؼ بدكنيا، ففي تعدم الفعؿ )دخؿ( بػ )الباء( في 

ِِت َدَػ٤ُْذ٥ ثِ٭٨ٍِّ  ﴿سبحانو كتعالى: قكلو  ٨ نَِّكةنُِس٥ُ اللٍّ ؛ إذ أعانت )الباء( عمى تحقيؽ (5)﴾ ٦ِّ
الكناية )عف الجماع( بما ال يمكف أٍف تنيض بو الحقيقة، إلى جانب ما جٌسدتو )الباء( بما فييا 

                                                 
 [.63] النكر: (1) 
 [.40] اإلسراء: (2) 
 [.72] النمؿ: (3) 
 [.1] الممتحنة: (4) 
 [.23] النساء:(5) 
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الطة النفسية بيف مف المصكؽ كالمالبسة، مف الداللة عمى شدة االرتباط كالقرب الركحي، أك المخ
ـى إذف االنغالؽ عمى كسيمة كاحدة؟  الزكجيف، فأٌنى لكسيمة أخرل أٍف تكشؼ كؿ تمؾ األسرار، فىًم
كمقاطعة الكسائؿ األخرل؟ فعند تأمؿ التعٌدم بحرؼ الجر، ال بيٌد مف تفعيؿ كؿ ىذه الكسائؿ 

ف لنرل أيُّيا أقدر عمى الكصكؿ إلى الغاية، أك التعبير عف أرقى الدالال ت، كأسمى المعاني، كا 
بدا لمباحث مف خالؿ متابعة عدد مف النماذج القرآنية، أف  الكقكؼ عمى أسرار حركؼ الجر 
بداللتيا األصمية، أٍمره في غاية األىمية، كسبيؿه ييٍعتىدُّ بو في ىذا المجاؿ، كما أف  القكؿى 

ف جنى يقكؿ في شأنو: "ككجدت في المغة بالت ضميف لو أىميتو إٍف أيٍحًسف اإلفادة منو؛ لذا رأينا اب
مف ىذا الفف شيئان كثيران ال يكاد ييحاط بو، فإذا مىٌر بؾ شيءه منو فتقب مو، كأنس بو، فإن و ًفٍعؿه مف 

، حسفه يدعك إلى األنس بيا كالفقاىة فييا"  .(1)العربية لطيؼه

كغيره، مف الخضرم  /كىذا القكؿ كغيره يدعك إلى مراجعة ما ذىب إليو الدكتكر
صرفان لالىتماـ عف تدٌبًر أسرار الحركؼ، كأٌنو يمٌثؿي عجزان نكريف لمتضميف، كالذيف رأكا فيو الم

عف الكفاء بأغراض النظـ كدكاعيو، كليس فيو أكثر مف محاكلًة تصحيح التعدٍّم بالحرؼ، ليس 
أسرار  مف شأف الفعؿ، أك االسـ التعدم بو، كذلؾ ما يجب أف نقؼ عنده، ك نحف نتكخى

ف لقكؿ باستعارة الحركؼ )التناكب بياإلعجاز في النظـ القرآني، كما أف  الخضرم حٌذر مف ا
حركؼ الجر( كاستفراغ الجيد في تطبيؽ قكاعد الصناعة؛ ألٌف ىذا كذاؾ أم )القكؿ بالت ضميف 

 كالنيابة( يحكؿ بيننا كبيف البحث في أغراض النظـ، كأػسرار كقكع الحرؼ مكقع غيره.

ذف ىذا ىك المذىب الذم يمثمو الخضرم، كيراه الكحيد لمكصؿ إلى أغراض النظـ، إ
ىماؿ لكسائؿ  كذلؾ بالكقكؼ عمى أسرار ىذه الحركؼ فحسب، كفي ىذا تضييؽ ألفؽ البحث، كا 
أثبتت دكرىا في ىذا المجاؿ؛ لذا يرل الباحث أف اإلفادة مف كؿ الكسائؿ، بعيدان عف الشكمية 

اإليغاؿ في التأكيؿ مف جية أخرل، أجدل في الكصكؿ إلى أسرار التعبير كالسذاجة مف جية، ك 
 كدقائقو.

 

 

 

 

                                                 
 (.2/94ابف جني، الخصائص )ج (1)
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َالمنصكبَعمىَنزعَالخافض:َالثالثَمبحثال

َ:تمييد

بداية ال بيد  مف تحديد المراد مف ظاىرة )نىٍزع الخافض(، باعتبارىا كسيمةن مف الكسائؿ التي      
كع ٍنزي الخافض يككف منصكبان، كما أٌف الخافض قد يككفي )حرؼى  يتعٌدل بيا الفعؿ؛ إٍذ ليس كؿُّ مى

(، أك )اسمان(؛ أم: المضاؼ. كحذؼ حرؼ الجر ال يىٍعني بالضركرة نصب ما بعده فقد  ،جرو
 يظؿ مجركران، كذلؾ الحاؿ مع المضاؼ إليو عند حذؼ المضاؼ.

ع خافضو الخافض( متابعة المنصكب بعد نز  إف ما ييٌمنا مف ىذه الظاىرة )نزعكعميو ف
، مع بياف ما بيف التعبيريف مف فركؽ في  ـٍ غيرى مٌطردو فحسب، سكاء أكاف الحذؼي مٌطردان، أ
الداللة ما أمكف؛ أم: الكشؼ عف أسرار ىذا الحذؼ، ال سٌيما أٌننا نتحٌدثي عف ىذه الظاىر في 

بر كتأٌمؿ، كما ج ًمٌنا إلى تدٌ القرآف الكريـ، فال عدكؿ فيو مف أسمكب إلى آخر إاٌل لغايةو، تحتا
المكازنة بيف آراء النحاة فيما جاء منصكبان، ككانت إحدل تكجيياًت  -بعكف ا - الباحث حاكؿي

كٌمؼ، كال تعٌسؼ في فما اٌتسؽ كالمعنى المراد، كلـ يبدي فيو ت ،النصب فيو القكؿ بنزع الخافض
ذى بو، مرجحان  اٌل  التأكيؿ أيخو في ذلؾ كٌمو بما قاؿ أعالمينا،  يديان ريد  إلى ما ىك أنسب، ميٍستى لو، كا 

 دكف التسميـ مف غير تأٌمؿ كتمحيص.

بعض األمكر التي تتصؿ بيذه الظاىرة، ابتداءن  عندؼ ك قالك كلكف قبؿ كٌؿ ىذا ينبغي 
مف العنكاف بمفرداتو لغة كاصطالحان، ثـ التأصيؿ ليذه الظاىرة عند القدامى مف عممائنا 

ما جاء مف نماذجيا في  الدراسة تىابعشركط القكؿ بيا، بعدىا تي مع بياف كالمحدثيف ما أمكف، 
تنقسـ الدراسة إلى قسميف، أٌكليما: المنصكب عمى نزغ الخافض قياسان، القرآف الكريـ، حيث 

 كاآلخر: المنصكب عمى نزغ الخافض سماعان.

َالخافضَلغة:َأكالن:َنزع

كعه، كًنًزٍيعه، كانتزعتو فانتزع: جاء في المساف "نىزىع الشيءى يىٍنًزعي ََلغة:َالنزعَ-1 ٍنزي وي نىٍزعان، فيك مى
اقتمعتو فاقتمع. كفٌرؽ سيبكيو بيف: نىزىع، كانتزع، فقاؿ: انتزع: اٍستىمىب، كنىزىع: حٌكؿ الشيءى عف 
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ٌف كاف عمى نحك االستالب" النٌزع الجذب كالقمع،  كفي مكضع آخر يقكؿ: "كأصؿي  .(1)مكضعو، كا 
: جذبيا"كمنو نىٍزعي المٌيًت ري   .(2)كًحو، كنىزىعى القكسى

ًة؛ أم:  كفي مجمؿ المغة "نىزىٍعتي الشيءى مف مكانو نىٍزعان، كيقاؿ: عاد األمري كالر ٍميي إلى الٌنٍزعى
، كفالفه قريبي المنزعًة؛ أم: قريب الًيمٍّة، كمنزعة  رجع الحؽُّ إلى أىمو، كالًمٍنزع الشديد الٌنزعو

 .(3)الرجؿ: رأيو"
، كنزعي القكس، كنزعي أٌما في أس اس البالغة، فػ: "الن ٍزعي إخراجي الشيء بشدة، كمنو نزكعي ركح الميتٍّ

 .(4)الٌدٍلًك مف البئر"
 : ضدُّ الرافع، كىك اسـ فاعؿ مف الخفض.فيكَ،الخافضَلغةَنأٌماََ-2

َثانيان:َنزعَالخافضَاصطالحان:

 لشائع عند النحكييف.: ىك اإلخراج؛ أم: الحذؼ، كىذا ىك االٌنزعيَاصطالحاَنَ-1
؛َإذَىكَعامؿَالخفض؛َأم:-2َ أف يككف حرؼى الجر  ٌما إ الجٌر، كىك الخافضَمصطمحَككفي 

ٌما أف يككف المضاؼ  عامالن لجرٍّ المضاؼ إليو  ،كىك األصؿ  عمى األرجح ػ -كا 

َثالثان:َمصطمحََنزعَالخافض:

َبنزعَالخافض: كقد  ،بالشركط المخصكصة -حرفان كاف أك اسمان  -حذؼي الخافض  المقصكد
ف كاف النزع ىك األكثر مناسبة ليذه الظاىرة  عيٌبر عنو بالحذؼ تارة، كباإلٍضمار أخرل، كا 
النحكية؛ ألٌف عالقة الخافض بالمخفكض كعالقة الشجرة بالتربة، قكية متينة فال يككف إخراجيا 

ف كاف الحذؼ أعـٌ.  إاٌل اقتالعان كجذبان بشدة كىذا ىك الٌنزعي، كا 

َرابعان:َمصطمحَالنصبَعمىَنزعَالخافض:

جاء في المعجـ المفٌصؿ في عمـك المغة أٌنو )المنصكب عمى نزع الخافض( اسـ مجركر، 
َواْػَذةَر ُمٮَسَٰ َٝٮ٫ُ٦َْ انتصب بعد فعؿ متعد  بكاسطة حرؼ جر  عند سقكطو، نحك قكلو تعالى: ﴿

                                                 
 (.8/349ب )جابف منظكر، لساف العر  (1)
 (.8/358المرجع السابؽ )ج (2)
 (.3/863ابف فارس، مجمؿ المغة )ج (3)
 (.453-452الزمخشرم، أساس البالغة )ص (4)
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المنصكب عمى التكٌسع، كالمنصكب عمى  -ان أيض –؛ أم: )مف قكمو( كيسٌمى (1)﴾َقجَِْٕي رَُصًل 
ظرؼ المكاف المحدكد، المنصكب غير المشتؽ مف أفعاؿ، نحك:   -أيضان  –السعة، كقد يككف 

، كسكف الديار، كذىب الشاـ ، كنزؿ المىكافى دخؿ المنًزؿى
، فالتعريؼ السابؽ أشار إلى نكعو بعينو (2)

، أكمف )مىٍنزكع الخافض(، كىك المنصكب ب سقاط حرؼ الجر أك ما يقكـ مقامو، بعد إ عد فعؿو
حذفو، فخرج ما ظىؿ  مجركران، كما جاء بعد حذؼ المضاؼ، كىذا ما يعنينا في ىذه الدراسة، إذف 
ىذا المصطمح أطمؽ عند النحاة عمى صكرة انتصاب االسـ بعد نزع حرؼ الجر، كلـ يطمقكه 

جعمكه مف األمكر التي ييعىٌدل بيا الفعؿ عمى صكرة إبقاء االسـ مجركران بعد نزع الخافض، كلذلؾ 
: "اعمـ أٌنؾ إذا حذفت والقاصر، كما أشار ابف ىشاـ في المغنى،  كيؤكد ذلؾ المبرد بقكل

؛ ألٌنؾ  ، فتقكؿ: اى ألفعمف  حركؼ اإلضافة مف المقسـ بو نصبًتو؛ ألٌف الفعؿ يصؿ فىيىٍعمؿي
: أىٍحًمؼي اى، ككذلؾ كؿُّ خافضو في مكض ع نصب، إذا حذفتو ككصؿ الفعؿ فىعىًمؿ في ما أردتى

 .(3)بعده"
ىػ( عف ذلؾ عندما قاؿ: "كىذا أصؿه مستمره في كؿٍّ مجركر 599كلـ يىٍبعيد الحيدرة اليمني )ت

، كيتعدل إليو الفعؿ بنفسو"  .(4)سقط منو الجار، فإٌنو يىٍنتًصبي
ليس منو، مثؿ بعض صكرو نيًصبى  مىف تكٌسع في ىذا المصطمح، فأدخؿ فيو ما ليٍكًحظى  إاٌل أٌنو

االسـي فييا بعد حذؼ حرؼ الجر في غير صكرًة كقكع الفعؿ عميو، كالٌنصًب عمى المفعكؿ 
: جئتؾ إكرامان لؾق 471ألجمو، كالمفعكؿ فيو، فعبد القاىر الجرجاني )ت  ،( يقكؿ: "فإذا قمتى

، فكاف األصؿي أف تأتيى بالالـ فتقكؿ: جئت ، ثـ تيرؾ؛ ألٌف الحاؿ فالمعنى جئتؾ إلكراـو ؾ إلكراـو
 ،تدؿُّ عميو، فمٌما حيذؼ نيًصبى ما بعده، كما يككف ذلؾ في جميع ما ييحذؼ فيو حرؼ الجر

ـي مكانو، كاألصؿي )مف مكانو("كقكلؾ ما رً  ٍمتي فكافى كذا، كزيده ال يىري
 (5). 

، طدية الفعؿ فقكعميو فإف ما ييمنا في باب النصب عمى نزع الخافض ىك ما يككف كسيمة لتع
 فال المنصكب عمى المفعكؿ لو منو، كال المنصكب عمى الظرفية كذلؾ.

 
 

                                                 
 [.155األعراؼ: ] (1)
 (.638-2/629ينظر، التكنجي كاألسمر، المعجـ المفصؿ في عمـك المغة )ج (2)
 (.679ي المبيب)ص(، كاألنصارم،ابف ىشاـ،مغن2/321المبرد، المقتضب )ج  (3)
 (.4458-1/449اليمني، الحيدرة، كشؼ المشكؿ )ج (4)
 (.1/666)ج اإليضاحالجرجاني، المقتصد في شرح  (5)
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َخامسان:َأبرزَمصطمحاتَظاىرةَنزعَالخافض:

عف أبرز ما أطمؽ عمى ظاىرة )نزع الخافض( مف مصطمحات في النحك العربي فػ: حذؼ أٌما 
سقاط الجار، كفقد الخ سقاط الخافض، كسقكط الخافض، كا  افض، كفقداف الخافض، الخافض، كا 

كالحذؼ كاإليصاؿ، كالفصؿ كالكصؿ، كاإللغاء، كاالتساع، كالتكسع، كالسعة، حتى إننا نجد عند 
بعضيـ أكثر مف مصطمح لمتعبير عف ىذه الظاىرة في المكقؼ الكاحد، كما في البحر المحيط 

عند ابف ىشاـ ألبي حياف، كمف قبمو عند سيبكيو حيث جاء بمفظ اإلضمار، كالكصؿ كالفصؿ، ك 
، (1) ح "كقد يتسع فيحذؼ حرؼ الجر"يضاإسقاط الجار، كسقكط الخافض، كعند الفارسٌي في اإل

الفراء أٌما  ،(3)، ككذلؾ أطمؽ عميو الكصؿ كالفصؿ(2)كعند سيبكيو إضمار كحذؼ الخافض
ق( "قد يحذؼ 1861كجاء في حاشية ياسيف )ت، (4) فأطمؽ "فقد الخافض، كفقداف الخافض"

، (5)الجر فيصؿ إليو الفعؿي بنفسو تكسعان، كىك الذل يسمي منصكبان عمى إسقاط الخافض"حرؼ 
كؿ ىذا إٍف دىٌؿ عمى شيء فإٌنما يٌدؿ عمى أٌف ىذه الظاىر لـ تىٍحظى بمصطمحو محٌدد، فالميـ 

مصطمح نزع أٌما  عندىـ تشخيص الظاىرة دكف االلتفات إلى االقتصار عمى مصطمح معيف،
ار استخدامو،  فكاف مف متأخرم النحاة، أمثاؿ ابف ىشاـ، كابف مالؾ، كابف الخافض كانتش
 عقيؿ، كغيرىـ.

َسادسان:َحذؼَالخافضَبيفَالقياسَكالسماع:

أجاز النحاة حذؼ بعض حركؼ الجر قياسان مٌطردان، مع)أٌف(المشددة كاسميا كخبرىا، ك)أٍف( 
أٌما  ي المفظ، معٌمميف ذلؾ بطكؿ الصمة،المصدرية كالفعؿ، ك)كي( المصدرية المجٌردة مف الالـ ف

ٍذفيو ممتنع، كأف يككف الفعؿ متعديان بحرفيف مختمفيف في  إٍف لـ يتعيف الحرؼ المحذكؼ فىحى
لى ىذا أشار ابف ىشاـ عند حديثو عف تعٌدم الالـز بػ  المعنى، نحك: )رغبتي أف تقكـ(، كا 

ٌمفى  ، كأضاؼ الدكتكر الميدم إلى حذؼ الخافض القياسي(6)إلى ، بنفسو معني فعؿ متعدٍّ  ما ضي

                                                 
 (..182)ص اإليضاحالفارسي،  (1)
 (.161-2/168ينظر، سيبكيو، الكتاب )ج (2)
 (.38-1/37ينظر، سيبكيو، الكتاب )ج (3)
 (.2/238ج ،1/261ينظر، الفٌراء، معاني القرآف )ج (4)
 (.1/33ياسيف، حاشية ياسيف عمى شرح التصريح )ج (5)
 (.839-838، كمغني المبيب، ص151-2/158ينظر، األنصارم، ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )ج (6)
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َٟ ال٧ُْْكذ٥ًََِٞ كمٌثؿ لو بقكلو تعالى: ﴿ ََ ا َؽنٍّ لَُ٭٥ْ َِصَ ُٕ ْر
َ
؛ ألٌف الفعؿ )أقعد( يتعدل بحرؼ (1)﴾َۡل

ٌمف معنى فعؿ يتعدل بنفسو كىك  -ىنا–الجر، كعيٌدل  بنفسو، فىحيذؼ حرؼي الجر؛ ألٌنو ضى
ٌف( )ألٍلزىمى
 (2). 

ذؼ سماعي، ال يقاس عميو، كيًصؼى حينان بالتكسع كما في )دخمتي أٌما ما سكل ذلؾ فالح
( كحينان بالضركرة كما في الشعر، كحينان ثالثان بالشذكذ، رغـ أٌف ما نيقؿ عف العرب كثير ، الدارى

 كما جاء في القرآف منو ليس بقميؿ، فيؿ يجكز لنا أف نحكـ بشذكذه كالحالة ىكذا؟!.
مف البحث، كالتأمؿ، كالتدبٌر في نماذجيا الفصيحة، بعيدان عف إٌف ىذه الظاىرة بحاجة لمزيد 

حاكلو تجانبيا الشكمي، كبعيدان عف المعايير الميٍعتىمىدة في القكؿ بالقياس كالسماع، كىذا ما 
 استعراض النماذج القرآنية ليذه الظاىرة. الٌدراسة مع

 :نزعَالخافضسابعان:َآراءَالنحاةَفيَإعرابَاالسـَبعدَ

كأكثر  ،الميغني: أف "محؿ )أف  كأٍف( كصمتييما بعد حذؼ الجار، نصبه عند الخميؿجاء في    
ًذؼى منو، كجٌكز سيبكيو )ت ىػ( 188النحكييف؛ حمالن عمى الغالب فيما ظير فيو اإلعراب ًمٌما حي

، (3)بعدما حكى قكؿ الخميؿ، كلك قاؿ إنساف إٌنو جرٌّ لكاف قكالن قكيان  :أف يككف المحؿُّ جران، فقاؿ
كيعقب ابف ىشاـ عمى ما سبؽ بأٌف ما نقمو جماعة منيـ، ابف مالؾ أٌف الخميؿ يرل أٌف المكضع 

سيكه فجر، كأٌف سيبكيو يرل أٌنو نصب 
(4). 

( فيقكؿ: "اعمـ أٌنؾ إذا حذفت حركؼ اإلضافة مف المقسـ بو نصبتو؛ ألٌف ق285المبر د )تأٌما  
، ككذلؾ كؿُّ خافض إذا حذفتو ككصؿ الفعؿ فعمؿ في ما الفعؿ يصؿ فىٍيٍعمىؿي فتقكؿ، اى ألفعمف  

 ،(، فيقكؿ: "إذا عىٌدًت العربي فعالن حقو أف يككف غير متعد  ق316أٌما ابف السراج )ت، (5) بعده"
 .(6) فاعمـ أف ذلؾ اتساع في المغة كاستخفاؼ، كأف األصؿ منو أف يككف متعديان بحرؼ الجر"

                                                 
 [.16األعراؼ:  ] (1)
 (.166ينظر، الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني )ص (2)
 (.682)ص المبيب معنياألنصارم، ابف ىشاـ،  (،128/ 3 سيبكيو، الكتاب )جينظر،   (3)
 (.682)ص األنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب (4)
 (.2/321المبرد، المقتضب )ج (5)
 (.1/171ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج (6)
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، "كقد يحذؼ حرؼ الجر فيصؿ الفٍعؿ إلى االسـ المحمكؼ بو ىػ(، فيقكؿ:377الفارسي )تأٌما 
، فقيؿ: اً ألفعمٌف" كذلؾ نحك: اى ألفعمف، كرٌبما أيٍضًمرى حرؼي الجرٍّ
(1). 

، ىػ(، يرل أف "مٌما ييحذؼ استخفافان لكثرتو في كالميـ كقكليـ: نصحتي زيدان 381كابف الكٌراؽ )ت
بدا؛ ألٌف ىذه األشياء قد كثرت في كالميـ فاستخٌفكىا فحذفكا كسٌميتيؾى زيدان، ككىنىٍيتيؾى أبا ع

 .(2)حرؼ الجر"

 ،ىػ(، فيرل أٌف "ىذا أٍصؿه مستمر في كؿ مجركر سقط فيو الجار599الحيدرة اليمني )تٌما أ
 .(3)فإٌنو ييٍنصب كيتعدل إليو الفعؿ بنفسو"

الجر كقكؿ رؤبة ػ كقد قيؿ لو ىػ(، فيقكؿ: "كقد يحذؼ الخافض مع بقاء 761ابف ىشاـ )تأٌما 
"  .(4) كيؼ أصبحت؟  خيرو عافاؾ ا، كقكليـ )بكـ درىـو اشتريت؟( كفي القسـ اً ألفعمف 

  ىكػ: )عجبتي منو(، كقد ييحذؼ كيبقفي أكضح المسالؾ، فيقكؿ: كيتعدل الالـز بالجار أٌما 
 ) الطكيؿ( :(كذان كقكؿ الشاعر )الفرزدؽشذالجرُّ 

َاُلصابعَي:َأمَُّإذىاًَقيؿَى َباُلكؼ  َقبيمووَََََََََأشارتَكيمىٍيبو َ(5):َالنَّاًسَشىرُّ

 حيث حذؼ الجار، كبقي االسـ مجركران كالتقدير )أشارت إلي كميبو األصابيع(، كىذا شذكذ.
 كقد ييٍحذىؼ كيينصب المجركر كىك ثالثة أقساـ:

، كقد أشرنا سماعٌي جائز في الكالـ المنثكر، نحك: نصحتيوي، كشكرتيوي  -1 ، كاألكثر ًذكري الالـً
عند الحديث عف التعٌدم بحرؼ الجٌر إلى اختالؼ آراء النحاة في ىذه الظاىرة، بيف قائؿو بزيادة 
الالـ، كآخر بأٌنيا داخمة عمى المفعكؿ الثاني، كالمفعكؿ األكؿ محذكؼ، كالتقدير )نصحتي األمرى 

 ،فتيف؛ إذا أراد إمحاض النصيحة كالرغبة في قبكليالؾ(، كثالث يرل أٌنيما تعبيراف بداللتيف مختم
 .(6)بالالـ عيٌدم الفعؿي 

 
 

                                                 
 (.218)ص اإليضاحالفارسي،   (1)
 (.322ابف الكٌراؽ ، عمؿ النحك )ص (2)
 (.458-1/449اليمني، الحيدرة كشؼ المشكؿ )ج (3)
 (.839األنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص (4)
 (.148الفرزدؽ، ديكاف الفرزدؽ)ص (5)
 .(275ينظر، البحث )ص (6)
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 )البحر الكامؿ( سماعي خاص بالشعر كمنو:  -1

ٍتنيويََََََََََََفيو،َكماَعسؿَالطريؽىَالثعمبَي َمى َيىٍعًسؿي َالكؼ  ًَبيىز  (1)لىٍدفه
 

الطريؽ( كىك عند ابف حيث حذؼ حرؼ الجر )في(، كبقي االسـ منصكبان، كالتقدير )عسؿ في 
محي الديف عبد الحميد(، حيث يقكؿ:  محمد ىشاـ ضركرة شعرية، كىذا ما يؤكده المحقؽ)

كالنصب ىنا ضركرة، ال يجكز ارتكابيا إال في الشعر خاصة، كىك مع ككنو مف ضركرات "
أف  الشعر، أكثر كركدان في شعر العرب مف بقاء االسـ مجركران، بعد حذؼ حرؼ الجر؛ مف ًقبىؿً 

حرؼ الجر عامؿه ضعيؼ، لككنو مختصان بنكعو كاحدو مف أنكاع الكممة، كىك االسـ، كالعامؿ 
 .(2) الضعيؼ ال يقكل عمى العمؿ، كىك محذكؼ"

أٌما  ،(3) كقياسيُّ كىك الذل أشار إليو ابف ىشاـ في المغني، كذلؾ في )أٌف كأٍف ككى( -3
جكز حذؼ الجار في اختيار الكالـ إال مع )أٌف الرضي في شرحو عمى الكافية، فيرل أٌنو: "ال ي

، ك أٍف( بشرط تعٌيف الجار، فييحكـ عمى مكضعيما بالنصب عند سيبكيو، كبالجر عند الخميؿ
نما جاز حذؼ الجار مع )أٌف  كالكسائي، كاألكؿ أكلى؛ لضعؼ حرؼ الجر عف العمؿ مضمران؛ كا 

 .(4)ك أٍف( كثيران قياسان؛ الستطالتيما بصمتييما"

 ،ك في حاشية ياسيف جاء أنو "قد ييٍحذؼي حرؼي الجر فيصؿ الفعؿ بنفسو إلى ما بعده تكسعان  -4
 .(5)كىك الذل يسمي منصكبان عمى إسقاط الخافض"

، ككي( في مكضع جر يأٌما الغالين ي فيقكؿ: "كاعمـ أف المصدر المؤكؿ بعد )أٍف، كأف 
 .(6) ي مكضع النصب بنزع الخافض"بالحرؼ المحذكؼ عمى األصح، كقاؿ بعض العمماء ىك ف

لكف يجب استثناء )كي(؛ ألٌف المصدرى الميٍنسىًبؾى منيا، مع الفعؿ المضارع، كاجب الجر، بالـ 
 التعميؿ الجارة، المقدرة.

ؿي في الحذؼ القياسي إلى القكؿ بالجٌر؛ ألٌف يٍ يىمً أٌما عباس حسف في النحك الكافي، فإٌنو 
عمى نزع الخافض خركجه عف األصؿ، كىذا الحذؼ القياسي ال  المحذكؼى كالمذككر، كالنصبى 

                                                 
 (، كىك مف كالـ ساعدة بف جؤية، يصؼ ريٍمحان.2/198ديكاف اليذلييف )ؽ (1)
 (.153ىامش ص 2األنصارم، ابف ىشاـ ، أكضح المسالؾ )ج (2)
 (.154-153-152-151-2/158)ج سابؽالمرجع الينظر،  (3)
 (. 149/ 5اإلسترآبادم، شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب )ج (4)
 (.1/313ياسيف، حاشية ياسيف عمى شرح التصريح )ج (5)
 (.566ي، جامع الدركس العربية  )صيالغالين (6)
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 ،الحذؼ المسمكع فيراه  مخالفان، كال يجكز محاكاة نماذجوأٌما  ، (1)يصح إال عند أمف المبس
ًذؼ فييا حرؼ الجر، كنيًصبى مجركره بعد  فيقكؿ: "كردٍت أمثمة قميمة، مسمكعة عف العرب حي

كف الديار( بدالن  ـى؛ إلسقاط  حذفو؛ منيا )تميرُّ كف بالديار، كتكجيتي مكةى، كذىبتي الشا مف تميرُّ
 –)إلى(، فيذه كممات منصكبة عمى نزع الخافض كما يقكؿ النحكيكف، كالنصب بو سماعي 

 .(2)مقصكر عمى ما كرد منيا منصكبان مع فعمو" -عمى األرجح
األرجح فيو  ،عمى ضكء ما سبؽ، نستخمص أٌف مكضع االسـ بعد الحذؼ القياسي لحرؼ الجر

 الجٌر، كيجكز النصب، إاٌل إذا اقتضى المقاـ خالؼ ذلؾ.
يجاز، كبالغة، ىذا فيما  ـى فيو مف خٌفة كا  أٌما في مكاضع الحذؼ السماعي، فاألرجح النصب، ًل
كرد في القرآف الكريـ، كفصيح كالـ العرب؛ إاٌل أٌنو رغـ كثرتو لـ يصؿ إلى حٌد القياس، كعميو 

 مى منكالو إاٌل لمف عرؼ أسرار المغة كأدرؾ ككامنيا.فال يجكز النسج ع

َنصبوَبنزعَالخافضَفيَبابَالحذؼَالمطردَ)القياس(:َ:ثامناَن َنماذجَمماَتىرجَّحى

 ما جاء مصدران ميٍنسىًبكان مف أٌف كمعمكلييا: -1
 مف خالؿ متابعة المصدر المؤكؿ الميٍنسىبًؾ مف )أٌف كمعمكلييا( منصكبان عمى نزع الخافض في

 ( مكضعان تقريبان، منيا:33تبيف أٌنو جاء في ) القرآف الكريـ،
جَْ٭ةرُ قاؿ تعالى: ﴿

َ
نٍّ لَُ٭٥ْ َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ٨ِ٦ ََتْذَِ٭ة اْۡل

َ
ةِۡلَةِت أ ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا َو ِ اَّلٍّ  .(3)﴾َوبَِۡشّ

)بأٌف ليـ(، المصدر المؤكؿ )أٌف ليـ جٌنات( في محؿ نصب عمى نزع الخافض؛ إذ التقدير: 
كىذا ما أكٌده العكبرم في )إمالء ما مىٌف بو الرحمف( حيث قاؿ: "كمكضع المصدر النصب بػ 
)بٌشر(؛ ألٌف حرؼ الجر إذا حيذؼ كصؿ الفعؿ بنفسو، ىذا مذىب سيبكيو، كأجاز الخميؿ أف 

 .(4) يككف في مكضع جر بالباء المحذكفة"
لنصب كالجر حيث رأم خالؼ ما ذىب إليو ك سبؽ أف أشرنا إلى رأم ابف ىشاـ في مسألة ا

 العكبرم، كنقؿ أٌف سيبكيو يرٌجح الجر، كأٌف الخميؿ يرل النصب.
ن يُْؤ٦ُِ٪ٮا ٣َُس٥ْ قاؿ تعالى: ﴿

َ
ٮَن أ ُٕ ٧َ ُْ َذَذ

َ
 .(5)﴾أ

                                                 
 (.164-2/163ينظر، حسف، النحك الكافي )ج  (1)
 (.168-2/159حسف، النحك الكافي )ج (2)
 [.25البقرة: ]  (3)
 (.1/25ما مف بو الرحمف )جإمالء  العكبرم،   (4)
 [.75البقرة: ]  (5)
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"الطمعي: تعمؽ النفس بإدراؾ مطمكب تعمقان قكيان، كىك أشدُّ مف الرجاء؛ ألٌنو ال يحدث إال عف قكة 
ذا ضعيؼى كاف رغبةن كرجاء"رغبةو كشديد  ذا اشتٌد صار طمعان، كا  ، كالفعؿ طمع ال (1)إرادة، كا 

يتعدل بنفسو، فقد جاء في المصباح: "طمعى في الشيء طمعان، كطماعةن، كطماعية ... كيتعدل 
كعميو فإٌف المصدر )أٍف يؤمنكا( منصكب عمى نزع الخافض، كقيؿ بؿ مخفكض ، (2)باليمزة"

 كأٌف كالجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ )تطمعكف(. بحرؼ الجر المحذكؼ،

ٰـ٫ََ إَِلٍّ ٬ُٮَ قاؿ تعالى: ﴿ ٫ٍُّ٩ ََل إ٣َِ
َ
 .(3)﴾َم٭َِؽ ال٤ٍّـ٫ُ خ

أٌما  شيد الشيءى: اٌطمىع عميو، كعاينو فيك شاىد، فالفعؿ متعد  بنفسو إلى مفعكؿ كاحد،
كعميو فإف المصدر المؤكؿ ، (4)بقةشىًيد عميو، أك لو، أك بو، فمتعد  بحرؼ الجر، كمنو اآلية السا

)أٌنو ال إلو إاٌل ىك( في مكضع النصب عمى نزع الخافض، كفي العكبرم)أٌنو( "في مكضع 
 .(5)" عز كجؿٌ  نصب، أك جٌر، كقيؿ: ىك حاؿ مف اسـ ا

نٍّ ال٤ٍّـ٫َ قاؿ تعالى: ﴿
َ
ًَْعَِيَٰ  َذَ٪ةَدد٫ُْ ال٧ََْلن١َُِح َو٬َُٮ َٝةن٥ٌِ يَُىِلّ ِػ ال٧ِْْعَؿاِب أ َُك بِ  .(6)﴾يُبَِۡشّ

المصدر المؤكؿ )أٌف ا يبٌشرؾ( في محؿ نصب المفعكؿ الثاني لمفعؿ نادم تكسعان، أك 
منصكب عمى نزع الخافض، إٍذ التقدير )بأٌف ا( كالالفت أٌف الشيخ محي الديف الدركيش في 

الخافض، ثـ يعقب قائالن:  إعرابو لمقرآف الكريـ، في ىذا المكضع كغيره يقكؿ: منصكب عمى نزع
كقد تكٌرر ىذا  ؟كالجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ، فكيؼ يككف منصكبان كمجركران في كقت كاحد

 .(7)في كؿ المكاضع المشابية
َ٭ة إَِذا َصةَءْت ََل يُْؤ٦ُِ٪ٮنَ قاؿ تعالى: ﴿ جٍّ

َ
 .(8)﴾َو٦َة يُْنِٕؿُُز٥ْ خ

يا ...( في محؿ نصب المفعكؿ الثاني جاء في إعراب الدركيش أٌف المصدر المؤكؿ )أنٌ 
، رغـ أٌنو قبؿ دخكؿ ىمزة النقؿ (9))ليشعر(، ككأف الفعؿ بيمزة النقؿ تعٌدل إلى المفعكؿ الثاني

                                                 
 (4/2784ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)
 (.1/338الفيكمي، المصباح المنير )ج (2)
 [.18آؿ عمراف: ]  (3)
 (.1/324جينظر، الفيكمي، المصباح المنير ) (4)
 (.128/ ص1بو الرحمف)جالعكبرم، إمالء ما مٌف  (5)
 [.39آؿ عمراف: ]  (6)
 (.1/435ينظر، الدركيش، إعراب القرآف )ج (7)
 [.189األنعاـ: ]  (8)
 .(2/431ينظر، الدركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج (9)
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كاف متعديان بحرؼ الجٌر، تقكؿ شعرت بكذا، كأشعرتؾ بكذا، الميـ إاٌل إف كاف مف باب 
ٌمف معنى فعؿو يتعدل بنفسو إلى مفعكليف، ،التضميف أٌما  نحك: )أدرل( ك )ما يدريكـ(، حيث ضي

إٍف بقي عمى حالو فيك؛ أم: المصدر المؤكؿ منصكب عمى نزع الخافض، أم: مفعكؿ بو عمى 
ر(.  السعة لمفعؿ )ييٍشعو

ْؿَُصٮنَ قاؿ تعالى: ﴿ ٩ٍُّس٥ ُمَّ
َ
ة٦ًة خ َْ ِٔ ٩ٍُّس٥ْ إَِذا ٦ِذ٥َّْ َوُك٪ُذ٥ْ دَُؿاثًة َو

َ
يَُِٕؽُز٥ْ خ

َ
 .(1)﴾ خ

ؿ )كعدى يىًعدي( يتعٌدل بنفسو إلى مفعكليف، فالمصدر المؤٌكؿ )أٌنكـ مخرجكف( في أف الفع مف رأل
 ،محؿ نصب المفعكؿ الثاني لمفعؿ )يىًعد(، كمف رأم أنو يتعدل إلى الثاني بحرؼ الجرٍّ 

 :(2)باقي المكاضع فقد كردت حسب الترتيب اآلتيأٌما  فالمصدر منصكب عمى نزع الخافض.
 سًبكان مف )أٍف كالفعؿ(.ما جاء مصدران مينٍ  -2

عمى ضكء متابعة أحكاؿ المصدر المؤكؿ الميٍنسبؾ مف )أف المصدرية كالفعؿ(، ال حظ الباحث 
أٌنو جاء في عدة مكاضع منصكبان عمى نزع الخافض، عمى سبيؿ المفعكؿ بو عمى السعة، كقد 

 تقريبان، منيا: ( مكضعان 88بمغت ىذه المكاضع )
ِ٭ْؽ٩َة قاؿ تعالى: ﴿ َٔ ِٓ َو ٍّ٠ ة٠َِِٛي َوالؿَّ َٕ ةنَِِٛي َوا٣ْ ٍُّ َؿا ثَحِّْتَ ل٤ِ ِ٭ّ ََ ن 

َ
إَِلَٰ إِثَْؿا٥ًَِ٬ ِإَوْق٧َةِخ٢ًَ أ

ُضٮدِ   .(3)﴾الكَّ

 ،يجكز أف تككف )أف( مصدرية، كالمصدر المؤكؿ في محؿ نصب بنزع الخافض
تفسيرية، ألٌنيا  كالتقدير )بأٍف طٌيرا(؛ ألٌف الفعؿ عيد يتعدل بحرؼ الجٌر، كيجكز أف تككف )أف(

 .(4) مسبكقة بجممة فييا معنى القكؿ دكف حركفو )عيد(
ن يُْؾ٠ََؿ ذًَِ٭ة اْق٫٧ُُ ﴿ تعالى:قاؿ 

َ
َٓ َمَكةِصَؽ ال٤ٍّـ٫ِ أ ٪َ ٍّ٨ ٦ ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ َ

 .(5)﴾ َو٨ْ٦َ أ

( ثالثةي أكجوو، أٌكليا: في مكضع النصب عمى البدؿ مف  يجكز في المصدر المؤكؿ )أٍف ييٍذكىرى
بدؿ اشتماؿ(، كالثاني: في مكضع نصب عمى المفعكؿ لو، كالتقدير )كراىة أف يذكر( مساجد )

فيككف منصكبان عمى نزع الخافض، مفعكالن لو، ال بو، كالثالث: أف يككف في مكضع جر تقديره: 

                                                 
 [.35المؤمنكف: ]  (1)
، 37عػػػػراؼ:، األ138-19-13، األنعػػػػاـ:2، المائػػػػدة:25، النسػػػػاء:195-86، آؿ عمػػػػراف:282-67البقػػػػرة: ] (2)

، 2، الكيػػػػػػؼ:62-2، النحػػػػػػؿ:66ػػػػػػػ 58-49، الحجػػػػػػر:5، إبػػػػػػراىيـ:48-9-2، يػػػػػػكنس:56، التكبػػػػػػة:12األنفػػػػػػاؿ:
 [.18، القمر:22، الدخاف:2، النمؿ:111المؤمنكف:

 [.125البقرة: ]  (3)
 (.1/171( ، ك الدركيش، إعراب القرآف )ج553/ 1ينظر، األندلسي، أبك حياف ، البحر المحيط ) ج (4)
 [.114البقرة: ]  (5)
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ًذؼى  ذا حي )مف أف يذكر(، كالجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ )منع(، إذ يقاؿ: منعو مف كذا، كا 
 .(1) نتصب ما بعده، يككف الن صبي عمى نزع الخافض، أم: )مفعكؿ بو عمى السعة(الجارُّ فا

ْزَواَصُ٭٨ٍّ قاؿ تعالى: ﴿
َ
ن يَ٪١ِْع٨َ أ

َ
٤ُٮ٨٬ٍُّ أ ٌُ ْٕ  .(2)﴾ََٚل َت

(، كرأل أبك  )أٍف كالفعؿ( بعدىا، مصدر مؤكؿ، منصكب بنزع الخافض، كالتقدير )مف نكاًحيف 
ف كاف (3)ى البدؿ مف الضمير )ىٌف( بدؿ اشتماؿحياف، أٌف المصدر في مكضع نصب عم ، كا 

الثاني فبحرؼ الجر، فمٌما أٌما  األٌكؿ أظير؛ ألٌف الفعؿ )عضؿ( يتعدل إلى مفعكؿ كاحد بنفسو،
 حيذؼ، انتصب ما بعده، كال لبس في الحذؼ.

َنَل قاؿ تعالى: ﴿ ْٛ ن َت
َ
ذَةِن ٦ِ٪ُس٥ْ أ َٛ ِ ةن ٍَّ خ   .(4)﴾إِذْ ٧٬ٍَّ

)أف كالفعؿ المضارع( في مكضع النصب، عمى نزع الخافض المصدر المؤكؿ مف 
كالتقدير )بأف تفشال(، كيجكز الذىاب بالمصدر إلى الجر فيككف الجار كالمجركر متعمقاف 

 .(5)كالتقدير: بأٍف تفشال عف القتاؿ" بالفعػؿ؛ "ألٌف)ىـٌ( تتعٌدل بػ )الباء(،
ن يُْۡشَ قاؿ تعالى: ﴿

َ
ُِْ٘ٛؿ أ َٟ ل٨٧َِ يََنةءُ إِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ ََل َح ِ َٰل ُِْ٘ٛؿ ٦َة ُدوَن َذ  .(6)﴾َك ث٫ِِ َوَي

جاء في معاني القرآف، أٌف المصدر )أف ييشرؾ بو( منصكب عمى نزع الخافض، كالتقدير عنده: 
الدركيش فيرل أٌف المصدر في محؿ أٌما  ،(7) )إف ا ال يغفر ذنبان مع شرؾ كال عف شرؾ(

، كالقكؿ الثاني أكلى؛ ألٌنو بعيد عف (8) يغفر )الشرؾ بو(نصب مفعكؿ بو )ليغفر(، كالتقدير ال 
 التأكيؿ، يؤيده تعدٍّم الفعؿ )غفر( بنفسو إلى المفعكؿ، نحك: غفر ا ذنبؾ.

ن يَُسٮَن َخجًْؽا ٤ِّ٣ٍّـ٫ِ قاؿ تعالى: ﴿
َ
َٙ ال٧َِْكًُط أ  .(9)﴾٨ٍّ٣ يَْكتَ٪١ِ

ل يؤيٌد ذلؾ أٌف الفعؿ نزع الخافض، كالذب مصدر )أف يككف عبدان( منصكبان جاء ال
)استنكؼ( ال يتعٌدل بنفسو، بؿ بحرؼ الجر، كالتقدير )عف أف يككف عبدان(، فيككف المنصكب 

                                                 
 (.1/59ينظر، العكبرم، ما مف بو الرحمف )ج (1)
 [.232البقرة: ]  (2)
 (.228(، كينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ص1/97ينظر، العكبرم، ما مف بو الرحمف)ج (3)
 [.122آؿ عمراف: ]  (4)
 (.1/296الفٌراء.، معاني القرآف)ج (5)
 [.48النساء: ]  (6)
 (.1/272الفٌراء، معاني القرآف )ج ينظر، (7)
 (.2/37ينظر، الدركيش، إعراب القرآف )ج (8)
 [.172النساء: ]  (9)
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مفعكالن  بو عمى السعة، كاألكثر القكؿ بأٌف الجار المحذكؼ كالمجركر )المصدر( متعمقاف بالفعؿ 
 لمسيح عبكديتو .)استنكؼ(، كىذا ىك األرجح مع ىذا الفعؿ؛ إلٌنو ال يقاؿ: استنكؼ ا

َؿابِ قاؿ تعالى: ﴿ ُ٘ ٰـََؾا ا٣ْ ُزٮَن ٦ِس٢َْ ٬َ
َ
ْن أ

َ
َضـُْت أ َٔ َ

المصدر )أف أككف(، منصكب بنزع  .(1)﴾ أ
 .(2)الخافض، كالتقدير )بأف أككف(، أك أٌف الجار كالمجركر متعمقاف بالفعؿ

ٮَن ٨٦ِ قاؿ تعالى: ﴿ ُٔ ِي٨َ دَْؽ ْخُجَؽ اَّلٍّ
َ
ْن أ

َ
 .(3)﴾ُدوِن ال٤ٍّـ٫ِ ٢ُْٝ إِِنّ ٩ُِ٭ًُخ أ

أم: )عف عبادة الذيف( فالمصدر منصكب بنزع الخافض، كاألرجح القكؿ بأٌف الجار 
(ك   .المجركر متعمقاف بالفعؿ )نيييتي

ُِّبُ٭٥قاؿ تعالى: ﴿ ٤ًَِْ٭٥ْ ُقٮَرةٌ دُجَج َٔ َل  ن ُتزَنٍّ
َ
ٮَن أ ُٞ  .(4)﴾َُيَْؾُر ال٧َُْ٪ةِٚ

ٌنما بحرؼ الجررأل المٌبرد أف الفعؿ )يحذر( ال يتعدل بنفس ، كعميو فالمصدر المؤكؿ . (5)و، كا 
نزع الخافض )أف تنزؿ(، أك أٌف الجار المحذكؼ كالمجركر )المصدر( متعمقاف ب منصكب 

 عمى أف يقع المصدر منصكبان   -أيضان  –بالفعؿ )يحذر(، كالصكاب أف ىذا الكجو جائز، كجائز 
ذىران مف بو؛ إذ جاء في المصباح:  المفعكؿ ًذر حى باب تىًعب، بمعنى استعٌد كتأٌىب، فيك حاذر حى

ًذر الشيءى إذا خافو فالشيء محذكر، كبالتضعيؼ يتعدل إلى الثاني فتقكؿ: حٌذرتيوي  ًذر، كحى كحى
 .(6)الشيءى 

يٍّ قاؿ تعالى: ﴿ َٰ َوادِلَ ٍّ َوََعَ ٧َْخ ََعَ َٕ جْ
َ
َٟ ا٣ٍِّّت خ ٧ََْٕذ ِ ْم١َُؿ ٩

َ
ْن أ

َ
ِْٔن أ ْوزِ

َ
 .(7)﴾ َوَٝةَل رَِبّ أ

يجكز أف يككف المصدر )أف أشكر( في محؿ نصب مفعكؿ بو ثافو لمفعؿ )أكزع(، كذلؾ إذا 
اني بحرؼ الجر، جاء في المصباح: تضٌمف معنى الفعؿ )أليـ(، ألٌف الفعؿ أكزع يتعدل إلى الث

أكزعو اي الشكر أٌما  .كزعتيو عف األمر أىزىعيوي كىٍزعان مف باب كىىب: منعتو عنو، كحبستو،..

                                                 
 [.31المائدة: ]  (1)
 ( 377/ ص2ينظر، الدركيش، إعراب القرآف كبيانو)ج  (2)
 [.56األنعاـ: ]  (3)
 [.64التكبة: ]  (4)
 .(3/213ينظر، المبرد،المقتضب )  (5)
 (.1/126، المصباح المنير )جينظر، الفيكمي (6)
 [.19النمؿ: ]  (7)
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، كيجكز دكف تضميف أف يككف منصكبان عمى نزع الخافض، كالتقدير )بأف (1) أللؼ:)أليمو(با
 .(2)كلمزيد مف الشكاىد القرآنية ينظرأشكر(، 

)الحذؼَغيرَالمٌطردَلمخافض(:َ:تاسعاَن َنماذجَمفَالمنصكبَبنزعَالخافضَسماعٌياَن

بيؿ المفعكؿ بو عمى ضكء استقراء مكاضع المنصكب  بنزع الخافض )السماعي(، عمى س
منيا ما كاف راجحان القكؿ  تقريبان، ( مكضعان 52اتساعان، في القرآف الكريـ تبٌيف أٌنيا جاءت في )

 كمنيا ما كاف متساكيان مع القكؿ بالتضميف فيو، كمنيا ما بدا فيو التكٌمؼ كالتأكيؿ البعيد. ،بو
 ما يترجح نصبو عمى نزع الخافض: -1

حً إِنٍّ ال٤ٍّـ ﴿قاؿ تعالى:  ًَ ٮ ُٕ ة َب ن يَْۡضَِب ٦ََسًل ٦ٍّ
َ
 .(3)﴾٫َ ََل يَْكَذْعِِي أ

 لفالمصدر المؤكؿ )أف يضرب( في محؿ نصب مفعكؿ بو، إٍف كاف الفعؿ )يستحيي( يتعد  
بنفسو، أك في محؿ نصب بنزع الخافض إٍف كاف يتعدل بكاسطة حرؼ الجر، فقد جاء في 

، قاؿ األخفش يتعدل بنفسو، كبالحرؼ، فيقاؿ: المصباح: "استحيا منو، كىك االنقباض كاالنزكاء
استحييتي منو، كاستحييتو، كفيو لغتاف، إحداىما لغة الحجاز، ك بيا جاء القرآف بياءيف، كالثانية 

 .(4)لتميـ بياء كاحدة"
٧َةمَ  ﴿قاؿ تعالى:  َ٘ ٤ًَُْس٥ُ ا٣ْ َٔ ٤ٍّ٤َْ٪ة  َّ  .(5)﴾َو

، يىًظؿ، مف  باب  )ضرب( ظاللة: داـ ًظٌموي .... كظٌمؿ: امتد جاء في المصباح: "ظىؿ  الٌنياري
" ، فالفعؿ الـز ، كميظٌمؿى ًظٌمو، فيك ميًظؿ 
كالتقدير  ،، كعميو )فالغماـ( منصكب بنزع الخافض(6)

إذا تضمف معنى الجعؿ، فالغماـ منصكبه مفعكالن بو، لكف لفت الدكتكر األنصارم أٌما  )بالغماـ(،

                                                 
 (.2/657ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج (1)
-98-68، النسػػػػاء:193-88، آؿ عمػػػػراف:282-282-267-169-167-98-67-67-57-26البقػػػػرة: ] (2)

، 126-69-63، األعػػػػراؼ:158-72-14، األنعػػػػاـ:84-49-11-2، المائػػػػدة:113-127-131-153-176
، 58-49، إبػػػػراىيـ:15، يكسػػػػؼ:46، ىػػػػكد: 184-87-72-62-54-47-46، يػػػػكنس:44، التكبػػػػة:9األنفػػػػاؿ:
، 82-22-51، الشػػػػػعراء:17، النػػػػػكر:32، المؤمنػػػػػكف:26، الحػػػػػج:83، األنبيػػػػػاء:77-39، طػػػػػو:68-36النحػػػػػؿ:
، 17-15، األحقػاؼ:28، الػدخاف:11، الزمػر:22، الصػافات:6-4، ص68، يػس:33، سػبأ:91-45-36النمؿ:

 [.2، ؽ:15القمر: ،17الحجرات:
 [.26البقرة: ]  (3)
 (.1/168الفيكمي، المصباح المنير )ج (4)
 [.57البقرة: ]  (5)
 (.2/386الفيكمي، المصباح المنير )ج  (6)



 

 

 332 

سٌخر ليـ الغماـ  -عز  كجؿ   -ؽ القرآني عمى أف ا إلى سر حذؼ حرؼ الجر، حيث دىٌؿ السيا
. فالقكؿ بالنصب بنزع (1)يسير بسيرىـ يظٌميـ، كلك ذيكر حرؼ الجر، لما دىؿ  عمى ىذا المعنى

 الخافض ىك األظير في الكشؼ عف جماؿ النظـ القرآني.
َ٭ة ﴿قاؿ تعالى:  ّ وِْصَ٭ٌح ٬َُٮ ُمَٮَِلّ

ٮا اۡلَْ   َو٣ُِكٍ ُٞ ِ  .(2)﴾ْيَاتِ َٚةْقتَج

جاء في إعراب القرآف لمدركيش أٌف )الخيراًت( منصكب بنزع الخافض؛ ألٌف )استبؽ( 
، كالتقدير: )إلى الخيرات( ، كيجكز إعراب )الخيرات( مفعكالن بو لمفعؿ )استبؽ( (3) فعؿ الـز

بتضمينو معنى الفعؿ )ابتدر( الذم يتعدل بنفسو، كلعؿ في حذؼ حرؼ الجر، داللة عمى أٌف 
تنافس المؤمنيف مستمر، كال يتكقؼ عند الحصكؿ عمى الخيرات، بؿ مستمر إرضاءن لرب 

 األرض كالسمكات.
٥ًِ٤ٌ  ﴿قاؿ تعالى:  َٔ َع َػْيًا َٚإِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ َمة٠ٌِؿ  ٮٍّ َُ  .(4)﴾َو٨٦َ َت

 ؛ فالفعؿ يتعدل بحرؼ الجر، مما دعا إلى( 5)جاء في المعجـ: "تطٌكع بالشيء: تىبىر ع بو، كمنو"
( أعربيا البعض صفة لمصدر محذكؼ  القكؿ بأٌف )خيران( انتصب بنزع الخافض؛ أم: )بخيرو

 .(6)سيبكيو فرأل أٌنيا حاؿ مف المصدر المقدرأٌما  )مفعكؿ مطمؽ(: تطكعان خيران،
 ،.كالراجح القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض؛ لمداللة عمى أف الت طكع عاـ في كؿ أكجو الخير

٤ًَُْس٥ْ ِإَو﴿قاؿ تعالى:  َٔ ْوََلَدُز٥ْ ََٚل ُص٪َةَح 
َ
ٮا أ ُٕ ًِ ن تَْكَۡتْ

َ
َردت٥َّْ أ

َ
 .(7)﴾ْن أ

ًذؼي المفعكؿي األٌكؿ،  )أكالدكـ( أيٍعربت مفعكالن ثانيان لمفعؿ )تسترضعكا(؛ ألٌنو داؿه عمى الطمب كحي
 .(8)كتقديره المراضعى، كأيٌد ىذا اإلعراب الزمخشرم

 .افض، كالتقدير )تسترضعكا المراضع ألكالدكـ(كقيؿ إٌف )أكالدكـ( منصكب بنزع الخ
كيرل الدكتكر األنصارم، أٌف إسقاط الخافض يكشؼ عف رغبة اآلباء، كحرصيـ عمى إرضاع 

 .(9)بأم كسيمة كانت، أكالدىـ
                                                 

 (.724ينظر، األنصارم، مف أسرار التعدم بنزع الخافض )ص (1)
 [.148البقرة: ]  (2)
 (.1/193ينظر، الدركيش، إعراب القرآف )ج (3)
 [.158البقرة: ]  (4)
 (.2/388ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج (5)
 (.1/288ينظر، الدركيش، إعراب القرآف )ج (6)
 [.233البقرة: ]  (7)
 (.1/128ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (8)
 (..728ينظر، األنصارم، مف أسرار نزع الخافض )ص (9)
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ُْٕؿوًٚة﴿قاؿ تعالى:  ٮلُٮا َْٝٮًَل ٦ٍّ ُٞ ن َت
َ
ا إَِلٍّ أ ُِٔؽو٨٬ٍُّ ِِسًّ ٰـَِس٨ َلٍّ دَُٮا ْٕـُِمٮ  َو٣َ َٰ َوََل َت َؽةَ انلََِّّكِح َظّتٍّ ْٞ   ا ُخ

َص٫َ٤ُ 
َ
َٖ ا١ِْ٣َذةُب أ  .(1)﴾َحج٤ُْ

بىٍت بىًنزع الخافض، فالتقدير )عمى عقدة( كنيقؿ عف سيبكيو أف العرب  قيؿ: إٌف )عقدة(، اٍنتىصى
، كىـ يريدكف )عمى الظير كالبطف( (2)تقكؿ: ضرب زيد الظيرى كالبطفى

 

( ال يتعٌدل بن ( معنى الفعؿ )نىكىل( ال سٌيما أٌف الفعؿ )عـز مٍّف الفعؿ )عـز فسو، كقيؿ: ضي
فتعٌدل تعديتو، كفي حذؼ الخافض داللة عمى المبالغة في النيي عف عقد  ،الذل يتعدل بنفسو

، كعمى نفس المنكاؿ (3)النكاح في الًعدة، كال حتى التفكير في ىذا األمر؛ لمخالفتو ألحكاـ الشرع
ُمٮا ﴿تعالى:  وجاء قكل ـَ َٔ ٥ًِ٤ٌ ِإَوْن  َٔ  ٌٓ َلَق َٚإِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ َق٧ًِ ٍُّ  .(4)﴾ا٣

 أم: )عمى الطالؽ(، أك بتضميف )عزمكا( معنى )نككا(.
ًُْذَ٭ة َمْؿَي٥َ ﴿قاؿ تعالى:   .(5)﴾ِإَوِنّ َق٧ٍّ

تقكؿ  ،قاؿ العكبرم: "الفعؿ )سمٌى( يتعٌدل إلى المفعكؿ الثاني تارة بنفسو، كتارة بحرؼ الجر
"العرب: سىٌميتؾ زيدان، أ  .(6) ك بزيدو

كعميو فإٌف )مريـ( في أحد الكجييف منصكبة بنزع الخافض، لكٍف ىؿ الداللة كاحدة؟ بالتأكيد ال؛ 
ٍزء  مقت لتككف عابدة لربٍّيا، كليست العبادة مجٌرد جي ألٌف حذؼ الخافض دىٌؿ عمى أٌف )مريـ(  خي

 مف حياتيا، بؿ كؿُّ حياتيا.
ُٔ ﴿قاؿ تعالى:   َٟ ِ َٰل ٢ْ َذ َٕ ْٛ ٧ًْ٤ة ََٚكٮَْف ٩ُْى٫ًِ٤ِ ٩َةًراَو٨٦َ َح ُّ  .(7)﴾ْؽَوا٩ًة َو

لى الثاني )ناران( بنزع  فالفعؿ  )نيٍصمي( تعٌدل بيمزة النقؿ إلى المفعكؿ األكؿ )ىاء الغائب(، كا 
ًميى بالٌنار( مف باب) تعب(،  ؛ ألٌف المجرد) صمي( يتعٌدل بالحرؼ)صى الخافض، كالتقدير: في نارو

مىيىيا(، كباليمزة) أصميو(كما يتعٌدل بالحركة )النا . كعميو فإف كاف النقؿ باليمزة لممجٌرد (8)ر صى

                                                 
 [.235البقرة: ]  (1)

 (.1/158ينظر، سيبكيو، الكتاب)ج(2)   
 (.729ينظر، األنصارم، مف أسرار نزع الخافض )ص (3)
 [.227البقرة: ]  (4)
 [.36آؿ عمراف: ]  (5)
 (.1/254العكبرم، التبياف )ج  (6)
 [.38النساء: ]  (7)
 (1/346ينظر، الفيكمي، المصباح المنير ) ج (8)
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اٌل فيك منصكب بنزع  المنقكؿ أصالن بالحركة، فػ )النار( مفعكؿ بو ثاف لمفعؿ)نيصميو( كا 
 الخافض.

٥ًِِ ﴿قاؿ تعالى:  ْدَػ٤َْ٪ة٥ْ٬ُ َص٪ٍّةِت انلٍّٕ
َ
 .(1)﴾َوَۡل

، يتعد ل إلى مفعكلو بحرؼ الجر، تقكؿ: )دخمتي في معظـ النحاة عمى أف )دخؿ( فعؿ الـز
لدار( )فالدار( عمى األمر(، فإذا كاف الدخكؿ إلى المكاف، تعٌدل بنزع الخافض، نحك: )دخمت ا

عمى السعة،؛ أم: نزع الخافض، كبدخكؿ ىمزة النقؿ عمى الفعؿ دخؿ يتعٌدل  األرجح منصكبة
لى الثاني بنزع الخافض )جنٌ   ات(.إلى مفعكؿ بنفسو )ىـ(، كا 

 .(2)﴾َواْػَذةَر ُمٮَسَٰ َٝٮ٫ُ٦َْ َقجَِْٕي رَُصًل ﴿قاؿ تعالى: 

)قكمو( منصكب عمى نزع الخافض، كالتقدير )مف قكمو(، جاء في شرح المفصؿ، كمف 
لى الثاني بكاسطة  ىذا الباب ما كاف متعديان إلى مفعكليف؛ إاٌل أٌنو إلى األٌكؿ يتعٌدل بنفسو، كا 

ًذؼى حرؼي الجر، فصار فيو كجياف: "اخترت الرجاؿ بكران  أك مف  حرؼ الجٌر، ثـ اتسع فيو، فىحي
كقد أدرؾ عمماؤنا األجاٌلء سر الحذؼ ىنا، عندما ،  (3)الرجاؿ" كمثمو، استغفر، كسٌمى ككن ى
في التنقيب في قكمو، فمـ يجد منيـ خياران  -عميو السالـ -رأكا بأف السياؽ يىشي باجتياد مكسي 

ك ال  ،(4)يف، كلك ذيًكر حرؼ الجر، لدؿ  عمى أف فييـ الكثير مف األخيارسكل  ىؤالء السبع
يتفؽ ىذا مع ما عيرؼ عف بني إسرائيؿ في ذلؾ الكقت، فقد كاف معظميـ إلى اإلنكار كالمراكغة 

 .اآليات تىتىرل  لكٌنيـ ال يعتبركف أقرب، تأتييـ
ًُٮدًة﴿قاؿ تعالى:  َجةَل ُب  .(5)﴾َوَت٪ِْعُذٮَن اْۡلِ

( تضٌمف معنى )اتخذ( فىعيٌدم تعديتو إلى مفعكليف، أك أٌنو عيٌدل  جاء في التبياف أف الفعؿ )نىحىتى
كالتكجيياف في ظاىر األمر ، (6) إلى المفعكؿ األكؿ بنزع الخافض، كالتقدير )مف الجباؿ(

متكافئاف، رغـ أف ترؾ حرؼ الجر أضفى عمى السياؽ معاني ما كانت لتتحقؽ في كجكده، 
ٌؿ ما في الجباؿ ييٍستخدـ في بناء البيكت، كىذا ما يشيد بو الكاقع، فمـ تىعيٍد الجباؿي كيكفان فكأٌف ك

                                                 
 [.65المائدة: ]  (1)
 [.155األعراؼ: ]  (2)
 (.298-4/297المفصؿ )جينظر، ابف يعيش، شرح  (3)
 (.388-2/379عرابو )ج(، الزجاج، معاني القرآف كا  737)صينظر، األنصارم، مف أسرار نزع الخافض  (4)
 [.74األعراؼ: ]  (5)
 (.1/588ينظر، العكبرم، التبياف )ج (6)
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ٌذرة منيا تستخدـ في البناء، ىذا ما يرجح القكؿ بنزع الخافض في  كمغاراتو فحسب، بؿ كؿُّ 
 اآلية السابقة عمى القكؿ بالتضميف.

َٰ َخ٪ُْ٭٥ْ َوَٝةَل يَة َٝ ﴿قاؿ تعالى:  ُْ٘ذُس٥ْ رَِقة٣ََح َرِبّ َذذََٮِلٍّ ث٤َْ
َ
ْؽ خ َٞ  .(1)﴾ٮِْم ٣َ

الفعؿ المجٌرد )بمغ( يتعٌدل بحرؼ الجر، فيقاؿ: بمغ الشيءي إليؾ: كبيمزة النقؿ، أبمغ الرجؿي 
ًذؼى الخافض، فٍانتصب بنزعو.  الرسالةى إلى زيد، حي

ٰـًَ٭ة ﴿قاؿ تعالى:  ثًُِْ٘س٥ْ إ٣َِ
َ
َدْيَ ال٤ٍّـ٫ِ خ

َ
 .(2)﴾َٝةَل أ

، فاألكؿ منصكب بنزع الخافض، (3) حاس: "مفعكالف أحدىما بحرؼ، كاألصؿ أبغي لكـ"قاؿ الن
 ألٌف الفعؿ )أبغي( ال يتعدل إلى الشخص مباشرة. فالتقدير)أبغي لكـ إليان(.

ُؿوا َربٍُّ٭٥ْ ﴿قاؿ تعالى:  َٛ ََل إِنٍّ ََعًدا َز
َ
ةٍد َٝٮِْم ٬ُٮدٍ   خ َٕ ًْٕؽا ٣ِّ ََل ُب

َ
 .(4)﴾خ

بنزع  ان منصكب تعديتو، كقد يككف (، فتعدلجحدكا)معنى  ان ضٌمن( متكاكفر ) قد يككف الفعؿ
ـى تىنىٌكركا لمرسؿ  ،الخافض جراميـ، إٍذ ًل كالتقدير: كفركا بربيـ، فاآلية تنطؽ بغطرسة القـك كا 

كتمٌردكا عمى أكامر ربيـ، بؿ كفركا بو، كىذا مف باب المبالغة في اإلجراـ الذل استحؽ أقصى 
 ي )كفر( التعٌدم بحرؼ الجر، ىذا ما يؤٌكد إسقاط الخافض)الباء(.العذاب. فاألصؿ ف

ى اْۡلَةِب ﴿قاؿ تعالى:  ًَة َقًَِّؽ٬َة دَلَ َٛ ْ٣
َ
ْت ٧ًََِٝى٫ُ ٨٦ِ ُدثٍُؿ َوخ ة اْۡلَةَب َوَٝؽٍّ َٞ  .(5)﴾َواْقتََج

يصاؿ الفعؿ، أك عمى تضميف  جاء في الكشاؼ، كتسابقا إلى الباب عمى حذؼ الجار، كا 
كال شؾ أٌف حرؼ الجر )إلى( بداللتو ، (6)نافران، كىي مانعة لو بدا ى )ابتدرا( يكسؼ)استبقا( معن

التي لـ تكف  -عميو السالـ-عمى انتياء الغاية، كاف ًلسٌر،و كىك الكشؼ عف غاية يكسؼ 
ٮا ﴿الكصكؿ إلى الباب، بؿ الخركج منو فراران بدينو كًعٍصمىةن لشرفو. كمنو  قكلو تعالى:  ُٞ َٚةْقتَجَ

ونَ ال َٰ ُحجِْۡصُ نٍّ
َ
اَط َٚد َ ِْٕؽ٥ِ٬ْ ﴿قاؿ تعالى: ، (7)﴾ِۡصّ رَْض ٨٦ِ َب

َ
 .(8)﴾َو٣َجُْك١َِ٪٪ٍُّس٥ُ اْۡل

ًذؼ، انتصب ما بعده بنزع الخافض، كبدخكؿ ىمزة النقؿ  يتعدل الفعؿ سكف بحرؼ الجٌر، فإذا حي
كالتقدير:  ،(تعٌدل إلى مفعكليف، األكؿ بنفسو، كالثاني بنزع الخافض، شأنو في ذلؾ شأف )دخؿ

                                                 
 [.79األعراؼ: ]  (1)
 [.148األعراؼ: ]  (2)
 (.1/321ينظر، النحاس، إعراب القرآف )ج (3)
 [.6ىكد: ]  (4)
 [.25يكسؼ: ]  (5)
 (.535-1/534ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (6)
 [.66يس: ]  (7)
 [.14إبراىيـ: ]  (8)
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َدَم ََٚكَضُؽوا إَِلٍّ إِث٤ِْحَف َٝةَل ﴿قاؿ تعالى: لنسكنٌنكـ في األرض، ٌِ ِإَوذْ ٤َُْٝ٪ة ل٧َْ٤َِلن١َِحِ اْقُضُؽوا 
ًً٪ة َِ َخ  ْٞ ْقُضُؽ ل٨ْ٧َِ َػ٤َ

َ
أ
َ
 .(1)﴾أ

يجكز أف يككف انتصاب )طينان( عمى نزع الخافض، كالتقدير )خمقو مف طيف( كمعظـ الميٍعًربيف 
 .(2؟)ٌف  )طينان( انتصب عمى الحالية، كالتقدير: أأسجد لمف أنشأتو في حاؿ ككنو طينان عمى أ

كيمكف القكؿ بأٌنو منصكب عمى التمييز )تمييز الجممة(، ففي )خمقتو( إبياـ أزالو التمييز، أٌيد 
ٮِن آدُ ﴿قاؿ تعالى: ، (3)ذلؾ الزجاج، كابف عطية، كأنكره أبك حياف بدعكل عدـ تقٌدـ إبياـ عميو

 .(4)﴾ُزَبَؿ اْۡلَِؽيؽِ 

م فى معني أٌما  إذا كاف معنى الفعؿ )آتكني(: جيئكني فػ: )زيبىر( منصكبة بنزع الخافض، إذا تىضى
، كحذؼ باء الجر في الكجو األكؿ داؿه عمى أىمية )زبر الحديد(  ( مفعكؿ بو ثافو أعطى، فػ )زبىري

 .(5)في عممية البناء فيي أٌكؿ ما ييٍطمىب
وَِلَٰ ى: ﴿قاؿ تعال

ُ
 .(6)﴾َقُ٪ًُِٕؽ٬َة ِقَيَتَ٭ة اْۡل

نزع الخافض، بتقدير ب تى، فىًمٍنيـ مف رأل انتصابيا ذىب العمماء في نصب )سيرتيا( مذاىب ش
 )إلى سيرتيا( أٌيد ذلؾ ابف مالؾ، كابف ىشاـ، كقيؿ بؿ بدؿ اشتماؿ مف الضمير في )سنعيدىا(،

ر كالتقدير )تسير قيؿ عمى الظرفية، كقيؿ بفعؿ ميٍضمالمذىب الثاني فيرل أٌنيا مفعكؿ بو، ك أٌما 
األنصارم أٌف حذؼ الخافض يىًشي بسرعة عكدة العصا إلى طبيعتيا، طمأنة  سيرتيا( كيرل د/

ٌٟ : ﴿قاؿ تعالى ، كىك الكجو األظير،(7)لمكسي عميو السالـ ُؿوا إِْن ٬َـََٰؾا إَِلٍّ إِْٚ َٛ ِي٨َ َز َوَٝةَل اَّلٍّ
ََع٩َ 

َ
اهُ َوأ ٫ًَْ٤ِ َٝٮٌْم آَػُؿونَ اْذَۡتَ َٔ ٧ًْ٤ة َوُزوًرا  ٫ُ  ُّ ْؽ َصةُءوا  َٞ  .(8)﴾ َذ

 ،) رغـ تعدد أقكاؿ النحاة في انتصاب )ظممان( في اآلية السابقة، بيف قائؿ بنزع الخافض )بظمـو
كالمفعكؿ بو بتضميف )جاءكا( معنى )كردكا( فتعٌدل تعديتو، كالنصب عمى الحالية، أم: 

ؽ، إٍذ صٌكرىـ إلمعانيـ القكؿ بنزع الخافض؛ لما يكشفو مف أسرار السيا فإف أرجحيا، (9)ظالميف
                                                 

 [.61اإلسراء: ]  (1)
 (.526ينظر، النحاس، إعراب القرآف )ص (2)
 (.748ينظر، األنصارم، مف أسرار نزع الخافض )ص (3)
 [.96الكيؼ: ]  (4)
 (.2/862)جينظر، العكبرم، التبياف  (5)
 [.21طو: ]  (6)
 (.742-741ينظر، األنصارم، مف أسرار نزع الخافض )ص (7)
 [.4الفرقاف: ]  (8)
 (.5/328ينظر، الدركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج (9)
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كاالفتراء كأٌنيـ أتىٍكا بالظمـ معيـ، فال ينطقكف إاٌل بو، فالكفر ليس مالبسان ليـ، بؿ ىـ  في الكفر
 الكفر بعينو.
َٟ ُحجَ قاؿ تعالى: ﴿ ِ ٰـَه و٣َ

ُ
٢َ٧ِ َخ٧ًَل َوةِۡلًة َٚأ َٔ ُل ال٤ٍّـ٫ُ َقحَِّبةدِِ٭٥ْ َظَك٪َةٍت إَِلٍّ ٨٦َ دَةَب َوآ٨َ٦َ َو  .(1)﴾ِؽّ

: منصكبة عمى نزع الخافض،  (، كالتقدير: أك حسناتو مفعكالن بو ثانيان عمى السعة، لمفعؿ )ييبٌدؿى
( ككأٌف السياؽ يىًشي بمدل امتناف ا  عمى عباده المؤمنيف، في ييٍسرو  عز  كجؿ  )إلى حسناتو

 المؤمف، كيمتمئ ثقةن بعظمة ىذا الخالؽ كرحمتو.كسرعة، يطمئٌف بيا قمب  ،كسالسة
٥ْ٤ٌِٔ أٌما قكلو تعالى: ﴿ َٟ ٦َة ٣َحَْف ِل ث٫ِِ  َ ل

َ
ْقد

َ
ْن أ

َ
َٟ أ ِ ٮُذ ث ُٔ َ

 .(2)﴾َٝةَل َرِبّ إِِنّ أ
ٍير فيو كالتقدير )أسالؾ ٌعما  فالقكؿ بأٌف المفعكؿ الثاني )ما( منصكب عمى نزع الخافض، ال ضى

 مف باب االستعالـ، ال الطمب ىنا.ليس لي ...(؛ ألٌف السؤاؿ 
َؾاٌب َمِؽيؽٌ قاؿ تعالى: ﴿ َٔ حَِّبةِت لَُ٭٥ْ  ِي٨َ َح١ُ٧ُْؿوَن الكٍّ  .(3)﴾َواَّلٍّ

دىع، فيك ما كر، كأمكر باأللؼ لغة، كمىكىرى ا  جاء في المصباح )مكر( مف باب )قتؿ(: خى
فة لمصدر محذكؼ؛ أم: فىعىالـ انتصابي )السٌيئات( ؟، قيؿ: ص، (4)كأمكر: جازل عمى المكر

المكرات السيئات، كقيؿ بتضميف )يمكركف( معنى )يكسبكف(، فانتصب مفعكالن بو، كيرجح 
كفي حذؼ الخافض مف  ،الدكتكر األنصارم القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض، أم: بالسٌيئات

 .(5)الدالالت ما ال يخفى، فكأٌنيـ ال يدبركف إاٌل السيئات، كال يقكلكف إاٌل سكءان 
ة٦َحِ قاؿ تعالى: ﴿ َٞ َظ٤ٍَّ٪ة َداَر ال٧ُْ

َ
ِي أ  .(6)﴾اَّلٍّ

تعٌدل الفعؿ أحٌؿ إلى المفعكؿ الثاني )دار المقامة( بنزع الخافض؛ إٍذ األصؿ )أحٌمنا في دار 
 المقامة(، حيذؼ الجار فانتصب ما بعده بنزع الخافض.

ْؤَية ثِةۡلَْ قاؿ تعالى: ﴿ ٫ُ رَُقٮَلُ الؿَّ ْؽ َوَؽَق ال٤ٍـّ َٞ ٍّ٣ ِّٜ﴾(7). 

                                                 
 [.78الفرقاف: ]  (1)
 [.47ىكد: ]  (2)
 [.18طر:اف ]  (3)
 (.2/577ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج (4)
 (.749-748صارم، مف أسرار نزع الخافض،)صينظر، األن (5)
 [.35فاطر: ]  (6)
 [.27الفتح: ] (7)
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، كىذا يدٌلؿ عمى أٌف )الرؤيا( (1)جاء في المصباح ")صدقتو في القكؿ( يتعدل كال يتعدل"
منصكبة بنزع الخافض، أم: )في الرؤيا(؛ ألٌف الفعؿ )صدؽ( إذا تعٌدل فإٌنو يتعدل إلى مفعكؿ 

لى اآلخر بحرؼ الجر.  كاحد بنفسو، كا 
ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا وقاؿ تعالى: ﴿ َؽ ال٤ٍّـ٫ُ اَّلٍّ ٧ًًةَٔ ِْ َٔ ْصًؿا 

َ
َِْ٘ٛؿةً َوأ ةِۡلَةِت ٦ِ٪ُْ٭٥ ٦ٍّ ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ  .(2)﴾ َو

فيقاؿ:  ،جاء في المصباح: "كىعىده كىٍعدان ييٍستعمؿ في الخير كالشٌر، كييعىٌدل بنفسو كبحرؼ الجر
 .(3)كعده الخير أك بالخير"

ف  ،(، أك بنزع الخافضكعميو يجكز أف تككف )مغفرة( منتصبة مفعكالن بو ثانيان لمفعؿ )كعىد      كا 
كانت الثانية أرجح؛ لداللتيا عمى عظـ كشمكؿ المغفرة، التي يعيشكف في رحابيا، ال ميالًبسىة ليـ 

 فحسب.
٧ُٮمِ قاؿ تعالى: ﴿ َؾاَب الكٍّ َٔ  .(4)﴾َوَوَٝة٩َة 

 ( منصكبان عذاب السمكـ كعميو فإٌنو يجكز أف يككف ) (5)"كقاه ا السكءى )بقيو( كقاية(: حفظو"
ٌمفى معنى )جن ب( الذل يتعدل إلى م فعكليف بنفسو، بنزع الخافض، أك أف يككف الفعؿ )كقى( ضي

كفي القكؿ بنزع الخافض، الذل ييقٌدر بػ: )مف عذاب( داللة عمى حفظ ا لمداعي مف عذاب 
بداية بكجكد )مف( الدالة عمى ابتداء الغايىة، فربٌما دلت عمى الحفظ مف أٌما  السمـك بكؿ أشكالو،

 العذاب، أك بعض العذاب فحسب، كا أعمـ.
َك ٬َـََٰؾاقاؿ تعالى: ﴿

َ
٩َجأ

َ
٬َة ث٫ِِ َٝة٣َْخ ٨ْ٦َ أ

َ
ة َججٍّأ ٥ًُِ٤ اْۡلَجِيُ   ٧َ٤ٍَّٚ َٕ ِنَ ا٣ْ

َ
 .(6)﴾ َٝةَل َججٍّأ

ٌدت( تضمٌنت معنى  : )أخبر، خبٌر، أنبأ، نٌبأ، حى جاء في شرح المفصؿ أٌف ىناؾ خمسةى أفعاؿو
فقكلؾ:  ،ٌدت تعديتيا إلى ثالثة مفاعيؿ، كحقيقة تعٌدم ىذه األفعاؿ بتقدير حرؼ الجر)أعمـ( فتع

اٌل فيك  ، فإذا ظير حرؼ الجر، كاف األصؿ، كا  "أنبأت زيدان خالدان مقيمان"، فالتقدير: عف خالدو
شارة مبني في محؿ نصب عمى نزع الخافض، كالتقدير )بيذا( كعميو فإٌف )ىذا( اسـ إ، (7)مقٌدره 
 )عف ىذا(. أك

                                                 
 (.1/335الفيكمي، المصباح المنير )ج  (1)
 [.29الفتح: ]  (2)
 (.2/664الفيكمي، المصباح المنير )ج  (3)
 [.27الطكر: ]  (4)
 (.2/669الفيكمي، المصباح المنير )ج (5)
 [.3التحريـ: ]  (6)
 (.4/382يعيش، شرح المفصؿ )ج ابف ينظر، (7)
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ًؽاقاؿ تعالى: ﴿ َٕ َؾاثًة َو َٔ ٫ِِّ يَْك٫ُ١ُْ٤  ٨ ذ٠ِْؿِ َرب َٔ ْٕؿِْض   .(1)﴾َو٨٦َ ُح

مىكتي الطريؽى سيميككان، مف باب )قىعىدى(: ذىبتي فيو، كيتعدل بنفسو كبالباء   ،جاء في المصباح: "سى
مىٍكتي زيدان الطريؽى، كبو الطريؽى" ، -أيضان  – لفعؿ تعٌدل لممفعكؿ كاألظير أف ا، (2) فيقاؿ: سى

( ككذلؾ قكلو تعالى: ﴿ ذىؼ نيًصب بنزع الخافض أم: )في عذابو ل٥َْ الثاني بحرؼ الجر، فمٌما حي
َ
خ

رِْض 
َ
َٓ ِػ اْۡل ٧َةءِ ٦َةًء ََٚك٫ُ١ََ٤ َحَ٪ةبًِ َل ٨َ٦ِ الكٍّ ـَ ٩

َ
نٍّ ال٤ٍّـ٫َ أ

َ
َٟ ك يؤيد ىذا قكلو تعالى: ﴿، (3)﴾دََؿ أ ِ ٠ََذَٰل

َٟ نَْك٫ُ١ُُ٤ ِػ ٤ُُٝٮِب ال٧ُْْضؿ٦ِِيَ ﴿ :أيضان –، كقكلو (4)﴾ال٧ُْْضؿ٦ِِيَ  َق١َْ٤َ٪ةهُ ِػ ٤ُُٝٮِب  ِ قاؿ ، ك (5)﴾٠ََذَٰل
هُ تعالى: ﴿ َ ب٢ًَِ يَِسٍّ ؛ ألٌف هالسبيؿ:  منصكب عمى نزع الخافض، كالتقدير لمٌسبيؿ يٌسر ، (6)﴾ُث٥ٍّ الكٍّ

 تصب بنزع الخافض .)يىٌسر( تعٌدل بتضعيؼ العيف إلى مفعكؿو كاحد؛ لذا فػ )السبيؿ( ان
 .(7)﴾و٬َََؽْحَ٪ةهُ انلٍّْضَؽي٨ِْ قاؿ تعالى: ﴿

غيرىـ فيعٌدكنو أٌما  جاء في المصباح: "ىديتو الطريؽى )أىديتو( ىداية، ىذه لغة الحجاز،
كعميو فإٌف القكؿ بالنصب عمى ، (8) ىديتيوي إلى الطريؽ، كىداه ا إلى اإليماف"أبالحرؼ، فيقاؿ: 

رجح، ألٌف الطريؽ )النجد( ظرؼ محدكد ال يتضمف معنى )في( باٌطراد، فال نزع الخافض ىك األ
 يينصب عمى الظرفية، بؿ عمى نزع الخافًض كما في )دخمت الدار(.

َفيوَالتضميف:َحَىماَترجٌََ-2
َؾاِب ﴿قاؿ تعالى:  َٕ ْٮَن يَُكٮُمٮ٩َُس٥ْ ُقٮَء ا٣ْ َٔ ٨ْ آِل ِْٚؿ  .(9)﴾ِإَوذْ جَنًٍَّْ٪ةُز٥ ٦ِّ

ح: "سامًت الماشية سىٍكمان، مف باب )قاؿ(: رىعىٍت بنفسيا، كيتعٌدل باليمزة، فيقاؿ جاء في المصبا
أساميا راعييا ... كساـ البائعي السمعةى سكمان: عرضيا لمبيع ... كسيٍمتوي ذيالن )سىٍكمان(: أكلٍيتيو، 

 .(10)كأىنتو"
 

                                                 
 [.17] الجف: (1)
 (.1/286الفيكمي، المصباح)ج  (2)
 [.21] الزمر: (3)
 [.288] الشعراء: (4)
 [.12] الحجر: (5)
 [.28] عبس: (6)
 [.18البمد: ](7)
 (.2/636الفيكمي، المصباح المنير )ج (8)
 [.49البقرة: ]  (9)

 (.1/297الفيكمي، المصباح المنير )ج (10)
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 (:الكافركمنو قكؿ الشاعر)البحر  .(1)و: كٌمفو العمؿ الشاؽكفي البحر: سام
َفينا َالخسؼى ٍسفانَََََََََََأىبىٍيناَأٍفَنيًقرَّ َخى َالناسى ـى َسا إذاَالممؾي
(2)َ

ألٌنو مفعكؿ ثافو لػ )ييسيمكف( المتضمف معنى )يكلكنكـ(، أك ٌما إ منصكب؛ :)سكء العذاب(
الشمساف فيرل أٌنو أٌما  قدير: يسكمكنكـ سكـى سكًء العذاب،، كالت(3)منصكب عمى المصدرية

ٍف كاف القكؿ بالتضميف أكلى منصكب عمى  نزع الخافض: كالتقدير )مف سكء العذاب(، كا 
بتقدير "مف" بداللتيا عمى البعضٌية، فتقميؿ مف ىكؿ أٌما  تصكيران، ليكؿ المكقؼ كشدة العقاب،

 المكقؼ.
ُ٭٥ْ َدرََصةٍت ﴿ قاؿ تعالى:  ٌَ ْٕ َٓ َب  .(4)﴾ َورََذ

 (5) لمفعؿ )رفع( حيذؼى منو )إلى( جاء في إعراب النحاس أٌف )درجات( مفعكؿ بو ثافو 
قبؿ )درجات(، فٌمما حيذؼ، انتصبت عمى نزع  ان ككذلؾ العكبرم فييقٌدر حرؼ الجر محذكف

 .(6) في أك إلى( الخافض، كالتقدير )عمى أك
ٌمف الفعؿ )رفع( معنى الفعؿ )منح( متعٌدم بنفسو إلى  كاألٍكلى القكؿ بالتضميف، حيث ضي

، كمراتب شرؼ تيمنح عز  كجؿ  رة إلى أٌف الدرجات منحة كمٌنة مف ا المفعكليف كفي ىذا إشا
ًًّة﴿كمثمو قكلو تعالى: ، لمف استحقيا ِ٤ َٔ َْٕ٪ةهُ ٦َََّك٩ًة   .(7)﴾َوَرَذ
لُٮ٩َُس٥ْ َػَجةًَل ﴿قاؿ تعالى: 

ْ
٨ ُدو٩ُِس٥ْ ََل يَد ة٩ًَح ٦ِّ َُ ِ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ََل َتذٍِّؼُؾوا ث َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
 .(8)﴾ يَة خ

 يان إلى مفعكليف فيتعىدٍّ يىٍأليك: إوذىا قٌصرى فيو، ثـ استعمؿ مي  رً في الكشاؼ "أال في األمٍ  جاء
 .(9) قكليـ: ال آلكؾ نيٍصحان، كال آلكؾ جيدان، عمى التضميف، أم: ال أنٍمنىعؾ، كال أنقصؾ"
 .(10)ـ في خباؿكييعٌقبي الشمسافي بأٌنو ييقدُّري أٌنو عيٌدل بحذؼ حرؼ الجر، كالمعنى: ال يألكف عنك

                                                 
 (،1/351األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط)ح ينظر، (1)
، ديكانو ص) (2)  (.235(، كالزكزني، شرح المعمقات )ص98التغمبي، عمرك بف كمثـك
 (.486-485تعديتو كلزكمو )صالكريـ  الشمساف، الفعؿ في القرآف  ينظر، (3)
 [.253البقرة: ] (4)
 (.944ينظر، النحاس، إعراب القرآف)ص (5)
 (.2/876ظر، العكبرم، التبياف، )جين (6)
 [.57مريـ: ]  (7)
 [.118آؿ عمراف: ]  (8)
 (.2/657الزمخشرم ،الكشاؼ،)مج (9)

 (.483ينظر، الشمساف، الفعؿ في القرآف تعديتو كلزكمو )ص (10)
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 كما ذىب إليو الزمخشرم أظيير كأىٍكلى؛ ألٌف حذؼ حرفيف ييفًقد السياؽ داللتو.
ًَةَء٥٬ُْ ﴿قاؿ تعالى:  ْم

َ
ْوُٚٮا ا٢ًَْ١َْ٣ َوال٧ِْزَياَن َوََل َتجَْؼُكٮا انلٍّةَس أ

َ
 .(1)﴾ َٚأ

سو بىٍخسان مف باب )نفع(: نقصو، أك عابو، كيتعٌدل إلى مف . (2)عكليف"جاء في المصباح: "بىخى
 .(3) كيؤٌيد ىذا المبٌرد ففي الكامؿ يقكؿ: "كييقىاؿ بخستو حق وي )بالسيف(، إذا ظممتو كنقصتو"

الشٍمساف فيرل أف الفعؿ )بخس( جاء بمعنى )سىمىب(، كأٌنو تعٌدل إلى المفعكؿ األكؿ بنزع  أٌما د/
 الخافض، كالتقدير: كال تسمبكا مف الناس أشياءىـ.

 ح، فال حاجة لكؿ ىذا التأكيؿ؛ ألٌف البىٍخس فيو نقص، كفيو ظمـ، كفيو منع.كالقكؿ األكؿ أرج
ُىٮُك٥ْ َمحًْبة﴿قاؿ تعالى:  ُٞ ٨َ ال٧ُْْۡشِكَِي ُث٥ٍّ ل٥َْ يَ٪ ِي٨َ ََع٬َؽد٥َّ ٦ِّ  .(4)﴾إَِلٍّ اَّلٍّ

يرل الدكتكر الشمساف أٌف الفعؿ )ينقص( ال يتعٌدل إلى األشخاص بنفسو، كلعؿ تعديتو ىنا بنزع 
 .(5)الخافض، كالتقدير: لـ ينقصكا منكـ شئيان 

( فتعدل بنفسو إلى مفعكليو أٍكلى؛  مع أٌف القكؿ بأف الفعؿ ينقص تضٌمف معنى )يمنع أك يحـر
 ألٌف في اإلنقاص منع ك ًحٍرماف.

ْٮ٫َ٩ُ ﴿قاؿ تعالى:  َٞ ْ ةًٝة ِػ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ إَِلَٰ يَٮِْم ي٤َ َٛ ِ َجُ٭٥ْ ٩ َٞ ْخ
َ
لى أٌف الفعؿ )أعقب( ذىب الشمساف إ ،(6)﴾َٚأ

، كلك قيؿ (7)تعٌدل لمفعكليف األكؿ )ىـ( بنزع الخافض، كالتقدير: )أعقب ليـ( كالثاني نفاقان 
 بتضميف )أعقب( معنى فعؿ يتعدل لمفعكليف نحك )أكرث( لكاف أكجو.

ةَم َۡل٧ًْةقاؿ تعالى: ﴿ َْ آلية يعقب الدكتكر الشمساف عمى نصب )لحمان( في ا .(8)﴾١َََٚكْٮ٩َة ا٣ِْٕ
السابقة بقكلو: "إٌنيا منتصبة بنزع الخافض، كالتقدير )بمحـ(، أك أٌف الفعؿ )كسى( تضمف معنى 

 .(9)الفعؿ )ألبس( فتعٌدل تعديتو"
 .(10)كيؤيد الرأم الثاني  ما ذىب إليو ابف ىشاـ، كسبقت اإلشارة إليو في مبحث التعدم بالحركة

                                                 
 [.85األعراؼ: ]  (1)
 (.1/15الفيكمي ،المصباح المنير )ج (2)
 (.1/352المبرد، الكامؿ )ج  (3)
 [.4تكبة:ال ]  (4)
 (.487ينظر، الشمساف، الفعؿ في القرآف تعديتو كلزكمو )ص (5)
 [.77التكبة: ]  (6)
 (.586ينظر، الشمساف، الفعؿ في القرآف تعديتو كلزكمو )ص (7)
 [.14المؤمنكف: ]  (8)
 (.486الشمساف، الفعؿ في القرآف تعديتو كلزكمو )ص (9)

 (.6836)صينظر، األنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب  (10)
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َْٚٮاقاؿ تعالى: ﴿ 

َ
٣َُِٰس٥ْ َْٝٮ٣ُُس٥ ثِأ ب٢ًَِ   ٬ُِس٥ْ َذ ٍّٜ َو٬َُٮ َحْ٭ِؽي الكٍّ ٮُل اْۡلَ ُٞ  .(1)﴾َوال٤ٍّـ٫ُ َح

كثير مف النحاة يذىبكف إلى القكؿ بأٌف الفعؿ )ىدل( يتعدل إلى المفعكؿ الثاني بنزع الخافض، 
ٍف جاء في المصباح أٌف التعدم بنفسو لغة الحجاز، إٍذ ييقاؿ: ىديتو الطريؽى، غيرىـ أٌما  كا 

، رغـ أف لغة الحجاز قائمة عمى القكؿ بالنصب بنزع الخافض، (2) الطريؽ(فبحرؼ الجر )إلى 
ٌرح بو عند غيرىا، كلعٌمو أبمغ مف ذكر الجار لما فيو مف اٌتساع في اليداية.  الذل صي

ْر٩َةهُ ٦ََ٪ةزَِل قاؿ تعالى: ﴿ ٧ََؿ َٝؽٍّ َٞ  .(3)﴾َوا٣ْ

ًذؼ المضاجاء في البحر، التقدير )قدٌ  ؼ مف المفعكؿ األٌكؿ، كأقيـ رنا سيره في منازؿ( فحي
ٌمف الفعؿ )قٌدر(  المضاؼ إليو )الياء( مقامو، كانتصب الثاني بنزع الخافض، كقيؿ: بؿ ضي

 .(4) معنى )صٌير( فتعٌدل تعديتو، كقيؿ: بؿ حاؿ بتقدير: ) ذا منازؿ(
كيرل الباحث أف القكؿ بالتضميف أظير مف القكؿ بنزع الخافض؛ ألٌنو ال يعتمد عمى كثرة 

 لمحذكفات التي قد يصاحبيا اإليغاؿ في التأكيؿ.ا
ْخ٧َة٣َُس٥ْ قاؿ تعالى: ﴿

َ
ُك٥ْ أ  .(5)﴾َو٨َ٣ يَِۡتَ

ذىب الفٌراء إلى القكًؿ بأٌف "الفعؿ )كتر( مأخكذ مف: كترتى الرجؿى إذا قتمت لو قتيالن، أك أخذتى 
 .(6")لو ماالن 

يىًتري منكـ أعمالكـ" :إٍذ التقدير كرأل النحاس أٌف "الفعؿ نىصىبى المفعكؿ األكؿ بنزع الخافض؛
 (7). 

(، فتعٌدل لممفعكليف بنفسو؛ ألٌف في ضياع ثكاب  كاألٍكلى القكؿ بأٌف الفعؿ تضٌمف معنى )يحـر
 األعماؿ حًرماف. كا أعمـ.

 .(8)﴾ٚأ٣٭٧٭ة ٚضٮر٬ة ودٞٮا٬ة *و٩ٍٛف و٦ة قٮا٬ة قاؿ تعالى: ﴿

 .تقدير )بفجكرىا(ٌف )فجكرىا( مينتصبتو بنزع الخافض، كالقيؿ: إ

                                                 
 [.4األحزاب: ]  (1)
 (.2/636ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج (2)
 [.39يس: ]  (3)
 (.7/323ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (4)
 [.35محمد: ]  (5)
 (.3/64ينظر، الفٌراء، معاني القرآف )ج (6)
 (.3/182ينظر، النحاس، إعراب القرآف )ج (7)
 [.8-7] الشمس: (8)
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ف   ، قاؿ (1)أٌف األنسب )إلى فجكرىا( حيذؼ حرؼ الجر، فانتصب ما بعده ذىب الباحث إلىكا 
الزمخشرم: "أليميا فجكرىا كتقكاىا يعنى فٌيميا كعرىقيا؛ ليتأتى ليا االختيار"
،  بدليؿ قكلو (2)

٬َةبعدىا: ﴿ تعالى ٤ََْٚط ٨٦َ َزًكٍّ
َ
، كعميو فالقكؿ بالتضميف أكلى؛ (3)﴾ة٬َةَوَْٝؽ َػةَب ٨٦َ َدقٍّ  * َْٝؽ أ

حيث نيًصبي المفعكالف )الياء( )كفجكرىا( بالفعؿ )أليـ( المتضمف معنى الفعؿ )في ميا( أك 
 )عٌرفيا(.

َماَيستكمَفيوَاُلمراف:َ-3
َٟ ال٧ُْْكَذ٥ًَِٞ ﴿قاؿ تعالى:  ََ ا َؽنٍّ لَُ٭٥ْ َِصَ ُٕ ْر

َ
َْٗٮيْتَِن َۡل َ

 .(4)﴾َٝةَل َٚج٧َِة أ

انتصاب )صراطؾ(: إٌنو منصكب عمى نزع الخافض، قالو الزجاج كشبيو بقكؿ العرب: قيؿ في 
ضرب زيد الظير كالبطف، أم: عمى الظير كالبطف، كقيؿ: منصكب عمى الظرفية، كىك كجو 
ضعيؼ؛ ألٌف اسـ المكاف المختص ال يتضمف معنى )في( باٌطراد، فميس بظرؼ: كالثالث أٌنو 

 .(5)ى )أللزمٌف( الذم يتعدل بنفسو إلى مفعكؿ كاحدمفعكؿ بو لتضٌمف الفعؿ معن
كالكجياف األكؿ كالثالث ليما ما يبٌررىما، ككالىما ييظير مدل حرص الشيطاف عمى اإليقاع 

ديف، فيك مالـز ليـ، حريص عمى إغكائيـ، ال يستسمـ في مكاجيتيـ، كالنيؿ منيـ.  بالميكىحٍّ
َٓ ُمٮَسَٰ إَِلَٰ ﴿قاؿ تعالى:  ة رََص ِْٕؽي َول٧ٍَّ ُذ٧ُٮِن ٨٦ِ َب ْٛ ة َٝةَل ثِئَْك٧َة َػ٤َ ًٛ ِق

َ
َجةَن أ ٌْ َٗ ْمَؿ   َٝٮ٫٦ِِْ 

َ
ِض٤ُْذ٥ْ أ َٔ َ

أ
ُِّس٥ْ  ((6)﴾َرب  كالشيءى  رى : عجمتى األمٍ عمى المفعكؿ بو؛ إذ يقكؿ: "ييقاؿ،عند الزجاج انتصاب)أمرى

تعديتو،  معنى )سبؽ( فتعٌدلكقيؿ منصكب عمى نزع الخافض مع تضميف الفعؿ )عىًجؿ(  ،(7)
، (8)عمى طبيعة بني إسرائيؿ في عجمتيـ في ترؾ أكامر ربيـ، كمخالفتيـ لتعميمات أنبيائيـليدٌؿ، 

ثَةُب َمحًْبة َلٍّ يَْكتَ٪ُِٞؾوهُ ٦ِ٪٫ُْ قاؿ تعالى: ﴿  .(9)﴾ِإَون يَْك٤ُجُْ٭٥ُ اَّلَّ

                                                 
 (.588-587ينظر، الشمساف، الفعؿ في القرآف الكريـ تعديتو كلزكمو)ص (1)
 (2/1358الزمخشرم، الكشاؼ)مج (2)
 [.9،18] الشمس: (3)
 [.16األعراؼ: ]  (4)
(، 276-4/275(، كاألندلسػػػػػي، أبػػػػػك حيػػػػػاف، البحػػػػػر المحػػػػػيط )ج1/357ينظػػػػػر، الزمخشػػػػػرم، الكشػػػػػاؼ )مػػػػػج (5)

عرابو )ج  (.2/324كالزجاج، معاني القرآف كا 
 [.158األعراؼ: ]  (6)
عرابو)ج  (7)  (.2/378الزجاج، معاني القرآف كا 

 (.736ينظر، األنصارم، مف أسرار نزع الخافض )ص (8)
 [.73الحج: ]  (9)
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أك يمنع(،  يجكز في )شيئان( النصب عمى أٌنو مفعكؿ ثافو لمفعؿ )يسمب(، المتضٌمف معنى )يحـر
كيجكز أف يككف نائبان عف المصدر، كأجاز الشمساف أف يككف منصكبان عمى نزع الخافض 

 ،  كاألمراف جائزاف بال ضعؼ.(1)كالتقدير )مف شيء(
لُٮ٨٬ٍُّ ٨٦ِ َوَراءِ ِظَضةٍب قاؿ تعالى: ﴿

َ
َْل٧ُُٮ٨٬ٍُّ ٦ََذةًَع َٚةْقد

َ
 .(2)﴾ِإَوذَا َقد

 .(3)فية(: طمبتييا سؤاالن، كمسألةن كسألتو عف كذا: استعممتوي جاء في المصباح: )سألتي اى العا
الثاني فإلى مفعكؿ أٌكؿ، كيرل الباحث أف السؤاؿ في اآلية أٌما  بنفسو إلى مفعكليف، فاألكؿ متعد  

مف النكع األكؿ، فال داًعىى لمقكؿ بنصب المفعكؿ األكؿ بنزع الخافض بتقدير: )سألتـ منيف 
 .(4) متاعان(
زَةَبُ٭٥ْ َذذًْعة َٝؿِيًجةلى: ﴿قاؿ تعا

َ
٤ًَِْ٭٥ْ َوخ َٔ ١ًِ٪ََح  َل الكٍّ ـَ ٩

َ
 .(5)﴾َٚأ

؛ أم: سيعيشكف  (6)يرل الشمساف أٌف الفعؿ أثاب تعٌدل إلى المفعكؿ الثاني )فتحان( بنزع الخافض
فرحة الفتح المستمرة، كلف يككف فتحان عابران، كيجكز أف يككف الفعؿ )أثاب( متضمنان معنى 

عدل تعديتو إلى المفعكليف، كًكالى الكجييف جائز، كفييما مف البالغة ما تطمئف لو )منح( فت
 النفس.

َماَيترجحَنصبوَبأمرَآخر:َ-4
ة ﴿قاؿ تعالى:  ًً اَد٥ُ٬ُ ال٤ٍّـ٫ُ َمَؿ ـَ َؿٌض َٚ  .(7)﴾ِػ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ ٦ٍّ

مفعكليف، نحك نحك: زاد الماء، كيستعمؿ متعديان إلى  ،جاء في التبياف أف: "زاد يستعمؿ الزمان 
كيرم الشمساف أف ىذا الفعؿ عيٌدم إلى الشخص بنزع الخافض، ك إلى الشيء ، (8)زدتيو درىمان"

 .(9) عمى طرح ىمزة أفعؿ، حسب الميجة الحجازية، فاألصؿ )أزاد ليـ ا مرضان(

نى ككاضح ما في ىذا التأكيؿ مف تكٌمؼ؛ إذ األٍكلىى القكؿ بالتضميف، حيث تضٌمف ىذا الفعؿ مع
 فعؿ يتعدل لمفعكليف نحك )أعطى أكضح( عمى سبيؿ التيكـ بيـ.

                                                 
 (484لقرآف تعديتو كلزكمو )ص، الفعؿ في االشمساف  (1)
 [.53األحزاب: ]  (2)
 (.1/297ينظر، الفيكمي، المصباح المنير )ج (3)
 (.482ينظر، الشمساف، الفعؿ في القرآف تعديتو كلزكمو )ص (4)
 [.18الفتح: ]  (5)
 (588الشمساف، الفعؿ في القرآف تعديتو كلزكمو)ص   (6)
 [.18البقرة: ]  (7)
 (.1/26ينظر، العكبرم، التبياف )ج (8)
 (.488ينظر، الشمساف، الفعؿ في القرآف الكريـ تعديتو كلزكمو )ص (9)
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ُْٕؿوًٚة: ﴿قاؿ تعالى ٮلُٮا َْٝٮًَل ٦ٍّ ُٞ ن َت
َ
ا إَِلٍّ أ ُِٔؽو٨٬ٍُّ ِِسًّ  .(1)﴾َو٣َـَِٰس٨ َلٍّ دَُٮا

بىٍت عمى نزع الخافض، كالتقدير إعراب القرآف كبيانوجاء في  ( أك  :أف )ًسٌران( اٍنتىصى )عمى سر 
( كي   (2)حاالن مؤكلة بالمشتؽمفعكالن بو؛ ألٌنيا في معنى الٌنكاح، أك تيعرب   جكز أف تككف)بسرٍّ

 مف القكؿ بنزع الخافض. أم: مستخفيف كىك أكلى 
ونَ قاؿ تعالى: ﴿ ُۡتُ ْٛ  .(3)﴾يَُكجُِّعٮَن ال٢ًٍَّْ٤ َوانلٍَّ٭ةَر ََل َح

عكؿ بو، بؿ عمى المفعكؿ ما قيؿ في انتصاب الميؿ كالنيار بنزع الخافض، ليس عمى سبيؿ المف
فيو؛إذ  نحففيو؛ إٍذ )الميؿ كالنيار( ظرفاف، يتضمناف معنى )في( باطٌراد، فانتصابيما ليس ٌمما 

 نعالج ظاىرة النصب بنزع الخافض، كسيمة لتعدية الفعؿ إلى المفعكؿ بو، ال المفعكؿ فيو.
َٔ قاؿ تعالى: ﴿  ٌٓ ِ رَِصةٌل َلٍّ د٤ُِْ٭ًِ٭٥ْ َِتَةَرةٌ َوََل َبًْ ََكة ٍـّ َلةِ ِإَويَذةءِ ال ٫ِ ِإَوَٝةِم الىٍّ َُيَةُٚٮَن يَٮ٦ًْة   ٨ ذ٠ِْؿِ ال٤ٍـّ

ثَْىةرُ 
َ
٤ُٮُب َواْۡل ُٞ ٤ٍُّت ذ٫ًِِ ا٣ْ َٞ  .(4)﴾َتَذ

)يكمان( ميٍنتصب بنزع الخافض كالتقدير )في( أك )مف(  األنصارم إلى القكؿ بأف   /ذىب الدكتكر
بو منصكب، ألٌنو مف الظركؼ المتصرفة المختصة  ، كاألىٍكلى إعراب )يكمان( مفعكؿ(5)يكـ

ذوؼ المضاؼ، كأقيـ المضاؼ إليو مقامو، كما ( حي الحاؿ  ىك كتقدير الكالـ )يخافكف أىكاؿ يكـو
 في كثيرو مف صكر الحذؼ في اإلضافة.

َمَؿ٥٬ُْ قاؿ تعالى: ﴿
َ
٫َ ٦َة أ ُْٕىٮَن ال٤ٍـّ  .(6)﴾َلٍّ َح

كالتقدير:  ،مفعؿ )ال يعصكف(، منتصب بنزع الخافضذىب النحاس إلى أٌف )المفعكؿ الثاني ل
، فالكجياف جائزاف بال (8)، كأجاز أبك حياف إعراب )ما( بدالن مف المفعكؿ(7) فيما أمرىـ()

 غضاضة.
ِقًيا: ﴿قاؿ تعالى

َ
َٰ ُظج٫ِِّ ِمْك١ًًِ٪ة َوَيت٧ًًِة َوأ ةَم ََعَ َٕ ٍُّ ٧ُِٕٮَن ا٣ ُْ  .(9)﴾َويُ

                                                 
 [.235البقرة: ]  (1)
 .(1/388ينظر، الدركيش، إعراب القرآف كبيانو)ج  (2)
 [.28األنبياء: ]  (3)
 [.37نكر:لا ]  (4)
 (.746-745ينظر، األنصارم، مف أسرار نزع الخافض )ص (5)
 [.6التحريـ: ]  (6)
 (.3/465ينظر، النحاس، إعراب القرآف )ج (7)
 .(8/288ينظر، األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (8)
 [.8] اإلنساف: (9)
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ع الخافض، فيك مفعكؿ بو ثافو عمى السعة، لمفعؿ )يطعمكف(، قيؿ إف مسكينان انتصبت عمى نز 
كالتقدير )لمسكيف(، كاألظير أٌف )مسكينان( مفعكؿ ثافو لمفعؿ )يطعمكف (، الذم كاف متعديان إلى 

 كاحد قبؿ دخكؿ ىمزة النقؿ عميو، فغدا بيا متعديان إلى مفعكليف.
مف النماذج القرآنية عمى ظاىرة  ان،( مكضع52يستخمص البحث مف كٌؿ ما سبؽ أٌف ىذا العدد )

لدليؿ عمى كجكد ىذه الظاىرة،  ،المنصكب بنزع الخافض سماعان، عمى سبيؿ المفعكؿ بو اتساعان 
القكؿ باٌطرادىا مف عدمًو، فأمر خاًضعه لتقديرات النحاة، أٌما  كتأٌصميا في الكاقع المغكم العربي،

ٍبط  قكاعد المغة في كثير مف األحياف، كمنع مف كضكابطيـ، التي كاف ليا عظيـ األثر في ضى
يحاكؿ النسج عمى منكاؿ بعض الظكاىر السماعية، محتٌجان بالسماع عف العرب، دكف أف يككف 
مدركان ألسرار المغة كمرامييا، فالحذؼ مثالن في ىذه الظاىرة ػ ال يمكف أف يستكل مع عدمو؛ إذ 

 ى، كلـ يكف لو داللة فغير ميٍستىساغ.األصؿ الذكر، فإف لـ يتأت  مف كراء الحذؼ معنن 
ىذا كقد آثر الباحث رصد كؿ ما أدركو مف نماذج قرآنية، تمٌثؿ ىذه الظاىرة، مع بعض 

بآراء  التخريجات )التكجييات النحكية( مرٌجحان ما يراه أقرب إلى ركح المغة، كطبيعتيا، مسترشدان 
 ا كمٌنة. ء، فما كاف مف صكاب فبفضؿ مفكتكجييات عممائنا األجاٌل 
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َالثالثَفصؿال
َةالمعنكيَََّةًَيَىكسائؿَالتَّعدًَ
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َةالثالث:َكسائؿَالتعٌدمَالمعنكيَََّفصؿال

َاُلكؿ:َالتضميفَمبحثال

َ:تمييد

 ييعىد التضميف مف كسائؿ التعدية المعنكية، التي تناكليا عمماؤنا قديمان كحديثان، مع العمـ أف    
ىذا المصطمح كارده في عمـ البالغة، فضالن عف عمـ النحك، ك لكٍف ما ييٌمنا في ىذه الدراسة ىك 
التضميف النحكم، ك قبؿ الشركع في دراستو ال بٌد مف الكقكؼ أكالن عمى المقصكد المغكم 

 كاالصطالحي )لمتضميف(.

 أكالن: التضميف لغةن: عمى ضكء ما جاء في معاجـ المغة:

ىػ( "ضًمنتي الشيء ضمانا: كفمتي بو، فأنا ضامف كضميف، كضٌمنتو 393ىرم )تقاؿ الجك  -1
شيءو جعمتو في كعاءو فقد ضٌمنتو إياه...  متو، ككؿُّ و عني، مثؿ غرٌ نى الشيء تضمينان، فتضمٌ 

 .(1)نو كتابؾ؛ أم: ما اشتمؿ عميو، ككاف في ضمنو"كفًيمتي ما تضم  

كالميـ كالنكف أصؿه صحيح، كىك جٍعؿي الشيء  ىػ( "ضًمف: الضاد395كقاؿ ابف فارس )ت -2
في شيء يحكيو، مف ذلؾ قكلييـ: ضٌمنت الشيء؛ إذا جعمتو في كعائو، كالكفالة تسمى ضمانان 

 .(2)تو، كالمضاميف ما في بطكف الحكامؿ"م  و فقد استكعب ذً نى ذا ضم  و كأنو إمف ىذا؛ ألنٌ 

كضميف: كفمو... كضٌمٍنتو الشيءى  ىػ( "ضمف الشيءى فيك ضامفه 1285كقاؿ الزبيدم )ت-3
تضمينان فتضٌمنو عٌني، كضًمفى الشيء الٌشيء؛ إذا أكدعو إياه، كما تكدع الكعاء المتاع، كالميت 

 .(3)القبر، كقد تضٌمنتو ىك... ككؿ ما جعمتو في كعاءو فقد ضمنتو إياه"

ٌمف الشيءى الكعاءى كنح -4  ،كه: جعمو فيوكأجمؿ المعجـ الكسيط معنى ضمف، فجاء فيو: ضى
مف، فباطف الشيء كداخموأٌما  كتضٌمف الكعاءي كنحكه الشيءى، احتكاه كاشتمؿ عميو،  ،عف الضٍّ
 .(4)الضميف فيك الضامفأٌما  كيقاؿ يفيـ مف ضمف كالمو كذا، أم: داللتو كمراميو،

 

                                                 
 (6/2155الجكىرم، الصحاح )ج (1)
 (3/372ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مج (2)
 (9/265الزبيدم، تاج العركس )ج (3)
 (571-578أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )صينظر،  (4)
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َثانيان:َالتضميفَاصطالحان:

عطاؤه حكمو شباه كالنظائر أف التضميف إشراب لفظو معنىجاء في األ -1 حتى  ،لفظ آخر، كا 
 .(1)يؤدم الفعؿ مؤدل فعؿ آخر

، فييعطكنو حكمو، كيسٌمى ذلؾ "كجاء في حاشية الدسكقي،  -2 أٌنيـ  قد يشًربكف لفظان معنى لفظو
 .(2")تضمينان، كفائدتو أف تؤدم كممة معنى كممتيف

َثالثان:َأراءَالنحاة،َكأقكاليـَفيَالتضميف:

ت في إطار المعنييف المغكم كاالصطالحي، فيا ىك ار ي التضميف، فقد دأٌما عف أقكاؿ العمماء ف
الشيخ سعدالديف التفتازاني في حاشية الكشاؼ يقكؿ: يضٌمنكف الفعؿ معنى فعؿ آخر فيجركنو 
ٌمف، كرأل أٌف الغرض منو ىك: إعطاء  مجراه، كيستعممكنو استعمالو، مع إرادة معنى المتيضى

 .(3)ف إعطاء معنى كاحدمجمكع المعنييف، كذلؾ أقكل م

ابف جني في ىذا المجاؿ حيث جاء في خصائصو "اعمـ أف الفعؿ إذا كاف بمعنى فعؿ  كال ننسى
آخر، ككاف أحدىما يتعدل بحرؼ، كاآلخر بآخر، فإٌف العرب قد تتسع فتكقع أحد الحرفيف مكقع 

 (4) صاحبو؛ إيذانان بأف ىذا الفعؿ في معنى ذلؾ اآلخر".

ٌد ابفي ىشاـو ك  ، كأكٌد أف التضميف  (5)التضميفى  عى أحدى الكسائًؿ السبعًة التي يتعٌدل بيا الفعؿي
يختص عف غيره مف المعٌديات؛ بأٌنو قد ينقؿي الفعؿى إلى أكثر مف درجة، كلذلؾ عيٌدم )ألكت( 
( إلى مفعكليف بعدما كاف قاصران، نحك: )ال أليكؾ نصحان( ك)ال  بىًقٍصر اليمزة بمعنى )قصٍرتي

ٌمف معنى )ال أمنعؾ(، كمنو قكلو تعالى: آليكؾ  لُٮ٩َُس٥ْ َػَجةًَل ﴿جيدان( لٌما ضي
ْ
كعيٌدل  ،(6)﴾ََل يَد

أخبر، كخٌبر، كحٌدث، كأنبأ كنٌبأ إلى ثالثة مفاعيؿ، لٌما تضٌمنت معنى )أعمـ كرأل( بعدما كانت 
لى اآلخر بحرؼ الجٌر، نحك قكلو تعالى ٩بِبْ٭ُ  : ﴿متعدية إلى كاحد بنفسيا، كا 

َ
ْق٧َةنِِ٭٥ْ أ

َ
ة   ٥ ثِأ ٍّ٧َ٤َٚ

ْق٧َةنِِ٭٥ْ 
َ
٥٬ُ ثِأ

َ
٩َجأ

َ
 .(7)﴾أ

                                                 
 ( 124-123-122-1/121السيكطي، األشباه كالنظائر) جينظر،  (1)
 .(2/1488(، كاألنصارم، ابف ىشاـ، مغني المبيب)ج3/538كقي عمى المغني،)جالدسكقي، حاشية الدس  (2)
 (1/184الزمخشرم، ىامش الكشاؼ )مج (3)
 (.2/92ابف جني، الخصائص )ج  (4)

 (.2/1886ينظر، األنصارم، ابف ىشاـ ،مغنى المبيب )ج(5) 

 [.118آؿ عمراف:  ](6) 

 [.33البقرة:  ] (7)
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ِّبُٮِن ث٤ِِْٕمٍ ﴿ :عز اسمو كقكلو  كجاء في المساعد البف عقيؿ أف  "التضميف يصٌير  (1)﴾ ٩َب
 -كـر ا كجيو –كقكؿ عمي  ،الفعؿ الالـز بتضمينو معنى الفعؿ المتعدم بنفسو متعديان بنفسو

، فتعٌدل )طمع( بنفسو لتضمنو معنى )بمغ(إٌف ًبشران قد طمع ال كأكثر ما يككف التضميف فيما  ،يمفى
يتعدل بحرؼ جر، فيصير متعديان بنفسو، كمف النحاة مف قاسو لكثرتو، كمنيـ مف قصره عمى 

 .(2) السماع"

كما أشار الزركشي إلى التضميف في كتابو )البرىاف( حيث قاؿ: "التضميف إعطاءي الشيًء معنى 
حيث يككف تارة في األسماء كتارة في األفعاؿ، كأخرل في الحركؼ ... كأٌما تضميف   الشيء،

مٍّفى فعالن معنى فعؿ آخر، كيككف فيو معنى الفعميف جميعان، حيث يككف الفعؿ  األفعاؿ: فأٍف تيضى
 إلى تأكيؿ الحرؼ، أك تأكيؿ الفعؿ لتستقيـٌما إ متعديان بحرؼ ليس مف عادتو التعٌدم بو، فيحتاج

تعديتو، كاختمفكا أيٌيما أكلى، فذىب أىؿي المغًة كجماعةه مف النحكييف إلى أٌف التكسع في الحرؼ، 
 .(3)كأٌنو كاقع مكقع غيره، كذىب المحققكف إلى أٌف التكسع في األفعاؿ أكثر"

كفي كالـ ياسيف بف زيف الديف العيمىٍيًمي في حاشيتو عمى شرح التصريح عمى التكضيح ثمانية 
 في التضميف:أقكاؿ 

 أٌنو مجاز مرسؿ؛ ألف المفظ استعمؿ في غير معناه لعالقة بيف المعنييف. -1

فيو جمع بيف الحقيقة كالمجاز، لداللة المذككر عمى معناه بنفسو، كعمى معنى المحذكؼ  -2
 بالقرينة.

الفعؿ المذككر مستعمؿ في حقيقتو لـ ييشرب معنى غيره، كما يرل الزمخشرم، لكف مع  -3
 حاؿ مأخكذة مف الفعؿ اآلخر المناسب بمعكنة القرنية المفظية. حذؼ

 المفظ مستعمؿ في معناه األصمي، كقصد بتبعيتو معنى آخر. -4

 المعنياف ميرىاداف عمى طريؽ عمكـ المجاز. -5

 المعنياف مراداف عمى طريقة الكناية. -6

ٌنما التٌجكزي  -7 في إفضائو إلى المعمكؿ، كفي أف داللتو غير حقيقة، كال تجٌكز في المفظ، كا 
 النسبة غير التامة.

                                                 
 [.33األنعاـ:  ] (1)

 (.1/428عقيؿ، المساعد )ج ابف (2)

 (2/338البرىاف في عمـك القرآف)ج الزركشي، (3)
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 (1)دال بيٌد في التضميف مف إرادة معنييف في لفظ كاحد، عمى كجو يككف كؿ منيما بعض المرا-8

كلعؿ القكؿ الثامف ىك األقرب إلى طبيعة التضميف، لما فيو مف انسجاـ مع الكاقع المغكم، 
كىذا ما أكده الدسكقي مشيران إلى قكؿ ابف ىشاـ كالغاية مف ىذه الكسيمة مف كسائؿ التعدية: 
كأشار إليو الصباف في  (2) كممة مؤدل كممتيف( معندما قاؿ: كفائدتو أم التضميف )أف تؤدٍّ 

عطاؤه حكمو  ،شرحو عمى األشمكني، بأٌف التضميف النحكم إشراب المفظ  معنى لفظ آخر، كا 
قؼ مجمع المغة العربية القاىرم مف التضميف .أٌما عف مك  (3)لتصير الكممة تؤٌدم مؤٌدل كممتيف 

كاٌلذم نٌص عمى  ،عيقيب مناقشة بحث )الشيخ حسيف كالي( فقد تجٌسد في القرار الذم أصدره
 ،أٌف: " التضميف أف يؤٌدم فعؿ أك ما في معناه في التعبير مؤٌدل فعؿ آخر، أك ما في معناه

كمو في التعدية كالمزكـ" كيرل أٌف التضمي ف قياسٌي ال سماعي، بشركط ىي: تحقؽ فييعطى حي
المناسبة بيف الفعميف. ككجكد قرينة تدٌؿ  عمى مالحظة الفعؿ اآلخر. كمالءمة التضميف لمذكؽ 

أ  .(4)إلى التضميف إاٌل لغرض بالغٌي" العربي. كما أكصى المجمع أاٌل ييٍمجى

مماء مف نحاة عباس حسف عمى ما صدر عف المجمع  مستعرضان  آراء الع /كيعٌقب األستاذ
كلغكييف حكؿ مفيـك التضميف مف أبى البقاء في كمياتو إلى الزمخشرم في كشافو، كابف ىشاـ 

لقكؿ بأٌف ىناؾ اضطرابان افي المغنى، كالتفتازاني كابف جني كغيرىـ ليخمص  مف كٌؿ ذلؾ إلى 
طراز في آراء عممائنا القدماء كالمحدثيف حكؿ التضميف، فمنيـ مف أنكره كالخفاجي في 

المجالس حيث صرح بأنو سماعي، كالدماميني في )نزكؿ الغيث(، إذ رأل أف تضميف فعؿ 
معنى فعؿ آخر يأباه كثير مف النحاة، كأبك حياف فيما نقمو السيكطي في الييمع يرل بأٌنو ال 
ينقاس، ليؤٌكد بأٌف الذيف أجازكه لـ يأتكا بإثبات عمى أنو ليس بحقيقة، كليس بمجاز، كال بشيء 

 (5) مركب منيما.

 

 

                                                 
( ، 4،5،6/ 2ج)، كبيامشػو حاشػية الشػيخ يػسالشيخ خالػد ، شػرح التصػريح عمػى التكضػيح  األزىرم،ينظر،  (1)

 (579-2/578ك حسف، النحك الكافي)ج
 (3/538الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى مغني المبيب )ج (2)
 (.2/95اف، حاشية الصباف عمى شرحة األشمكني )جالصبٌ  (3)

 (2/594حسف، النحك الكافي )ج (4)
 .(595-594ىامش ص 2) جينظر، المرجع السابؽ (5)
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َمفَذلؾ:َأٌماَالمحدثكفَمفَالعمماءَفقدَكانتَليـَمكاقؼَمتباينة
الشيخ أحمد اإلسكندرم يقٌر بكقكع التضميف في العربية بالصكرة التي ذكرىا القدماء غير أٌنو  -

 .(1)يضيؼ إلى شركطيـ شرطان آخر كىك "مكافقة العبارة التي كقع فييا التضميف لمذكؽ العربي"

في األب أنستانس الكرممي فقد أٌيد العمؿ بالتضميف بشرط أاٌل يقع في التضميف لىٍبس ٌما أ -
 .(2)التعبير، كال إخالؿ في المعنى

في حيف نجد أف أكثر المتحمسيف للخذ بالتضميف ىك )الشيخ حسيف كالى( صاحب البحث  -
 ـأٌما إلى فتح باب التضميفالمقدـ إلى مجمع المغة العربية بعنكاف "التضميف" كالذل دعا  فيو 

.(3)س؛ لما فيو مف تسييؿ لمغة عمى الناابً تٌ الباحثيف كالكي 
 

ىـ:  ف اعترض عمى التضميف مف عممائنا المحدثيف فسنعرض آلراء ثالثة مف الباحثيفأٌمأ مى 
 إذ طالب ثالثتيـ بػ: ؛حسف عٌكاد األستاذ/ عباس حسف، كالدكتكر/ إبراىيـ الساٌمرائي، كالدكتكر/

 إعادة النظر في دراسة التضميف كفؽ ما يقتضيو عمـ الدالالت الحديثة. -1

إلغاء التضميف؛ ألٌف مبناه عمى فكرة األصؿ كالفرع، كىي فكرة منطقية لـ تعد صالحة  -2
لتفسير ظاىرة التضميف في المغة، كمف ثىـ  رأينا األستاذ عباس حسف يؤكد عمى عدـ قناعتو 

دكف لمتضميف؛ إذ يرل أٌنيا ما زالت أدٌلة كاىية. كأف ىذه األلفاظ التي باألدلة التي ساقيا المؤي
 فييا تضميف ال تخرج عف أمريف: إف   :قيؿ

ًصفتى بالتضميف إف كانت قديمة منذ عصر االحتجاج المغكم  -1 أٌف  ىذه األلفاظ التي كي
 فاستعماليا دليؿ عمى أصالة معناىا الحقيقي.

عصر االحتجاج غىيري محتاجة إلى التضميف، الستغنائيا عنو كأٌف العصكر المتأخرة عف  -2
(4) بالمجاز كالكناية كغيرىما.

 

عباس حسف ال يطمئف إلى التضميف، كال إلى األدلة التي أكردىا مؤيدكه، كالرأم  /فاألستاذ
 األقكل عنده لممانعيف.

                                                 
 (2/586) جينظر، حسف، النحك الكافي (1)
 (.2/587، )جينظر، المرجع السابؽ  (2)
 (.2/587المرجع نفسو، ) جينظر، (3)
 (.595-594ص ىامش 2)ج ، المرجع نفسو،ينظر (4)
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ف مسائؿ المغة كالنحك لـ إبراىيـ الساٌمرائي فيرل أٌف التضميف شأنو شأف كثير م /الدكتكرأٌما  -
يسمـ مف التفكير الفمسفي كالمنطقي، الذل أحاؿ كثيران مف ىذه المسائؿ إلى مكاد جامدة بعيدة 
عف طبيعة المغة السيمة، كأف المحدثيف كخاصة أعضاء مجمع المغة العربية في القاىرة، لـ 

 :ىماف ، كمف ثـ نجده يخمص إلى نتيجتييدرسكا التضميف دراسة أسمكبية حديثة

 تمخيص لما تكصؿ إليو القدماء كالمحدثكف عف التضميف. أف ما ذىب إليو المجمع -1

(1)دعكة إلى دراسة التضميف تحت باب دالالت األلفاظ مف الكجية التاريخية -2
 

 الجرٍّ  عف التضميف في كتابو "تناكب حركؼ في حيف نجد الدكتكر محمد حسف عٌكاد يتحدث -
 حيثكر العديد مف الشكاىد القرآنية كالشعرية التي كرد فييا التضميف، في القرآف الكريـ" فيذ

حصره في لزكمية األفعاؿ كتعدييا، كاضعان نيٍصبى عينيو إبطاؿ التضميف في المغة إذ يرل أٌف 
 .(2)، يؤديو مف غير حاجة إلى التضميفلكؿ لفظ معنى كاحدان أك أكثر

ذكر أبك البقاء "أٌف التضميف سماعٌي ال ف لتضميف،كالمغكييف في قياسية اعف آراء النحاة أٌما 
إذا أمكف إجراء المفظ عمى مدلكلو، فإٌنو يككف أكلى، ككذا أٌما  ،قياسٌي يذىب إليو عند الضركرة

ؼ كالقكؿ بيما فيما ال اإليصاؿ كالحذؼ؛ لكف لشيكعيما صار كالقياس حتى كثر لمعمماء التصرٌ 
 .(3)سماح فيو"

صُّ عمى أف التضميف سماعي، في حيف يرل صاحب شرح التصريح عمى فينالشيخ ياسيف أٌما 
، (4)التكضيح، أٌف رأل األكثريف أٌنو قياسٌي، كضابطو أف يككف األكؿ كالثاني يجتمعاف في معنى"

مع مف  كلـ يبتعد ىذا الرأم عف ما ذىب إليو ابف جٌني مف قبؿ حيث يقكؿ:" لك نيقؿ ما جي
، ك لمشمساف رأم فريد في الحكـ عمى التضميف حيث (5) أكراقان"التضميف عف العرب لبمغ مئتيف 

ٌنما ىك  يقكؿ: "إٌف التضميف ال يكصؼ بالقياس كال بالسماع؛ ألٌنو ليس قاعدة، كال قانكنان، كا 
كالتجريد، كٌميا مصطمحات تدٌؿ عمى قرينة  ،كالقياس، كالسماع ،مثؿ المجاز ،كسيمة تفسير

                                                 
 (.219-218(، الساٌمرائي، إبراىيـ ، فقو المغة المقارف)ص89-88ينظر،حامد، التضميف في العربية )ص (1)
 (.91-98كحامد، التضميف في العربية )ص، (6ينظر، عٌكاد،  تناكب حركؼ الجر في القرآف الكريـ )ص (2)

  .(267-266الكفكم ، الكميات )ص (3)
، ك المجمع المغكم ـ(2/1935ـ، ج1/1934مجمة مجمع المغة العربية)جك (، 189-1/188السابؽ )جينظر،  (4)

 (.593-2/564النحك الكافي )جالقاىرم، كحسف، 

 (.2/94ابف جني، الخصائص )ج (5)
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الخضرم فقد كاف مف أشٌد المنكريف لمتضميف، كرأل أٌما  .(1)مغة"التفكير التي يسمكيا المنتج ل
بأٌنو "ال يعدك أف يككف محاكلة لتصحيح التعٌدم بحرؼ الجر، كليس مف شأنو البحث عف 

.  كالمالحظ أٌف التضميف الذم رٌكز عميو (2)األسرار البالغية لمعدكؿ عف الحرؼ المعيكد"
عٌدم األفعاؿ بحرؼ الجٌر دكف االلتفات إلى التضميف الخضرم، ككثير مف النحاة ىك الخاص بت

كال شٌؾ أٌف قرار المجمع القاىرم كاف متكازنان؛ إٍذ لـ يفتح الباب عمى  ،بعيدان عف ىذه الصكرة
مصراعيو لمقكؿ بالٌتضميف، بؿ التفت إلى ما فيو مف إيجابٌيات باعتباره كسيمة مف الكسائؿ التي 

الٌنظر في الٌصكر المتكٌمفة لو فيذا ظمـ بٌيف، فمكؿ كسيمة أٌما  لمتنٌكعة،ال بيٌد منيا لفيـ األساليب ا
 مف الكسائؿ التي تستخدميا المغة إيجابٌيات كسمبٌيات.

كمف خالؿ ما قالو أعضاء مجمع المغة العربية، كمناقشة آراء عممائنا القدامى كالمحدثيف في 
االجتيادات، كما ىك الحاؿ في كثير مف مسألة التضميف، نجد تباينان في الرؤل كاختالفان في 

المسائؿ المغكية كالنحكية؛ فمنيـ مف رأل قياسيتو، كمنيـ مف قاؿ بسماعٌيتو، كال غضاضة في 
أف ننكر ىذه أٌما  ذلؾ؛ فطالما رأل البصريكف المسألة سماعية، كحكـ عمييا الككفيكف بالقياس،

بؿ رفض ما قالو القدماء، كمحاكلة كضع  الظاىرة بالكمية، دكف مبررات حقيقية، كأدلة مقنعة،
بدائؿ دكف جدكل، فيذا ما ال يقبمو المنيج العممي السميـ، فضالن عف الكاقع المغكم السكٌم، 
فالتضميف كما يرل كثير مف المغكييف المنصفيف، كالباحثيف المحققيف حقيقة ال سبيؿ إلنكارىا 

ىك التضميف النحكم، كسيمة مف كسائؿ في النحك، كالبالغة لكف ما ييمنا في ىذه الدراسة 
فإف التضميف يضفي  ؛يدؿ عمى إعجاز ىذه المغة كعظمة بنيانيا كتنكع أساليبيا، كعميو -التعدية

عمى األسمكب ركعة في أداء المعنى ال تتأٌتى بدكنو، مف ذلؾ تضمف الفعؿ )قىعد( الالـز معنى 
ـى( مالزمة كًلزامان؛ أم: ، في قكلو تعالى الفعؿ المتعدم بنفسو )الزى َٟ : ﴿داـك ََ ا َؽنٍّ لَُ٭٥ْ َِصَ ُٕ ْر

َ
َۡل

ُؽوا لَُ٭٥ْ ُكٍّ َمؿَْوؽٍ تعالى: ﴿كقكلو  ،(3)﴾ ال٧ُْْكذ٥ًََِٞ  ُٕ فالتضميف في ىاتيف اآليتيف يعطينا  (4)﴾َواْر
معنى )القعكد( كمعنى  )المالزمة( معان، فميس القعكد مؤقتان عارضان، كلكٌنو قعكد مستمر، كىذا 

ىك ما يتطٌمبوي المكقؼ، فالشيطاف في اآلية األكلى مالـز لإلنساف ينتيز الفرصة ليناؿ المعنى 
منو في مكقؼ ضعؼ بشرل، فيك يجرل منو مجرل الدـ في العركؽ، فيذا المعنى ال يتأتى 
بالفعؿ )قعد( الذل يتعدل بالحرؼ عمى، كما أٌف القعكد للعداء ينبغي أف يككف مستمران؛ ألٌنيـ 

                                                 
 (.169-168الٌشٍمساف، قضايا التعدم كالمزـك الٌنحكم )ص (1)

 (.27الخضرم، مف أسرار حركؼ الجر)ص  (2)

 
 [.16األعراؼ:  ](3)
 [.5التكبة:  ] (4)
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ربصكه بنا يتحٌينكف الفرص لالنقضاض عمينا كىذا المعنى ال يتأتى إاٌل بما حققو دائمان مت
 (1) التضميف.

نكارىا، كأٌف في كاقع المغة ال سبيؿ إلى إ نخمص مف كؿ ذلؾ إلى أف ظاىرة التضميف حقيقةه 
الغرض منو اإليجاز في دقة كبالغة، ككأٌف المتكمـ سبؾ أحد المفظيف في اآلخر، فالمعنى ال 

أتيؾ ميقترحان بذكره، مكشكفان عف كجيو، بؿ مدلكالن عميو بغيره، كالصمة بيف المض مف كالمٌضمف ي
ميصى إلى السرائر، فال ترل تضمينان مقبكالن  فيو قيٍرب رحـ،  تتعدل الظكاىر إلى الضمائر لًتخى

 (2) صحيحان حتى يككف المعنى ىك الذل تأىب لطمبو كاستدعاه.

فتكمف في أٍف تؤدل كممة مؤدل كممتيف، فالكممتاف مقصكدتاف معان   أٌما عف فائدة التضميف
قصدان كتبعان، فاستعماؿ لفظ في غير ما ىك لو إضافة معنى إلى أصمو، كجاز بو مكضعو إلى 

 (3) مكاضع أيخر مف دالالتو.

ي امتمكت مف الكسائؿ ما جعميا قادرة عمى مف ىنا يدرؾ الدارس عظمة لغتنا العربية الت
ير  عف المكاقؼ المختمفة بكٌؿ سالسة كبالغة، كلعٌؿ ما سيعرضو الباحث مف نماذج التعب

 لمتضميف في لغة القرآف ما يؤٌكد ىذه الحقيقة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .(166الصرؼ في خدمة النص القرآني )صينظر، الميدم،  النحك ك  (1)
 (.186-185ينظر، فاضؿ، محمد نديـ،  التضميف النحكم في القرآف الكريـ )ص (2)

 (1/187السابؽ )جالمرجع  ينظر،  (3)
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َضميفَفيَالقرآفَالكريـنماذجَمفَالتَّ

َاُلكؿ/َالتعدمَبالتضميفَإلىَمفعكؿَكاحد:َالمطمب

 بطر:َ-1

، مف باب تعب،  ""بىًطرى بطران فيك بىًطره بمعنى أًشرى
١َْ٤٬ْ٪َة ٨٦ِ َْٝؿَيٍح  ﴿،  قاؿ تعالى: (1)

َ
َوَك٥ْ أ

َؿْت ٦َِٕحَنَذَ٭ة ُِ ٍعنىى )أفسدٍت (2)﴾ثَ ؛ لكٌنو جاء متعديان في اآلية السابقة؛ لتضٌمنو مى ، فالفعؿ الـز
أك ترفٍت(، كىذاف  الفعالف يتعٌدياف بنفسييما، كال شؾ أف إشراب الفعؿ األػكؿ )بطر( معنى 

، أك الترؼ، ييٍضًفي عميو معنى جديدان، يالئـ ما كصمت إليو تمؾ األمـ التي أصابيا اإلٍفساد
ًسرى  ، كالكاضح أف القكؿ بالتضميف في (3)غضب ا كعقابو، كقيؿ إٌف )بطر( تضٌمف معنى خى

قؼ عند ة؛ إذ كشؼ عف أف عاقبة البطر ال تىذه اآلية أضفى بظاللو عمى السياؽ داللة جديد
اه إلى المجتمع بأسره؛ إذ إف كفراف النعمة يستكجب عقكبة ا كسخطو، تعد  ؿ تا، بحد صاحبي

فيككف الضرر عاـ مدمر لممجتمع بأسره؛ كما كاف لمفعؿ )بطر( بداللتو األصمية أف يعبر عف 
 ىذه المعاني.

َـّ:َ-2  ت

ْربََِٕي ََل٤َْحً  ﴿قاؿ تعالى: 
َ
٫ِِّ أ ةُت َرب َٞ مٍّف الفعؿ (4)﴾َذَذ٥ٍّ ٦ًِ ـٌ( معنى الفعؿ )بمغ(، ضي فنصب  ،)ت

ال يجكز أف  :إٌف أربعيف حاؿ، بمعنى : )معدكدان(، أك )بالغان(، كقيؿ :مفعكالن بو )أربعيف(، كقيؿ
رفان؛ ألٌف التماـ بآخًر ًجزء مف تمؾ األزمنة،  كالظرؼ ال بيٌد أف يتضٌمف تيٍعرب )أربعيف( ظ

ة يعبر عف اكتماؿ مدة المكاعدة التي ، فالقكؿ بالتضميف في ىذه اآلية الكريم(5)معنى في
عز  –؛ ليتحقؽ بعدىا المراد، كىك لقاء ا عميو السالـ  –لمكسى  -عز  كجؿ   –أرادىا ا 

قكاميا أف  -عميو السالـ –ال مجرد بمكغ األجؿ، ككأنيا رسالة مف رب العالميف لمكسى  ،كجؿ  

                                                 
 (.1/51الفيكمي، المصباح المنير)ج(1) 
 [.58القصص:  ](2) 
 (.2/38اء، معاني القرآف )جينظر،  الفرٌ (3) 
 [.142األعراؼ:  ](4) 
 (.3/40ينظر،  الدركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج (5)
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د، أٌما عف مكاضع ىذا الفعؿ في القرآف تماـ مدة المكاعدة تعني تحقؽ الكعد، كبمكغ المرا
 .(1) ( مكاضع3الكريـ )

 اختٌص:َ-3

كاالختصاص، كالخصكصية، كالتخصص: تفٌرد بعض الشيء بما ال يشاركو فيو  ،"التخصيص
َوال٤ٍّـ٫ُ َُيَْذهَّ  ﴿، قاؿ تعالى: (2)الجممة، كذلؾ خالؼ العمكـ... كقد خٌصو بكذا، يخٌصو"

، إذ تضٌمف الفعؿ )يختص( معنى )ييٍفًردي(، فتعدل بنفسو إلى المفعكؿ بو (3)﴾ثِؿمَْحَذ٫ِِ ٨٦َ يََنةءُ 
ٍف( المكصكلة ف كٌنا نرل أف التعدية في ىذا (4)كلك ظؿ عمى أصمو لما تأٌتى لو ذلؾ ،)مى ، كا 

الفعؿ كراءىا عامؿ معنكم، كىك إرادة الجعؿ كالتصيير، أم: يجعمو مختصان، كىذا أكلى مف 
 يتعدل كال يتعدل. (يختص)الفعؿ  ف  القكؿ بالتضميف؛ أل

 :استبؽَ-4

اَط  ﴿، قاؿ تعالى: (5)"أصؿ السبؽ: التقدـ في السير، كاالستباؽ: التسابؽ" َ ٮا الِۡصّ ُٞ ، (6)﴾َٚةْقتََج
ْت ٧ًََِٝى٫ُ  ﴿ :سبحانو كقاؿ ة اْۡلَةَب َوَٝؽٍّ َٞ ، فقد تضمف الفعؿ )استبؽ( في اآليتيف (7)﴾َواْقتََج

ٌمو )ابتدر أك قصد السابقتيف، معنى فعؿ  ؼر (؛ ألٌف الفعؿ )استبؽ( يتعٌدل بحيتعٌدل بنفسو عى
ٮا اْۡلَْيَاتِ  ﴿الجر )إلى(، قاؿ تعالى:  ُٞ ِ ة  َٚةْقتَج ًٕ ِت ثُِس٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ َۡجًِ

ْ
ْح٨َ ٦َة دَُسٮ٩ُٮا يَأ

َ
 ،(8)﴾خ

ذا بنيت إذ الفعؿ المتعدم إ؛  فالفعؿ استبؽ: ال يتعدل بنفسو؛ ألٌف )تسابؽ( ال يتعدل بنفسو
 :صار الزمان، تقكؿ: ضربت زيدان، ثـ تقكؿ: تضاربنا؛ لذا قيؿ لممشاركةمف لفظ معناه )تفاعؿ( 

إٌف )الخيرات( منصكب عمى نزع الخافض، كالتقدير إلى الخيرات، كما قيؿ إٌف الفعؿ استبؽ 

                                                 
 [.142، العراؼ:3، المائدة:150البقرة: ] (1)
 (.284األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (2)
 [.105البقرة:  ] (3)
 (.1/510ينظر،   األندلسي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (4)
 (.395األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (5)
 [.66يس:  ] (6)
 [.25يكسؼ:  ] (7)
 [.148البقرة:  ] (8)
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إلى  ، كاالبتدار يعني المسارعة، كالمبادرة(1)تضمف معنى الفعؿ )ابتدر( الذل يتعدل بنفسو
 فعؿ الخير، كىذا أكلى في التنافس عمى فعؿ ما يرضي ا مف األعماؿ الصالحة.

َاستباف:َ-5

يَةِت َو٣ِتَْكتَجَِي َقب٢ًُِ ال٧ُْْضؿ٦ِِيَ  ﴿ قاؿ تعالى: ٌْ ٢ُ ا ِىّ َٛ َٟ ُج ِ جاءت      ، )سبيؿ( (2)﴾َوَكَذَٰل
ٌما فالتعدية فيو إيف( بمعنى )لتتضح( مرفكعة في تسع قراءات مف عشر، عمى أنيا )تسبى 

، كقرأ نافع بنصب سبيؿ رغـ لزكـ الفعؿ)تستبيف(، كعميو فالقكؿ (3)بالتضميف، أك بإرادة الجعؿ
بتضميف ىذا الفعؿ معنى )لنستكضح( الذم ال يمكف أف يؤدم المعنى الذم جاء بو الفعؿ 

 إلدراكيا. ان جيد، أم: لتتكشؼ عيانان، فال تحتاج )تستبيف(
 سفو:َ-6

ة في البدف، كمنو قيؿ زماـه سفيوه، أم: كثير االضطراب، كثكب ردمء النسج، "السفو: خف
٤ٍّحِ إِثَْؿا٥ًَِ٬ إَِلٍّ ٨٦َ  ﴿، قاؿ تعالى: (4)كجاء السفو بالنفس لبياف نقصاف العقؿ" ّ٨ ٦ِ َٔ ُت  َٗ َو٨٦َ يَْؿ

َك٫ُ  ْٛ ؛  إذ يقاؿ )سىًفيٍت نفسو(، كعندما تضمف مع(5)﴾َق٫َِٛ َج نى الفعؿ ، فالفعؿ )سفو( الزـه
فإف سبب تعدية الفعؿ سفو ىك  ؛)حميؽى( غدا متعديان بنفسو كما في اآلية السابقة، كعميو

تضمف الفعؿ الالـز معنى فعؿ )متعد( إلى مفعكؿ كاحد )حميؽى، اك جًيؿ، أك أىمؾ(، كربما 
كانت التعدية لمفعؿ )سفو( ناتجة عف إرادة الجعؿ، أم: كاف ىك سببان في سفييا، كضياعيا؛ 
 إذ ىذا الفعؿ )سفو( يتعدل كال يتعدل، كربما كاف ىذا القكؿ أكلى مف الذىاب إلى التضميف.

 صبر:َ-7

: حبس النفس "الصبر: اإلمساؾ في ضيؽ، يقاؿ: صبرتي الدابةى  : حبستيا بال عمؼ، فالصبري
َٓ  ﴿ ، قاؿ تعالى:(6)ه الجزع"عمى ما يقتضيو العقؿ، كالشرع، كيضادٌ  ٦َ َٟ َك ْٛ ِي٨َ  َواْوِِبْ َج اَّلٍّ

                                                 
 (.1/612ينظر،   األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (1)
 [.55األنعاـ:  ] (2)
(، 258بعة في القراءات)ص(، ابف مجاىد،كتاب الس244مد نديـ،  التضميف النحكم )صفاضؿ، محينظر،  (3)

 (134كالمعصراكم، الكامؿ المفٌصؿ في القراءات األربعة عشر)ص
 (.414األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.130البقرة:  ] (5)
 (.474األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
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ٮَن َربٍُّ٭٥ ُٔ ( فتعٌدل بنفسو؛ إذ  حيث ،(1)﴾يَْؽ تضٌمف الفعؿ اصبر معنى الفعؿ )احبس أك الـز
الفعؿ )صبر( يتعدل عادةن بحرؼ الجر، كقد يككف الفعؿ )اصبر( بمعنى الفعؿ )صبٍّر( 
ؿ نفسؾ، كال شؾ أف في ىذا التأكيؿ ما يدؿ عمى مضاعفة التحمؿ، كمغالبة النفس التي تحاك 

ف خالفت الشرعجاىدةن الميؿ إلى الدعة،   كالعقؿ. كمسايرة العادة، كا 
8-َ: َعـز

: عزمتي األمر، كعزمتي عميو  قكلوأٌما  ،(2)العـز كالعزيمة: عقدي القمب عمى إمضاء األمر: ييقاؿي
َؽةَ انلََِّّكحِ  ﴿تعالى:  ْٞ ْٕـُِمٮا ُخ ( تتعدم أم كال تنككا؛ ألٌف )عىزى  ؛، فمف باب التضميف(3)﴾َوََل َت ـى

بحرؼ الجر، فاألصؿ في عـز أف تتعدل بحرؼ الجر )عمى(، لكنو في اآلية السابقة نصب 
المفعكؿ بو بنفسو )عقدة النكاح(، كذلؾ لتضمنو معنى الفعؿ )نكل( الذم يتعدل إلى مفعكلو 
بنفسو، كقيؿ: إف )عقدة( منصكبة بنزع الخافض، كالتقدير عمى عقدة النكاح، كال شؾ أف 

بالتضميف فيو مف البالغة ما ال يخفى، حيث عدـ الجكاز بمجرد التفكير في العقد قبؿ القكؿ 
 أف يحؿ الكقت، كتنتيي العدة.

َـىَ-9 م  :عى

نحك قكلو  ،"مف معاني العمـ إدراؾ ذات الشيء، كعندىا يككف الفعؿ متعديان إلى مفعكؿ كاحد
٧َُ٤ُْٕ٭٥ْ  ﴿تعالى:  ٧َُ٤ْٕٮَجُ٭٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ َح ٧ُِّ٤ٮَن ال٤ٍّـ٫َ ثِِؽي٪ُِس٥ْ  ﴿ك قاؿ تعالى:  ،(4)﴾ ََل َت َٕ ُت

َ
فالفعؿ  ،(5)﴾خ

تعٌدل إلى المفعكؿ الثاني بحرؼ الجٌر )الباء(، ف (  تضمف معنى )تيعىرٍّؼ(؛ ـي مٍّ عى )تي  أفٌ  إلى شيري يي 
أم: أتعٌرفٌكف اٌ بدينكـ؛ إٍذ لك كاف الفعؿ عمى أنصمو لتعٌدل إلى المفعكؿ الثاني بنفسو، كالذم 

؛ ألفٌ ي كليس بحاجة  ،اليخفى عميو شيء -عٌز اسمو – اى  ؤكد ذلؾ أف االستفياـ استنكارمه
ٮِن  ﴿قكلو تعالى: أٌما  فكه بدينكـ فيك أعمـ بأحكالكـ،إلى أف تعرٌ  ُُ ٨ ُب ْػؿََصُس٥ ٦ِّ

َ
َوال٤ٍّـ٫ُ أ

٧َُ٤ْٕٮَن َمحًْبة َ٭ةدُِس٥ْ ََل َت مٍّ
ُ
ة فتعٌدل إلى مفعكؿ كاحد؛ ، فقد جاء العمـ متضمنان معنى المعرف(6)﴾أ

 مع أف )عمـ( تتعدل في مكاضع أخرل إلى مفعكليف.

                                                 
 [.28الكيؼ:  ] (1)

 (.565ألفاظ القرآف )ص ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات(2)  
 [.235البقرة:  ] (3)
 [.60نفاؿ:] األ (4)
 [.16الحجرات:  ] (5)
 [.78النحؿ:  ] (6)



 

 

 368 

 قعد:َ-10

َؽنٍّ لَُ٭٥ْ  ﴿"القعكد يقابؿ القياـ، كقد يقصد بو الترصد لمشيء بالقعكد لو، نحك قكلو تعالى:  ُٕ ْر
َ
َۡل

َٟ ال٧ُْْكذ٥ًََِٞ  ََ ا ُؽوا لَُ٭٥ْ ُكٍّ َمؿَْوؽٍ  ﴿ :سبحانو ، كقكلو(1)﴾َِصَ ُٕ تضٌمف الفعؿ  حيث، (2)﴾َواْر
) ( في اآلية األكلى ،)قىعىدى( معنى الفعؿ )لـز ك  ،فتعٌدل تعديتو كنصب المفعكؿ بو )صراطؾى

، كال شؾ أف ما ييضفيو التضميف عمى  ( في اآلية الثانية، كمعمكـ أٌف الفعؿ )قعد( الـز )كؿ 
فيمو كتدبره، كلعٌؿ ما  األسمكب مف ركعة، في أداء المعنى الكاسع بألفاظ قميمة، يدعكنا إلى

حققو مف جماؿ في اآليتيف السابقتيف خير شاىد عمى ذلؾ؛ إذ جمع بيف القعكد، كمعنى 
المزكـ، فيك ليس قعكدان عارضان، بؿ مستمر دائـ، كىذه ميمة الشيطاف الذل ال يبرح المؤمف 

قعكدان ىـ يتطمب داء، كالحذر مف غٍيرً حتى يناؿ منو في مكقؼ ضعؼ، ككذلؾ القعكد للع
 .(3)مستمران، نترٌصدىـ، كال نمكٌنيـ مف أنفسنا، كىذا كذاؾ ال يتأتى إاٌل بما جاء بو التضميف

 _ قاؿ:11
 القكؿ كالقيؿ كاحد، كيأتي القكؿ عمى أكجو منيا:

زي بالنطؽ الميرىك بي مف الحركؼ مفردان، أك جممة. -1 ٍبرى  المي
 المتصكر في النفس قبؿ إبرازه نطقان. -2
 (4) .نحك أقكؿ بقكلؾ ،تقاداالع -3

ٍّٜ  ﴿أما قكلو تعالى:  ُٝٮَل ٦َة ٣َحَْف ِل َِبَ
َ
ْن أ

َ
، فقد تضٌمفى الفعؿ )قاؿ( (5)﴾٦َة يَُسٮُن ِل أ

معنى الفعؿ )نطؽ أك اٌدعى(، ككالىما يتعدل إلى مفعكلو بنفسو، فنيصب الظاىر )ما( 
عمى أصمو لكاف مفعكلو المكصكلة المبنية عمى السككف في محؿ نصب؛ إذ لك ظؿ القكؿ 

جممة مقكؿ القكؿ، كجاء في إعراب القرآف لمدركيش أف الفعؿى باؽو عمى أصؿ معناه، كأٌف )ما( 
المكصكلة مفعكلو، كالذم ٌسكغ ذلؾ أٌنيا متضمنة معنى الجممة؛ ألف األسماء المكصكلة تفتقر 

ٮ﴿قكلو تعالى: أٌما  ،(6)افتقاران متأصالن إلى جممة الصمة ُٞ ْم َح
َ
َلُ أ ٮٍّ َٞ  ،(7)﴾ث٢َ َلٍّ يُْؤ٦ُِ٪ٮنَ   لُٮَن َت

                                                 
 [.16األعراؼ:  ](1) 
 [.5التكبة:  ] (2)
 (.120ينظر، الميدم، النحك كالصرؼ في خدمة النص القرآني )ص (3)
 (.689-688ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص  (4)
 [.116المائدة:  ] (5)
 (.2/319ينظر، الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (6)
 [.33الطكر:  ] (7)
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، جاء الفعؿ )تقٌكؿ( متضٌمنان معنى اٍختىمؽى؛ لذا تعٌدل بنفسو فنصب المفعكؿ بو )ىاء الغائب(ف
فٍ  أظيرى  كاف األٌكؿي  أك أٌف الفعؿ نيقؿ لمتعدية بتضعيؼ العيف التي تفيد مع تعديتو التكثير، كا 

مخشرم حيث يقكؿ:" إف تقٌكلو بمعنى اختمقو مف تمقاء كأجمى، يؤكد ذلؾ ما ذىب إليو الز 
 .(1)نفسو"
َكفر:َ-12

؛  اعي ر  كالزُّ  ،الكفر لغةن: ىك ستر الشيء؛ لذا كصؼ الميؿ بالكافر؛ لستره األشخاص، كاألشياء
فاألصؿ في  ،(2)يا، سترىا، بترؾ أداء شكرىاراني فٍ عمة، ككي النٍّ  ري فٍ البذكر في األرض، ككي  ـلسترى

ُؿوَن ثِآيَةِت ﴿كىفىر( التعٌدم بحرؼ الجر )الباء(، نحك قكلو تعالى: الفعؿ ) ُٛ ُ٭٥ْ ََك٩ُٮا يَْس جٍّ
َ
َٟ ثِد ِ َٰل َذ

ُؿوا َربٍُّ٭٥ْ : ﴿قكلو تعالىأٌما  ،(3)﴾ال٤ٍّـ٫ِ  َٛ ََل إِنٍّ َث٧ُٮَد َز
َ
، فقد تضمف الفعؿ )كىفىر( في ىذه (4)﴾خ

( يتعدل تارة بنفسو، إٌف )كفر :كقيؿ ،اآلية معنى )جحد(؛ فتعدم مثمو بنفسو ( )كىشىكىر، كنىصحى
كالتقدير "كفركا بنعمة  ،، كقد يككف في اآلية حذؼ مفيكـ مف السياؽ(5)كأخرل بحرؼ الجر

ُؿوهُ ﴿تعٌديتو إلى مفعكليف في قكلو تعالى: أٌما  ربيـ"، َٛ ٤ُٮا ٨ْ٦ِ َػْيٍ ٨َ٤َٚ يُْس َٕ ْٛ ، فمف (6)﴾َو٦َة َح
عؿ متعد  لمفعكليف، نحك: )ييٍمنىع أك ييٍحـر فاألكؿ نائب باب تضميف الفعؿ )تيٍكفركه( معنى ف

 .(7) الفاعؿ )كاك الجماعة(، كالثاني )ىاء الغائب(

 مكر:َ-31

ٍكران: خدع فيك )ماكر( كأٍمكىر لغة فيو : مف باب قىتىؿى مى مىكىرى
ِي٨َ َح١ُ٧ُْؿوَن ﴿قاؿ تعالى: ، (8) َواَّلٍّ

َؾاٌب َمِؽيؽٌ  َٔ َِّبةِت لَُ٭٥ْ  ح ( في أصمو ال يتعدٌ  ،(9)﴾الكٍّ ل بنفسو، فٌمما تضٌمف معنى فالفعؿ )مىكرى
( كصؿ مفعكلو بنفسو فنصبو )السيئات(، ككاضحة الصكرة المعبرة لممكر عندما ييشرب )دىب   ري

                                                 
 (.2/1193الزمخشرم، الكشاؼ )مج(1) 
 (.714ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص(2) 
 [.61البقرة:  ](3) 
 [.68ىكد:  ] (4)
 (.5/235لبحر المحيط )جينظر،  األندلسٌي، أبك حياف، ا (5)
 [.115آؿ عمراف:  ] (6)
 (.1/512ينظر، الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (7)
 (.465(، كالصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص2/577ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
 [.10فاطر:  ] (9)
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ٌمف معنى  معنى التدبير، ليعٌبر عف تفاني الكفار كالمنافقيف في عدائيـ لمديف، كأىمو، كقيؿ ضي
كينكر الزمخشرم أف يككف الفعؿ )مكر( متعديان، كيرل أف ، (1))يكتسبكف( فتعدل بنفسو

أبك حياف فيؤكد مفعكلية أٌما  السيئات انتصبت صفةن لمصدر محذكؼ )المكرات السيئات(،
 .(2))السيئات( لتضمف الفعؿ )مكر( معنى فعؿ أك عمؿ

 انتبذ:َ-14

نبذتي العيد إلييـ: ٍنبيكذ( ك جاء في المصباح: )نبذتو نىٍبذان مف باب ضرب: ألقيتو فيك )مى 
( مكانان: اتخذتو بمعزؿ بحيث أٌما  ، كنبذتي األمر: أىممتو، كنابذتيـ: خالفتيـوي تي نقض )انتبذتي

ًًّة﴿، قاؿ تعالى: (3)يككف بعيدان عف القكـ ٌز اسميوي ، كقكلو (4) ﴾َٚة٩تَجََؾْت ث٫ِِ ٦َََّك٩ًة َِٝى إِذِ  ﴿ :عى
 ًًّ ٤٬َِْ٭ة ٦َََّك٩ًة َِشْرِ

َ
، بمعنى: اعتزؿ،(5)﴾ةا٩تََجَؾْت ٨ِْ٦ أ في أٌما  ، فالفعؿ )انتبذ( في األصؿ الـز

تعٌدل بتضمينو معنى: )أتت مكانان(، فنصب )مكانان(  حيثي اآليتيف السابقتيف مف سكرة مريـ 
، كربما يككف )مكانان( منصكبان بنزع الخافض، بمعنى انتبذت فيو بمكاف، كيككف (6)مفعكالن بو

 لمزكـ.عندىا الفعؿ عمى حالو مف ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(7/290ينظر،  األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (1)
 (.7/290(، كأبك حياف، البحر المحيط )ج2/982ينظر، الزمخشرم، الكشاؼ )مج (2)
 (.2/590ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (3)
 [.22مريـ:  ] (4)
 [.16مريـ:  ] (5)

 (.4/584ينظر،  الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج(6)   
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َماَتعدلَبالتضميفَإلىَأكثرَمفَمفعكؿ:َ:المطمبَالثاني

 أجزل:َ-1

زىم الشيءي جزاءن: كفى كأغنى، كأنجزىل عنو: جزن  ، قاؿ (1)ل، كجازاه: أثابو كعاقبو""جى
ٍْٛف ث٧َِة تَْكَعَٰ  ﴿ تعالى: ىَٰ ُكَّ َج ـَ ْػًَِٛ٭ة َِلُْض

ُ
َزةُد أ

َ
ًٌَح أ َح آتِ َٔ ة د تضٌمف ىذا الفعؿ ، فق(2)﴾إِنٍّ الكٍّ

(، كالثاني: محذك  ي( فتعٌدل لمفعكليف، األكؿ: نائب الفاعؿ )كؿُّ ؼ؛ إلفادة )تجزل( معنى )أيٍعطو
َٟ و٨٦ ي٢ٞ ٦٪٭٥ إن إل ٨٦ دو٫٩ قكلو تعالى: ﴿ ، ك (3)ستحؽ(، كمثموالعمكـ، كالتقدير )ما ت ِ ََٚذَٰل

متضمنان  ثاني )جين ـ(، فالفعؿ )نجزم( جاء، المفعكؿ األكؿ )ىاء الغائب(، كال(4)﴾جَنْـِي٫ِ َصَ٭٪٥ٍَّ 
 الجزاء مف جنس العمؿ. عمى سبيؿ التيكـ، ألفٌ  (نعطي)لمفعؿ 

2-َ: بَّ  أىحى

٨ ذ٠ِْؿِ َرِبّ إ﴿قاؿ تعالى:  َٔ ْظَججُْخ ُظتٍّ اْۡلَْيِ 
َ
( معنى الفعؿ (5)﴾ِنّ أ ب  ، إذ تضٌمف الفعؿ )أىحى

ٌمف معنى  :)آثر(، قالو الفٌراء، كقيؿ حيب  بؿ تىضى ( حب  الخير عف ذكر رٌبى، أك جعمت ي )أىنىٍبتي
ٌبى الخير مغنيان عف ذكر رى
، الفعؿ )أحب( يتعدل إلى مفعكؿ كاحد فحسب، لكنو ىنا تعدل (6)

(،  ،إلى المفعكؿ الثاني بحرؼ الجر )عف( مما يدؿ عمى أنو أيٍشًربى بمعنى فعؿ آخر كىك )أيًثري
 أك ما شابيو.

 أحسف:َ-3

إال كىك مرتب  -عز  كجؿ   – و ما مف شيء خمقو احٌسنو؛ ألنٌ  "أحسف كؿ شيء:
فٍ  تفاكتت، مف حسف  عمى ما اقتضتو الحكمة، كأكجبتو المصمحة، فجميع المخمكقات حسنة، كا 

٫ُ  ﴿، قاؿ تعالى: (7)كأحسف" َٞ ٍء َػ٤َ ْظَك٨َ ُكٍّ ََشْ
َ
ِي أ ، ك جاء الفعؿ )أحسف( متضمنان (8)﴾اَّلٍّ

                                                 
 (.142أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (1)
  [.15طو:  ] (2)
 [.19، الميؿ:22، الجاثية:17غافر: ] (3)
 [.29األنبياء:  ] (4)
 [.32ص: ] (5)
 (.3/217(، كعضيمة، دراسات في أسمكب القرآف الكريـ )ج2/405ينظر، الفٌراء، معاني القرآف )ج (6)
 (.2/923الزمخشرم، الكشاؼ )مج (7)
 [.7السجدة:  ] (8)
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نصب مفعكليف األكؿ )كؿ(، كالثاني )خمقو( عمى قراءة )ابف كثير، كأبك معنى الفعؿ )أعطى( ف
عمى قراءة نافع، ) بفتح الالـ (قو، أك الجممة الفعمية )خمى ( بسككف الالـعمرك، كابف عامر

في محؿ نصب المفعكؿ بو الثاني، كيجكز إبقاء  ،(1) كالكسائي بفتح الالـ( ،كعاصـ، كحمزة
صمي فتككف جممة )خمقو( في محؿ نصب صفة لمفعكؿ أحسف الفعؿ )أحسف( عمى معناه األ

ٌمف الفعؿ )أحسف( معنى الفعؿ )أعطى(  )لكؿ(، كعمى قراءة خمقو بدؿ اشتماؿ مف كؿ، إذا ضي
ٍف ظؿ الفعؿي عمى حالو، كأصؿ معناه، فالجممة في محؿ نصب صفة لمفعكؿ  ٍمقو( كا  فػ )خى

ٍمقىوى( بدؿ اشتماؿ  ( كعمى قراءة )خى ىذه المغة العربية برحابتيا  ،مف كٌؿ شيءأحسف )كؿ 
 .(2)تستكعب المعاني الكثير لمتعبير عف المكاقؼ المتعددة

 أثاب:َ-4

زَةَبُ٭٥ْ َذذًْعة  ﴿، قاؿ تعالى: (3)"المثابةي كالثكاب: الجزاء، كأثابو ا تعالى: فىعىؿى لو ذلؾ"
َ
َوخ

ٌمف معنى )المنح كاإل(4)﴾َٝؿِيًجة ( تىضى عطاء( فتعٌدل إلى مفعكليف األٌكؿ )ضمير ، فالفعؿ )أثىابى
الغائبيف( كالثاني )فتحان(، كاألصؿ أف يتعدل الفعؿ )أثاب( إلى المفعكؿ الثاني بحرؼ الجر 
ف كاف القكؿ بالتضميف أكلى، حيث فيو  )أثابيـ بفتح(، كلكنو نصب )فتحان( بنزع الخافض، كا 

تستكجب شكر الخالؽ عمييا، كال يمكف داللة عمى أف الفتح كاف منةن مف ا كعطاء، كمنحةه 
 تتكشؼ ىذه المعاني إال بالتضميف. فأ
 أكؿ:َ-5

ْمَٮا٣ُِس٥ْ  ﴿قاؿ تعالى: 
َ
ْمَٮالَُ٭٥ْ إَِلَٰ أ

َ
ُز٤ُٮا أ

ْ
أعطكا اليتامى أمكاىـ التي تحت  :أم؛(5)﴾َوََل دَأ

، أك الكـ كميايا إلى أمك أيديكـ، كال تعطكىـ الردمء في مقابؿ الجيد، كال تأكمكا أمكاليـ بضمٍّ 
 ،إذ تضمف الفعؿ )تأكمكا( معنى الفعؿ )تضٌمكا( ؛(6)عظيـ ـه ثٍ بعضيا، ألف ىذا ذنب كبير، كا ً 

ُز٤ُٮَن : ﴿،أٌما قكلو تعالى(7)كالدليؿ عمى ذلؾ أٌنو تعٌدل إلى الثاني بحرؼ الجر)إلى(
ْ
٧َة يَأ إِجٍّ

                                                 
 .(516في القراءات)صينظر،  ابف مجاىد، كتاب السبعة  (1)
 (.6/116ينظر،  الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (2)
 (.18/87الفيكمي، المصباح المنير)ج (3)
 [.18الفتح:  ] (4)
 [.2النساء: ] (5)
 (.1/576ينظر، قطب، سيد ، الظالؿ  )ج (6)
 ( .3/168ينظر،  األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (7)
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ٮ٩ِِ٭٥ْ ٩َةًرا ُُ )يمقكف(، أك )يضعكف(؛ ألٌف األكؿ ، تضٌمف الفعؿ )يأكمكف( معنى الفعؿ: (1)﴾ِػ ُب
نما يقع في األفكاه و ، كبتعدية الفعؿ تأكؿ إلى األمكاؿ بػ)إلى( تبيف أنٌ (2)ال يقع في البطكف، كا 

كالمعنى  ،و ليس مف شأنو في العادة أف يتجاكز المفعكؿ الكاحدتضمف معنى فعؿ آخر؛ ألنٌ 
ضاؼ إليو داللة جديدة فييا كشؼ الجديد لمفعؿ لـ يقؼ بو عند داللتو األصمية فحسب بؿ أ

عف دخائؿ النفكس كآفات القمكب، مما كاف سائدان في ذلؾ المجتمع، فكانت رادعان لكثير مف 
ألكصياء بعزؿ أمكاؿ اليتامى عف المسمميف عف مجرد التفكير في ىذه الجرائـ، فقاـ بعض ا

 كع في شبية االثـ.كاليـ، كطعاميـ عف طعاميـ مبالغةن في التحرج كالتكقٍّي مف الكقأم
 يألك:َ-أالَ-6

"الخباؿ: الفساد الذم يمحؽ الحيكاف فيكرثو اضطرابان، كالجنكف، كالمرض المؤثر في العقؿ 
ٍبالن" ية أي٭ة اَّلي٨ أ٦٪ٮا َل دذؼؾوا ثُة٩ح ٨٦  ﴿، قاؿ تعالى: (3)كالفكر، مف قكليـ: خبؿ خبالن كخى

لُٮ٩َُس٥ْ َػَجةًَل دو٩س٥ 
ْ
( في األمر )يألك(: إذا قٌصر فيو، ثـ اٍستعمؿ ميعىٌدل ، يقاؿ: )أال(4)﴾ََل يَد

كالمعنى: ال أمنعؾ  ،إلى مفعكليف في قكليـ: ال آلكؾ نيٍصحان، كال آلكؾ جيدان، عمى التضميف
و ال  :، كنيًصبى ضمير المخاطبيف )ال يألكنكـ( بنزع الخافض، كالتقدير(5)نيٍصحان، كال أنقصي

، كالقك  جراميـ كحرصيـ الشديد، تضميف أكلى؛ إذ فيو كشؼ عف إؿ باليألكف عنكـ مف خباؿو
أف يمحقكا بكـ كؿ ما مف شأنو أف يفسد عميكـ عقكلكـ، فال تفكركف إال في شيكاتكـ، فتككنكف 

 كاألنعاـ بؿ أضؿ سبيالن.
 أمات:َ-7

 أجمؿ األصفياني أنكاع المكت فقاؿ:
 بات.مكت القكة النامية المكجكدة في االنساف، كالحيكاف، كالن -1
 زكاؿ القكة العاقمة؛ فتككف الجيالة. -2
 الحزف الميكًدر لمحياة. -3

                                                 
 [.10 النساء: ] (1)
 (.257ينظر، ابف عبد السالـ،  اإلشارة  )ص (2)
 (.274األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف)ص (3)
 [.118آؿ عمراف:  ] (4)
 (.3/42ينظر، األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (5)
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َس٫ُ  ﴿قاؿ تعالى:  ،(1) المناـ. -4 َٕ ٦َةد٫َُ ال٤ٍّـ٫ُ ٦ِةاََح ََعٍم ُث٥ٍّ َب
َ
ٌمف الفعؿ )أمات(  حيثي ، (2)﴾َٚأ تىضى

( الذل يتعدل إلى مفعكليف بنفسو، فغدا المعنى: ألبثو ا م ائة عاـو مماتان؛ معنى الفعؿ )أىٍلبىثى
ألٌف الفعؿ )أمات( متعد  إلى مفعكؿ بو كاحد، ك قد جاء في العكبرم، أٌنو ال يجكز أف يككف 
ظرفان عمى الظاىر؛ ألٌف اإلماتة تقع في أدنى زماف، كيجكز أف يككف ظرفان لفعؿ محذكؼ، 

يا بمعنى جعمو ، كعٌقب الشمساف عمى ىذه اآلية بقكلو، إن(3)فأماتو فمبث مائة عاـ ،كالتقدير
 .(4)يمكت، أك أنامو

 بىخىس:َ-8

 ﴿ بخسى الكيؿى كالميزاف بخسان: نقصو فىييعىد ل بنفسو إلى مفعكؿ كاحد كما في قكلو تعالى:
ِٜ ال٤ٍّـ٫َ َرب٫ٍُّ َوََل َحجَْؼْف ٦ِ٪٫ُْ َمحًْبة َّٜ َوَْلَذٍّ ٫ًَْ٤ِ اْۡلَ َٔ ِي  ر (5)﴾َوَْل٢ِِ٤٧ُْ اَّلٍّ ٌمف معنى )حي ـ، ، أٌما إذا ضي

ًنعى( فإٌنو يتعدل لمفعكليف كما في قكلو تعالى: ًَةَء٥٬ُْ  ﴿ أك مي ْم
َ
، أم: ال (6)﴾َوََل َتجَْؼُكٮا انلٍّةَس أ

َو٥ْ٬ُ ذًَِ٭ة ََل  ﴿تمنعكىـ كال تحرمكىـ، كقد جاء بصيغة المبني لممجيكؿ في قكلو تعالى: 
ان معنى ، فالمفعكؿ الثاني محذكؼ إلفادة العمكـ، كجاء الف(7)﴾ ُحجَْؼُكٮنَ  مٍّ عؿ )يبخسكف( ميتىضى

(، كال شؾ اف التعبير عف الظمـ في ىذا المكقؼ)بالبخس(  فعؿ متعدو لمفعكليف )يمنع أك يحـر
فيو مف الداللة ماال تكجد في المنع كالحرماف؛ ألنو نكع مف التحايؿ في التعدم عمى الحقكؽ؛ 

ؤى عمى  ؽ العباد ألخذ شيء منيا، حقك فظاىر األمر أف العدؿ متحقؽ، كالحقيقة أف  الٌتجرُّ
النقص، كالبخس، كالظمـ، فييا مف الحرماف ماال يخفى، كلكف لمقكؿ بالتعدم إلى  ف  كمعمكـ أ

( بدالل شمؿ، تو الخاصة معنى )منع( بداللتو األالمفعكؿ الثاني جاء القكؿ بتضميف)بخىسى
 فاتضحت حقيقة تمؾ الجريمة.

 
 
 

                                                 
 (.781ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (1)
 [.259البقرة:  ] (2)
 (.1/115ينظر، العكبرم، إمالء ما مٌف بو الرحمف)ج (3)
 (.555كلزكمو )ص اف، الفعؿ في القرآف الكريـ تعديتوينظر، الشمس (4)
 [.282البقرة:  ] (5)
 [.85: عراؼاأل ] (6)
 [.15ىكد:  ] (7)
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َبٌدؿ:َ-9

نْلَ  ﴿ قاؿ تعالى: حِّبَحِ اْۡلََكَ٪حَ ُث٥ٍّ ثَؽٍّ ٌمف الفعؿ )بىٌدؿ( معنى الفعؿ )أعطى( (1)﴾ة ٦َََّكَن الكٍّ ، إذ ضي
فنصب مفعكليف، األكؿ: ضمير الغائبيف كالتقدير )بىٌدلناىـ(، كالثاني )الحسنة(، جاء في 
 ،إعراب القرآف كبيانو لمدركيش، أٌف الفعؿ )بٌدؿ( عمى حالو، كأٌف )مكاف( مفعكلو األكؿ

ىي:  المفعكؿ الثاني، كىذا ما منع مف نصب )مكاف( عمى الظرفية، إٍذ )الحسنة(كالحسنة 
المأخكذة الحاصمة، ك )مكاف السٌيئة( ىك المتركؾ الذاىب، كىك الذل تصحبو الباء في مثؿ 

ف كاف القكؿ بالتضميف أىٍكلىى؛ ألٌنو لـ يغفؿ المفعكؿ األكؿ ضمير الغائبيف (2)ىذا التركيب ، كا 
عمى  -عز  كجؿ   –، كال شؾ أف القكؿ بالتضميف فيو بياف لفضؿ ا (3)بديؿ ليـالمحذكؼ فالت

عباده التائبيف، فيك الذم ال يكتفي بمحك السيئة عف التائب فحسب )كىذا عيف العدؿ( بؿ 
 تكتب حسنة بدالن منيا، كما كاف لممعنى األصمي لمفعؿ أف يسبر غكر ىذه المعاني.

 بعث: -10

ََسَٰ  ﴿قاؿ تعالى:  ٧ُْٮًدأَ ة٦ًة ُمٍّ َٞ ٦َ َٟ َٟ َربَّ َس َٕ ن َحجْ
َ
، يجكز أف يككف الفعؿ )يٍبعث( متضمنان (4)﴾ أ

كالثاني  ،معنى الفعؿ )ييٍعطي أك يمنح( فيتعٌدل تعديتو إلى مفعكليف، األكؿ )كاؼ الخطاب(
( إٌف )مقامان  :)مقامان(، ك إٍف رأل أبك حياف، أٌنو نائب عف المفعكؿ المطمؽ، كقاؿ ابف عطية

، كالقكؿ بالتضميف فيو مف الجدة (5)منصكب عمى الظرفية، أك مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ
كالطرافة ما يجعمو راجحان، عمى غيره مف األكجو؛ ألٌف الفعؿ )يىٍبعث( أيٍشًرب معنى المنح 

 -تبارؾ كتعالى –كاإلعطاء، كىذا يناسب السياؽ كيعبر عنو، كمعمكـ أف الرجاء في حؽ ا 
 ،مٌنةه مف ا -صمى ا عميو كسمـ –ميو فإف المقاـ المحمكد بًعثو المصطفى محقؽ، كع

عند داللتو األصمية ) البعث(، حيث إثارة الشيء كتكجييو، بؿ  كعطية، فمـ يقؼ الفعؿ إذان 
 شمؿ المنح كالعطاء.

 
 

                                                 
 [.95األعراؼ:  ] (1)
 (.3/12ينظر،  الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (2)
 (.1/38عكبرم، إمالء ما مف بو الرحمف )جينظر،  ال (3)
 [.79اإلسراء:  ] (4)
 (.240(، ك فاضؿ، محمد نديـ، التضميف النحكم)ص6/70ينظر، األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (5)
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 :ميكَىبَىَ-11

، قاؿ (1)بارم لو""بمي الثكب بمنى، أم: خمؽ، كبمكتو: اختبرتو، فكأني خمقتو مف كثرة اخت
ْظَك٨ُ َخ٧ًَل  ﴿تعالى: 

َ
ُ٭٥ْ أ حَّ

َ
ٍَّ٭ة نِلَج٤ُْٮ٥ْ٬َُ خ رِْض زِيَ٪ًح ل

َ
٤َْ٪ة ٦َة ََعَ اْۡل َٕ جاء الفعؿ )نبمك(  ،(2)﴾إ٩ٍِّة َص

متضمنان معنى )نعمـ(، فتعدىٌل لمفعكليف، األٌكؿ: ضمير الغائبيف المتصؿ )ىـ(، كالثاني: جممة 
ٌمؽ اسـ االستفياـ )أٌم( االستفياـ )أٌييـ أحسف عمالن  (؛ إٍذ سىٌدت مسد المفعكؿ الثاني، حيث عى

األصؿ في ، ك (3)الفعؿى )نٍبمك( عف العمؿ في المفعكؿ الثاني؛ ألٌف لو حؽ الصدارة في الكالـ
إذا تضمف الفعؿ أٌما  تعدل لمفعكؿ كاحد، فتقكؿ: بمكتو،الإذا تحققت إرادة الجعؿ ىذا الفعؿ؛ 

كالكاضح الجمي أف الفعؿ )بمك( لـ عمـ( فإنو يتعدل عندىا لمفعكليف، ن)نبمك( معنى الفعؿ )
يقؼ عند داللتو األصمية، إذ الغاية مف الخمؽ االمتحاف، كاالختبار، لتعمـ بعد ذلؾ النتائج، 
فيفكز مف فاز عف بينة، كييكم مف ىكل عف بينة؛ لذا نرل أف ىذا الفعؿ )نبمك( قد أيشرب 

في القرآف  ( مكاضع،5كتشرب داللتو، كقد جاء ىذا الفعؿ في) معنى العمـ فتعدل تعديتو
 .(4)الكريـ
 ترؾ:َ-12

ٍْٕي  ﴿قاؿ تعالى:  ُ٭٥ْ يَٮ٦َْهٍِؾ َح٧ُٮُج ِػ َب ٌَ ْٕ ، إذ تضمف الفعؿ )ترؾ( معنى )جعؿ (5)﴾َودََؿْكَ٪ة َب
إٍذ أك صٌير( )مف أفعاؿ التحكيؿ( فنصبى مفعكليف األكؿ؛ )بعضيـ(، كالثاني جممة )يمكج(؛ 

لك ظؿ الفعؿ )ترؾ( عمى معناه األصمي تىرىؾ الشيءى تركان كًتٍركانان: خاٌله؛ لكانت جممة 
يـ( المعنى عمى التضميف فػ: تركتؾ تفعؿ أٌما  :)يمكج( في محٌؿ نصب حاؿ، صاحبو: ) بعضى

 .(7)في القرآف الكريـ ( مكاضع،4، كقد كرد ىذا الفعؿ في )(6)كذا: جعمتؾي 
 
 

                                                 
 (.145األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (1) 
 [.7الكيؼ:  ] (2)

(، ك الػػػػػػدركيش، إعػػػػػػراب القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ كبيانػػػػػػو 6/97حػػػػػػر المحػػػػػيط )جينظػػػػػر، األندلسػػػػػػٌي، أبػػػػػػك حيػػػػػػاف، الب (3) 
 (.4/437)ج
 [.31، محمد:35، األنبياء:7، الكيؼ:163، األعراؼ:155البقرة: ] (4)
 [.99الكيؼ:  ] (5)
 (.71ينظر،  الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (6)
 [.15، القمر:24، الدخاف:99، الكيؼ:264البقرة: ] (7)
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 جعؿ:َ-13

ٍعالن: صنعتو أك سٌميتو(جاء في  عىٍمتي الشيءى جى ، فاألصؿ في ىذا (1) المصباح: )جى
: الفعؿ التعٌدم بنفسو إلى مفعكؿ كاحد، ككذلؾ إذا جاء متضمنان معنى خمؽ، نحك قكلو تعالى

ِكُؽ ذًَِ٭ةأ ﴿ ْٛ ٢ُ ذًَِ٭ة ٨٦َ ُح َٕ ٌز اسميوي -أم: أتخمؽ؟ كقكلو  ؛(2)﴾ََتْ عىؿى الم ػوي ًمف  ﴿ :عى بىًحيرىةو مىا جى
٧َُ٤ةِت َوانلَّٮرَ  ﴿، كقكلو تعالى: (3)﴾كىالى سىاًئبىةو  َّْ ٢َ ا٣ َٕ ، كقد يتضمف معنى )كضع( فيتعدل (4)﴾وََص

ُ٭٥ْ ِػ آَذا٩ِِ٭٥: ﴿نحك قكلو تعالى ،أيضان  -إلى مفعكؿ كاحدو  َٕ ِ َوةث
َ
٤ُٮَن أ َٕ ٌمف أٌما  ،(5)﴾ ََيْ إذا ضي

٢َ  ﴿لى مفعكليف، نحك قكلو تعالى: )الجعؿ( معنى التصيير، فإنو يصبح متعٌديان إ َٕ ِي َص اَّلٍّ
٧َةَء ثَِ٪ةءً  رَْض َِٚؿاًمة َوالكٍّ

َ
ما أٌما  ، كمعظـ ما كرد في القرآف الكريـ مف ىذا القبيؿ،(6)﴾٣َُس٥ُ اْۡل

يحتمؿ القكؿ بأٌنو بمعنى: الخمؽ فيتعدل لمفعكؿ كاحد كيككف المنصكب الثاني حاالن، في حيف 
ر( فالمنصكب الثاني ىك المفعكؿ الثاني )لمجعؿ(، نحك قكلو تعالى: أف ما يتضمف معنى )صيٌ 

جَْ٭ةَر ََتْؿِي ٨ِ٦ ََتْذِِ٭٥ْ  ﴿
َ
٤َْ٪ة اْۡل َٕ ، إذ تحتمؿ جممة )تجرل مف تحتيـ( أف تككف في محٌؿ (7)﴾وََص

 األنيار. الضمير العائد عمى نصب المفعكؿ الثاني، أك في محؿ نصب حاؿ مف

 دعا:َ-14

أٌما  إال اف النداء قد يقاؿ بياء، أك أيا، كنحكىما، مف غير أف يضـ لو االسـ، "الدعاء كالنداء؛
الدعاء فال يكاد يقاؿ إال إذا كاف معو االسـ، نحك يا فالف... كقد يستعمؿ الدعاء استعماؿ 

ا ﴿ ، قاؿ تعالى:(8)التسمية، نحك )دعكت ابني زيدان( أم: سٌميتو" ٰـ٨َِ َودَلً ْٮا ل٤ِؿٍّمْحَ َٔ ن َد
َ
، إذ (9)﴾أ

تضٌمف الفعؿ )دعا( معنى الفعؿ )سىٌمى( فنصب مفعكالن ثانيان بنفسو )كلدان(، كآخر كىك األكؿ 
؛ ألٌف )دعا( التيأم: كسٌمكا معبكدىـ كلدان لمرح ؛)محذكؼ( كالتقدير )معبكدىـ( لدو  مف، أم: بىكى

                                                 
 ( .1/102فيكمي، المصباح المنير)جال (1)
 [.30البقرة:  ] (2)
 [.103المائدة:  ] (3)
 [.1األنعاـ:  ] (4)
 [.19البقرة:  ] (5)
 [.22البقرة:  ] (6)
 [.6األنعاـ:  ] (7)
 (.315األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (8)
 [.91مريـ:  ] (9)
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ٌمنت معنى )سٌمى( تتعدل الثنيف، كيجكز دخكؿ )الباء( عمى الثاني، نقكؿ: دع كتي كلدم ضي
، كنحك قكؿ الشاعر:  الطكيؿ( )البحر بزيدو

كَكلـَأكٍفَََََََََََََأخاىاَكلـَأرضعَلياَبمبىافًَ ُـَّعمرو ٍتًنًيَأخاىاَأ َ(1)دىعى
فدعا ىنا بمعنى )سٌمى(؛ إذ إٌف )دعا( إذا كانت بمعنى )نادل( تعٌدت إلى كاحد، قاؿ سيبكيو 

ٍكتيو التي تجرل في باب الفاعؿ الذم يتعداه فعمو إلى مفعكليف،  دعكتو زيدان، إذا أردت دىعى
، لـ يجاكز مفعكالن كاحدان  نىت الدعاء إلى أمرو ف عى  .(2)مجرل  سٌميتوي، كا 

 رىٌد:َ-15

ٍدان: صرفو" د  الشيء رى "رى
٢َ َقة٤ِِٚيَ  ﴿:، قاؿ تعالى؛(3) َٛ ْق

َ
ٌمف الفعؿ  ؛  (4)﴾ُث٥ٍّ َرَدْد٩َةهُ أ فقد تىضى

ألٌف معنى التحكيؿ فيو  عؿ كأخكاتيا( فعيٌدل إلى مفعكليف؛ج)ٌرٌد( معنى أفعاؿ التحكيؿ )
ٌد لكفره كجحكده إلى أسفؿ سافميف، كيرل  حيثي كاضح،  مؽ اإلنساف في أحسف تقكيـ، ثـ ري خي

ف رجح النصب  )صاحب إعراب القرآف كبيانو( نصب )أسفؿ( عمى الحالية، أك الظرفية، كا 
ةًرا  ﴿تعالى: قكلو كذلؾ  ، كمنو(5)عمى المفعكؿ بو الثاني ٍّٛ ِْٕؽ إِي٧َة٩ُِس٥ْ ٠ُ ٨ َب لَْٮ يَُؿدَّو٩َُس٥ ٦ِّ

 .(6)﴾ َظَكًؽا

 رىًضي:َ-16

ا العبدي عف ربٍّو: أٍف ال يكره ما يجرم بو  ، كًرضى ، كمىرضكٌّ "رضي يرضى ًرضان، فيك مىٍرًضيٌّ
قاؿ تعالى: ، (7)ه، كرضا ا عف العبد ىك: أف يراه مؤتمران ألكامره، كمنتييان عف نكاىيو"ؤ قضا
ًُخ ٣َُس٥ُ اْْلِْقَلَم دِيً٪ة ﴿ ًِ ؛ إذ عيٌدل الفعؿ )رضي( إلى مفعكليف، األٌكؿ )اإلسالـ(، (8)﴾َوَر

حاليا فػ )دينان( )رضيت( عمى إف ظمتأٌما  ؛ ألٌنو تضمف معنى )جعؿ أك صٌير(،(كالثاني )دينان 
أما الحاؿ، ،في الجممة السابقة لوو ال إبياـ ك حاالن، ككال اإلعرابيف مرجكح؛ ألن  تعرب تمييزان، أ

                                                 
شػػرح شػػذكر  ،(، كاألنصػػارم، ابػػف ىشػػاـ1/125المبػػرد، الكامػػؿ )ج البيػػت لعبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػيـ ، يينظػػر، (1)

 (.6/207(، ك األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط )ج385( )ص195الذىب )
 (.1/16سيبكيو، الكتاب )ج(2) 
 (.212الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص(3) 
 [.5التيف:  ](4) 
 (.8/358انو )جينظر، الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبي (5) 
 [.109البقرة:  ] (6)
 (.356األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7)
 [.3المائدة:  ] (8)
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عرابي أف ديف ليست كذلؾ؛ لذا فالكجو األفيشترط أف يككف كصفان مشتقان متنقالن، في حيف 
 الراجح ىك النصب مفعكالن بو ثانيان لمفعؿ )رضي( المتضمف معنى صٌير.

 رفع:َ-17

َْٕ٪ة  ﴿قكلو تعالى :  تارةن في األجساـ المكضكعة؛ إذا أعميتيا عف مقٌرىا، نحك :فع يقاؿ"الر   َوَرَذ
ٮرَ  َُّ َِٔؽ  ﴿ ، كتارةن في البناء؛ إذا طٌكلتو، نحك قكلو تعالى:(1)﴾ َٚٮَُْٝس٥ُ ا٣ َٮا َٞ ُٓ إِثَْؿا٥ًُِ٬ ا٣ْ ِإَوذْ يَؿَْذ

َٟ ذ٠َِْؿكَ  قكلو تعالى: ﴿. كتارةن في الذكر؛ إذا نٌكىتو، نحك (2)﴾  ٨َ٦ِ اْۡلًَِْخ  َ َْٕ٪ة ل ، كتارةن (3)﴾ َوَرَذ
ٍَّنةءُ ٩ ﴿، نحك قكلو تعالى: (4)لمنزلةفي ا ٨ ن ُٓ َدرََصةٍت ٦ٍّ ، فعندما تضٌمف الفعؿ )نرفع( (5)﴾ؿَْذ

( عٌدل إلى مفعكليف، األكؿ: )مٍف( المكصكلة، كالثاني  معنى الفعؿ )نعطى(، أك نمنح أك نىيىبي
ةى مف ا )درجات(، بعد أف كاف الفعؿ متعديان لمفعكؿ كاحد، كمعمكـ أف الدرجات في الجنة منٌ 

، كقيؿ إف )درجات( منصكبة عمى الظرفية، رغـ أنيا دالة عمى (6)لعباده المؤمنيف، كفضؿ
يا منصكبة ن  : إمكاف مختص، فعمى األرجح يمتنع نصبيا عمى الظرفية، كعميو يمكف القكؿ

ف كاف القكؿ بالتضميف أكلى لما فيو مف داللة  عمى نزع الخافض، كالتقدير )في درجات(، كا 
 لعباده المخمصيف. -عز  كجؿ  –إكراـ ا  عمى
 زاد:َ-18

)الظالميف( كالثاني تضٌمف الفعؿ )زاد(، معنى الفعؿ )أعطى( فتعٌدل مثمو لمفعكليف، األكؿ 
جاء اإلعطاء كالمنح سخرية كاستيزاءن بالمجرميف، إذ الجزاء مف جنس العمؿ، ف )تباران(،

و معننى آخر أكثر مالءمة لممقاـ، ك قاؿ فإشراب الفعؿ )تزد( معنى )تعطي( فأضفى عمي
ٮًرا ﴿ :تعالى ُٛ ة َزاَد٥ْ٬ُ إَِلٍّ ُج ة َصةَء٥ْ٬ُ ٩َِؾيٌؿ ٦ٍّ ٍّ٧َ٤َٚ﴾(7). 

                                                 
 [.93البقرة: ] (1)
 [.127البقرة: ] (2)
 [.4الشرح: ] (3)
 (.361-360ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.76يكسؼ:  ] (5)
 (.4/174أبك حياف، البحر المحيط )ج ينظر،  األندلسٌي، (6)
 [.42فاطر:  ] (7)
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يىدان، كزيادةن: نما فيك الز   ٍيدان، كزى قاؿ  ،(1)لكاحد ـ، كزدتي الشيءى نىٌميتو، متعد  زاد الشيء: زى
ةل٧َِِي إَِلٍّ َتَجةرً  ﴿ تعالى: ٍّْ ، )فزاد( في اآلية السابقة تعدت لمفعكليف، األكؿ: (2)﴾اَوََل دَـِدِ ا٣

منح(، أم )ضمير الغائبيف )ىـ( كالثاني: )نفكران(؛ ألٌنو تضٌمف معنى فعؿ يتعٌدل لمفعكليف )
أم: نفكران، فإذا كاف مجيء المنًذريف يزيد المؤمنيف ىدنل، فإنو ال يزيد منحيـ زيادة في النفكر ؛

انان، كيالحظ مف خالؿ تأمؿ ىذا الفعؿ، أف العامؿ المعنكم في المجرميف إال تمردان كعصي
ٌمي فرغـ عدـ تغير طبيعة الفعؿ إاٌل أٌنو جاء الزمان، كمتعديان لكاحد، كمتعديان  ،التعدية كاضح جى

.  الثنيف، فإرادة الجعؿ كراء كؿ ذلؾ، فحيث تككف يتعدل، كعند فقدىا يمـز
 سمؾ:َ-19

 قكلو تعالى: ﴿م ليذه المادة، كمنو ، ىذا ىك المعنى المغك (3)"السمكؾ ىك النفاذ في الطريؽ"
ًؽا َٕ َؾاثًة َو َٔ ٫ِِّ يَْك٫ُ١ُْ٤  ٨ ذ٠ِْؿِ َرب َٔ ْٕؿِْض  ، فالفعؿ )سمؾ( يتعدل إلى المفعكؿ الثاني (4)﴾َو٨٦َ ُح

عادةن بحرؼ الجر )في(، فتقكؿ: سمكو في الطريؽ، لكٌنو تعٌدل ىنا في اآلية السابقة بنفسو؛ 
ف كاف اإل(5)معنى يدخمولتضٌمنو  نزع الخافض، كلعؿ دخاؿ يتعدل إلى المفعكؿ الثاني ب، كا 

ك القكؿ بالتضميف يفيداف شمكؿ، كعمكـ، كتنكع العذاب الذم يستحقو حذؼ حرؼ الجر، أ
 عف ذكر ا. ضي رً عٍ المي 

 ضرب:َ-20

رة الفعؿ الضرب: إيقاع شيء عمى شيء، كالختالؼ أنكاعو اختمفت مدلكالتو، كما اختمفت قد
الضرب أٌما  ،(6)﴾َواِْضُِبٮا ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ُكٍّ َبَ٪ةنٍ  : ﴿عمى التعٌدم، فنكع عيٌدل بنفسو، نحك قكلو تعالى

رِْض  ﴿في األرض، فالذىاب فييا، نحك قكلو تعالى: 
َ
بُْذ٥ْ ِػ اْۡل  ﴿قكلو تعالى: أٌما  ،(7)﴾ِإَوَذا َِضَ

ة ِػ اْۡلَْعؿِ يَبًَكة ًٞ ؿِي ََ تعٌدل الفعؿ )اضرب( إلى مفعكليف األكؿ: )طريقان(، ف ، (8)﴾َٚةِْضِْب لَُ٭٥ْ 

                                                 
 (.196إلياس، كناصيؼ، معجـ عيف الفعؿ )ص (1)
 [.28نكح:  ] (2)
 (.421ألصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص ا(3)
 [.17الجف:  ] (4)
 (.9/224//ج2ينظر، عضيمة، دراسات في أسمكب القرآف )ؽ (5)
 [.   12األنفاؿ:  ] (6)
 [.101النساء:  ] (7)
 [.77طو:  ] (8)



 

 

 373 

َسًل  ﴿كالثاني)ليـ( لتضٌمنو معنى جعؿ، كمف ىذا القبيؿ قكلو تعالى:  َواِْضِْب لَُ٭٥ ٦ٍّ
، فػ )رجميف( المفعكؿ األكؿ، ك )مثال( المفعكؿ الثاني، أك )مثالن( المفعكؿ األكؿ، ك (1)﴾رٍُّص٤َْيِ 

متعمقاف بمحذكؼ ىك المفعكؿ الثاني، ك)رجميف( بدؿ مف مثالن، لتضٌمف  )ليـ( الجار كالمجركر
تكرر ىذا الفعؿ في  م لمفعكليف، كعدٌ تٌ آليات معنى )الجعؿ( الذم يقتضي الالفعؿ في ىذه ا

 .(2)آف الكريـ  متعديان بالتضميفمف القر  ،( مكضعان 35)

 ضاعؼ:َ-21

دىما كجكد اآلخر، كالنصؼ كالزكج، "الضعؼ مف األلفاظ المتضايفة التي يقتضي كجكد أح
ضاعفتو،  ،كىك تركب قدريف متساكييف، كيختص بالعدد فإذا قيؿ: أضعفت الشيء كضعٌفتو

٫ُ  ﴿ ، قاؿ تعالى:(3)أم: ضممت لو مثمو فصعد" َٛ ِٔ ة ٌَ ًُ ة َظَك٪ًة َذ ًً ؿُِض ال٤ٍّـ٫َ َْٝؿ ْٞ ِي ُح ٨ َذا اَّلٍّ ٍّ٦
ةًٚة ٠َسَِيةً  َٕ ًْ َ

فعؿ )يضاعؼ( إلى مفعكليف؛ ألٌنو تضمف معنى الجعؿ فجاء إذ تعٌدل ال ،(4)﴾َلُ أ
إذا عيد  اسـ مصدر، أٌما  مفعكلو الثاني أضعافان، كمٌمف أجاز إعرابو مفعكالن ثانيان أبك البقاء

 فيو بياف بنكع المضاعفة بكصفيا. عراب الثاني أرجح؛ ألفٌ ، كلعؿ اإل(5)أعرب مفعكالن مطمقان 

 طرحَ:َ-22

بعاده، قاؿ تعالى: الطىرح: إلقاءن ا ة﴿لشيء كا  ًً ْر
َ
ؿَُظٮهُ أ َْ وِ ا

َ
َٙ أ ، فمف األكجو (6)﴾اْرُذ٤ُٮا يُٮُق

، كجاء في (7) الجائزة في إعراب )أرضان( أف تككف مفعكالن )لطرح( المتيضٌمف معنى )أىٍنزىؿ(
مكاف  ايعمى نزع الخافض ال عمى الظرفية؛ ألنٌ  نيصبتاعراب القرآف لمنحاس أف أرضان 

طرح  طرحكه، كليس بمفعكؿ بو؛ ألف  لتبياف جاء "أف أرضان ظرؼ لمفعؿ ا، كفي ا(8) مخصكص
                                                 

 [.32الكيؼ:  ] (1)
، 112-76-75-74، النحػػؿ:25-24، إبػػراىيـ:17، الرعػػد:112-112، آؿ عمػػراف:61-60-26البقػػرة: ] (2)

:43، العنكبػػػكت:39-9، الفرقػػػاف:35، النػػكر:73، الحػػػج:77، طػػػو:45-11، الكيػػػؼ:48اإلسػػراء: -28، الػػػرـك
 [.11-10، التحريـ:2، الحشر:3، محمد:58-57-17-5ؼ:، الزخر 29-27، الزمر:87-13، يس:58
 (.508األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (3)
 [.245البقرة:  ] (4)
 (.1/316ينظر، الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (5)
 [.9يكسؼ:  ] (6)
 إعػػػػراب القػػػػرآف الكػػػػريـ كبيانػػػػو (، كالػػػػدركيش،517ينظػػػر، األصػػػػفياني، الراغػػػػب، مفػػػػردات ألفػػػػاظ القػػػػرآف )ص (7)
 (.507-2/506)ج
 (.441عراب القرآف )صالنحاس، إ (8)



 

 

 374 

نزلكه، كأنت تقكؿ: مفعكؿ الثاني؛ ألف اطرحكه بمعنى أال يتعدل إلى اثنيف، كقيؿ: بؿ ىك ال
 و منصكب بنزع الخافض.، كاألكلى القكؿ بأنٌ (1)أنزلت زيدان الدار"

 ظٌمؿ:َ-23

َٔ  ﴿قاؿ تعالى:  ٤ٍّ٤َْ٪ة  َّ ٧َةمَ َو َ٘ ، تعٌدل الفعؿ ظمىؿ إلى مفعكليف، األٌكؿ )الغماـ(، (2)﴾٤ًَُْس٥ُ ا٣ْ
كالثاني ما تعمؽ بو الجار كالمجركر )عميكـ(؛ كذلؾ لتضٌمنو معنى الفعؿ )جعؿ أك صٌير(، 
اٌل لكاف متعديان بحرؼ الجٌر "كظممنا عميكـ بالغماـ، كقيؿ: إف الغماـ منصكب بنزع الخافض،  كا 

ذلؾ  ظممنا عميكـ الغماـ، أم: جعمناه ظالن، كليس كقكلؾ ظممت زيدان، يظؿ؛ ألف   :كفي التبياف
 .(3)الغماـ مستكران بظؿو آخر، كما يجكز أف يككف التقدير بالغماـ" يككفى  م ألفٍ يؤدٍّ 
 ظمـ:َ-24

ما بعدكؿ عف بنقصاف، أٌما إ الشيء في غير مكضعو المختص بو، عي ضٍ مـ: كى "الظُّ  ك بزيادة، كا 
َكُ٭٥ْ  ﴿، قاؿ تعالى: (4)أك مكانو"كقتو،  ُٛ ٩

َ
ٰـَِس٨ٍّ انلٍّةَس أ ٥ُِ٤ انلٍّةَس َمحًْبة َو٣َ ْْ إِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ ََل َح

٧ُِ٤ٮنَ  ْْ المتعدم لمفعكليف، فنصب  (يمنع)، فقد تضٌمف الفعؿ )يظمـ( معنى الفعؿ (5)﴾َح
عكؿ المطمؽ، كقد كرد )شيئان( نائب عف المف المفعكؿ األكؿ )الناس(، كالثاني )شيئان(، كقيؿ: إفٌ 

 .(6)( مكضعان 15ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ في )
 فىٌضؿ:َ-25

"الفضؿ الزيادة عف االقتصاد، كقد يككف محمكدان كفضؿ العمـ كالحمـ، أك مذمكمان كفضؿ 
٢َ ال٤ٍّـ٫ُ  ﴿، قاؿ تعالى: (7)كثر استعماالن مى ما يجب أف يككف عميو، كاألكؿ أالغضب ع ٌٍّ َوَٚ

٧ًًةال٧َُْضة٬ِ  ِْ َٔ ْصًؿا 
َ
ِِٔؽي٨َ أ ة َٞ كعميو فإف  ٌمف الفعؿ )فٌضؿ( معنى )منح(؛ضي  ؛ إذٍ (8)﴾ِؽي٨َ ََعَ ا٣ْ

                                                 
 (.723/ 2العكبرم، التبياف )ج (1)
 [.57البقرة:  ] (2)
 (.65/ 1العكبرم، التبياف )ج (3)
 (.537األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.44يكنس:  ] (5)
، 111، النحػػػػػػػػؿ:54-47، يػػػػػػػػكنس:60، األنفػػػػػػػػاؿ:9، األعػػػػػػػػراؼ:160:، األنعػػػػػػػػاـ124-77-49النسػػػػػػػػاء: ] (6)

 [.19، األحقاؼ:69، الزمر:62، المؤمنكف:47، األنبياء:60، مريـ:71اإلسراء:
 (.639ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7) 
 [.95النساء:  ] (8)
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)أجران( انتصبت عمى  انتصابي )أجران( عمى المفعكؿ بو الثاني لػ)فٌضؿ(، كرأل الزمخشرم أف  
(  ال يتعدل إلى مفعكليف إال بتضمنو معنى فعؿ آخر  ؿى عدل الى يتالمصدرية؛ ألٌف الفعؿ )فىض 

جرىـ، معنى فٌضميـ آ عراب )أجران( مصدران مف غير لفظ الفعؿ؛ ألف  مفعكليف، كأجاز العكبرم إ
كقيؿ: ىك مفعكؿ بو ثافو لمفعؿ فٌضؿ؛ لتضمنو معنى أعطاىـ، كقيؿ منصكبه بنزع الخافض، 

فٍ ، كأجاز الدركيش إ(1)أم: )بأجر(  .(2)بو  رٌجح المفعكؿ عراب فٌضؿ تمييز نسبة، أك حاالن، كا 

 قضى:َ-26

كاحد منيما عمى كجييف، إليي كبشرم،  ك فعالن، ككؿُّ لقضاء فصؿ األمر قكالن كاف ذلؾ، أ"ا
ُْٕجُؽوا إَِلٍّ إِيٍّةهُ  ﴿ فمف القكؿ اإلليي : َلٍّ َت

َ
َٟ خ  ﴿ ، كمف الفعؿ اإلليي قكلو تعالى:(3)﴾  َوََِٝضَٰ َربَّ

َٓ َق٧َةَواٍت  ة٨٬ٍُّ َقجْ ٌَ َٞ الفعؿ )قضى( معنى فعؿ يتعٌدل إلى مفعكليف )جعؿ  ، حيث تضٌمف(4)﴾َذ
أك صٌير( فعمؿ عممو؛ إذ نصب المفعكؿ األكؿ )ىاء الغائبة(، كالثاني )سبع سمكات( ألنو لك 

عز  -ا  الجديد لمفعؿ )قضى( يتكاءـ كقدرة بقي عمى أصمو لما تأٌتى لو ذلؾ؛ كىذا المعنى
كىذا المعنى ال يتأتى إاٌل بإشراب الفعؿ األكؿ  ،كعال فإذا أراد شيئان، كاف كما أراده جؿ   ،كجؿ  

 معنى الفعؿ الثاني.
 كفى:َ-27

مٌ  ًَْ٪ةَك ال٧ُْْكذَْ٭ـِنِيَ إ﴿، قاؿ تعالى: (5)ة، كبمكغ المراد في األمر""الكفاية ما فيو سٌد الخى َٛ ، (6)﴾٩ٍِّۖة ٠َ
مىف الفعؿ )كفينا( معنى فعؿ متعد  لمفعكليف قكلو تعالى:  مٍنوي ك  ،ىك: )منعناؾ( ،تىضى

ُز٥ْ َربَُّس٥﴿  :عز  كجؿ   كقكلو ،(7) ﴾ََٚك١ًَِٛ١ًَُْ٭٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ ﴿ ن ي٧ُِؽٍّ
َ
ًَُس٥ْ أ ٨َ٣ يَْسِٛ

َ
 كقيؿ، (8)﴾خ

كلكف ماذا نقكؿ في  بنفسو دكف حاجة إلى التضميف،متعديان إلى مفعكليف  يأتي الفعؿ )كفى(

                                                 
 (1/253(، كالزمخشرم،الكشاؼ)مج1/383ينظر، العكبرم، التبياف )ج (1)
 (.2/92ينظر، الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (2)
 [.23اإلسراء: ](3)
 [.12فصمت:  ] (4)
 (.719األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (5)
 [.95الحجر:  ] (6)
 [.137البقرة:  ] (7)
 [.124آؿ عمراف:  ] (8)



 

 

 376 

الشمساف عمى تعدية الفعؿ )كفى(  /، كيعٌقب الدكتكر(1)﴾َوَكَفَٰ ثِةل٤ٍّـ٫ِ َمِ٭ًًؽا  ﴿ قكلو تعالى:
لتعدية كفى إلى مفعكليف إال انتقالو إلى مجاؿو داللي جديد، كىك التجنيب،  بقكلو: ال نجد سببان 

 .(2)فمعنى كفى ا المؤمنيف القتاؿ، جنبيـ إياه

 نحت:َ-28

ا يسقط مف ة: متجساـ الصمبة... كالنُّحاكنحكىما مف األ "نحت الخشب، كالحجر،
َجةَل ُبًُٮدًة : ﴿، قاؿ تعالى(3)المنحكت" ، )فبيكتان(: مفعكؿ ثافو لػ)تنحتكف( الذل (4)﴾َوَت٪ِْعُذٮَن اْۡلِ

ٌمف معنى )تتخذكف(، كجاء عند العكبرم أٌف في نصب )الجباؿ( كجييف: أحدىما أٌف الفعؿ  ضي
)الجباؿ( منصكبان عمى يككف  جاء بمعنى )تتخذكف(، فيككف )بيكتان( مفعكالن ثانيان، كالثاني أف

ف تنكع في كسائؿ التعدية تكسب ، ككالىما راجح؛ لما فيو م(5))مف الجباؿ( :أمنزع الخافض؛
 كبياء. األسمكب ركعة

 نشأ:َ-29

٩َةهُ ﴿، قاؿ تعالى: (6)"نشأ الشيء نشئان، مف باب نفع: حدث كتجدد، كأنشأتو: أحدثتو"
ْ
نَند

َ
ُث٥ٍّ أ

ة آَػؿ ًٞ دل الفعؿ )نشأ( بيمزة النقؿ إلى مفعكؿ بو كاحد، كلكٌنو في ىذا ، حيث تع(7)﴾َػ٤ْ
ٌمف معنى )جعؿ(، كيجكز أف يظؿ عمى حالو متعديان  المكضع جاء متعديان الثنيف، ألٌنو ضي
لمفعكؿ كاحد، فيككف )خمقا( حاؿ مؤكلة بالمشتؽ )مخمكقان(، ك الكجو األكؿ أرجح؛ ألف معنى 

 الجعؿ فيو بٌيف.
 نقص:َ-30

، نقصتو فيك منقكص""النقص : المىٍصدري ٍسرىاف في الحٌظ، كالنيقىصافي : الخي
(8). 

                                                 
 [.28الفتح: ] (1)
 (.495-494كلزكمو )ص توآف الكريـ تعديينظر، الشمساف، الفعؿ في القر  (2)
 (.794األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (3)
 [.74األعراؼ:  ] (4)

ٌف بو الرحمف )ج (5)   (.279-1/278ينظر، العكبرم، إمالء ما مى
 (.2/606الفيكمي، المصباح المنير)ج (6)
 [.14المؤمنكف:  ] (7)
 (.821اظ القرآف )صاألصفياني، الراغب، مفردات ألف (8)
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ُىٮُك٥ْ َمحًْبة﴿قكلو تعالى: أٌما  ُٞ أف يككف متعديان إلى مفعكؿ بو كاحد ٌما إ ، فالفعؿ(1)﴾ُث٥ٍّ ل٥َْ يَ٪
ٌما أف تيٍعرب )شيئان  ،كعميو فػ )شيئان( نائب عف المفعكؿ المطمؽ (، كا  ( كالتقدير: )نقصاف شيءو

، فالتعدية عندىا عمى سبيؿ التضميف.  مفعكالن بو ثانيان )لنقص(؛ المتضٌمنة معنى )منع( كحـر

31-َ:  كترى

تران كًكٍتران ظ ٍترىان، ككذلؾ أكترتو: أفردتوي: كالصالةى كذلؾ، كأكترتو كى تىٍرتي العدد: أفردتو كى ممتو، "كى
َُٕس٥ْ ﴿. كمنو قكلو تعالى: (2)وي: نقصتو"كحقى  ْخ٧َة٣َُس٥ْ  َوال٤ٍّـ٫ُ ٦َ

َ
ُك٥ْ أ ( (3)﴾َو٨َ٣ يَِۡتَ تىرى ، فالفعؿ )كى

تعٌدل إلى مفعكليف في اآلية السابقة؛ ألٌنو تضٌمف معنى فعؿ يتعدل لمفعكليف ىك )يمنعكـ أك 
أك نزع  ،يىٍحرمىكـ ثكاب أعمالكـ(، كقد يككف متعٌديان إلى األكؿ بنفسو، كالثاني عمى السعة

لفعؿ لـ يرد في كتاب ا الكريـ إاٌل في ىذا المكضع، كقد كىذا ا، الخافض أم )مف أعمالكـ(
 جاء عمى األرجح متعديان إلى مفعكليف بالتضميف.

ٌصى:َ-32  كى

ي٫ِْ ﴿، قاؿ تعالى: (4)"الكصية: التقدـ إلى الغير بما يعمؿ بو مقترنان بكعظ" نَكةَن ثَِٮادِلَ ًَْ٪ة اْْلِ َوَووٍّ
ـ(، فتعدل إلى في ىذه اآلية السابقة معنى )ألز  ى(حيث تضم ف الفعؿ )كىصٌ ، (5)﴾إِْظَكة٩ًة

)إحسانان(، فقيؿ مفعكؿ أٌكؿ لكٌصى، كقيؿ مفعكؿ أٌما  المفعكؿ الثاني بحرؼ الجر الباء،
عف مكاضع ىذا أٌما  ،(6)ألجمو، كقيؿ: مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ، كالكجياف األخيراف أىٍكلى

ٌصى بػ( فقد جاءت في )  .(7) ( مكاضع9الفعؿ )كى
 :التضميف كسيمة لتعٌدل الفعؿ بنفسو

آثر الباحث في ىذا المبحث أف يىٍعرض لما جاء مف األفعاؿ في القرآف متعديان بعد أف كاف 
الزمان، أك متعديان لمفعكؿو ثافو أك ثالثو بعد أف كاف متعديان لمفعكؿ كاحد، مف طريؽ التضميف، 

                                                 
 [.4التكبة:  ] (1)
 (.518الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (2)
 [.35محمد:  ] (3)
 (.873األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.15األحقاؼ:  ] (5)
 (.7/168ينظر،  الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (6)
، 13، الشػػػػػػػػػكرل:14، لقمػػػػػػػػاف:8، العنكبػػػػػػػػكت:152-151-114، األنعػػػػػػػػاـ:131، النسػػػػػػػػاء:132البقػػػػػػػػرة:  ] (7)

 [.15األحقاؼ:
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ر متعدية ا عمى ما تيٍضفيو  ان لتعدية المطمكبة، مؤكدحيث إشراب ىذه األفعاؿ معاني أفعاؿ أيخى
ىذه الكسيمة مف ركعة كجماؿ كقدرة عمى التعبير عف المطمكب بطريقة مكجزة بميغة، تاركان إلى 

عف تضميف األفعاؿ معاني أفعاؿ أخرل باختالؼ ما تتعٌدل بو مف  فصؿ آخر الحديثى 
ؿ، كىذا يكافؽ المذىب فباختالؼ حرؼ الجر الميعىدٍّم يختمؼ معنى الًفعٍ  ،حركؼ الجر

البصرم الذل نأل بنفسو عف القكؿ بالتناكب بيف حركؼ الجر، لما يكمف كراء األخذ بو مف 
سطحية في فىٍيـ األسمكب كعدـ معرفة ألسرار التعبير مف خالؿ التضميف، كلىعٌؿ ما عرضو 

إثراء المغة، الباحث مف أفعاؿ تىعىٌدت بيذه الكسيمة المعنكية، ما يؤكد أىميتيا كدكرىا في 
كالتعبير عٌما يريده المتكمـ بيا، كفقا لممكقؼ الذل يعيشو، إذ تجاكزت ىذه األفعاؿ األربعيف، 

 لـ تكف مف قبؿ. ةكسنجد أنيا أضعافيا مع حركؼ الجر ميٍضيفة عمى األسمكب معاني جديد
كلكف ال ينبغي أف يطمؽ العناف لمقكؿ بالتضميف دكف الكقكؼ عمى المقصكد مف 

الدكتكر محمد فاضؿ في دراستو لمتضميف  مف ذلؾ أفٌ  ،ـ المراد مف القكؿ بالتضميفالمقا
ٌد بعض األفعاؿ مف باب التضميف دكف حاجة إلى ذلؾ كمنيا: قكلو  النحكم في القرآف عى

٨﴿تعالى:  رِْض ٦َة ل٥َْ ُج٧َِسّ
َ
٪ٍّة٥ْ٬ُ ِػ اْۡل ٍّ١ حيث رأم الدكتكر فاضؿ أٌف الفٍعؿ )مٌكف( ، (1)﴾٦ٍّ

رادة الجعؿ فال داعى لمقكؿ تىضى  ٌمف معنى )أعطى( مع أف الفعؿ مىٌكف عيٌدل بالتضعيؼ كا 
٧ِْ٤ُذ٧ُٮ٨٬ٍُّ ُمْؤ٦َِ٪ةٍت  ﴿ ، ككذلؾ : قكلو تعالى:(2)بالتضميف في ىذا المكضع َٔ ، رأل أف (3)﴾َٚإِْن 

 معنى عرؼ فتعدل لمفعكؿ كاحد )ىف(، رغـ أٌف المفعكؿ الثاني كاضح فى )عمـ( ىنا تضم  
في األصؿ إلى مفعكليف أصميما المبتدأ كالخبر )ىيٌف  منات( كأف الفعؿ )عمـ( متعد  )مؤ 

ـى القكؿ بالتضميف إذف.  مؤمنات( فىًم
ًُٮ٩ًة ﴿كمنو كذلؾ:  رَْض ُخ

َ
ْؿ٩َة اْۡل ، حيث رأل أف )فٌجر( تضٌمف معنى )جعؿ( (4)﴾َوَٚضٍّ

التمييز المحكؿ عف المفعكؿ فتعٌدل إلى المفعكؿ الثاني عيكنان، رغـ أف القكؿ بالنصب عمى 
العامؿ ىي:  أكلى؛ إذ التقدير )كفجرنا عيكفى األرض( فضالن عف أٌف إرادة الجعؿ كالتصيير

 الرئيس في كٌؿ تعدية.

                                                 
 [.6األنعاـ:  ] (1)
 (.192ينظر، فاضؿ، محمد نديـ، التضميف النحكم )ص (2)
 [.10الممتحنة:  ] (3)
 [.6القمر:  ] (4)
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٩َة َورُُقِل  ﴿أٌما التضميف في قكلو تعالى: 
َ
٤َِْٗبٍّ خ َ

، كالقكؿ بأٌف )كتب( (1)﴾٠ََذَت ال٤ٍّـ٫ُ َۡل
كالتقدير: أقسـ ا كاتبان ألغمبف، إذ ال مٌسكغ ليذا  ،ل لمفعكليفتضٌمف معنى )أقسـ( كأٌنو تعدٌ 

 التأكيؿ فالفعؿ )أقسـ( ليس مف األفعاؿ التي تتعدم لمفعكليف بنفسيا.
ؽ فييا الخير مف خالؿ ما ذؿ فييا الجيد، كتحقكلكف ىذا ال يقمؿ مف شأف ىذه الدراسة التي بي 
يذه الظاىرة الميمة في الدرس )النحكم(، كتأكيدان فتحتو مف أبكاب، كأثارتو مف قضايا تتعمؽ ب

ُْٕؽ  : ﴿لما ذىبنا إليو رأينا أبا حياف يرد عمى قكؿ الزمخشرم بالتضميف في قكلو تعالى ََل َت
نما يذىب إليو عند (2)﴾َخًَْ٪ةَك َخ٪ُْ٭٥ْ  ، كما ذكره مف التضميف ال ينقاس عند البصرييف، كا 

مف ىنا ندرؾ أف . (3)عمى مدلكلو الكضعي فإٌنو يككف أكلى جراء المفظإذا أمكف إأٌما  الضركرة،
 لمتضميف ضكابطو كأسسو التى تحكؿ دكف الشطط كالمبالغة في األخذ بو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 [.21المجادلة:  ] (1)
 [.28الكيؼ:  ] (2)
 (.6/114محيط )جينظر،  األندلسٌي، أبك حياف، البحر ال (3)
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َالتعديةَبإرادةَالجعؿَكالتصييرَ:الثانيَالمبحث

 :تمييد

بصيغة كاحدة، فقد  الفعؿ الثالثي يأتي الزمان كمتعديان  كثر الحديث في كتب النحك عف أفٌ       
لـ يينقؿ باليمزة  المتعٌدم منيا عمى المجٌرد؛ ك  أشار سيبكيو إلى أٌف بعض األفعاؿ الالزمة جاء

؛ إٍذ تقكؿ: فىتىفى الرجؿي كفتنتيوي، كحًزفى كحزنتيو، المعيكدة  مف أدكات الٌنقؿأك غيرىا  أك التضعيؼ
ـٌ ذكر رأيان لمخميؿ مفاده أٌف ىذه عى كرجعتيو، ث الصيغة)فتنتيو(، تختمؼ عف الصيغة  كرجى

: فتنتيو، كحزنتيو لـ تيرد أف  المنقكلة)أفتٍنتيوي( مف حيثي الٌداللة، فقاؿ: زعـ الخميؿ أٌنؾ حيثي قمتى
ٌنما أردت أف تقكؿ  : أدخمتو أردتى جعمتو داخالن، كا  تقكؿ :جعمتيو حزينان كفاتنان، كما أٌنؾ حيف قمتى

عمى  وي تى مٍ عى فى أٌنؾ جعمتى فيو الكحؿ، فجئت بً ،تى كحمتيو، كأنت تريدجعمتي فيو حزنان كفتنةن، كما قم
: أحزنتو كأفتنتو. -ىنا – وحٌده، كلـ تيرد ب  (1)تغيير قكلو: حزف كفتف؛ إٍذ لك أردتى ذلؾ لقمتى

رت فيو الصيغة كما لـ تتغير، حيث كقد سبقت اإلشارة إلى أٌف بعض النحاة  جمعكا بيف ما تغي  
في التقدير، كمٌثؿ لو بػػ: شحا فكه، كشحا فاه، كفغر فكه،  قؿ بتغييرو لربيع إلى الن  أشار ابف أبى ا

 .(2) كفغر فاه، ثـ عمؽ قائالن: فالمفظ كاحد كالتقدير مختمؼ.

فالخميؿ أدرؾ الفرؽى بيف الصيغتيف في الداللة عندما أٌكد بأٌنيما ليس سكاء، كما فطف إلى 
ف لـ يفٌرؽ العامؿ المعنكم في التعدية، كىك إ مف  كثيرو  في أٍ شى  وي شأني  –رادة الجعؿ كالتصيير، كا 

حزنتو؛ إذ لك جاز  –مكسكر العيف  –فتنتو، كبيف حًزف  -مفتكح العيف  -بيف فتىف  –النحاة 
القكؿ بتعٌدم حزنتو بػ )المثاؿ( كما ذىب ابف جني، أك بتغيير حركة العيف مف الكسر إلى الفتح، 

األمر كذلؾ مع )فتنتو(؛ إٍذ عيف الفعؿ مفتكحة في الحالتيف، فال فميس  ،كما ذىب الككفٌيكف
ف رأينا مف قاؿ بالتغيير  سبيؿ إذف إلى تفسير تعديتيا إاٌل القكؿ بإرادة الجعؿ كالتصيير، كا 

الذم يؤكؿ في النياية إلى إرادة الجعؿ، ك إف كنتي أرل مف كصؼ سيبكيو ًلمىا  ،التقديرم لمحركة
وي الخ كرٌبما  ،ميؿي )بالزعـ( أٌنو يتصٌكر أف الصيغتيف )حزنو كأحزنو( بمعنى كاحدذىب إليو شيخي

 عمى ما سنرل بعد ذلؾ.،ذىب إلى أٌنيا مف باب اختالؼ ليجات العرب

ؿ: "أٌما طرحٍت البئري المبٌرد فيرل أٌف تعٌدم ىذه األفعاؿ، بػ )حذؼ الزكائد( حيثي قاأٌما 
 كأطرحتييا.

                                                 
 (. 57-4/56ينظر، سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 (.281-379ينظر، الصقمي،  ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (2)
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أم األصؿ في التعدية الزائد)أطرح(  ال  (1)لتعٌدم بحذؼ الزكائد"كغاضى الماءي كًغٍضتيوي فا 
     )طرح(، فتعكد التعدية مٌرة أخرل إلى عامميا المعنكم) إرادة الجعؿ كالتصيير(.       المجٌرد
ابف جني فقد عٌمؿ لتعدية تمؾ الٌنماذج بما سٌماه بالمثاؿ، المعركؼ بتغيير حركة العيف عند أٌما 

)بالمثاؿ( اٌلذم ذىب إليو ابف جني، ال يفٌسر لنا تعدية ما  إٍف كاف القكؿ بالتعٌدم ك (2)الككفييف.
. كما أشار الفٌراء إلى ىذه الٌظاىرة عند ، نحك: )فغر فكه كفغر فاه( لـ تتغير عينو عند التعدية

٤ًَِْ٭٥ ِِبَجٍّةرٍ  قكلو تعالى: ﴿تفسيره ل َٔ ٩َخ 
َ
، حيث قاؿ: "كالعرب ال تق، (3)﴾ َو٦َة أ كؿ فٌعاؿ مف أفعمتي

كقد سمعتي بعض العرب يقكؿ : جبره عمى األمر، فالجٌبار مف ىذه المغة عمى الصحيح، ييراد 
 .(4)بو: يقيرىـ كيجبرىـ"

التصيير التي إرادة المتكمـ لمجعؿ، ك ىي:  كعميو فإٌف العمة في اختالؼ العمؿ في الحالتيف،  
ٍف صاحبتو كسائؿ تمٌثؿ الجانب المعنكم لمتعدية، فبدكنيا ال ي تأٌتى لمفعؿ أف ييجاكز فاعمو، كا 

 التعدية األخرل مف تضعيؼ  العيف، كىمزة النقؿ كغيرىما مف الكسائؿ المعتمدة لمتعدية.

َأٌماَعفَنماذجَمفَىذهَاُلفعاؿَالتيَتككفَبمفظَكاحدَكتستعمؿَمتعديةَكالزمةَفمنيا:

: أكقدىا، فيك متعد  ب  اشى   - الناري تىًشبُّ  ، كشٌبتٍ لنارى كالحربى
 تكٌقدىٍت، فالفعؿ جاء الزمان. (5)

ٍزؽى سدان: أغمقو ػػػػػػ فيك  - ، كسىد  البابى كالخى سىٌد الشيءي سدادان كسيدكدان كاف صكابان، فيك الـز
 .(6)متعد  

فاألكؿ متعد ، لما فيو مف إرادة الجعؿ ، (7)ىش  الكرؽى ىٌشان: نفضو، كالشيءي ىشكشة: الف -
؛ ألٌنو يفتقر إلى ىذه اإلرادة. كالتصيير،  كاآلخر الـز

 ،فيك رقيؽ العبكدية، كىك مصدر رىؽ  الشخصي يىًرؽُّ  -بالكسر -رٌؽ: في المصباح، الًرؽُّ  -
،  ففعؿه متعدو لما فيو مف معنى الجعؿ كالتصيير. (8)رققتو أرٌقو فيك مرقكؽأٌما  فالفعؿ الـز

                                                 
 (.2/185المبٌرد، المقتضب )ج (1)
 (.2/214ينظر، ابف جني، الخصائص )ج (2)
 [.45] ؽ:  (3)
 (.3/81الفٌراء، معاني القرآف )ج (4)
 (.276ؿ ) صابف القطاع الصقمٌي، األفعا (5)
 (.255المرجع السابؽ )ص (6)
 (.2/1826(، ك أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ج545ينظر، الصقمي، ابف القطاع، األفعاؿ )ص (7)
 ( .1/235ينظر، الفٌيكمي، المصباح المنير)ج (8)
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 شذ هد عف الجميكر، ك ندر، فيك شاذ، ك كيىًشذُّ شذكذان: انفر شىذ : جاء في المساف شذ  عنو يىشيذُّ  -

 .(1) غيره: جعمو شاذان 

"صٌب الماءي يىصٌب، مف باب)ضرب( صبيبان: انسكب، كيتعٌدل بالحركة، فيقاؿ: صببتو صٌبان  -
، كىي صٌبةه" في  فعندما تحققتٍ  (2).مف باب )قتؿ(: سكبتو، كصٌب صبابة: عىًشؽ فيك صبٌّ

٩ٍّة َوَجبَْ٪ة ال٧َْةَء َوجًّة﴿ة الجعؿ جاء متعديان كما في قكلو تعالى: إراد―الفعؿ 
َ
 .(3)﴾خ

ديكدان: أعرض كصد   - د ان كصي دُّ صى د  عنو: يىًصدُّ كيىصي د : اإلعراض، صى ، كرجؿه صادٌّ مف قكـو الصى
ٌده صٌدان: منعو كصرفو نحك قكلو تعالى:  ٌده عف األمر يىصي ٌداد، كييقاؿ: صى ََنْ ﴿صي

َ
٨ُ َوَؽْد٩َةُز٥ْ خ

َْٕؽ إِذْ َصةَءُز٥ ٨ِ الُْ٭َؽىَٰ َب د ان، فالفعؿ متعٌديان،، (4)﴾َٔ الالـز فنحك قكلو تعالى: أٌما  كالمصدر صى
٨ َوؽٍّ ﴿ ٨ْ آ٨َ٦َ ث٫ِِ َو٦ِ٪ُْ٭٥ ٦ٍّ  .(6) كالمصدر صدكدان ، (5)﴾٧َِٚ٪ُْ٭٥ ٦ٍّ

( انبسط كجرل،امىد ، جاء في  - :  لمساف )مىد  النيري ، كمٌده  ،انبسط ضياؤهكالنياري فالفعؿ الـز
ٌيو: أميمو، كمىٌد ا األرضى يىميٌدىا مد ان : بسطيا، ك سٌكاىا فيك  (7).يىميدُّه مىد ان... كمد ه في غى

َْبُؿٍ ﴿متعٌد، قاؿ تعالى: 
َ
ُح خ َٕ ِْٕؽهِ َقجْ هُ ٨٦ِ َب  .(8)﴾َواْۡلَْعُؿ َح٧ُؽَّ

ز  النخيؿي  - ٌزان  جى مف باب  تي الصكؼى جٌزان جزز  :، كفي المصباحعى ثمريهييٍقطى  حاف أف :كنحكه: جى
 .(9) : قطعتوقتؿ

مف خالؿ ما سبؽ، كعمى ضكء ما تحدث بو عمماؤنا مف مجيء )أفعؿ( ك )فعؿ( كالمعنى كاحد 
نرل أف ىذه الظاىرة القت اىتمامان مف أسالفنا، كلـ يجدكا ليا تفسيران  -حيثي أٌلفكا في ذلؾ كتبان 
 ت التي ديٌكنت دكف عزك ألصحابيا أحيانان.سكل اختالؼ الميجا

                                                 
 (3/494ينظر، ابف منظكر، لساف العرب ) ج (1)
 (1/331الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.25: عبس ] (3)
 [.32سبأ:  ] (4)
 [.55النساء:  ] (5)
 (.3/245ينظر، ابف منظكر، لساف العرب )ج (6)
         (.                                                                                                                            3/397ينظر، المرجع السابؽ ) ج  (7)
           .                                                                                                                               [.27لقماف: ] (8)
 (1/99(، ك الفيكمي،المصباح المنير)ج 141صأنيس، كآخركف ،المعجـ الكسيط )  ينظر، (9)
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كلكف ما تحدثت بو الميجات لـ يكف سكل إدراؾو ألمرو معنكم، يحدث لمفعؿ، فيحٌكلو مف حالة 
المزكـ، حيث محؿ القياـ كاالتصاؼ، إلى حالة التعدم حيث محؿ الصدكر، كىذا األمر المعنكم 

إاٌل أف  ،تي عمييا مناط التعدية المعنكيةالتصيير ، الالجعؿ ك  ال يمكف إاٌل أف يككف إرادة 
كىك الذل  ،بعض العمماء رأل أف ىذا األمرى ناجـه عف تحكيؿ )مثاؿ( الالـز إلى )مثاؿ( المتعدم

ًزف يقع تحت عنكاف التعدٌ  م بالتغيير الظاىرٌم لمحركة إلفادة الجعؿ كالتصيير، كما في )حى
ٍنتىو(.كبعض العمماء اكتفي بت زى (، ك )حى مؾ اإلرادة كجعؿ التغيير تقديران، فيما لـ تتغير فيو القمبي

 الصيغة.

كفي تفسير سيبكيو ليذه الظاىرة قاؿ: إٌنيا ناجمة عف اختالؼ الميجات فقد يجئ "فعمتي ك 
كلعٌؿ ما يرٌجحي ىذا التفسير ما نعممو مف أٌف ، (1) أفعمت" كالمعنى فييما كاحد، كالمغتاف مختمفتاف

كافديف مف مختمؼ القبائؿ ما تشتيى ألسنتيا مف ألفاظيـ فأخذت عنيـ قريشان قد انتقت مف ال
 بعض المشتقات كتركت بعضيا.

فإذا أضفنا إلى ذلؾ أف الحجازييف يستثقمكف النطؽ باليمزة، كيميمكف إلى تسييميا أك حذفيا، كما 
اليمزة يشيع بغير  عممنا أٌف تفضيؿ التعدية ،قالو الفٌراء مف أٌف أىؿ الحجاز يقكلكف: )جنبني(

، ك)شجكٍ  :أيضان -ك في األفعاؿ  ")شجى( شٌجى: غٌص ك، (2)عند الحجازييف ًزفى تو( شٍجكان: حى
 ،كىٌيجني ،قيرتو، كقاؿ الكسائي)شجاني( شجكان: إذا  طربنيك  أحزنتو، ك)أشجيتو(

 .(3)ك)أشجاني(أحزنني كأغضبني".

َنماذجَمفَالتَّعدمَبإرادةَالجعؿَكالتصييرَفيَالقرآفَالكريـ
 أتى:َ-1

قؽ إرادة الجعؿ  أتى الرجؿ يأتي )أىٍتيان( جاء، ك)أىتىٍيتيو(، ييٍستعمؿ الثالثٌي الزمان كمتعديان، بتىحى
 : ٌر ًبًو، كأتى عميو الدىري توي إتيانان، كناية عف الجماع، كأتى عميو: مى ٍكجى كعدميا، كأتىى زى

ْمُؿ ال٤ٍّـ ﴿كمثاؿ الالـز  قكلو تعالى:  ،(4)أىمكو
َ
َِتَٰ أ

َ
ٌز اسميوي -، كمثاؿ المتعٌدم، قكلو (5)﴾٫ِ خ  :عى

                                                 
  ( .4/61)ج بسيبكيو، الكتا ينظر،(1) 
 (.2/78ج) ينظر، الفٌراء، معاني القرآف(2) 

 (.281الصقمي، ابف القطاع ، األفعاؿ )ص(3) 

  ( .1/4ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج(4) 
 [.1النحؿ:  ] (5)
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َلةَ إَِلٍّ َو٥ْ٬ُ ٠َُكةَلَٰ  ﴿ دُٮَن الىٍّ
ْ
 ياعٌقب الدركيش عمى نصب الصالة بقكلو: إنٌ ك ، (1)﴾ ََل يَد

الشمساف فيعٌقب أٌما  ،(2)يككف انتصابيا بنزع الخافض فٌ مفعكؿ بو لمفعؿ )يأتكف(، كأجاز أ
؛ ألعمى ذلؾ بقكلو: إف الفعؿ )أتى(  ما بعده  رُّ جى عف حركة الفعؿ، فيي  ري بٍّ عى و يي نٌ في األصؿ الـز

 ،ك عمى( حسب المعنى، كيستخدـ متعديان، كذلؾ بحذؼ حرؼ الجر؛ لكثرة استخدامو)إلى أ بػ
 ،في الحالة السابقةأٌما  حركة الفعؿ متجية نحك المفعكؿ بو في ىذه الحالة، معمالن ذلؾ بأف  

 .(3)حك الفاعؿفتككف حركة الفعؿ متجية ن
2-َ:  أىلىتى

: الشيءي )ألتان( مف باب ضرب (4)و: نقصتو""ألت الشيءي أٍلتان: نقص، كألتى  ، كفي المصباح: أىلىتى
ان: نقصو، كفالنان، تى لٍ كجاء في الكسيط: أىلىتى الشيءىػ أى  ،(5) فيقاؿ )أىلتىوي( تعمؿ متعديان سٍ نىقىص، كيي 

ط  مف قىٍدره، ك فالنان عف قص ق و: تقصو، كده: صرفو، ك فالكعميو: حى جاء في  نان حق و، كمف حى
ءٍ ﴿التنزيؿ:  ٨ ََشْ ٨ْ َخ٤٧َِِ٭٥ ٦ِّ ََلَْ٪ة٥٬ُ ٦ِّ

َ
ْخ٧َة٣ُِس٥ْ ﴿ :عز  كجؿ  ، كقكلو (6)﴾َو٦َة خ

َ
٨ْ أ ََل ي٤َِذُْس٥ ٦ِّ

زة الشيءي أٍلتان: نقص، كباليم يأتي ىذا الفعؿ الزمان كما جاء في األفعاؿ، ألتى  ، ك(7)﴾َمحًْبة
يتعدل لمفعكليف، أك لمثاني بحرؼ الجر، ككٌؿ ذلؾ مرىكف بإرادة الجعؿ كالتصيير، مناط 

 التعدية كجكىرىا.

 أىًمف:َ-3

ـى، كاألصؿي أف ييسٍتعمؿ في سككف القمب، كيتعٌدل بنفسو منو: سى أىًمف أىًمفى زيده األسدى أىٍمنان، ك  ًم
لى ثافو باليمزة، فيقاؿ: آمنتو، ك)أىًمفى  ، ك ( البًمدي: اطمأٌف بو أىمو، فيك )آمف(كبالحرؼ، كا 

مكسكر العيف يأتي  فإفٌ  ؛، كعميو(8)أمانة، فيك أميف -بالكسر - أميف، كمأمكف، كقيؿ: أىًمفى 
٫ًَْ٤ِ ﴿الزمان، كمتعديان بتحقؽ إرادة الجعؿ كالتصيير، أك فقدىا،  قاؿ تعالى:  َٔ َٝةَل ٢ْ٬َ آ٦َُ٪ُس٥ْ 

                                                 
 [.54التكبة:  ] (1)

 (.3/227ينظر، الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج (2) 

 (.634كلزكمو )ص  في القرآف الكريـ تعديتو اف، الفعؿينظر، الشمس (3) 
 (.29الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (4)
 (.1/18الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 [.21الطكر:  ] (6)
 [.14الحجرات:  ] (7)
 (.1/24ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
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 َٰ ٦ِ٪ُذُس٥ْ ََعَ
َ
ِػ٫ًِ ٨ِ٦ َرج٢ُْ  إَِلٍّ ٧َ٠َة أ

َ
،  فالمتعٌدم  بمعنى أجعمكـ أيمناءى عميو، كما في اآلية (1)﴾أ

، فػ )آمف( اسـ (2)﴾َو٨٦َ َدَػ٫َُ٤ ََكَن آ٦ًِ٪ة﴿الالـز فبمعنى اطمأٌف، كمنو قكلو تعالى: أٌما  السابقة،
( مكسكر العيف؛ ألٌف الكصؼ مف )أىميف( مضمكـ العيف: أى   ًميف.فاعؿ مف الفعؿ المجرد )أىًمفى

 أظمـ:َ-4

٤ًَِْ٭٥ْ َٝةُمٮا﴿قاؿ تعالى:  َٔ  ٥ََ٤ ّْ َ
َنٮْا ذ٫ًِِ ِإَوذَا أ ةَء لَُ٭٥ ٦ٍّ ًَ َ

، كجاء في الكشاؼ أف )أظمـ( (3)﴾َُك٧ٍَّة أ
يحتمؿ أف يككف غير متعٌد كىك الظاىر، كأف يككف متعديان منقكالن مف ظمـ الميؿ، كتشيد لو 

ـى، عمى ما لـ يي  ـ  فاعمو، كجاء في شعر حبيب ابف أكس قراءة يزيد بف طيب: أيٍظًم الطائي: سى
 (الطكيؿ )البحر

اَأَىىَي َأجمياَََََََََظالمييماَعفَكجوَأمردَأشيبمى َثيمَّتى اليَّ ٍظممىاَحى
(4)َ

 .(5)الجانب المعنكم لمتعدية ؿي فالسبب كراء تعدية )أظمـ( إرادة الجعؿ التي تمثٍّ 

 أكعى:َ-5

ْوَعَٰ ﴿قاؿ تعالى: 
َ
َٓ َٚأ ـى كىٍعيان: حفظو، كأكعى المتاع كالزاد: جمعو في ، (6)﴾وََۡجَ كىعىى الًعٍم

الكعاء فالفعؿ )أكعى( تعٌدل بإرادة الجعؿ كالتصيير، أم جعمو في كعاء كمقصكد الفعؿ في 
ٌقو  .(7)اآلية السابقة، أٌنو جعمو في كعاءو ال ييٍخرج حى

 بدأ:َ-6

( كيأتي متعٌديان بإرا دىث)فالفعؿ الـز دة الجعؿ، فنقكؿ:  بدأ ا تعالى الخمؽى: بدأ الشيءي: حى
: اٍحتىفىرىىا، كما يتعٌدل باليمزة، نحك: أبدأتو: أحدثتو  خمقيـ، كبدأ البئرى
، كجاء في القرآف (8)

                                                 
 [.64يكسؼ:  ] (1)
 [.97آؿ عمراف:  ] (2)
 .[20البقرة: ] (3)
 .(150التبريزم، شرح ديكاف أبي تٌماـ مف سمسمة ذخائر العرب )ص (4)
 (.1/40الزمخشرم، الكشاؼ )مج (5)
 [.18المعارج:  ] (6)
 (.329/ 8ٌي، أبك حياف، البحر المحيط )جاألندلسنظر، ي (7)
 (.1/40الفيكمي، المصباح المنير) ج ينظر، (8)



 

 

 386 

َِيٍ  ﴿متعديان، نحك قكلو تعالى:  نَكةِن ٨٦ِ  َٜ اْْلِ  َػ٤ْ
َ
، كيعقب الشمساف عمى تعدم (1)﴾َوبََؽأ

 زكـ لما يأتي:الفعؿ )بدأ( كلزكمو مرجحان الم
 كركد الفعؿ متعديان بحرؼ الجر. -1
 كجكد الصيغتيف )بدأ كأبدأ( كىما لغتاف. -2
 الفعؿ بدأ يتحدث عف الفاعؿ، كعف شركعو بإنجاز الحدث دكف اإلشارة إلى المفعكؿ بو. -3

أما ما جاء منو متعديان كما في آية السجدة السابقة، فكفقان لميجة أىؿ الحجاز في حيف أف 
ةٍ  ﴿يتو في قكلو تعالى: تعد َل َمؿٍّ وٍّ

َ
 .(3)، فالنصب بنزع الخافض(2)﴾ و٥٬َُ ثََؽُءوُك٥ْ أ

 بىرىد:َ-7

ٍدتيو فيك بارد  د الماءي، كبىرى د الشيءي بىٍردان، مف باب قىتىؿ، ييٍستىعمؿ الزمان كمتعديان، ييقاؿ: بىرى بىرى
كد، كىذه العبارة تككف مف كيٌؿ ثالثي، يأتي الزمان كمت ٍبري  () الطكيؿنحك قكؿ الشاعر:، (4)عديان مى

كتيبكيَبكاكياَن َ(5)كىعىط ٍؿَقىميكصيَفيَالر كابَفإٌنياََََََََسىتىٍبريديَأكباداَن
اثًة ﴿قاؿ تعالى:  ، كقيؿ البرد: النكـ، ىذا كلـ يرد لفظ الفعؿ في (6)﴾َلٍّ يَُؾوُٝٮَن ذًَِ٭ة ثَْؿًدا َوََل َِشَ

 دان( فحسب.القرآف الكريـ، بؿ جاء المصدر )بر 

8-َ:  بىرَّ

رةه  ، كالثاني: بىرى ، كجمع األكؿ: أىٍبراره ـي فيك بىرٌّ بالفتح كبارٌّ أٌما  ،بىر  الرجؿ يىبىرُّ برىان، ًكزىاف يىٍعم
يتعٌدل بنفسو ك بحرؼ  كرتي كالًدم أٌبره بران، كبركران: أحسنتي الطاعة إليو، كرفقتي بو، بر 

، كباليمييقاؿالجٌر،  جٍّ كران: قبمو: بىر  بالحى ، يىبىرُّه بيري ًف، كبالقكًؿ، ك بىر  اي الحج 
 تبارؾ ك ، قاؿ(7)

                                                 
 [.7السجدة:  ] (1)
 [.13التكبة: ] (2)
 (. 636-635كلزكمو )ص اف، الفعؿ في القرآف الكريـ تعديتوظر، الشمسين (3)
 (،1/42الفيكمي، المصباح المنير)ج (4)
 األدب خزانػػػػةكفػػػي (، 1/43الفيػػػكمي، المصػػػباح المنيػػػر)ج( ك  95ابػػػف الريػػػب، ديػػػكاف مالػػػؾ بػػػف الريػػػب )ص (5)

 (، كركم: سىتيفمؽ أكبادان.115) لمبغدادم شاىد رقـ
 [.24النبأ:  ] (6)
 (.1/43ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (7)
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بىرًّا ًبكىاًلدىًتي ﴿تعالى:  ِي٨َ ل٥َْ  ﴿ :في المتعدم بنفسو تعالى ، كقكلو(1)﴾كى ٨ِ اَّلٍّ َٔ َلٍّ َح٪َْ٭ةُز٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ 
 
َ
٨ دِيَةرُِك٥ْ أ ي٨ِ َول٥َْ ُُيْؿُِصٮُك٥ ٦ِّ ةد٤ُِٮُك٥ْ ِػ ادلِّ َٞ و٥٬ُْ ُح  .(2)﴾ن َتَِبَّ

 بىغىى:َ-9

، كالفعؿ بيذا المعنى الزـه، أٌما  بىغىى: سىعىى بالفساد، كعمى الناس بغيان: ظمـ كاعتدل، فيك باغو
ْػَؿىَٰ  ﴿بىغىٍيتيو أبغيو بغيان: طمبتيوي،  كمف األٌكؿ قكلو تعالى: 

ُ
ْخ إِْظَؽا٧َ٬ُة ََعَ اْۡل َ٘ ، (3)﴾َٚإِن َب

ثِْغ َربًّة  ﴿أٌما مف الثاني، فقكلو تعالى: ، (4)ٍذمكـكالبغي في أكثر المكاضع مٌ 
َ
َدْيَ ال٤ٍّـ٫ِ خ

َ
٢ُْٝ أ

ءٍ  ّ ََشْ
 .(5)﴾ َو٬َُٮ َربَّ ُكِ

 تٌب:َ-11

ًسر كىمؾ، كمنو قكلو تعالى: : خى َتجٍّْخ  ﴿ تىب  الشيءي تٌبان كتىبىبىان، كتىبىابان، كتىبيبان: انقطع، كػفالفه
ِب لََ٭ٍت َودَتٍّ 

َ
 .(6)﴾يََؽا أ

، فالفعؿ يأتي الزمان بفقد إرادة الجعؿ، كمتعديان بتحٌققيا، كلـ (7)كتىب  الشيءى تىٌبان: قطعو فيك تابٌّ 
ف أثبتت معاجـ المغة تعديو  ،ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ إال الزمان في ىذا المكضع دٍ رً يى  كا 

 بنفسو عند إرادة الجعؿ، حيث يقاؿ: ثٌبو أم: قطعو.

11-َ:  ثىجَّ

ثىج  الماءي مف باب ضرب: ىىمىؿ فيك )ثٌجاج(، كيتعٌدل بالحركة فيقاؿ )ثججتيو( )ثىٌجان( مف       
ببتو كأرسمتو ((8)باب قتؿ، إذا صى ج العجُّ كالٌثجُّ ، كمنو قكلو (9)، كفي الحديث: )أفضؿ الحى

                                                 
 [.32مريـ:  ] (1)
 [.8الممتحنة:  ] (2)
 [.9الحجرات:  ] (3)
 (.136(، كاألصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص1/57ينظر، الفيكمي: المصباح المنير)ج (4)
 [.164األنعاـ:  ] (5)
 [.1المسد:  ] (6)
 (.101ط )صأنيس، كآخركف، المعجـ الكسي (7)
 (.1/80ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
(، 1/442ـ )ج(، كالحػػػػػػاك2/967الحػػػػػػديث ركاه أبػػػػػػك بكػػػػػػر الصػػػػػػديؽ، كأخرجػػػػػػو الترمػػػػػػذم، كابػػػػػػف ماجػػػػػػو )ج (9)

: فإسالة دماء اليدل.أٌما  بك يعمى في مسنده، فالعىٌج: رفعي الصكت بالتمبية،(، كأ4/330كالبييقي)ج  الٌثجُّ
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اِت ٦َةًء ََثٍّةًصة ﴿تعالى:  ِْٕۡصَ نْلَة ٨َ٦ِ ال٧ُْ ـَ ٩
َ
فسو: انصٌب، كثججتو أنا: ، فيقاؿ ثٌج الماءي بن(1)﴾َوأ

صببتو، كلـ يرد في القرآف الكريـ إال في ىذا المكضع )صيغة مبالغة( مف مصدر الفعؿ 
(، كىذا يؤكد أفٌ  صيغ المبالغة تأتي مف مصدر الفعؿ الثالثي  م؛ ألفٌ صؿ فيو التعدٍّ األ )ثج 

 المتعدم.
بىر:َ-12  جى

، بىرتي العظـى ٍبران، جى بيكران: صمح أٌما  ك متعد ،في مف باب قتؿ: أصمحتو، جى ٍبران ك جي بىرى العظـي جى جى
ًًّة : ﴿؛ لفقد إرادة الجعؿ، قاؿ تعالى(2)فالفٍعؿ الـز ٤ِْن َصجٍّةًرا َمِٞ َٕ تعالى  ، كقكلو(3)﴾َول٥َْ ََيْ

ـُ اْۡلَجٍّةرُ  ﴿:أيضان  ـِي َٕ  ، فصيغة المبالغة مف المتعدم ال القاصر.(4)﴾ا٣ْ

دَّ:َ-13  جى

د  الشيءي يىجً  ٍٜ َصِؽيؽٍ  ﴿دُّ بالكسر ًجٌدةن، فيك )جديد( قاؿ تعالى: جى
٨ْ َػ٤ْ  ،(5)﴾ث٢َْ ٥ْ٬ُ ِػ ٣َبٍْف ٦ِّ

ٌدان فمف أٌما  ٌده جى : قىطىعىوي جى كلكٌنو فعيؿ بمعنى مفعكؿ، كمنو قكلو تعالى:  ،، فيك: جديد باب قىتىؿى
َجةِل ُصَؽٌد بًٌِي  ﴿ ٌدهى، كىي طريقةه ظاىرةه (6)﴾َو٨َ٦ِ اْۡلِ مف قكليـ طريؽ مجدكد، أم:  ، جمع جي

ٍسميكؾه مقطكع مى
 فبإرادة الجعؿ تتحقؽ التعدية كبدكنيا يمـز الفعؿ فاعمو. ،(7)

14-َ: ؿَّ  حى

ؿ  الد يفي يىًحؿُّ بالكسر،     ، ككذلؾ حى ريـ، فيك حالؿه : الشيءي يىًحؿُّ ػ بالكسرػ ًحاٌلن: ًخالىؼ حى ؿ  حى
ٌمًت المرأةي لل ، ،زكاج، زاؿ المانعي مف زكاجيا، فيي )حالؿ(حمكالن: انتيى أجميوي، كحى  فالفعؿ الـز

اٌلن، أٌما  ميكالن، كالبمدى فمتعدو بنفسو، أك بحرؼ الجٌر، ككذلؾ، حممتي العقدةى حى مىمتي بالبمد حي حى
ِإَوَذا َظ٤َ٤ُْذ٥ْ  : ﴿، فمف الالـز قكلو تعالى(8)كاليميفى إذا فعمتي ما ييخًرجي عف الحنىثً 

                                                 
 [.14النبأ:  ] (1)

 (.1/89ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج(2) 
 [.32مريـ:  ](3) 
 [.23الحشر:  ] (4)
 [.15ؽ:  ] (5)
 [.27فاطر:  ] (6)

 (.188ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (7) 
 (.1/148ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج (8)
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ةُدوا َُ ٌز اسميوي  -، كقكلو (1)﴾َٚةْو ًًِّجة ﴿ :عى ََ ة َرزََُٝس٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ َظَلًَل  م ، كمف المتعدٍّ (2)﴾َوُُكُٮا م٧ٍِّ
٨ ٣َِّكةِن ﴿قكلو تعالى:  َؽةً ٦ِّ ْٞ  .(3)﴾َواْظ٢ُْ٤ ُخ

 خسأ:َ-15

سأ: زجرتيوي مستيينان بو فا خسأتي الكمىبى خٍسأن     خسأ البصري أٌما  فالفعؿ متعد ، ،نزجر كبعيدى فىخى
 ، كقاؿ(4)﴾اْػَكُبٮا ذًَِ٭ة َوََل دَُس٧ُِّ٤ٮنِ  ﴿حيث قاؿ تعالى:  انقبض عف ميانة، :أم ؛خيسيكءان 
َٟ اْۡلََۡصُ َػةِقًبة َو٬َُٮ َظِكيٌ  ﴿ :أيضان  ٤ِْت إََِلْ َٞ  ، فالفعؿ تعٌدل بإرادة الجعؿ كالتصيير.(5)﴾ يَ٪

16-َ:  خسىؼى

سىؼ القمر خسكفان: أظمـ، كالعيف ذىب ضكؤىا، ك     تعالى االرض خسفان:  خسؼ اخى
سىؼ القمىر)رفعان (6)غرقياأ كنصبان(: ذىب  ،، فالفٍعؿ متعد  بإرادة الجعؿ، الزـه بدكنيا، كمنيا خى

رَْض  ﴿ضكؤه، أك نقص، كمف المتعدم قكلو تعالى: 
َ
ِ اْۡل َ٪ة ث٫ِِ َوبَِؽارِه ْٛ ، كفي الحديث: (7)﴾ََٚؼَك

، كقد جاء ىذا (8) ييخسفاف لمكت أحدو كال لحياتو( )إٌف الشمس كالقمر آيتاف مف آيات ا ال
َٙ َۖك﴿ :لحؽ تبارؾ كتعالىحد في القرآف الكريـ، حيث يقكؿ االفعؿ الزمان في مكضع كا َػَك

 .(10) ( مكاضع8عف مكاضعو في القرآف الكريـ متعديان فجاء في )أٌما  ،(9)﴾ا٧ٞ٣ؿُ 

 رجع:َ-17

، كرجعو مٍ " رجع رجكعان مف سفرو كمف أ      .(11)ه، كىذيؿ تقكؿ: أرجعوغيري رو

                                                 
 [.2المائدة:  ] (1)
 [.88المائدة:  ] (2)
 [.27و: ط ] (3)

 [.108المؤمنكف:  ](4) 
 [.4الممؾ:  ] (5)
 (.197الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (6)
 [.81القصص:  ] (7)

 (.153الحديث أخرجو البخارم في باب الصالة في كسكؼ القمر، البخارم،  مختصر صحيح البخارم )ص(8) 
 [.8القيامة:  ](9) 

 [             8،القيامة:40، العنكبكت:81،82الماضي:القصص: 16،الممؾ:9:،سبأ68،اإلسراء:45مضارع:النحؿ: ] (10)
 (.146-145ينظر، الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (11)
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َجةنَ ﴿كمنو قكلو تعالى:   ٌْ َٗ َٓ ُمٮَسَٰ إَِلَٰ َٝٮ٫٦ِِْ  ة رََص ، فالفعؿ )رجع( جاء في ىذه اآلية (1)﴾َول٧ٍَّ
أٌما  ،(2)في القرآف الكريـ كىي: ( مكاضع9الزمان، كقد تعٌدل بإلى، كعمى ىذه الصكرة كرد في )

٪ُْ٭٥ْ َٚإِن ﴿ما جاء متعديان فقكلو تعالى:  ٍح ٦ِّ َٛ ِ ةن ََ َٟ ال٤ٍّـ٫ُ إَِلَٰ  َٕ ، حيث تعٌدل الثالثي (3)﴾رٍَّص
( 4المجرد مفتكح العيف بتحقيؽ إرادة الجعؿ إلى المفعكؿ بو، كقد جاء مف ىذا القبيؿ في )

 .(4)مكاضع

َرعى:َ-18

، كعند أبي (5)رعاىا"عية، إذا سرحت بنفسيا، كرعيتيا، أ"رعت الماشية ترعى رعيان، فيي را
اف "رعى يككف الزمان، كمتعديان، تقكؿ: رعًت الداٌبةي رعيان، كرعاىا صاحبيا رعاية، إذا ساميا حي

ة٦َُس٥ْ ﴿، قاؿ تعالى: (6)كسرحيا كأراحيا" َٕ جْ
َ
ْٮا خ َٔ ٍّٜ  ﴿ :أيضان  -، كقاؿ(7)﴾َُكُٮا َواْر ٮ٬َْة َظ َٔ َذ٧َة َر

 ،ف الكريـرد الالـز منو في القرآيان، كلـ ي، فالفعؿ في ىاتيف اآليتيف جاء متعد(8)﴾ رََِعيَذَِ٭ة
 فإرادة الجعؿ كراء تعدية الفعؿ في اآليتيف السابقتيف، كعند فقدىا يكتفي الفعؿ )رعى( بفاعمو.

 ركب:َ-19

، جاء الفعؿ )ركب( في ىذه اآلية الزمان، كقد تعٌدل بحرؼ (9)﴾َوَٝةَل اْر٠َُجٮا ذًَِ٭ة ﴿قاؿ تعالى: 
قكلو تعالى:  ،أيضان  -كالمكانية في الفمؾ، كمف ىذا القبيؿ الجر )في( مراعاةن لجانب المحمية

﴿ ِٟ ْ٤ ُٛ ًَِٛ٪حِ : ﴿كقكلو ،(10)﴾َٚإَِذا َركُِجٮا ِػ ا٣ْ َٰ إِذَا َركَِجة ِػ الكٍّ ما جاء منو متعديان، أٌما  ،(11)﴾َظّتٍّ

                                                 
 [.150األعراؼ:  ] (1)
 [.8، المنافقكف:64، األنبياء:91-86طو: ،46،63، يكسؼ: 122-94، التكبة:196البقرة: ] (2)
 [.83التكبة:  ] (3)
 [.10، الممتحنة:87، الكاقعة:20،  طو:83كبة:الت ] (4)
 (.1/231الفيكمي، المصباح المنير)ج (5)
 (.6/234األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (6)
 [.54طو:  ] (7)
 [.27الحديد: ] (8)
 [.41ىكد:  ] (9)

 [.65العنكبكت:  ] (10)
 [.71الكيؼ:  ] (11)
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ةَل َواْۡل٧ََِي ٣َِۡت٠َُْجٮ٬َة﴿فنحك قكلو تعالى:  َ٘ أك  ،ا رككبة لكـ، أم لتجعمكى(1)﴾َواْۡل٢ًََْ َواْۡلِ
 .بنفسو فإرادة الجعؿ كراء تعدية ىذا الفعؿ ،،لتتخذكىا رككبة

 ركض:َ-21

ان مف باب قتؿ، ضرب برٍجًمًو، كيتعدل إلى المفعكؿ بو، فيقاؿ      "ركىضى الرجؿي رىٍكضى
( الفرىسى إذا ضربتو ًليىٍعديك" )رىكىضتي
       ، فالفعؿ يتعدل بإرادة الجعؿ، كمنو قكلو تعالى:(2)

﴿  َٟ ٮا  ﴿ :تعالى قكلويحتمؿ التعٌدم كالمزكـ، أٌما في  فالفعؿ ، (3)﴾اْر٠ُْي ثِؿِْص٤ِ ٌُ ََل دَْؿ٠ُ
دْؿِْذُذ٥ْ ذ٫ًِِ 

ُ
ٮا إَِلَٰ ٦َة خ ُٕ ، (4)﴾َوارِْص ب إلى الٌراكب كجاء في المفردات: "أٌف الركض إذا نيسً  فيك الـز

، كمتى نيًسبى إل :، نحكفيك إٍعداءي مرككبو  ٍطءي األرًض"ركضتي الفرسى ى الماشي فىكى
(5). 

 زٌؼ:َ-21

ٌفان مف باب  العىركسى  يا، كزف ًت النساءي قي ا سائً يى ان كزفيفان، كأزف  ف  زى  ؼُّ زً يى  زؼ  اإلبؿى    إلى زكجيا زى
 ة الجعؿ.، فالتعدية في األكؿ بإراد(6)ؼ  الرجؿي يىزٌؼ مف باب ضرب: أسرعزى قتؿ، أٌما 

َّٚٮنَ  : ﴿، كمنو كقكلو تعالىىدل(أك بتضميف )زٌؼ( معنى )أ
 .(7)﴾إََِل٫ِْ يَـِ

 زاد:َ-22

يىدانان، كزدتو" "زاد الشيءي     زيادةن، كزيدان، كزى
ةً  ﴿، قاؿ تعالى:  (8) اَد٥ُ٬ُ ال٤ٍّـ٫ُ ػ ٤ٝٮب٭٥ مًؿ ـَ َٚ

ة ًً ، الزيادة فعميا يتعٌدل إلى اثنيف مف باب )أعطى ككىسا( كما في اآلية السابقة، ك (9)﴾َمَؿ

                                                 
 [.8النحؿ:  ] (1)
 (.1/237نير)جالفيكمي، المصباح الم (2)
 [.42ص:  ] (3)
 [.13األنبياء:  ] (4)
 (.364األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (5)
ألندلسػػٌي، أبػػك حيػػاف، البحػػر المحػػيط ( كا 254/  1لمنيػػر)جالفيػػكمي، المصػػباح ا( ك 380المرجػػع السػػابؽ)ص (6) 

 (.7/351)ج
 [.94الصافات:  ] (7)
 (.234فعاؿ )صابف القطاع الصقمٌي، كتاب األ (8)
 [.10البقرة:  ] (9)
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، كالعٌمة في التعدية إرادة الجعؿ، كرٌبما يككف بتغيير حركة (1)زاد الماؿي  :الزمان، نحكيستعمؿ 
في القرآف  عينيا، أك بتضميف )زاد( معنى فعؿ متعد  لمفعكليف، كالمالحظ أٌف ىذا الفعؿ كرد

متعديان إلى مفعكليف، عشرة بصيغة الماضي، كالباقية بصيغة  ،( مكضعان 26) في الكريـ
رَْق٤َْ٪ةهُ إَِلَٰ ٦ِةاَحِ ﴿:كجؿ   عزٌ  –و ػػػػػفي قكل في حيف كرد مٌرة كاحدة الزمان، ،(2) كىي:المضارع 

َ
َوأ

ْو يَـِيُؽونَ 
َ
ٍٙ أ ْ٣

َ
 .(3) ﴾خ

 زاؿ:َ-23

كؿ زكاالن: فارؽ طريقو جامحان عنوجاء في مفردات الراغب أٌف     ييقاؿ: أزلتو  "زاؿ الشيءي يزي
ُٟ ﴿تعالى:  ولة كتضعيؼ العيف، أٌما قك يمز لفالتعدية ىنا با ،(4)"كزٌكلتو َٰتِ إِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ ُح٧ِْك َمََٰن  ٱلكٍّ

وََل  ـُ ن دَ
َ
رَْض أ

َ
جَةُل  ﴿، كقكلو تعالى: (5)﴾َواْۡل وَل ٦ِ٪٫ُْ اْۡلِ  كقيؿ بأٌنو يتعدل فالفعؿ الـز ، ،(6)﴾٣ََِتُ

 نحك قكؿ الشاعر)البحر الكامؿ(: بدكف كسائؿ التعدية المعيكدة،
َبىدا َزكالَىََََََََلياَمفَىىم ياَََََىذاَالنياري َ(7)ياماَبىاليياَبالٌميؿَزاؿى

 استباف:َ-24

، استباف: يككف الزمان كمتعديان، كتميـ كأىؿ نجد (8)﴾َو٣ِتَْكتَجَِي َقب٢ًُِ ال٧ُْْضؿ٦ِِيَ ﴿قاؿ تعالى: 
( )سبي،يذكٌركف السبيؿ، كأىؿ الحجاز يؤنثكنيا، كقرأ ابف كثير، كحفص )كلتستبيف( ػبالتاء ؿي

(  :أمبالرفع الزمة؛  ( بتاء الخطاب )سبيؿى كلتظير سبيؿي المجرميف، كقرأ نافع )كلتستبيفى

                                                 
مػػالء مػػا مػػف بػػو الػػرحمف، العكبػػرم )ج1/181ينظػػر،  األندلسػػٌي، أبػػك حيػػاف، البحػػر المحػػيط )ج (1) (، 1/17(، كا 

 (.234كالصقمٌي، ابف القطاع ، كتاب األفعاؿ )ص
  

ى،125،124،124،47،التكبة:2،األنفاؿ:161،69،األعراؼ:173،آؿ.عمراف:247،58،10]الماضي:البقرة:(2)
 30،1، فػػاطر:38، النػػكر:76،مػػريـ:109،82،60اإلسػػراء:68،64،المائػػدة:173مضارع:النسػػاء:،ال101ىػػكد: ،
 [.30،النبأ:26الشكرل39،39

 [.147الصاٌفات:  ] (3)
 (.388األصفياني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآف )ص (4)
 [.41فاطر:  ] (5)
 [.46إبراىيـ:  ] (6)
 (.27نو )صالبيت للعشى في ديكا (7)
 [.55األنعاـ:  ] (8)
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ا  ظاىرة بٌينة؛ بما أكحىلتجعميا  :أم؛، فالٌسر كراء التعدية إرادة الجعؿ (1)بالنصب متعدية
 لؾ، كأراؾ مف أفعاؿ الكافريف كطباعيـ.

 سفر:َ-25

فيك سىاًفر، كسفرتي الشيءى سىٍفران مف باب ضرب: إذا  سىفىر الرجؿي )سىٍفران( مف باب ضرب
، فإرادة الجعؿ كراء تعديتًو، قاؿ (2)كشفتو كأكضحتو، كسفرًت المرأة  سفكران: كشفت كجييا

ؿَ  : ﴿تعالى َٛ ْق
َ
جِْط إَِذا أ ْكَِٛؿةٌ  : ﴿، كقكلو تعالى(3)﴾َوالىَّ ، فاآليتاف مف (4)﴾وُُصٮهٌ يَٮ٦َْهٍِؾ ٦َّ

َؿةٍ  ﴿الثالثي فقكلو تعالى: مف أٌما  الرباعي، َٛ يِْؽي َق
َ
 ،، كالس فىرىة: جمع سافر(5)﴾٠َِؿاٍم ثََؿر * ثِد

 .(6)كالسفير: الرسكؿ بيف القكـ يكشؼ كيزيؿ ما بينيـ مف الكحشًة، فيك فعيؿ في معنى فاًعؿ
 سىًفوى:َ-26

٨َٔ وَ ﴿الٌسفىو: خٌفو في البدف، كاستعمؿ في خفو النفس؛ كنقصاف العقؿ، قاؿ تعالى:  ُت  َٗ ٨٦َ يَْؿ
َك٫ُ  ْٛ ٤ٍّحِ إِثَْؿا٥ًَِ٬ إَِلٍّ ٨٦َ َق٫َِٛ َج ًرؼ عنو الفعؿ، كقيؿ: إٌف سىًفو (7)﴾٦ِّ ، كأصمو سىًفيىٍت نىٍفسيو، فىصي
مف )نفسو(، ؛ أم: كقيؿ: ما بعده منصكب عمى نزع الخافض ،مكسكر العيف يتعدل بنفسو

ٌما ألٌنو تضمف معنى جيؿ، أك امتيف، أك أىمؾ يتعدل كيمـز  كعميو فإٌف ىذا الفعؿ مٌما، (8)كا 
 بمفظ كاحد، كما جاء عند كثير مف النحاة.

 صدؽ:َ-27

دىؽ فالفه في الحديث: ًصٍدقان: أخبر بالكاقع، فالفعؿ الـز فالنان: أنبأه بالصدؽ،  ؽى دى صى أٌما  صى
الجعؿ كراء  ، فإرادة(9)، كصدقتي فالنان النصيحةى الحديثى  وي قى دى كقد يتعدل إلى اثنيف فيقكؿ: صى 

                                                 
 (.145-4/144األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (1)
 (.1/279ينظر،  الفيكمي، المصباح المنير)ج (2)
 [.34المدثر:  ] (3)
 [.38عبس:  ] (4)
 [.16-15عبس:  ] (5)
 (.412ينظر، الرغب األصفياني، مفردات ألفاظ القرآف )ص (6)
 [.130البقرة:  ] (7)
(، ك األندلسػػػٌي، أبػػػك حيػػػاف، البحػػػر المحػػػيط، 414ينظػػػر، األصػػػفياني، الراغػػػب، مفػػػردات القػػػرآف الكػػػريـ)ص (8)
 (.1/174( ، كالدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج565-1/564)ج
 (.536أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )صينظر،   (9)
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؛ ألٌف المتعدم لكاحد كالثنيف كالالـز عمى كزف كاحد، كمنو قكلو تعالى:  ْؽ  ﴿تعدية الالـز َٞ َو٣َ
َؽهُ  ْٔ  . كلـ يرد الالـز منو في القرآف الكريـ.(1)﴾َوَؽَُٝس٥ُ ال٤ٍّـ٫ُ َو

 صفح:َ-28

: قىمى  فىٍكتي عنو، كصفحتي الكتابى ٍفحان، مف باب نىفىعى: عى ٍبتي صفحاًتو، "صفحتي عف الذنب صى
ـٍ كعف األمًر: أعرضت عنو كتركتو" كصفحتي القكـى: رأيت صفحات كجكًىًي
كعميو فإٌف  ،(2)

الفعؿ يأتي متعديان بنفسو بإرادة الجعؿ كالتصيير، كعند فقدىا يتعدل بكاسطة حرؼ الجر، قاؿ 
ْط َخ٪ُْ٭٥ْ َو٢ُْٝ َقَلمٌ  ﴿تعالى:  َٛ ( 4ف الكريـ في )، كقد جاء ىذا الفعؿ في القرآ(3)﴾َٚةْو
 .(4)مكاضع

 صٌؼ:َ-29

ٌفكا، فاألكؿ متعد ؛ ألٌف فيو  ، مف باب قىتىؿ فيك مصفكؼ، كصففت القكـى فىصى صففتي الصؼ 
قاؿ  كىك مطاكع ) صٌؼ( المتعٌدم )صافٌيف(، :أم ؛الجعؿ )جعمتيـ في صفكؼ(، كالثاني الـز

ةد٤ُِٮَن : ﴿تعالى َٞ ِي٨َ ُح ةإِنٍّ ال٤ٍّـ٫َ ُُيِتَّ اَّلٍّ ًّٛ ة : ﴿، ككذلؾ(5)﴾ِػ َقب٫ِ٤ًِِ َو ًّٛ ٍّٚةِت َو ة  :، أم(6)﴾ َوالىٍّ
مكزعةن بيف اسـ ، مكاضع (6عف مكاضعو في القرآف الكريـ، فقد جاءت في )أٌما  المالئكة،

 .(7) مكزعة عمى النحك اآلتي: ،كالمصدر ،الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ
 :ىاصطفَ-31

ميكيص الشيء مف الش ٍكب، كاالصطفاء: تناكؿ صفكة الشيء، كما أٌف االختيار  فأصؿ الصفاء خي
ًَة : ﴿، قاؿ تعالى(8)تناكؿ خيره جْ ًَْ٪ةهُ ِػ ادلَّ َٛ َُ ِؽ اْو َٞ ِف ٨َِ٦ ﴿ :سبحانو ، كقاؿ(9)﴾َو٣َ َُ ال٤ٍّـ٫ُ يَْى

                                                 
 [.152آؿ عمراف:  ] (1)
 (.1/342ير)جينظر،  الفيكمي، المصباح المن (2)
 [.89الزخرؼ:  ] (3)
 [.5، الزخرؼ:85، الحجر:109] البقرة: (4)
 [.4الصؼ:  ] (5)
 [.1الصافات:  ] (6)
 ، 64)المصدر:طو:أٌما  ،20)اسـ المفعكؿ(: الطكر: 36، الحج:41، النكر:165عؿ(:الصافات:)اسـ الفا ] (7)

 [.22الفجر:
 (.488-487لكريـ)صينظر، األصفياني، الراغب، مفردات القرآف ا (8)
 [.130البقرة:  ] (9)
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ـ كمعمك  ،، ك جاء الفعؿ عمى زنة )افتعؿ(، كمف معانيو االختيار(1)﴾ال٧ََْلن١َِحِ رُُقًل َو٨َ٦ِ انلٍّةِس 
، نقكؿ: )صفا الشيءي( يصفك، فجاء االفتعاؿ منو متعديان، فما الٌسر في ذلؾ؟  أٌف ثالثيو الـز
إٌنو إرادة الجعؿ، كالتصيير المكجكدة في ىذا الفعؿ، أٌم: جعمو صفٌيو، أك جعمو صافيان مف 

( 11،  ك جاء ىذا الفعؿ )اصطفى( بصيغة الماضي فقط في القرآف الكريـ في )(2)األدناس
 .(3)عان مكض

31-َ: ؿَّ  ضى

ؿ  يىضؿُّ ضالالن ك)ضاللة( حادى عف دي الية يقكلكف: ف، أك طريؽ، كفي لغة نجد كأىؿ الع"ضى
ًممتو ضالالن: لـ أىتًد إليو" ًممتي المكضعى كضى " فقد جاء الزمان، كقيؿ ضى ًمٍمتي ، كمف األكؿ (4)ضى

(، قكلو تعالى:  ٢َّ َرِبّ َوََل يَجَف ﴿)الالـز ٌِ ًممتي  ،(5)﴾َلٍّ يَ كمف الثاني )المتعدم(، قكلؾ: ضى
، فيقكلكف في أضممتو: الطريؽ، كتفسير ىذه الظاىرة، أٌف لغة أىؿ الحجاز ترؾ اليمزة

(، كمعمكـ أف كزف )فاعؿ( يي )ضممتو(، ك  صاغ مف الثالثي المجرد اسـ الفاعؿ منو )ضاؿٌّ
 )ضٌؿ(، ال مف الرباعي) أضٌؿ(.

قىر:َ-32  عى

ٍقر  قىرىت المرأة )عى ٍممييا، فيي عاقر، "عى رىب(، كفي لغة مف باب )قىريب(: انقطع حى ان( مف باب )ضى
رىحو، كالبعيرى  ٍقران مف باب ضرب جى قىره، عى ٍقران: ضرب قكائمو بالسيؼ" كعى ، فالفعؿ عيٌدل (6)عى

بإرادة الجعؿ كالتصيير في لغة )فتح عينو(، كبالنقؿ بالحركة في لغة )ضـ عينو(، قاؿ تعالى: 
ثُ  ﴿ ٤ًَِْ٭٥ْ َربَُّ٭٥ ثَِؾ٩جِِ٭٥ْ ََٚكٮٍّا٬َة١ََٚؾٍّ َٔ ُؿو٬َة ََٚؽ٦َْؽَم  َٞ َٕ ُؿوا انلٍّةََٝح ﴿، كقكلو تعالى: (7)﴾ ٮهُ َذ َٞ َٕ َذ

ؿَ  ﴿، كقكلو تعالى: (8)﴾وََخَذْٮا َٞ َٕ ةََطَٰ َذ َٕ ( في اآليات (9)﴾ َذَ٪ةَدْوا َوةِظَجُ٭٥ْ َذَذ قىرى ، فالفعؿ )عى

                                                 
 [.75الحج:  ] (1)
 (.466-1/545ينظر،  األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط )ج (2)
، الصػػػافات: 32، فػػاطر:59، النمػػػؿ:144، األعػػراؼ:42-42-33، آؿ عمػػػراف:247-132-130البفػػرة: ] (3)

 [.4، الزمر:153
 (.305الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (4)
 [.52طو:  ] (5)
 (.2/421المصباح المنير)جالفيكمي،  (6)
 [.14] الشمس: (7)
 [.77األعراؼ: ] (8)

 [.29القمر:] (9) 
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مذككران في اآليتيف األكلى، كالثانية، كحذؼ المفعكؿ  السابقة جاء متعديان، حيث نصب مفعكالن 
الالـز ففي قكلو تعالى: أٌما  مطمؽ الحدث، كىك التعاطي، رادى المي  في اآلية الثالثة؛ ألف  

ِِت ََعِٝؿٌ ﴿
َ
( الالـز قياسان، أك مف (1)﴾َواْمَؿأ ، فالكصؼ )عاقر( صفة مشبية مف الفعؿ )عقيرى

( الالـز داللة  ةً القياس، كال يمكف أف يككف الكصؼ اسـ فاعؿ؛ لمنافاعمى غير  الفعؿ )عقىرى
 دىا كحدكثيا.كاستمرار الصفة، ال تجدٌ  اسـ الفاعؿ ليذا الكصؼ الداؿ عمى ثبكت

33-َ:  عىمىرى

ٍمران( مف باب قتؿ، فيك عامر، كعىمىره أىمي  سكنكه، كأقامكا فيو: يتعدل  وي عىمىرى المنزؿي بأىمو )عى
ٍمران: بنيتييا فالتعدية ىنا مف باب إرادة الجعؿ كالتصيير؛ إذ ال تغٌير كال يتعدل، كعىمىٍرتي  الدارى عى

(دً في حركة عيف الفعؿ المجرٌ  )عىمىرى
٧ُُْٕؿ َمَكةِصَؽ ال٤ٍّـ٫ِ ﴿، قاؿ تعالى: (2)  ٧َة َح فالفعؿ  ،(3)﴾إِجٍّ

 عيٌدل بإرادة الجعؿ.
 عاؿ:َ-34

، كعاؿ الحاكـي  ٍكالن كًعيالةن: ماؿى اؿ يعيكؿ عى في حكمو: جار، كعاؿ الرجؿي يعكؿ: كىثير عيالو،  عى
أىنىيـ، كخالصة القكؿ في  كيقاؿ: عاؿ يىعيؿ: افتقر، كصار عالةن، كعاؿى الرجؿي ًعيالىوي يعكليـ: مى
، ككثر عيالو، كمضارعيا  )عاؿ( أٌنيا تككف الزمة، كمتعدية، فالالزمة بمعنى: ماؿى كجارى

المتعدية أٌما  ض: ذىب فييا، كىذا مضارعو يعيؿ،يعكؿ، كعاؿ الرجؿ افتقر، كعاؿ في األر 
ٮلُٮا﴿فبمعنى )أثقؿ(، كمأف مف المؤنة، قاؿ تعالى:  ُٕ َلٍّ َت

َ
دَْنَٰ خ

َ
َٟ أ ِ َٰل  .(4)﴾ َذ

 ،فالمقصكد بقكلو تعالى في اآلية السابقة )أاٌل تعكلكا(: أاٌل تميمكا عف الحؽ، كقاؿ جماعة
 .(5)المعنى: أاٌل يكثر عيالكـ، كاألكؿ أرجح

 
 
 
 

                                                 
 [.85، مريـ:40آؿ عمراف: ] (1)
 (.2/429المصباح المنير)جالفيكمي،  (2)
 [.18التكبة:  ] (3)
 [.3النساء:  ] (4)
 (.173-161-3/190)ج بنظر،  األندلسٌي، أبك حياف، البحر المحيط (5)
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 غىٌر:َ-35

رب غىرىارىةن بالفتح، فيك غاٌر،ه كًغرٌّ بالكسر اىؿ باألمكر  ؛"غر  الشخصي يىغرُّ مف باب ضى أم: جى
ٌر الشيطافي اإلنسافى يىغيٌره ، (1)"؟غافؿ، كما غٌرؾ بفالف مف باب قتؿ: كيؼ اجترٍأتى عميو "كىغى

 .؟(2)غركران: خدعو، كما غٌرؾ با تعالى"
، بتحقؽ إرادة الجعؿ أك عدميا، كربٌما بالتغيير التقديرم لمحركة، قاؿ تعالى: فالفعؿ متعدًّ كال ـز

ونَ ﴿ َۡتُ ْٛ ة ََك٩ُٮا َح ؿ٥ْ٬ٍُّ ِػ دِي٪ِِ٭٥ ٦ٍّ َٗ عف مكاضعو في القرآف الكريـ، فقد جاء بصيغتي أٌما  ،(3)﴾َو
 .(4)( مكضعان 11في ) المضارع، كالماضي

 غىاض:َ-36

، قاؿ (5)ضيما كذلؾ"افي السمعة: نقص، كغمى ثى غاض رض، ك "غاضى الماءي غيضان: غاب في األ
، غاض: يستعمؿ الزمان، كمتعديان، فمف المتعٌدم اآلية السابقة حيث (6)﴾وَِدًَي ال٧َْةءُ ﴿تعالى: 

دًَُِ٘ي  َو٦َة﴿جاء الفعؿ مبنيان لما لـ يسـ  فاعمو، كالماء: نائب فاعؿ، كمف الالـز قكلو تعالى: 
رَْظةمُ 

َ
يرل العكبرم أٌف غاض يستعمؿ الزمان فنقكؿ: غاض الماءي، كمتعديان: ، ك (7)﴾اْۡل

 فالتعدية بإرادة الجعؿ، كبفقدىا يككف الفعؿ الزمان.، (8)غضتو

 فجر:َ-37

تىعى  رى الماءى: فتح لو طريقان فانفجر، فالفعؿ مى رى الرجؿي القناةى فىٍجران، مف باب قتؿ: شىٌقيا، كفىجى  ،د  فىجى
ر العبدي أٌما  أٌما  ،ران( مف باب قىعىد: فسىؽى كزنىى، كفجرى الخاًلؼي فجكران: كىذىب؛ فالـزك جي في  )فىجى

ران عف صفة الفعؿ، ير كالجعؿ(، كاآلخر جاء معبٍّ د  لما فيو مف قكة معنكية )التصياألكؿ فمتع

                                                 
 (.2/445الفيكمي، المصباح المنير)ج(1) 
 (.372الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص(2) 
 [.24آؿ عمراف:  ](3) 
أٌمػػػػػػا  ،6، االنفطػػػػػػار:14، الحديػػػػػػد:35، الجاثيػػػػػػة:49، األنفػػػػػػاؿ:51عػػػػػػراؼ:، األ130)الماضػػػػػػي(: األنعػػػػػػاـ: ] (4)

 [.5-5طر:، فا33-33، لقماف:196)المضارع(: آؿ عمراف:
 (.375الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص (5)
 [.44ىكد:  ] (6)
 [.8الرعد:  ] (7)
 (.2/40ينظر، العكبرم، إمالء ما مٌف بو الرحمف )ج (8)
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رِْض يَججُٮًَع ﴿، قاؿ تعالى: (1)فكاف الزمان 
َ
ُضَؿ نَلَة ٨َ٦ِ اْۡل ْٛ ْضؿِ ﴿: ، كمنو قكلو تعالى(2)﴾َت َٛ   *َوا٣ْ

ْۡشٍ  َٔ ( قكلو تعالى: (3)﴾َوََلَةٍل  يٍ ﴿، كمف الثاني )الالـز ةرِ ٣َِف ِقِضّ ضٍّ ُٛ ، (4)﴾لََكٍّ إِنٍّ ٠َِذةَب ا٣ْ
٦َة٫٦َُ ﴿كقكلو: 

َ
ُضَؿ أ ْٛ نَكةُن َِلَ  .(5)﴾ث٢َْ يُؿِيُؽ اْْلِ

 فىقىو:َ-38

: غمبتو في الفق ، كفىقىٍيتي الرجؿى : صار فقييان"أٌما  و،"فىقىٍيتي عنؾ ًفٍقيان: فيمتي جاء ك ، (6)فىقيوى فالفه
) (، كبفتحيا مع فقد إرادة الجعؿ )الـز ، كمعيا أيضان الفعؿ الزمان كمتعديان فبضـ عينو )الـز

ٮُل ﴿متعٌديان، أم جعمتو يفقو، كمنو قكلو تعالى:  ُٞ ة َت ٍّ٧ ٫ُ ٠َسًِيا ِمّ َٞ ْٛ كقد كرد ىذا الفعؿ  ،(7)﴾٦َة َج
كالمالحظ حذؼ المفعكؿ بو ، ،(8)كميا بصيغة المضارع ( مكضعان 17في القرآف الكريـ في )

ُ٭ٮنَ ﴿إلفادة العمكـ كاإليجاز، نحك قكلو تعالى:  َٞ ْٛ  ال يفقيكف شئيان. :أم ،(9)﴾َذُ٭٥ْ ََل َح

 تقىد ـ:َ-39

 قكلو تعالى: ﴿، كمنو (10)مو""قٌدمو كأقدمو: منقكالف بتثقيؿ الحشك، كاليمزة مف قدمو؛ إذا تقدٌ 
ُؽمُ  ْٞ ْوَرَد٥ُ٬ُ انلٍّةرَ  َح

َ
ًَة٦َحِ َٚأ ُمٮا َبْيَ ﴿قكلو تعالى: أٌما  ،(11)﴾َٝٮ٫ُ٦َْ يَٮَْم ا٣ِْٞ ِؽّ َٞ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ََل ُت َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

الفعؿ )تيقىدٍّمكا(: فيحتمؿ أف يككف متعديان، كمفعكلو محذكؼ لقصد أٌما  ،(12)﴾يََؽِي ال٤ٍّـ٫ِ َورَُقٮِلِ 
كاالحتماؿ  ،ؿ لمقصد إلى نفس الفعؿ، كقكليـ: ىك )يعطي كيمنع(التعميـ، أك تيرؾ المفعك 

الثاني: أف يككف الزمان بمعنى تىٌقدـ كما في )كىٌجو( بمعنى )تكٌجو(، كيككف المحذكؼ مما 
                                                 

 (.2/462ينظر، الفيكمي، المصباح المنير)ج(1) 
 [.90اإلسراء:  ](2) 
 [.2-1الفجر:  ] (3)
 [.7المطففيف:  ] (4)
 [.5القيامة:  ] (5)
 (.388ابف القطاع، الصقٌمي، كتاب األفعاؿ )ص (6)
 [.91ىكد:  ] (7)
، 46-44اإلسػػػػػراء: 87،127، التكبػػػػػة:65، األنفػػػػػاؿ:179، األعػػػػػراؼ:98-65-25، األنعػػػػػاـ:78النسػػػػػاء: ] (8)

 [.7-3، المنافقكف:13، الحشر:15، الفتح:28، طو:93-57الكيؼ:
 [.3المنافقكف:  ](9) 

 (.2/1163الزمخشرم، الكشاؼ )مج (10)
 [.98ىكد: ] (11)
 [.1الحجرات:  ] (12)
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يكصؿ بحرؼ الجر، كييٌقكم ذلؾ قراءة ابف عباس، كالضحاؾ، كيعقكب )تقد مكا( بفتح التاء، 
 .(1)كالقاؼ كالداؿ

 قىٌر:َ-41

، كيىقىرُّ قران، كالعيفي مثمو قيرةن كقيركران: بردت، كاليكـ يىًقرُّ كيىقىرُّ قيٌران: برد قر   ككذلؾ: ، بالمكاف يىقرُّ
ٌبتيا :قررتي الخبرى في أذًنو أيقٌُّره: أكدعتو، كالمرأةي عمى رأسيا دلكان مف ماء ، فالفعؿ يأتي (2)صى

لمتعدية، أال كىك إرادة الجعؿ كالتصيير،  الزمان، كمتعديان، كىذا متكقؼ عمى العامؿ المعنكم
َو٩ُِٞؿَّ ﴿فحيث تتكٌفر يتعدل الفعؿ، كعند فقدىا يظؿُّ الزمان، كقد جاء ىذا الفعؿ في قكلو تعالى: 

رَْظةِم ٦َة نََنةءُ 
َ
قكلو تعالى:  الالـز فمنوأٌما  متعديان، فمفعكلو االسـ المكصكؿ )ما(، (3)﴾ِػ اْۡل
﴿ 

ُ
نَ ََٚؿَدْد٩َةهُ إَِلَٰ أ ـَ ؿٍّ َخًُْ٪َ٭ة َوََل ََتْ َٞ ٫ِ َكْ َت ّ٦ِ﴾(4). 

َمقت:َ-41

: البغض الشديد ًلمىف تراه تعاطى القبيح، قيته كالمٍقتي قىتى مقاتةن فيك مى قىتُّ أٌما  مى ، كمنيا مى قىتى وي مى
: كمنو قكلو تعالى:  ًذة ﴿فيك مقيت، كممقكتي فيك متعد ، فاألكؿ الـز ْٞ وََقةَء إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن َٚةِظَنًح َو٦َ

 مف مادة ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ، إال المصدر )مقتان(. ؛ إذ لـ يأتً (5)﴾َقبًًِل 

 نىزىؼ:َ-42

: لـ يبؽ لو شٍيءه،  : أفناه، كأىٍنزىؼ فالفه "نىزىؼ الشيءي: نىٍزفان: نفد كفني، كنزؼ الٌدمعى أك الماؿى
ٮَن َخ٪َْ٭ة َوََل ﴿ى: كشًربى خمران فىأىٍنزىؼ: سىًكر، أك ذىب عقمو، كمنو قكلو تعال ُٔ َلٍّ يَُىؽٍّ

، كعميو فإٌف نىزىؼ يأتي الزمان كمتعديان، ككذلؾ أنزؼ مما يؤكد (7)، كالشيءى: نزفو"(6)﴾يزُنُِٚٮنَ 
أٌف التعدية مرتبطة ىنا بإرادة الجعؿ )فنزفو(: جعمو ينزؼ، ككذلؾ: أنزفو، أٌما: نىزىؼ الشيءي 

 ية كىك إرادة الجعؿ كالتصيير.كأنزؼ، فيفتقد العامؿ المعنكم في التعد
                                                 

 (، كالػػػػػدركيش، إعػػػػػراب القػػػػػرآف الكػػػػػريـ كبيانػػػػػو105/ 8ينظػػػػػر،  األندلسػػػػػي، أبػػػػػك حيػػػػػاف، البحػػػػػر المحػػػػػيط )ج (1)
 (515(، كالمعصراكم،الكامؿ المفٌصؿ في القراءات األربعة عشر)ص7/243)ج
 (759، أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص(626ينظر، األصفياني، الراغب، مفردات القرآف الكريـ)ص (2)
 [.50الحج:  ] (3)
 [.13القصص:  ] (4)
 [.22النساء:  ] (5)
 [.19الكاقعة:  ] (6)
 (.954أنيس، كآخركف، المعجـ الكسيط )ص (7)
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 نشر:َ-43

ييكا، كنىشىرىـ   ،لل كال يتعدٌ بعثيـ: يتعدٌ  :ا تعالى -"نىشىرى المكتى: نشكران مف باب قىعىد: حى
-حيت، كأنبتت كيتعدل باليمزة :أيضان  -)أنشرىـ(، كنشىرًت األرضي نشكران -أيضان  -كباليمزة
ِْٕؽ ﴿لتصبير، قاؿ تعالى: فالتعدم لممجرد بإرادة الجعؿ كا ،(1)-أيضان  ًََْ٘ر ٨٦ِ َب ُل ا٣ْ ِي ُحزَنِّ َو٬َُٮ اَّلٍّ

ٮا َويَجُۡشُ رمَْحََذ٫ُ  ُُ  ( مكاضع3عف مكاضعو في القرآف الكريـ فقد جاءت مكزعةن في )أٌما ،(2)﴾٦َة َرَ٪
أٌما  ،(3)بيف اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كالفعؿ المتعدم المبني لممجيكؿ عمى الكجو اآلتي:

، فيك النشكر، قاؿ تعالى: مصدر  َٟ ا٣جَُّنٮرُ ﴿الالـز ِ ِإَوََل٫ِْ ﴿ :أيضان –، كقكلو (4)﴾ ٠ََذَٰل
 .(5)﴾ا٣جَُّنٮرُ 
 ىاج: -44

، كىاجى الشيي ىىيىجانان، كًىياجان بالكسر" : اٍصفىر  فالفعؿ يتعدل كذلؾ، ثار، كىًىٍجتيوي  :ىاج البقؿ يىييجي
كتقكؿ: ىاجت  بؿ لممبالغة :ؿيل بالتثقيؿ ىٌيجتيو، كقبفقدىا، كما يتعد ، كيمـزبتحقيؽ إرادة الجعؿ

ان   .(6)فيي تسمية بالمصدر كىيجاء ،الحرب ىىٍيجى

 كقؼ:َ-45

ٍقفىان ككقكفان: ثبت، قىؼى الشيءي كى يرىا: جعمتييا تىًقؼأٌما  كى ، كمنو قكلو سبحانو (7)كقفتي الدٌابة كغى
ٮ٥٬ُْ  ﴿كتعالى:  ُٛ ِ ْكُبٮلُٮنَ   َوٝ .، ف(8)﴾إِجٍُّ٭٥ ٦ٍّ  الفعؿ متعد  بمعنى الجعؿ كبدكنو الـز

مف الدارسيف لمنحك العربي أٌف نحاتنا القدامى اىتمكا بالجانب الشكمي كاألثر  ظف كثيره 
دكف االلتفات إلى الجانب المعنكم، كمما  ،اإلعرابي عند حديثيـ عف تعدية األفعاؿ كلزكميا

اعؿ فينصب مفعكالن أك أكثر، كالالـز تعريؼ النحاة لممتعدم بمجاكزتو لمف ،عٌزز ىذه االعتقاد

                                                 
 (.2/605الفيكمي، المصباح المنير)ج (1)
 [.28الشكرل:  ] (2)
 [.10، )الفعؿ الماضي( التككير:3سالت:، )اسـ الفاعؿ(:المر 35)اسـ المفعكؿ(: الدخاف: ] (3)
 [.9فاطر:  ] (4)
 [.15الممؾ:  ] (5)
 (.2/644الفيكمي ،المصباح المنير)ج (6)

 (.519ينظر، الصقٌمي، ابف القطاع، كتاب األفعاؿ )ص(7) 
 [.24الصافات:  ] (8)
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يرل اىتمامان  ،بعدـ مجاكزتو لفاعمو، كلكف المتأمؿ لحديث أسالفنا مف النحاة في ىذا المكضكع
 منيـ، كدراية بالجانب المعنكم الذل يكمف كراء ىذه المسألة.

كلعؿ نظرية ابف الحاجب في شرحو لممفصؿ كالتي يعتمد أساسان الجانب المعنكم 
، بغضٍّ لمتفري النظر عف الكسيمة الشكمية أك المفظية التي حددىا النحاة،  ؽ بيف المتعدم كالالـز

ـ ،  إذ يرل أٌف الالـز ال يتعٌدل مطمقان إاٌل بكجكد معنى التصيير في الفعؿ، نحك : حاطو اليى
، كأنزفتيا. كىذا ما أشار إليو ابف جنيٌ  ت في الخصائص تح -أيضان  -كأحاط بو كأنزفٍت البئري

ؿ في اليمزة يقاؿ في غيرىا مف كسائؿ التعدية، فالجعؿ كالتصيير يعنكاف )نقض العادة( كما ق
 .(1)ىما عماد التعدية

كعندما تحدث عف التعٌدم بحرؼ الجر رأل أف الفعؿ إف أفاد مع الجار كالمجركر 
اٌل فمو إعراب آخٌيةمعنى التصيير كاف محؿ الجار كالمجركر النصب عمى المفعكل نحك:  ،ر، كا 

رتي بالقد ـ فمعنى التصيير مفقكد؛ إذ القدكـ لـ يقع عميو الحدث بؿ بو، كعميو فميس كٌؿ ك نىجى
 ،يككف متعمقان بو عمى جية المفعكلية؛ إذ قد يككف مكقعو الحاؿ حرؼ الجرٍّ مجركر يأتي بعد

مرأة )دخمت ا -صمي ا عميو كسمـ -أك المفعكؿ ألجمو نحك قكؿ النبي  ،نحك: خرجت بسرعة
النار في ىورىة(
ككذلؾ المجركر بعد المتعدم، ال يمـز أف يككف في مكقع المفعكؿ الثاني، ، (2) 
٨ْ َػٮٍْف  : ﴿نحك قكلو تعالى ٨ ُصٮٍع َوآ٦ََ٪ُ٭٥ ٦ِّ ٧َُ٭٥ ٦ِّ َٕ َْ َ

، إذ محمو النصب عمى الحالية، أك (3)﴾أ
كيًجدىٍت كسيمة سكاء  ية التعدم ىك معنى التصييرفإف الفيصؿ في قض ؛كعميو، المفعكؿ ألجمو

 ظاىرة لمتعٌدم أـ لـ تكجد.
كخالؿ متابعة مجيء بعض األفعاؿ متعدية كالزمة دكف تغير ظاىرم يطرأ عمى بنية 
الفعؿ رأينا النحاة يرجعكف ذلؾ إلى اختالؼ الميجات إال  أٌف ىذا التفسير الظاىرم ليذه 

بيذه المغة بصيغة التعٌدم يختمؼ عف  المسألة يغفؿ جانبان ميمان، أال كىك أٌف مقصكد المتكمـ
حيث  ،مقصكده عند الحديث  بصيغة المزكـ، مف ىنا كاف ًلزامان البحث فيما كراء ىذه الظاىرة

إرادة الجعؿ، كبفقدىا يمـز الفعؿ فاعمو، كلعٌؿ ما تركو عمماؤنا  تقو مع التعدم تحقٌ تبٌيفى أنٌ 
ى؛ إذ كثرت مؤلفات عنكانيا )فعمت ء مف مؤلفات في ىذا الصدد تشي بيذا المعناألجاٌل 

                                                 
 (2/18( كابف جٌني، الخصائص)ج2/49ينظر ،ابف الحاجب،اإليضاح في شرح المفٌصؿ)ج (1)
 بي ىريرة.( عف أ619صحيح مسمـ،  رقـ الحديث)مسمـ، (2)
 [.4] قريش:  (3)
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كأفعمت( بمعنى كاحد، ك باب )فعمت كأفعمت( باتفاؽ المعنى كاختالفيما في التعدم، ك )باب 
 (1) أفعمت الشيءى جعمت لو ذلؾ(... إلخ.

أما ما رصده الباحث مف أفعاؿ تأتي الزمة تارة كمتعدية أخرل دكف أم تغيٌر ظاىرم 
 ييا فقد جاكزت األربعيف فعالن في القرآف الكريـ،  فضالن عٌما عمى بنية الفعؿ، كال تضميف ف

التي ىي:  إرادة الجعؿ ؿ عمى أف  إليو في التمييد مف أفعاؿ عمى ىذه الشاكمة، مما يدلٌ  يرى شً أي 
راء ىذه الظاىرة، كأٌنيا كسيمة مف كسائؿ تعٌدل الفعؿ، بؿ بالنظر إلى الكسائؿ األخرل تقؼ ك 

باقي الكسائؿ فال تقـك أٌما  كسيمة ممٌثمة الجانب المعنكم لمتعدية،نجدىا متكاجدة مع كؿ 
منفردة بيذه الميمة، كمف ىذا المنطمؽ نستطيع أف نفيـ مثؿ ىذه الظكاىر بسيكلة كييسر بعيدان 

بو لغة القرآف الكريـ مف  عف التأكيالت البعدية كالتخريجات الميتك مفًة التي ال تتالءـ كما عيرفتٍ 
غة كقدرة عمى التعبير عف المكاقؼ المختمفة كاألحكاؿ المتنكعة بأيسر الطرؽ إعجاز كبال

 كأكجزىا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.445، أدب الكاتب )صابف قتيبة (1)
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َالخاتمة

عمى ضكء معايشة الباحث آليات الذكر الحكيـ، كمتابعتو ألقكاؿ العمماء كآرائيـ في قضية      
فيي  ،القبكؿ أجدرالتعدم كالمزكـ، استخمص بعض النتائج عٌميا تككف إلى الصكاب أقرب، كب

 ،منيا د  خالصة ىذا الجيد، كثمرة ىذه الدراسة كثىن ى بتكصياتو ذىب إلى أن يا ضركرة ال بي 
 .كخالصة تجربة تجدر اإلفادة بيا

َأكالن:َالنتائج:

َأبرزَالنتائجَالتيَكقؼَعميياَالباحث

، أد ل إلى تغميب لمؤثرالتعدم كالمزكـ في النحك العربي بنظرية العامؿ ا :ارتباط ظاىرتي -1
 عرابي في التمييز بينيما عمى الجانب المعنكم.األثر اإل

كبير بيف المعنى المغكم كاالصطالحي لكثير مف التعريفات النحكية، دليؿ إلى حد   االنسجاـ -2
 .عمى عمؽ النظرة ، كدقة االختيار

فعاؿ، كالزميا، يؤٌيدي ذلؾ ما الكمية عند التمييز بيف متعدم األلـ يكف الجانب المعنكم غائبان ب -3
 النصكص التي نيقمٍت عف النحكييف األكائؿ. بعضنطقت بو 

الفعؿ دليؿه عمى ثراء المغة العربية، كقدرتيا عمى استيعاب المكاقؼ  ةيتنكع كسائؿ تعدً  -4
 المتنكعة، كالتعبير عف األحكاؿ المختمفة.

مقاميا كالسياؽ الذم  كسيمةو  ية؛ إذ لكؿٍّ ال يمكف القبكؿ بمصطمح )التناكب( بيف كسائؿ التعد -5
كسيمةو في مكضع كسيمة أخرل ال بد أٍف يككف كراءه غرض بالغي ف  استخداـ ى  ،يالئميا، كا 

 كالسيف كالتاء ليست بديمة عف ألؼ المفاعمة ، كىكذا. فاليمزة ال تنكب منابى تضعيؼ العيف ،
ميا في القرآف الكريـ دية؛ إذ تجاكز استخداأكثر كسائؿ التعدية ذيكعان كانتشاران ىمزة التع -6

مف كسائؿ التعدية الداخمة في بنية الفعؿ كالتي  تقريبان  %(60سائؿ، فبمغت نسبتيا )الك غيرىا مف 
كىذا مرتبط  مف كسائؿ التعدية المستخدمة في القرآف الكريـ،تقريبان  %( 43تمثؿ بدكرىا )

ضاد بأخكاتيا مف المغات السامية التي استعممت بعادات لغكية ألمة العرب تؤكد ارتباط لغة ال
 شفعؿ، ىفعؿ( لمتعبير عف المعاني المتنكعة. ،سفعؿأفعؿ  صيغة أفعؿ، كصكرىا المختمفة)

غفاؿ أثر التنكع الميجي في تعٌدد كسائؿ التعدية في المغة العربية، كما ىك الحاؿ إ ال يمكف -7
 كالتعدية بدكنيا عند أىؿ الحجاز؛الحجازييف،  في اعتماد اليمزة في كثير مف األحياف عند غير
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استخداـ اليمزة لمتعدية تجاكز بكثير  كرغـ أف أغمب القرآف الكريـ جاء بمساف قريش إال أف  
 التعدية بدكنيا مما يؤكد عمى تفكؽ الميجات األخرل في ىذه الظاىرة عمى لغة قريش األصؿ.

فة القياس الصحيحه  كما ىك خطأ؛ إذ مخ ما ىك السماعي ىك الفيصؿ في دقة الحكـ بيف -8
أٌيد القياس السماع أيخذ  بو، يؤٌيد ذلؾ ما  لمسماع مخالفة ألصؿ مف أصكؿ العربية، كلكف إفٍ 

)ما( ثـٌ سمعتى  جاء في الخصائص، حيث قاؿ ابف جني: "كاعمـ أٌنو إذا أٌداؾ القياس إلى شيءو
 .(1)ا كنتى عميو، إلى ما ىـ عميو "العربى قد نطقٍت بشيءو آخر عمى قياسو غيره، فدع م

ليست كؿ ىمزة تتصؿ بالفعؿ دليالن عمى أٌنيا لمتعدية؛ إذ قد تككف لمجرد نقؿ الفعؿ مف  -9
 في التعدية كىك )إرادة الجعؿ(. كىذا يؤكد أىمية الجانب المعنكم الثالثي إلى الرباعي،

فالالـز يتعدل بيا إلى مفعكؿ ىمزة التعدية قادرة عمى نقؿ الفعؿ مف مرحمة إلى أخرل،  -10
كاحد، كالمتعدم إلى كاحد يمكف أف يتعدل بيا إلى الثاني، كالمتعدم إلى مفعكليف يتعدل بيا في 

ـى ، ك رأل القمبية كالحممية( إلى ثالثة مفاعيؿ.  باب )عًم
األصؿ أٌف التعدية ليست معنى مف معاني الزيادة ألمٍّ كسيمة مف كسائؿ التعدية، بؿ ىي  -11

 خر.كظيفة ليا؛ إذ قد تفيد ىذه الزيادة مع التعدية معاني أي 
تضعيؼ عيف الفعؿ تأتي في المرتبة الثانية بعد اليمزة في التعدية؛ إذ بمغت في  -12

مف كسائؿ التعدية الداخمة في بنية الفعؿ كالتي تمثؿ  تقريبان  %(29االستعماؿ القرآني نسبة )
 عدية المستخدمة في القرآف الكريـ.مف كسائؿ الت تقريبان  %(43بدكرىا )

 الجعؿ. مف تحقؽ إرادةً  د  لعيف الفعؿ دليالن عمى تعديتو بيا؛ إذ ال بي  تضعيؼو  ليس كؿُّ  -13
المعنى األظير لتضعيؼ عيف الفعؿ ىك الداللة عمى الكثرة كالتميؿ كالمبالغة، كال يمكف  -14

ٍف كاف ظاىر السياؽ  -لميمزة أف تؤدم ىذه المعاني  إال مف باب العدكؿ   -يدؿ عمى ذلؾكا 
 لغرض بالغي.

ف كاف لمسماع أثره. أقربي  -متعدية لكسيمة  -اليمزة  -16  إلى القياس منيا إلى السماع،  كا 
 %(55انتشاران، إذ بمغت نسبتيا في القرآف الكريـ ) الكسائؿً  بحرؼ الجر أكثرى  التعديةي  تيعدُّ  -17

التعدية بيا أٌف  ية األخرل مجتمعةن، كلعٌؿ ىذا يرجع إلىكىي نسبة تفكؽ كسائؿ التعد تقريبان،
ي؛ لذا اقتصر بعض النحاة عمى ذكرىا منفردةن لمتعدية.) ينظر المالحؽ، لمثالثي كغير الثالث

 (.22، مخطط رقـ9جدكؿ رقـ

                                                 
 (.162/ 1ابف جني، الخصائص )ج(1) 
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فعؿ اتصؿ باسـ بعده بحرؼ الجر يككف مف باب التعدية؛ إذ ال بيٌد مف تحٌقًؽ  ليس كؿُّ  -18
ال فميس مف ىذا البابحاجة الفع (، كا  نحك  ،ؿ لالسـ عمى محؿ الكقكع، نحك ) مررت بزيدو

(. بشراىة، كنمتي  )أكمتي   بيدكءو
إلى حرؼ جر  -في األساليب العربية الفصيحة –إف عدكؿ الفعؿ عف حرؼ جر اعتاده  -19

 أحيانان أخرل. ى أحيانان، كتحتاج إلى تدٌبرو إلدراكياآخر، ال بيد  أف يككف لغاية كداللة تتجم  
، إف القكؿ بالتناكب بيف حركؼ الجر ىك ىركب مف استحقاؽ يفرضو التركيب الجديد -20

يد إلدراكو كتدبٌ  لمبعض لمعبث في استعماؿ ىذه الحركؼ، دكف كعي  ره، كمبرره يحتاج إلى جي
و يسكف القكؿ بأنٌ بمرامي استخداميا؛ إذ ال يمكف أف يككف القكؿ بأٌف فالنان يسكف في المدينة، ك

ا لة )في( عمى الظرفية المكانية يىًشي باالستقرار بالمكاف ، كأٌنو أصمو كمنبتيوي، أمٌ بالمدينة، فدىالى 
ْق١َ٪ُخ ٨٦ِ الثاني فييراد بو اإلقامة المؤقتة، كربما غير المستقرة، كما في  قكلو تعالى:﴿

َ
بٍَّ٪ة إِِنّ أ رٍّ

يٍِّّت ثَِٮاٍد َدْيِ ذِي َزْرٍع  اىر األمًر أٌنو مكاف ال حياة فيو كال استقرار، كىذا خرؽ لمعادة ، فظ(1)﴾ُذرِّ
 ،فيو األمؿ بعدما كاف مقفران  كبثٌ  ،كدليؿ عمى قدرة الخالؽ تبارؾ كتعالى، الذم أحيا مكانان قفران 

 فتعمقت بو األفئدة بعد نفكرىا.
كسيمةن مقبكلة م بحرؼ الجر، قد يككف بالتعدٌ  ان مرتبط -كسيمة لتعدية الفعؿ -التضميف  -21

لغاء التكجييات األخرل كما في إلنماذج، كال يعني ذلؾ مصادرة أك لتفسير التعدية في بعض ا
َٟ ال٧ُْْكَذ٥ًَِٞ قكلو تعالى  :﴿ ََ ا َؽنٍّ لَُ٭٥ْ َِصَ ُٕ ْر

َ
، فما الذم يمنع مف قبكؿ القكؿ بتضميف (2)﴾ َۡل

( الذم يتعدل بنفسو، إلى جانب القكؿ بنزع الخافض الذم يشي  الفعؿ )أقعد( معنى الفعؿ )ألـز
 أيضان بعمكـ الفعؿ كاتساع داللتو.

إفٌ القكؿى بالتضميف في كثير مف نماذج العدكؿ في تعدية الفعؿ بحرؼ الجر، أكلى  -22
 كما ظير ذلؾ جميان في عدة نماذج قرآنية. كأظير مف القكؿ بالتناكب بيف الحركؼ ،

ف اختمفكا في الحكـ عمى  كثير مف النحاة ،النصب بنزع الخافض كسيمةه معتمدة عند  -23 كا 
االسـ الكاقع بعد الحرؼ المنزكع ، فاألكلى اعتماد السماع في ىذه الحالة، فما سمع عف العرب 

 منصكبان فيك منصكب، كما سمع مخفكضان  فيك كذلؾ.
ر األكلى في الدرس النحكم المحافظة عمى المصطمح النحكم كداللتو حتى ال تشتبو األمك  -24

ٍف كاف كذلؾ في المعنى  عمى الدارسيف، فالمنصكب بنزع الخافض ليس مفعكالن بو اصطالحان ، كا 
عميو مفعكؿ عمى السعة، أك بنزع الخافض، أك ما شابو ذلؾ، كذلؾ  ؽى مى طٍ ى أف يي لى كٍ فاألظير كاألى 

                                                 
 [.37] إبراىيـ: (1)
 [.16األعراؼ: ]  (2)
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رؼ باع المفعكؿ المتصؿ بحتٍ إيرل الباحث أف األكلى عند ك  الحاؿ مع التعٌدم بحرؼ الجر،
ف جاز الكجياف؛ تأكيدان عمى تمييز ىذه الكسائؿ مف  الجر اإلعراب عمى المفظ، ال المحؿ، كا 
جية، كلعدـ الخمط بيف أثر حرؼ الجر األصمي كحرؼ الجر الزائد، كالذم أكقع بعض النحاة 

 في تناقض عند القكؿ باالتباع عمى المحؿ.
مف كسائؿ التعدية  كلتعدية كىفي ا بو دُّ تى عٍ التضميف )تضميف فعؿ الـز معنى فعؿ متعد ( يي  -25

نكارىا إىدار لكسيمة ميمة مف الكسائؿ التعبيرية في المغة العربية، كىي دليؿ قكة إالمعنكية، كفي 
سيفى فيمو، كلـ يكف مجر دى كسيمة لتعديؿ ك  بياـ، إٍف حى ال ضعؼ، كسبيؿى إيضاح ال إلغاز كا 

 ف لو.تصكيب كتصحيح التعدية، كما ذىب المنكرك 
ليذه الظاىرة فال  ي  فً الخى  الجانبى  ؿي رادة الجعؿ كالتصيير مف أىـ كسائؿ التعدية؛ إذ تمثٌ إ -26

فٍ  ،بدكنيا تعديةى  لتفسير تعدية بعض األفعاؿ، بعيدان  األمثؿي  بيؿي كىي الس   ،الكسائؿ اجتمعت كؿُّ  كا 
 ،(1)﴾٣ِتَْكتَجَِي َقب٢ًُِ ال٧ُْْضؿ٦ِِيَ وَ ﴿ عف االجتيادات المتكمفة كالتأكيالت البعيدة نحك قكلو تعالى :

 عمى قراءتي رفع كنصب )سبيؿ(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 [.55] األنعاـ:  (1)
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َالتكصيات:انيان:َث

 :عمى ضكء الدراسة السابقة لكسائؿ التعدية كقؼ الباحث عمى التكصيات اآلتية

ـي  القرآفي  -1 يـ كتدٌبر الظكاىًر مف اإلفادة منو في ف د  المغكية، فال بي  راساتً لمدٍّ   رحبه  ميدافه  الكري
 النحكيًة كالمغكيةً المختمفًة.

 إلى تعميؽ الدرس النحكم، كتحقيؽ أفضؿً  اإلفادة مف المذاىب النحكية المختمفة سبيؿه  -2
فمزجكا في  نا المتأخركف ىذه الحقيقة ،حاتي لمذىب معيف، كقد أدرؾ ني  عف التعصبً  النتائج بعيدان 

 المختمفة. كثير مف تخريجاتيـ  بيف آراء المدارس
، كالتفسيرات فةبقدر المستطاع عف التأكيالت المتكم   دي عٍ األٍكلى في الترجيح بيف اآلراء البي  -3

 نا عف مفيـك السياؽ.دي عً بٍ الغامضة، التي تي 
االىتماـ بالدرس التطبيقي في مجاؿ الدراسات المغكية عامة كالنحكية خاصة، سبيؿه إلى  -4

 كفؾٍّ ألغازىا التي تحكؿ دكف اإلفادة منيا. االرتقاء بيا، كتذليؿ صعابيا،
كسائؿ التعدية )أٍنميكذىجان( لمظكاىر النحكية ، بحاجة إلى مزيد مف الدراسة، في رحاب القرآف  -5

الكريـ أكالن، ثـ في النصكص األدبية الفصيحة ، خاصةن التضميف كأثره في التعدية، كحركؼ 
م الغائب عند الحديث عف كمو عمى الجانب المعنك الجر في مجاؿ التعدية مع التركيز في ذلؾ 

 عرابي.األثر اإل
ينبغي أف يبني عمماؤنا المحدثكف عمى األسس المتينة التي أرساىا عمماؤنا األكائؿ، الذيف  -6

ف الكسائؿ الحديثة في مزيد مف كانكا عمى كعي بالمغة كأصكليا، فيفيدكف مما قالكا، كيسٌخرك 
 يضاح كالتفسير.اإل
يعني االنبيار بالمناىج كالدراسات الكافدة ،التنٌكرى لما جاء في لغتنا؛ إذ قد ال يميؽ كال ال  -7

يناسب بعض الدراسات الحديثة لغتنا، فعندما نحاكؿ استخداميا تبدك غير مقبكلة كغير 
 مستصاغة  .

 ف نككف عمى يقيف أف لغتنا العربية ىي أشرؼ المغات، عندىا ندرؾ أٌف العمؿى أينبغي  -8
، كقيربى إلى ا  فال نعطي الدنية فييا، كال نيسيءي الظف   -عز كجؿ –لخدمًتيا كالتكمـ بيا عبادة ه

 كغرسيا في نفكس أبنائنا. في قدراتيا، كنسعى جاىديف إلى المحافظة عمييا ،
سمكب مف األساليب، بؿ ال يمجأ إليو إال أؽ العناف لمقكؿ بالتضميف في كؿ طالإال يجكز  -9

 ة، بحيث يضفي عمى السياؽ جماالن كبياءن كمعننى لـ يكف ليتأتى بدكنو.ضركرة الممح  في ال
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َالمراجعَكَالمصادر

 القرآفَالكريـَ-

. بيركت. دار 1. طمعجـ األفعاؿ المتعدية بحرؼ. ـ(1979) ، محمد بف مكسىاألحمدم
 العمـ لممالييف.

. جمع كتحقؽ: عادؿ ديكاف األحكص ىػ(.105) ـ(،1970)عبد ا بف محمد ،حكصاأل
 . القاىرة. الييئة المصرية لمتأليؼ كالنشر.)د.ط(سميماف جماؿ

. شرح كتصنيؼ: ميدم األخطؿ ديكاف ـ(.710)ـ(.1994)غياث بف غكث ، ،األخطؿ
 . بيركت، لبناف. دار الكتب العممية.2ط محمد ناصر الديف،

شرح التصريح عمى التكضيح ىػ(، 905ىػ(، )1325)الشيخ خالد بف عبد ا، ،رماألزى
أللفية ابف مالؾ في النحك البف ىشاـ، كبيامشو حاشية العالمة الشيخ ياسيف بف زيف 

 . القاىرة. المطبعة األزىرية المصرية.2. طالديف الحمصي

رح شافية ابف الحاجب (. شىػ686ـ(، )1982)رضي الديف محمد بف الحسف ،اإلستراباذم
، تحقيؽ: محمد مع شرح شكاىد العالـ الجميؿ عبدالقادر البغدادم صاحب خزانة األدب

 الديف الحسف كآخريف. بيركت. دار الكتب العممية. رنك 

، (. البسيط في شرح جمؿ الزجاجيق688ـ(، )1986)شبيمي، ابف أبي الربيع عبد ا.اإل
 . بيركت، لبناف. دار الغرب اإلسالمي.1يتي، طاد بف عيد الثبتحقيؽ كدراسة: عيٌ 

الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي النحكم  بكأ )د.ت(، ابف عصفكر،اإلشبيمي
 جناح. بكأ، تحقيؽ: صاحب شرح جمؿ الزجاجي ) الشرح الكبير(ىػ(. 669الحضرمي )

رائر ضىػ(. 669ـ(، )1980).د، ابف عصفكر أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محماإلشبيمي
 براىيـ محمد. دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع.إ، تحقيؽ: السيد 1. طالشعر

، تحقيؽ: صفكاف 2. طمفردات ألفاظ القرآفىػ(. 425ـ(،)2002)، الراغب.األصفياني
 عدناف داككدم. دمشؽ. دار القمـ.

 ، شرح كتعميؽ: محمد ديكاف األعشى، ـ( 625) ـ(،1983)، ميمكف بف قيس.عشىاأل
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 . بيركت. مؤسسة الرسالة.7ط محمد حسيف،

ركح المعاني في تفسير ىػ(. 127(، )ـ1994)، أبك الفضؿ شياب الديف محمكد.األلكسي
 .الكتب العممٌية دار لبناف. ،. بيركت1ط القرآف العظيـ 

بيركت. لبناف. دار  .1ط .معجـ عيف الفعؿ ،ـ(1995)،جرجس. كناصيؼ ،،جكزيؼإلياس
 العمـ لممالييف.

، تحقيؽ: عراب القرآفإ البياف في غريبىػ(. 577ـ(، )1969)، أبك البركات.ابف األنبارم
 طو عبدالحميد طو. القاىرة. دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر.

. تحقيؽ: 1. طالبحر المحيطىػ(. 745ـ(، )2001)، أبك حياف محمد بف يكسؼ.األندلسي
 دار الكتب العممية. بيركت. لبناف. المكجكد كآخريف. عادؿ عبد

. ارتشاؼ الضرب مف لساف العربىػ(. 745)د.ت( )ت، أبكحياف محمد بف يكسؼ.األندلسي
 ، تحقيؽ كمراجعة: رجب عثماف كرمضاف عبدالتكاب. القاىرة . مكتبة الخانجي.1ط

. بيركت. المطبعة الكاثكليكية لْلباء )د.ط(النكادرـ(. 1894)، أبك زيد.األنصارم
 يف.اليسكعيٌ 

أكضح المسالؾ إلى . ىػ(761)ـ(، 2004)، عبد ا بف جماؿ الديف ابف ىشاـ. األنصارم
، كىك الشرح الكبير مف ألفية ابف مالؾ كمعو عدة السالؾ إلى تحقيؽ أكضح المسالؾ

 ي الديف عبدالحميد. القاىرة. مصر . دار الطالئع.يثالثة شركح تأليؼ: محمد مح

شرح شذكر الذىب . ىػ(761)ـ(، 1999)لديف بف ىشاـ. ، عبد ا بف جماؿ ااألنصارم
، تأليؼ: في معرفة كالـ العرب، كمعو كتاب منتيى األرب لتحقيؽ شرح شذكر الذىب

 . بيركت، لبناف. المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر.2ي الديف عبدالحميد. طيمحمد مح

مغني المبيب عف ، (ىػ761)ـ(، 1979)، عبد ا بف جماؿ الديف ابف ىشاـ. األنصارم
 . دمشؽ. دار الفكر.5ا. ط ، تحقيؽ: مازف المبارؾ، كمحمد حمدكتب األعاريب

مغني المبيب عف . ىػ(761)ـ(، 2002)،  عبد ا بف جماؿ الديف بف ىشاـ. األنصارم
)جزآف(. القاىرة، مصر. دار السالـ 1، طكبيامشو حاشية الدسكقي ،كتب األعاريب
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 لمطباعة كالنشر.

، مجمة جامعة أـ مف أسرار تعدية الفعؿ في القرآف الكريـىػ(. 1424)، يكسؼ.ألنصارما
 ىػ.1424،جمادم الثانية 27، ع15القرل لعمـك الشريعة كالمغة العربية كآدابيا، ج

، مجمة جامعة أـ مف أسرار نزع الخافض في القرآف الكريـق. (1424)، يكسؼ. األنصارم
 ىػ.1424شكاؿ  ،28، ع16العربية كآدابيا، ج القرل لعمـك الشريعة كالمغة

 . القاىرة. مجمع المغة العربية.2. طالمعجـ الكسيطـ(. 1972).كآخركف، إبراىيـ ، أنيس 

الجامع (. ق256ىػ(، )1422)، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي. البخارم
، كسننو كأيامو -يو كسمـصمى ا عم-المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا 

 .الناشر دار طكؽ النجاة.1تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، ط

تحقيؽ: . اإلقتضاب في شرح أدب الكتٌابىػ(. 521ـ(،  )1996) ، عبد ا.البطميكسي
 مصطفى السقا كحامد عبدالمجيد. القاىرة. مطبعة دار الكتب المصرية.

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، كىك ىػ(. 1093ـ(، )1981)، عبد القادر.البغدادم
. القاىرة. مكتبة 2. تحقيؽ: عبدالسالـ ىاركف، طشرح عمى شكاىد شرح الكافية لمرضي

 الخانجي.

تحقيؽ: أنس عبداليادم أبكىالؿ. أبكظبي، الحارث،  ديكافـ(. 2008)، الحارث.البكرم
 راث.مارات العربية المتحدة. ىيئة أبكظبي لمثقافة كالتاإل

تفسير البيضاكم المسمى: أنكار التنزيؿ . ق(791،)(ـ1988)، ناصر الديف.البيضاكم
 ، تحقيؽ: عبدا عرفات. بيركت. مطبعة دار الفكر.1.طكأسرار التأكيؿ

 ط(. بيركت. عالـ الكتب. )د.شرح ديكاف الحماسة)د.ت( . ، الخطيب يحيى عمي.التبريزم

شرح تصريؼ الزنجاني ضمف كتاب جامع (. ق792)د.ت(، ) ، سعد الديف.التفتازاني
 .المقدمات

، مراجعة: المعجـ المفٌصؿ في عمكـ المغة .ـ(1993)ر، راجي.كاألسم ،محمد،التكنجي
 يميؿ يعقكب. بيركت، لبناف. دار الكتب العممية.إ
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تحقيؽ:  )د.ط(.،المجاز في القرآفىػ(. 210)د.ت(، )،  أبك عبيدة معمر بف المثني.التيمي
 مد فؤاد سزكيف. القاىرة. مكتبة الخانجي.مح

ىػ( 576، مخطكط منسكخ سنة)شرح الممع(. ق442)د.ت(، )، عمر بف ثابت، الثمانيني
 ( نحك. دار الكتب المصرية.1570رقـ)

، تحقيؽ: كاظـ المقتصد في شرح اإليضاحىػ(. 471ـ(، )1982)، عبد القاىر،الجرجاني
)تكثيؽ: الميدم، محمد المختار.النحك كالصرؼ ر.. دار الرشيد لمنش)د.ط(بحر المرجاف

 في خدمة النص القرآني،ط ا. القاىرة، مصر(.

. بيركت، )د.ط(تفسير الجالليف. كالجالؿ المٌحمي.)د.ت( ، الجالؿ السيكطي،الجالليف
 لبناف. دار المعرفة.

اكم. ، تحقيؽ: عبدالحميد ىندالخصائصىػ(. 392ـ(، )2001)، أبك الفتح عثماف.ابف جني
 . بيركت، لبناف . دار الكتب العممية.1ط

. 1، تحقيؽ: حسيف محمد شرؼ.طالميمع في العربية .ـ(1979)، أبك الفتح عثماف.ابف جني
 القاىرة، مصر. عالـ الكتب.

، تحقيؽ: الصحاح، تاج المغة كصحاح العربيةـ(. 1987)، إسماعيؿ بف حٌماد.الجكىرم
 ، مصر. دار العمـ لممالييف.. القاىرة4أحمد عبدالغفكر عطار. ط

مطبعة المجمع .العراؽ، بغداد. 1، طنحك الفعؿ(. ـ1974)، أحمد عبد الستار.الجكارم
 العممي العراقي

. )د.ط(الغكاص في أكىاـ الخكاص درة  (.ق516)د.ت(، )، أبك القاسـ بف عمي.الحريرم
 بغداد. مكتبة المثنى.

 .القاىرة. دار المعارؼ6افي.طـ( . النحك الك 1978ـ( )ت1980حسف، عٌباس )

. عماف، االردف. دار الشركؽ 1،طالتضميف في العربيةـ(. 2001)، أحمد حسف.حامد
 لمنشر كالتكزيع.

،شرح: أحمد محمد مسند اإلماـ أحمدق( 241ـ(،)1995ابف حنبؿ، اإلماـ أحمد بف محمد.)
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 . القاىرة. دار الحديث1شاكر.ط

. 1ط .أسرار حركؼ الجر في الذكر الحكيـ مفـ(. 1989)، محمد األميف.الخضرم
 مكتبة كىبة. كمية المغة العربية،جامعة األزىرالمصرية القاىرة.

عجاز إ بياف (.ق488) ـ(،1991)الخط ابي.اىيـ ر حمد بف محمد بف إب، اإلماـ الخطابي
، تحقيؽ: محمد خمؼ ا ك د. محمد عجاز القرآفإ القرآف ، ضمف ثالث رسائؿ في

 . القاىرة. دار المعارؼ.4ط ـ،زغمكؿ سال

. )د.ط(حاشية الشياب المسماة عناية القاضي ككفاية الراضي)د.ت(. ، الشياب.الخفاجي
 بيركت. دار صادر.

، تحقيؽ: إحساف عباس.  كفيات األعياف ىػ(.681) ـ(.1972)، شمس الديف.ابف خمكاف
 بيركت. دار صادر.

. دمشؽ، بيركت، دار 9،طرآف الكريـ كبيانوعراب القإ ـ(.2005)، محيي الديف.الدركيش
 كدار ابف كثير.، اليمامة 

حاشية الدسكقي عمى مغني ىػ(. 1230ـ(، )2000)، الشيخ مصطفي محمد عرفةالدسكقي
 . بيركت. دار الكتب العممية.1، تحقيؽ : عبدالسالـ أميف،طالمبيب

. 2الفضؿ ابراىيـ،ط بكأمحمد  ، تحقيؽ:النابغة الذبياني ديكافـ(. 2009)، النابغة.الذبياني
 القاىرة. دار المعارؼ.

، تقديـ كشرح: أحمد حسف ديكاف ذم الريمة ـ(.735)ـ(،1995)، غيالف بف عقبة.مةالرُّ  ذك
 . بيركت. دار الكتب العممية.1بسبح، ط

. بيركت. دار 1ط.التفسير الكبير أك مفاتيح الغيبـ(، 604ـ(، )1990)، فخر الديف.الرازم
 لعممية.الكتب ا

حياء عمـك إ تحاؼ السادة المتقيف بشرحإ.ىػ(1205ـ(، )1994)، محمد مرتضى.الزبيدم
 . بيركت. لبناف. مؤسسة التاريخ العربي.الديف

. بيركت. تاج العركس مف جكاىر القامكس .(ق1205)د.ت(،)، محمد مرتضى.الزبيدم
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 منشكرات دار مكتبة الحياة.

سحؽ إبرىيـ. الزجاج عرابو(، ق311(، )ـ1988)، أبكا  ، شرح كتحقيؽ: معاني القرآف كا 
 ، بيركت. عالـ الكتب.1عبدالجميؿ عبده شمبي، ط

، تحقيؽ: عمي الجمؿ في النحك ق(. 337)ـ(.1984)، أبك القاسـ عبد الرحمف.الزجاجي
 . بيركت. مؤسسة الرسالة، دار األمؿ.1تكفيؽ الحمد،  ط

، تحقيؽ: محمد البرىاف في عمكـ القرآف(. ىػ794ـ(، )1975)، بدر الديف محمد.الزركشي
 . مصر. دار احياء الكتب العربية.1أبك الفضؿ ابراىيـ ، ط

 .بيركت.دار العمـ لممالييف.15ط .ـ(. األعالـ2002الزركمي، خير الديف.)

، تحقيؽ: محمد باسؿ أساس البالغةىػ(. 538ـ(،)1998)، أبك القاسـ محمكد.الزمخشرم
 كت، لبناف. دار الكتب العممية.. بير 1ط عيكف السكد،

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف ىػ(. 538ـ(، )2003)، أبك القاسـ محمكد.الزمخشرم
 . بيركت. لبناف دار احياء التراث العربي.1، طاألقاكيؿ في كجكه التأكيؿ

، عراباإل المفصؿ في صنعةىػ(. 538ـ(،  )2009)، أبك القاسـ محمكد.الزمخشرم
 . القاىرة. مكتبة اآلداب.2حساف ك رمضاف عبدالتكاب، ط تحقيؽ: خالد

 . بيركت، لبناف. مؤسسة الرسالة.3،طالفعؿ زمانو كأبنيتو(. 1983)ئي، إبراىيـ.السامرا

 . بيركت . دار العمـ لممالييف.2، طفقو المغة المقارف( . 1987)ئي، إبراىيـ.السامرا

لنحكية حتى نياية القرف الثالث الحجج اـ(. 2009)، محمد فاضؿ صالح.السامرائي
 . عماف، األردف. دار عمار لمنشر ك التكزيع.2ط .اليجرم

. عماف ، األردف. دار الفكر 1، طمعاني النحكـ(. 2000)، محمد فاضؿ صالح. السامرائي
 لمطباعة كالنشر ك التكزيع.

محي الديف  ، تحقيؽ: محمدسنف أبي داكدىػ(. 275)د.ت(،)، أبك داكد سميماف. السجستاني
 عبدالحميد. صيدا، لبناف. المكتبة العصرية.
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، تحقيؽ: عبدالحسيف األصكؿ في النحكىػ(. 316ـ(، )1988)، أبك بكر محمد.ابف السراج
 . بيركت. مؤسسة الرسالة.3الفتمي، ط

. 1، ط في النحك نتائج الفكرىػ(. 581ـ(،  )1992)، أبك القاسـ عبد الرحمف.السييمي
 المكجكد كعمي معٌكض. بيركت، لبناف. دار الكتب العممية. دتحقيؽ: عادؿ عب

، تحقيؽ كشرح: عبدالسالـ الكتابىػ(. 180ـ(، )1991)، أبك بشرعمرك بف عثماف.سيبكيو
 . بيركت، لبناف. دار الجيؿ.1ط ىاركف،

 . القاىرة. دار التراث.تقاف في عمـك القرآفإلات(.  )د. ، جالؿ الديف عبد الرحمفالسيكطي

. بيركت. دار األشباه كالنظائر(. ق911ـ(، )1998) ، جالؿ الديف عبد الرجمف.لسيكطيا
 الكتب العممية

، المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا(. ق911)د.ت(، ) ، جالؿ الديف عبد الرجمف.السيكطي
حياء الكتب العربية، عيسى إآخريف. القاىرة. دار  المكلى شرح كضبط: محمد جاد

 البابي الحمبي.

، عجاز القرآفإ معترؾ األقراف في(. ق911)د.ت(، )، جالؿ الديف عبد الرحمف.السيكطي
 تحقيؽ: عمي محمد الباجاكم. دار الفكر العربي.

ىمع اليكامع في شرح جمع (. ق911ـ(، )1998) ، جالؿ الديف عبد الرحمف.السيكطي
 .. بيركت. دار الكتب العممية1حمد شمس الديف، طأ، تحقيؽ: الجكامع

ىمع اليكامع في شرح جمع (. ق911ـ(، )1987) ، جالؿ الديف عبد الرحمف.السيكطي
،طالجكامع  . بيركت، لبناف. مؤسسة الرسالة.2، تحقيؽ: عبدالعاؿ سالـ مكـر

جدة،  .الفعؿ في القرآف الكريـ تعديتو كلزكمو(، 1986)ـ، أبك أكس إبراىيـ.الشمساف
 سعكد. السعكدية. مطبعة المدني. جامعة الممؾ

. جدة، قضايا التعدم كالمزكـ في الدرس النحكمـ(،  1987)، أبك أكس إبراىيـ.الشمساف
 السعكدية. مطبعة المدني.

ـ(.فتح القدير بيف فني الركاية كالدراية مف 1994الشككاني،اإلماـ محمد بف عمي بف محمد)
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 عمـ التفسير. تحقيؼ: عبد الرحمف عميرة .القاىرة.دار الكفاء.

شمكني عمى حاشية الصباف عمى شرح األ ـ(.1206) )د.ت(،، أبك العرفاف محمد.افالصب
حياء الكتب العربية، عيسى إ. القاىرة. دار  ألفية ابف مالؾ كمعو شرح الشكاىد لمعيني

 البابي الحمبي.

. بغداد. مطبعة نحك التجديد في دراسات الجكارمـ(. 1990)، محمد حسيف.الصغير
 اقي.المجمع العممي العر 

براىيـ شمس إبط: ضتقديـ ك  كتاب األفعاؿ، .ىػ(515ـ(، )2002)، أبك القاسـ عمي.الصقمي
 . بيركت، لبناف. دار الكتب العممية.1ط الديف،

الضٌبي، المفٌضؿ بف محمد.)د.ت(. المفضميات، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر ك 
 . بيركت. مؤسسة الرسالة.6عبدالسالـ ىاركف، ط

الخطيب التبريزم، يحي بف عمي. ، لحماسةشرح ديكاف ا)د.ت(. بف أكس. ، حبيبالطائي
 .. عالـ الكتبركتبي

الدار  )د.ط(..تفسير التحرير كالتنكير. ـ(1973)ـ(، 1984)، محمد الطاىر.ابف عاشكر
 التكنسية لمنشر.

 ، تحقيؽ:اإلشارة إلى اإليجاز. ىػ(660)ىػ(،1408)، عز الديف بف عبد العزيز.عبدالسالـ
 . بيركت. دار البشائر االسالمية.1رمزم بف سعدالديف دمشقية، ط

، ركاية عبدالممؾ بف قريب ديكاف العٌجاج ىػ(.145))د.ت(،، عبد ا بف رؤبة.العٌجاج
 كشرحو، تحقيؽ: عبدالحفيظ السمطي. دمشؽ. مكتبة أطمس.

، تحقيؽ: كيةالفركؽ المغ. ـ(1005)ـ(، 1997)، أبك ىالؿ الحسف بف عبد ا.العسكرم
 براىيـ سميـ. القاىرة. دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع.إمحمد 

. القاىرة. سمكب القرآف الكريـدراسات أل. ـ(1984))د.ت(، ، محمد عبد الخالؽ.عضيمة
 دار الحديث.

، مجمة التراث العربي حركؼ الجر بيف التناكب كالتضميفـ(. 2008)، أحمد مطر.العطية
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ـ( السنة 2008()كانكف أكؿ112اب العرب بدمشؽ، العدد)ت  اتحاد الكي التي تصدر عف 
 الثامنة كالعشركف.

 ecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyatـ(، 2004)، رمضاف .عفيفي

Fakültesi Dergisi, sayı: 37, 2014, ss. 95-134. 

ف مالؾ كمعو شرح ابف عقيؿ عمى ألفية اب.  ىػ(769)ـ(، 1999)، بياء الديف.ابف عقيؿ
. القاىرة. دار 2، تحقيؽ: محي الديف عبدالحميد، طكتاب منحة الجميؿ شرح ابف عقيؿ

 التراث.

، تحقيؽ: المساعد عمى شرح تسييؿ الفكائد. ىػ(769)ـ(، 1982)بياء الديف. ابف عقيؿ
 . دمشؽ. دار الفكر.1محمد كامؿ بركات، ط

. 1، طو الرحمفبإمالء ما مف   .ػ(ى616ـ(، )1979)، أبك البقاء محب الديف.العكبرم
 .مميةدمشؽ. مطبعة دار الكتب الع

،  التبياف في اعراب القرآف الكريـ .ىػ(616ـ(، )1976)، أبك البقاء محب الديف.العكبرم
 ط(. القاىرة. مكتبة عيسى البابي الحمبي. تحقيؽ: محمد بف عمي البجاكم، )ب.

حاشية ياسيف عمى شرح (. ق1061)د.ت(،)، ياسيف بف زيف الديف.يعميمال
 حياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي.إمصر. دار  )د.ط(..التصريح

. دار الفرقاف لمنشر تناكب حركؼ الجر في لغة القرآفـ(. 1982)، محمد حسف.عكاد
 كالتكزيع.

المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح . ىػ(1451))د.ت(. ، محمكد بف أحمد.العيني
 مطبكع عمى ىامش خزانة األدب لمبغدادم. بيركت. دار صادر. ،األلفية

. القاىرة، 1،طجامع الدركس العربي. ـ(1944)ـ(، 2009)، الشيخ مصطفي.نييالغالي
 مصر. دار ابف الجكزم لمطبع كالنشر.

، دراسة مجمؿ المغةىػ(. 39ـ(،)ت1986)،أبك الحسف أحمد بف فارس بف زكرٌيا.ابف فارس
 . بيركت. مؤسسة الرسالة.2ط دالمحسف سمطاف،كتحقيؽ: زىير عب
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، مقاييس المغةىػ(. 395ـ(، )1991)، أبك الحسف أحمد بف فارس بف زكرٌيا.ابف فارس
 تحقيؽ: عبدالسالـ ىاركف. بيركت. دار الجيؿ .

. المدينة المنكرة، 1،طالتضميف النحكم في القرآف الكريــ(. 2005)، محمد نديـ.فاضؿ
 ار الزماف لمنشر كالتكزيع.السعكدية. مكتبة د

، تحقيؽ: يضاح العضدمإلا ق(.377) ـ(1969)الحسف بف عبد الغٌفار ، أبك عميٌ الفارسي
 .جامعة الرياض كمية اآلداب. مطبعة الرياضحسف الشاذلي فرىكد. 

. بيركت ، لبناف. عالـ 3،طمعاني القرآفىػ(. 207ـ(،)19836)، أبك زكريا يحيى.الفراء
 الكتب.

، شرح كضبط كتقديـ: عمي الفرزدؽ ديكاف ق(.114) ـ(،1987)، ىماـ بف غالب.ؽالفرزد
 فاعكر. بيركت، لبناف. دار الكتب العممية.

. بيركت، القامكس المحيط. ـ(1414)ـ(، 1978)، مجد الديف بف يعقكب.الفيركز آبادم
 لبناف. دار الفكر.

المصباح المنير في  .(ق770ـ(، )1977)، أبك العٌباس أحمد بف محمد بف عمٌي.الفيكمي
 . القاىرة. دار المعارؼ.2، تحقيؽ: عبدالعظيـ الشٌناكم،طغريب الشرح الكبير

، شرح كتقديـ: عمي أدب الكاتب .ق(276ـ(، )1988) ابف قتيبة، عبد ا بف مسمـ.
 .ةيمم. بيركت، لبناف. دار الكتب الع1فاعكر،ط

. 2،طتأكيؿ مشكؿ القرآف الكريـ(، ق276ت(،)ـ1973)ابف قتيبة، عبد ا بف مسمـ.
 تحقيؽ: السد أحمد صقر.القاىرة.دار التراث

. بيركت، لبناف . دار 2، طالجامع ألحكاـ القرآف .ـ(1985)، أبك عبد ا محمد.القرطبي
 احياء التراث العربي.

 ، القاىرة. دار الشركؽ.في ظالؿ القرآفـ(. 2009)، سيد.قطب

. القاىرة. مطبعة دار الكتب األماليق(. 356ـ(، ) 1926، )القالي، أبك عمي إسماعيؿ
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 المصرية.

 ،عنقكد الزكاىر في الصرؼ (،ق879ـ(،)2001)، عالء الديف عمٌي بف محٌمد.القكشجي
 . القاىرة. مطبعة دار الكتب المصرية.1ط تحقيؽ كدراسة: أحمد عفيفي،

، فكائد الفكائد .ىػ(751ىػ(،)1424)، اإلماـ أبك عبد ا محمد بف أبي بكر.ابف قيـ الجكزية
 . دار ابف الجكزم.7ط تحقيؽ: عمي بف محمد العمراف،

الكميات )معجـ في ىػ(. 1094ـ(، )1993)، أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسينٌي. الكفكم
. بيركت. 2، تحقيؽ: عدناف دركيش كمحمد المصرم،طالمصطمحات كالفركؽ المغكية(

 مؤسسة الرسالة.

التسييؿ ، تسييؿ شرح ىػ(. 672ـ(،  )2001)جماؿ الديف محٌمد بف عبد ا. ،ابف مالؾ
الفكائد كتكميؿ المقاصد، تحقيؽ: محمد عطا كطارؽ السيد. بيركت، لبناف. دار الكتب 

 العممية.

، الكامؿ في المغة كاألدبىػ(. 285ـ(، )ت1936)، أبك العٌباس محمد بف يزيد.المبرد
 ر. مطبعة مصطفى الباب الحمبي.. مص1ط تحقيؽ: زكي مبارؾ،

، تحقيؽ: محمد المقتضبىػ(. 285ـ(،  ) 1963)، أبك العٌباس محمد بف يزيد.دالمبرٍّ 
 عبدالخالؽ عضيمة. بيركت، لبناف. عالـ الكتب.

. بكالؽ. القاىرة. ـ(1934)1مجمة مجمع المغة العربية،جـ(، 1935مجمع المغة العربية)
 المطبعة األميرية.

. بكالؽ. القاىرة. ـ(1935)2مجمة مجمع المغة العربية،جـ(، 1936ة العربية)مجمع المغ
 المطبعة األميرية.

، تحقيؽ: تاءاكتاب السبعة في القر  ـ(.936) ـ(.1988)، أحمد بف مكسى.ابف مجاىد
 . القاىرة، مصر. دار المعارؼ.3شكقي ضيؼ،ط

، في حركؼ المعاني الجنى الدانيىػ(. 749ـ(،  )1992)، الحسف بف قاسـ،المرادم
 كمحمد نديـ فاضؿ. بيركت. دار الكتب العممية.، تحقيؽ: فخر الديف قباكة
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، تحقيؽ شرح التسييؿ .ىػ(749ـ(، )2006)، الحسف بف قاسـ. كقيؿ: ابف أـ قاسـ.المرادم
 . المنصكرة، مصر. مكتبة اإليماف.1كدراسة: محمد عبدالنبي عبيد،ط

. 1. طكامؿ المفٌصؿ في القراءات األربعة عشرالـ(. 2009المعصراكم،أحمد عيس.)
 مصر.دار اإلماـ الشاطبيٌ 

.ابف منظكر . لساف العربىػ(. 711ـ(، )1968)، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 بيركت. دار صادر لمطباعة كالنشر.

النحك كالصرؼ في خدمة ـ(. 2016ـ(، )ت2001)محمد المختار محمد الميدم. الميدم
 . القاىرة.1، طآنيالنص القر 

، أبك يعمى أحمد بف عمٌي بف المثٌنى بف يحيى بف عيسى بف ىالؿ المكصمي
حسيف سميـ أسد. دمشؽ. دار  ، تحقيؽ:مسند أبي يعمىىػ(. 307ـ( )1984)التميمي.

 المأمكف لمتراث.

عراب القرآف إ .ىػ(383ـ(، )2008)، أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ.النحاس
 . بيركت، لبناف. دار المعرفة.2ط.تنى بو: الشيخ خالد العمي ، اعالكريـ

، عمؽ سنف النسائيىػ(، 303)د.ت(،  )، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمٌي.النسائي
 . الرياض. مكتبة المعارؼ لمنشر.1عميو: محمد ناصر الديف األلباني، ط

ييف كالمغكييف كاستعماالتيا بحث في صيغة أفعؿ بيف النحك  .)د.ت(، مصطفى أحمد.النٌماس
. مجمة الجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة، برنامج المكتبة في العربية

 (www.shamela.wsالشاممة)

تحقيؽ ، صحيح مسمـ .ىػ(261)د.ت(،  )، مسمـ بف الحاج أبك الحسف القشيرٌم.النيسابكرم
 : محمد فؤاد عبدالباقي. بيركت. دار احياء التراث العربي.

. 1. القاىرة، نسخة مصكرة عف طبعة دار الكتب، طلييفذديكاف اليي ـ(، 1965لييف)ذليي ا
 مصر. الدار القكمية لمطباعة كالنشر.

، تحقيؽ: األزىية في عمى الحركؼ. ىػ(415)ـ(، 1982)، عمي بف محمد.اليركم
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 عبدالمعيف الممكحي. دمشؽ. مطبكعات مجمع المغة العربية.

، تحقيؽ: محمكد عمؿ النحكىػ(. 325ـ(،)1999)د بف عبد ا. ، أبك الحسف محمالكراؽ
 . الرياض. مكتبة الرشيد.1ط جاسـ محمد الدركيش،

. شرح ىػ(643)ـ(، 2001)ابف يعيش، مكفؽ الديف أبك البقاء يعيش عمٌي بف يعيش.
 . بيركت، لبناف. دار الكتب العممية.1ميؿ يعقكب، طإتحقيؽ:  المفٌصؿ لمزمخشرمٌ 

كشؼ المشكؿ في ىػ(. 599)،ـ(1984)عمي بف سميماف المشيكر بػ )الحيدرة( .، اليمني
 رشاد.، تحقيؽ: ىادم عطيو مطر. بغداد. مطبعة اإل)د.ط(النحك
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َجداكؿَكمخططاتَإحصائيةَ
َلكسائؿَالتعد يةَفيَالقرآفَالكريـ

 

َالتعد مَباليمزة
َ(1جدكؿَرقـَ)

 األمر المضارع اضًالم   الفعل م
اسم 
 الفاعل

اسم 
 المفعول

 المجموع المصدر

 3         2 1 1 آذى     1

 1           1 1 آسؾ     2

 5           5 1 آنس     3

 6           6 1 آوى     4

 2         2   1 أبدى     5

 1         1   1 أبرأ     6

 1         1   1 أبسل     7

 17         2     2 11 2 1 بصرأ     8

 8         5   3   1 أبطل     9

 1         1   1 أبقى     10

 1           1 1 أبكى     11

 3         0 3 1 أترؾ     12

 13         1     3 7 2 1 أتم     13

 2         2   1 أثبت     14

 2           2 1 أثخن     15

 4         3 1 1 أثار     16

 0             1 أجاء     17

 4         1 3 1 أحبط     18

 3         2 1 1 أحدث     19

 10         10   1 أحزن     20

 5         1 4 1 أحسن     21

 14       10       4 1 أحصن     22

 1         1   1 أحفى     23

 18         1   3 14 1 أحل     24

 50         2   27 21 1 أحً     25

 98     5     4     3   36 50 1 أخرج     26

 8         1   6 1 1 أخزى     27

 3         1   2 0 1 أخسر     28

 1           1 1 أخلد     29

 21       4     15     2 1 أخلص     30

 6       1     4 1 1 أدرك     31

 2         1 1 1 أدلى     32
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 4         2 2 1 أدنى     33

 1         1   1 أدار     34

 1         1   1 أذل     35

 11         9 2 1 أذهب     36

 1           1 1 أذاع     37

 2           1 1   1 أرج       38

 2         1 1 1 أردى     39

 108           9 3 96 1 أرسل     40

 1           1 1 أرسى     41

 2         1 1 1 أرضى     42

 1         1   1 أروح     43

 4           4 1 أزلؾ     44

 1         1   1 أزلق     45

 2           2 1 أزل     46

 3         1 2 1 أزاغ     47

 1           1 1 أسبػ     48

 1           1 1 أسخط     49

 1         1   1 أسقط     50

 1           1 1 أسلؾ     51

 5         2 3 1 أسمع     52

 20           2 3 15 1 أسلم     53

 1         1   1 أسمن     54

 1           1 1 أسال     55

 30         5     3 6 16 1 أصلح     56

 1           1 1 أصم     57

 1           1 1 أضحك     58

 69         3   48 18 1 أضل     59

 3         1 2 1 أضاء     60

 9         8 1 1 أضاع     61

 1           1 1 أطؽى     62

 19           1 4 14 1 أطاع     63

 1           1 1 أظفر     64

 6         5 1 1 أظهر     65

 1           1 1 أعثر     66

 11         5 6 1 أعجب     67

 15         12   3   1 أعجز     68

 19           1   18 1 أعد     69

 1         1   1 أعز     70

 4         2 2 1 أعلن     71

 1           1 1 أعمى     72
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 1           1 1 أعنت     73

 16         16   1 أعاد     74

 1         1   1 أعاذ     75

 12         2 10 1 أؼرق     76

 1           1 1 أؼرى     77

 1           1 1 أؼطش     78

 1           1 1 أؼفل     79

 25         13 12 1 أؼنى     80

 8         1 7 1 أؼوى     81

 3           3     1 أفرغ     82

 29         21   8   1 أفسد     83

 1           1 1 أقل     84

 0             1 أقنع     85

 1           1 1 أقنى     86

 37         10   12 15 1 أقام     87

 1           1 1 أكبر     88

 1           1 1 أكثر     89

 4       1     1     1   1 1 أكرم     90

 2         1 1 1 أكمل     91

 1           1     1 ألحق     92

 42         11 31 1 ألقى     93

 2         1 1 1 ألهى     94

 1           1 1 أالن     95

 16         2   7 7 1 أمسك     96

 1           1     1 أمهل     97

 18         15 3 1 أمات     98

 21         2 19 1 أنجى     99

 133       5       2   126 1 أنزل     100

 21         1   2 18 1 أنشأ     101

 1           1 1 أنطق     102

 10       6       4     1 أنظر     103

 1         1   1 أنؽض     104

 54         1   42 11 1 أنفق     105

 2         1 1 1 أنقذ     106

 1           1 1 أنقض     107

 55           55 1 أهلك     108

 23         18     5 1 أهان     109

 1         1   1 أوبق     110

 1         1   1 أوثق     111

 1           1 1 أوجؾ     112
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 2         1   1   1 أورى     113

 7         1   4 2 1 أوصى     114

 4       1     1 2 1 أوقد     115

 1           1 1 أوقع     116

 10         10   1 أولج     117

 1         1       1 أوهن     118

 142         22 120 2 آتى     1

 3         3   2 أبدل     2

 5           5 2 أبلػ     3

 14         2 12 2 أتبع     4

 3           3 2 أثاب     5

 7         3 4 2 أجرم     6

 11       10       1 2 أحضر     7

 12         1   7 4 2 أخلؾ     8

 40           6 28 6 2 أدخل     9

 6         3 3 2 أذاق     10

 5           1 1 3 2 أرضع     11

 2         2   2 أرهق     12

 15         12 3 2 أرى     13

 4         1 3 2 أسكن     14

 1           1 2 أشرب     15

 2         2   2 أشعر     16

 2           2 2 أصفى     17

 7         5 2 2 أطعم     18

 5         1 4 2 أعطى     19

 1           1 2 أعقب     20

 6         4 2 2 أؼشى     21

 3           3 2 أفاء     22

 1           1 2 أقرأ     23

 5           1 2 2 2 أقرض     24

 4         2 2 2 أكره     25

 1           1     2 أكفل     26

 2         1 1 2 ألزم     27

 1           1 2 ألهم     28

 1           1 2 أنبأ     29

 38       4       9 12 13 2 أنذر     30

 8         1 7 2 أنسى     31

 8           3 5   2 أنكح     32

 13         3 10 2 أورث     33

 1           1 2 أورد     34
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 3         2 1 3 أرى     35

      907 517 55 109 46 5 1639 

  

1 685 393 34 108 32 5 1257 

  

2 221 122 21 1 14 0 379 

  

3 1 2 0 0 0 0 3 

  
 1639 5 46 109 55 517 907 مجموع

َ
َ

َ(َعاـَباليمزة1مخططَرقـَ)
َ

 
 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 الماضً
٘٘% 

 المضارع
ٖٕ% 

 األمر
ٖ% 

 اسم الفاعل
7% 

 اسم المفعول
ٖ% 

 المصدر
ٓ% 

ةالتعد    بالهمزة ٌَ
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َ(2مخططَرقـَ)

 
َ
َ

َ(3مخططَرقـَ)

 
 
 
 

 الماضً
٘ٗ% 

 المضارع
ٖٔ% 

 األمر
ٖ% 

 اسم الفاعل
9% 

 اسم المفعول
ٖ% 

 المصدر
ٓ% 

 بالهمزة إلى مفعول واحد ةٌَ التعد  

 الماضً
٘8% 

 المضارع
ٖٕ% 

 األمر
ٙ% 

 اسم الفاعل
ٓ% 

 اسم المفعول
ٗ% 

 المصدر
ٓ% 

 بالهمزة إلى مفعولٌن ةٌَ التعد  
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َ(4مخططَرقـَ)

 
 

َبتضعيؼَالعيفَةيالتعدًَ
َ(2جدكؿَرقـَ)

   الفعل م
الماض
 ي

المضار
 ع

 األمر
اسم 
 الفاعل

اسم 
 المفعول

المصد
 ر

المجمو
 ع

 6           6 1 أجل 1

 15       1 8 6 1 أخر 2

 6       1 1 4 1 أدى 3

 2           2 1 أسس 4

 9         1 8 1 أٌد 5

 22     3   7 12 1 بدل 6

 3   1     1 1 1 برأ 7

 2           2 1 برز 8

 3         2 1 1 بٌت 9

 39     6   26 7 1 بٌن 10

 5 2 1     1 1 1 تبر 11

 10       3 6 1 1 ثبت 12

 1           1 1 ثبط 13

 2         1 1 1 جال 14

 2           2 1 جهز 15

 5 5           1 حرر 16

 1           1 1 حرك 17

 45   5     6 34 1 حرم 18

 الماضً
ٖٖ% 

 المضارع
ٙ7% 

 األمر
ٓ% 

 اسم الفاعل
 اسم المفعول %ٓ

ٓ% 
 المصدر

ٓ% 

 بالهمزة إلى ثالثة مفاعٌل ةٌَ التعد  
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 1           1 1 حصل 19

 2           2 1 حٌا 20

 1         1   1 خرب 21

 9         8 1 1 خفؾ 22

 6 1       5   1 خوؾ 23

 5     1   4   1 دبر 24

 9 1       1 7 1 دمر 25

 1           1 1 ذكى 26

 1           1 1 ذلل 27

 4 2         2 1 رتل 28

 10         9 1 1 زكى 29

 25   4       21 1 سخر 30

 1           1 1 سكر 31

 2         1 1 1 سلط 32

 9   3   2 2 2 1 سلم 33

 4           4 1 سول 34

 6         2 4 1 سٌر 35

 1           1 1 شبه 36

 1           1 1 شرد 37

 6     2   3 1 1 صور 38

 16   6 1 3 5 1 1 طهر 39

 1           1 1 طوع 40

 15         11 4 1 عجل 41

 47   4 4   36 3 1 عذب 42

 2           2 1 عزز 43

 2   1       1 1 عطل 44

 1           1 1 عظم 45

 8   1     7   1 عمر 46

 1           1 1 عمى 47

 17         1 16 1 فضل 48

 1         1   1 فند 49

 4   3     1   1 قدس 50

 1         1   1 قلل 51

 1           1 1 قٌض 52

 4       2 2   1 كبر 53

 2       1   1 1 كثر 54

 3   1       2 1 كرم 55

 13         11 2 1 كفر 56

 19         14 5 1 كلم 57

 13         3 10 1 مكن 58
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 2       2     1 مهل 59

 32     1   8 23 1 نجى 60

 61     2   26 33 1 نزل 61

 1           1 1 نعم 62

 2     2       1 هٌأ 63

 3     1   1 1 1 وجه 64

 1           1 1 وصل 65

 9     1     8 1 وصى 66

 8       7 1   1 ٌسر 67

 1         1   2 بصر 1

 6       2 1 3 2 بلػ 2

 5         1 4 2 بوأ 3

 1           1 2 ثوب 4

 2         2   2 حذر 5

 5         1 4 2 حمل 6

 3           3 2 خول 7

 25     1 6 8 10 2 ذكر 8

 5         1 4 2 زوج 9

 26   19       7 2 سمى 10

 14         2 12 2 سوى 11

 1           1 2 طوق 12

 2           2 2 ظلل 13

 1           1 2 عرؾ 14

 43   1     18 24 2 علم 15

 1           1 2 فهم 16

 7         7   2 كلؾ 17

 6       1 3 2 2 متع 18

 46       5 37 4 2 نبأ 19

 9         5 4 2 وفى 20

 8     1   1 6 2 ولى 21

      353 313 36 26 50 11 789 

  

1 260 225 22 24 30 11 572 

  

2 93 88 14 2 20 0 217 

  

مجمو
 789 11 50 26 36 313 353 ع

 
َ
َ
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َ(5مخططَرقـَ)

 
َ

َ(6مخططَرقـَ)

 
َ
َ
َ
َ
َ

 الماضً
ٗ٘% 

 المضارع
ٗٓ% 

 األمر
٘% 

 اسم الفاعل
ٖ% 

 اسم المفعول
ٙ% 

 المصدر
ٔ% 

 بتضعٌؾ العٌن ةٌَ التعد  

 الماضً
ٗٙ% 

 المضارع
ٖ9% 

 األمر
ٗ% 

 اسم الفاعل
ٗ% 

 اسم المفعول
٘% 

 المصدر
ٕ% 

 بتضعٌؾ العٌن إلى مفعول واحد ةٌَ التعد  
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َ(7مخططَرقـَ)

 
 

َةَبزيادةَالسيفَكالتاءيَىالتعدًَ
َ(3جدكؿَرقـَ)

 األمر المضارع الماضً الفعل م
اسم 
 الفاعل

اسم 
 المفعول

 المجموع المصدر

 10         8 2 استأذن 1

 1     1       استأنس 2

 3         3   استبدل 3

 1           1 استجار 4

 1           1 استحفظ 5

 9 1       7 1 استحٌى 6

 4         3 1 استخرج 7

 2         1 1 استخؾ 8

 1           1 استخلص 9

 6   1     4 1 استخلؾ 10

 2         2   استدرج 11

 1         1   استرضع 12

 1           1 استزل 13

 2           2 استسقى 14

 استشهد 15
 

  2       2 

 1         1   استصرخ 16

 13     5   2 6 ؾاستضع 17

 الماضً
ٖٗ% 

 المضارع
ٗٔ% 

 األمر
ٙ% 

 اسم الفاعل
ٔ% 

 اسم المفعول
9% 

 المصدر
ٓ% 

 بتضعٌؾ العٌن إلى مفعولٌن ةٌَ التعد  
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 1           1 استطعم 18

 22         17 5 استطاع 19

 4         4   استعتب 20

 19         18 1 استعجل 21

 1           1 استعمر 22

 1           1 استؽشى 23

 29 1   1 20 2 5 استؽفر 24

 4         3 1 استؽاث 25

 2       1 1   استفتى 26

 3         2 1 زاستف 27

 1         1   استنسخ 28

 2           2 استنصر 29

 1           1 استهوى 30

 1           1 استوقد 31

    38 80 23 7 1 2 151 

 
 

َ(8مخططَرقـَ)

 
 
 
 

 الماضً
ٕ٘% 

 المضارع
ٖ٘% 

 األمر
ٔ٘% 

 اسم الفاعل
٘% 

 اسم المفعول
ٔ% 

 المصدر
ٔ% 

 بزٌادة السٌن والتاء ةٌَ التعد  
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َبزيادةَألؼَالمفاعمةَةيَىالتعدًَ
َ(4جدكؿَرقـَ)

 األمر المضارع الماضً الفعل م
اسم 
 الفاعل

اسم 
 المفعول

 المجموع المصدر

 18       1 14 3 جادل 1

 2     1   1   جاور 2

 11         7 4 حاج   3

 2         1 1 حارب 4

 3 1       2   حاور 5

 2         2   خادع 6

 3         2 1 خاطب 7

 7         1 6 راود 8

 1           1 ساهم 9

 7         4 3 شاق 10

 1       1     شاور 11

 9 1       8   ضاعؾ 12

 7         5 2 ظاهر 13

 1           1 عادى 14

 1       1     عاشر 15

 11           11 عاهد 16

 1       1     فارق 17

 1           1 قاسم 18

 0             كاتب 19

 1           1 ناجى 20

 1         1   نازع 21

 1           1 واثق 22

 4         2 2 واعد 23

    38 50 4 1 0 2 95 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ(9مخططَرقـَ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماضً
ٗٓ% 

 المضارع
ٖ٘% 

 األمر
ٗ% 

 اسم الفاعل
ٔ% 

 اسم المفعول
 المصدر %ٓ

ٕ% 

 بزٌادة ألؾ المفاعلة ةٌَ التعد  
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َبتغييرَحركةَالعيفَةيَىالتعدًَ
َ(5جدكؿَرقـَ)

 من الضم الى الفتح من الكسر إلى الفتح

 أثم 1
 

 بهت 1

 أمر 2
 

 جنب 2

 برم 3
 

 صرم 3

 بشر 4
 

 قصر 4

 تبر 5
 

 كره 5

 تعس 6
 

 مرؤ 6

 حزن 7
 

 هنؤ 7

 حسر 8
 حطم 9   
 فً 10   
 رتق 11   
 زج   12   
 رؼم 13   
 رقم 14   
 سد   15   
 سعد 16   
 سفع 17   
 شؽؾ 18   
 صب   19   
 صعق 20   
 صلً 21   
 عجؾ 22   
 ؼلؾ 23   
 ؼلق 24   
 عمر 25   
 فتق 26   
 فز   27   
 فتن 28   
 قصم 29   
 قنً 30   
 كسً 31   
 مرج 32   
 نقب 33   
 وطئ 34   
 وقر 35   
 من الضم الى الفتح من الكسر إلى الفتح   

35 7 
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َ(11مخططَرقـَ)

 
 

َالداخمةَفيَبنيةَالفعؿَةيَىالتعدًَكسائؿَ
َ(6جدكؿَرقـَ)

 تضعٌؾ العٌن الهمزة
السٌن والتاء المفٌدتان 

 الؾ المفاعلة للطلب
ي  التعدِّ
 بالحركة

1639 789 151 95 42 

َ
َ(11َمخططَرقـَ)

 

 من الكسر الى الفتح
8ٖ% 

 من الضم الى الفتح
ٔ7% 

 بتؽٌٌر حركة العٌن ةٌَ التعد  

 الهمزة
ٙٓ% 

 تضعٌٌؾ العٌن
ٕ9% 

السٌن والتاء المفٌدتان 
 للطلب

ٙ% 

 الؾ المفاعلة
ٖ% 

 التعدي بالحركة
ٕ% 

 الداخلة فً بنٌة الفعل ةٌَ وسائل التعد  
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َبحرؼَالجر(َةيَىالتعدًَبكسائؿَخارجةَعفَبنيةَالفعؿَ)ََةيَىالتعدًَ
َ(7جدكؿَرقـَ)

 الحرؾ م

المضارع 
المبنً 
 للمعلوم

مضارع 
مبنً 
 للمجهول

الماضً 
مبنً 
 للمعلوم

الماضً 
مبنً 
 للمجهول

 األمر
 المصدر الوصؾ

اسم 
 المجموع الفعل

 مفعوالن 3مفعول  مفعوالن 3مفعول 
مفعول 

3 
 مفعوالن

 613   9 88 32 47 15 52 124 19 98 129 الباء 1

 561   5 62 14 31 15 78 83 10 92 171 فً 2

 524 1   20 12 41 51 69 91 49 41 149 إلى 3

 365   3 31 3 21 7 40 76 20 50 114 عن 4

 535     20 20 25 100 60 80 30 70 130 على 5

 516     19 9 32 15 94 102 15 58 172 من 6

 354 1 12 50 20 30 10 30 80 11 30 80 الالم 7

    945 439 154 636 423 213 227 110 290 29 2 3468 

َ
َ(12مخططَرقـَ)

 
 
 
 
 

 إلى
ٔ٘% 

 الباء
ٔ8% 

 على
 عن %٘ٔ

ٔٔ% 

 فً
ٔٙ% 

 الالم
ٔٓ% 

 من
ٔ٘% 

 بحرؾ الجر ةٌَ التعد  
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َ(13مخططَرقـَ)

 
َ

َ(14مخططَرقـَ)

 

المضارع المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٕٔ% 

المضارع المبنً للمعلوم 
 متعد ألكثر من مفعول

ٔٙ% 

 مضارع مبنً للمجهول
ٖ% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٕٓ% 
الماضً المبنً 

للمعلوم ألكثر من 
 مفعول

9% 

الماضً مبنً 
 للمجهول

ٕ% 

األمر متعد 
 ٔلمفعول

8% 

األمر متعد ألكثر 
 من مفعول

٘% 

 الوصؾ
ٔٗ% 

 المصدر
ٕ% 

 اسم الفعل
ٓ% 

 بحرؾ الباء ةٌَ التعد  

المضارع المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٖٓ% 

المضارع المبنً للمعلوم 
 متعد ألكثر من مفعول

ٔٙ% 

 مضارع مبنً للمجهول
ٕ% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٔ٘% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ألكثر من مفعول

ٔٗ% 

الماضً مبنً 
 للمجهول

ٖ% 

 ٔاألمر متعد لمفعول
ٙ% 

األمر متعد ألكثر من 
 مفعول

ٕ% 

 الوصؾ
ٔٔ% 

 المصدر
ٔ% 

 اسم الفعل
ٓ% 

 بحرؾ فً ةٌَ التعد  
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َ(15مخططَرقـَ)

 
َ

َ(16مخططَرقـَ)

 

المضارع المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٕ9% 

المضارع المبنً للمعلوم 
 متعد ألكثر من مفعول

8% 

مضارع مبنً 
 للمجهول

9% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٔ7% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ألكثر من مفعول

ٖٔ% 

الماضً مبنً 
 للمجهول

ٔٓ% 

 ٔاألمر متعدي لمفعول
8% 

األمر متعد ألكثر 
 من مفعول

 الوصؾ %ٕ
 المصدر %ٗ

ٓ% 

 اسم الفعل
ٓ% 

 بحرؾ إلى ةٌَ التعد  

المضارع 
المبنً للمعلوم 

 ٔمتعد لمفعول
ٖٔ% 

المضارع المبنً 
للمعلوم متعد ألكثر 

 من مفعول
ٔٗ% 

مضارع مبنً 
 للمجهول

٘% 

الماضً المبنً 
للمعلوم متعد 

 ٔلمفعول
ٕٔ% 

الماضً المبنً 
للمعلوم ألكثر من 

 مفعول
ٔٔ% 

الماضً مبنً 
 للمجهول

ٕ% 

األمر متعد 
 ٔلمفعول

ٙ% 

األمر متعد ألكثر من 
 مفعول

ٔ% 

 الوصؾ
8% 

 المصدر
ٔ% 

 اسم الفعل
ٓ% 

 بحرؾ عن ةٌَ التعد  
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َ(17مخططَرقـَ)

  
َ

َ(18مخططَرقـَ)

 

المضارع المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٕٗ% 

المضارع المبنً للمعلوم 
 متعد ألكثر من مفعول

ٖٔ% 

 مضارع مبنً للمجهول
٘% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٔ٘% 

الماضً المبنً 
للمعلوم ألكثر من 

 مفعول
ٔٔ% 

 الماضً مبنً للمجهول
ٔ9% 

 ٔاألمر متعد لمفعول
٘% 

األمر متعد ألكثر 
 من مفعول

ٗ% 

 الوصؾ
ٗ% 

 المصدر
ٓ% 

 اسم الفعل
ٓ% 

 بحرؾ على ةٌَ التعد  

المضارع المبنً 
 ٔللمعلوم متعد لمفعول

ٖٖ% 

المضارع المبنً 
للمعلوم متعد ألكثر من 

 مفعول
ٔٔ% 

 مضارع مبنً للمجهول
ٖ% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٕٓ% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ألكثر من مفعول

ٔ8% 

 الماضً مبنً للمجهول
ٖ% 

 ٔاألمر متعد لمفعول
ٙ% 

األمر متعد ألكثر 
 من مفعول

 الوصؾ %ٕ
ٗ% 

 المصدر
ٓ% 

 اسم الفعل
ٓ% 

 بحرؾ من ةٌَ التعد  
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َ(19قـَ)مخططََر

 
 
 

رادةَالجعؿَ(َةيَىتعدًَال َبكسائؿَمعنكيةَ)َالتضمييفَكا 
َ(8جدكؿَرقـَ)

 
    

 م
المتعدي الى 

 واحد
المتعدي الى اكثر من 

 واحد
 م

المتعدي الى 
 واحد

 أتى 1 احب بطر 1
 ألت 2 اكل استبان 2
 أمن 3 ألو تم   3
 بدأ 4 بدل اختص 4
 أظلم 5 بخس استبق 5
 أوعى 6 بعث سفه 6
 برد 7 بلو صبر 7
 بر   8 ترك عزم 8
 بؽى 9 أثاب تعلم 9
 تب   10 أجزى قعد 10
 ثج   11 جعل قال 11
 جبر 12 أحسن كفر 12

المضارع المبنً 
 ٔللمعلوم متعد لمفعول

ٕٖ% 

المضارع المبنً 
للمعلوم متعد ألكثر من 

 مفعول
9% 

مضارع مبنً 
 للمجهول

ٖ% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ٔمتعد لمفعول

ٕٖ% 

الماضً المبنً للمعلوم 
 ألكثر من مفعول

8% 

الماضً مبنً 
 للمجهول

ٖ% 

األمر متعد 
 ٔلمفعول

8% 

األمر متعد ألكثر 
 من مفعول

ٙ% 

 الوصؾ
ٔٗ% 

 المصدر
ٖ% 

 اسم الفعل
ٓ% 

 بحرؾ الالم ةٌَ التعد  
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 جد   13 دعا مكر 13
 حل   14 رد انتبد 14
 خسأ 15 رضً   15
 خسؾ 16 رفع   16
 رجع 17 زاد   17
 رعى 18 سلك   18
 ركب 19 ضرب   19
 ركض 20 ضاعؾ   20
 زؾ   21 طرح   21
 زاد 22 ظلل   22
 زال 23 ظلم   23
 استبان 24 فضل   24
 سقى 25 قضى   25
 سفه 26 كفى   26
 صدق 27 أمات   27
 صفح 28 نحت   28
 صفى 29 نشأ   29
 اصطفى 30 نقص   30
 ظل   31 وتر   31
ى   32  عقر 32 وص 

   

 عمر 33

   

 عال 34

   

 ؼر 35

   

 ؼاض 36

   

 فجر 37

   

 فقه 38

   

 تقدم 39

   

 قر   40

   

 مقت 41

   

 نزؾ 42

   

 نشر 43

   

 هاج 44

   

 وقؾ 45

 

 بالتضمٌن ةٌَ التعد  
 رادة الجعلإب ةٌَ التعد  

 

 اكثر من مفعول مفعول واحد

 
14 32 

 
46 45 

 
َ
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َ(21مخططَرقـَ)

 
َ

َ(21مخططَرقـَ)

 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 التعدي بالتضمٌن
٘ٔ% 

 التعدي بإرادة الجعل
ٗ9% 

 رادة الجعلإبالتضمٌن و ةٌَ التعد  

التعدي بالتضمٌن 
 ٔلمفعول 

ٖٓ% 

التعدي بالتضمٌن 
 الكثر من مفعول

7ٓ% 

 بالتضمٌن ةٌَ التعد  
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َكريـكسائؿَالتعد يةَفيَالقرآفَال
َالخالصة
َ

َ(9جدكؿَرقـَ)َ
ٌة الداخلة فً بنٌة الفعل)الهمزة،  وسائل التعدِّ

تضعٌؾ العٌن،السٌن والتاء المفٌدتان للطلب، ألؾ 
ي بالحركة(  المفاعلة،التعدِّ

ٌة الخارجة عن بنٌة الفعل  وسائل التعدِّ
ٌة  وسائل التعدِّ

 المعنوٌة
تضعٌؾ 

 العٌن
السٌن 
 والتاء

ألؾ 
 المفاعلة

ي التعدِّ 
 بالحركة

 التضمٌن من الالم فً عن على الباء إلى
ارادة 
 الجعل

789 151 95 42 524 613 535 365 561 354 516 46 45 

2716 3468 91 

َ
 

َ(22مخططَرقـَ)
 

 

 

وسابل التعدٌة الداخلة 
الهمزة، )فً بنٌة الفعل

تضعٌؾ العٌن،السٌن 
والتاء المفٌدتان للطلب، 
ألؾ المفاعلة،التعدي 

 (بالحركة
ٖٗ% 

وسابل التعدٌة الخارجة 
 عن بنٌة الفعل

٘٘% 

 وسابل التعدٌة المعنوٌة
ٕ% 

ٌة فً القر  ن الكرٌمآوسائل التعدِّ
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َالفنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالفيارسَ
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َفيرسَآياتَالقرآفَالكريـ:َ:أكالَن

َ
رقم 
 السورة

 السورة
رقم 

 ٌةآلا
 الصفحة ٌــــــــــــــــــــــــــــــةاآل

َراَط اْلُمْسَتِقٌَم( 6 الفاتحة  1  288 ﴿ اْهِدَنا الصِّ

ِهْم(  7   ٌْ ِر اْلَمْؽُضوِب َعلَ ٌْ  263 ﴿َؼ

بَ  2 البقرة  2 ٌْ لَِك اْلِكَتاُب اَل َر قٌَِن(  ِفٌهِ  ﴿َذَٰ  281 ُهًدى لِّْلُمتَّ

  3 
بِ  ٌْ ٌُْإِمُنوَن ِباْلَؽ ا  ﴿الَِّذٌَن  اَلَة َوِممَّ ٌُقٌُِموَن الصَّ َو

ٌُنفِقُوَن(   َرَزْقَناُهْم 
76-85-296-308 

  4 
َك َوَما أُنِزَل ِمن  ٌْ ٌُْإِمُنوَن بَِما أُنِزَل إِلَ ﴿َوالَِّذٌَن 

 َقْبلَِك(
247 

ُه َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم َوَعلَىَٰ َسْمِعِهْم(  7    303-263-59 ﴿َخَتَم اللَـّ

  7 
ُه  َوَعلَىَٰ  َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم َوَعلَىَٰ َسْمِعِهمْ ﴿َخَتَم اللَـّ

 أَْبَصاِرِهْم ِؼَشاَوةٌ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم( 
263-303 

َه( 9   ٌَُخاِدُعوَن اللَـّ ﴿ 184 

ُه َمَرًضا( 10   َرٌض َفَزاَدُهُم اللَـّ  391-344 ﴿ ِفً قُلُوِبِهم مَّ

 237 اأْلَْرِض( ﴿ َوإَِذا ِقٌَل لَُهْم اَل ُتْفِسُدوا فًِ 11  

  14 
ا َوإَِذا َخلَْوا إِلَىَٰ  ﴿َوإَِذا لَقُوا الَِّذٌَن آَمُنوا َقالُوا آَمنَّ

ا َمَعُكْم( اِطٌنِِهْم َقالُوا إِنَّ ٌَ  َش
247 

ْعَمُهوَن(  15   ٌَ انِِهْم  ٌَ ُهْم ِفً ُطْؽ ُمدُّ ٌَ  238 ﴿ َو

  17 
ا أََضاَءْت َما ﴿َمَثلُُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفلَمَّ 

ُه ِبُنوِرِهْم(  َحْولَُه َذَهَب اللَـّ
52-64-172-178-

217-223-229 

  19 
َواِعِق  َن الصَّ ْجَعلُوَن أََصاِبَعُهْم ِفً آَذاِنِهم مِّ ٌَ  ﴿

 َحَذَر اْلَمْوِت( 
238-270 

  20 
ْخَطُؾ أَْبَصاَرُهمْ  ٌَ َكاُد اْلَبْرُق  ٌَ ُكلََّما أََضاَء لَُهم   ﴿ 

َشوْ   ا ِفٌِه(مَّ
63-229-262-230-

310-385 

  22 
َماَء بَِناًء  ﴿ الَِّذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض ِفَراًشا َوالسَّ

َماِء َماًء(   َوأَنَزَل ِمَن السَّ
268 

  23 
ْلَنا َعلَىَٰ َعْبِدَنا َفؤُْتوا  ا َنزَّ مَّ ٍب مِّ ٌْ ﴿َوإِن ُكنُتْم ِفً َر

ْثلِِه(   ِبُسوَرٍة مِّن مِّ
145 

  24 
اَر الَِّتً َوقُوُدَها النَّاُس ﴿فَ  قُوا النَّ اتَّ

ْت لِْلَكاِفِرٌَن( َواْلِحَجاَرةُ   أُِعدَّ
68 
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  25 

الَِحاِت أَنَّ لَُهْم  ﴿َبشِِّر الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر ُكلََّما ُرِزقُوا ِمْنَها  َجنَّ

ْزًقا(  ِمن َثَمَرٍة رِّ

197-268-326 

 26 البقرة  2
ٌُِضلُّ ِبِه  ْهِدي ِبِه َكِثًٌرا َوَما  ٌَ ٌُِضلُّ ِبِه َكِثًٌرا َو  ﴿

 إاِلَّ اْلَفاِسِقٌَن (
63-331 

ِه ُتْرَجُعوَن ( 28   ٌْ ٌٌُِكْم ُثمَّ إِلَ ٌُْح ٌُِمٌُتُكْم ُثمَّ   247-81 ﴿ ُثمَّ 

اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت(  ﴿ 29    155 َفَسوَّ

ُس لََك( ﴿وَ  30    264-238-140 َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ

  31 

)َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعلَى 
ُإاَلِء إِن ُكنُتْم  ٰـَ اْلَماَلِبَكِة َفَقاَل أَنِبُبونًِ ِبؤَْسَماِء َه

 َصاِدِقٌَن(

106-156-236-264 

  32 
إِنََّك أَنَت    ِعْلَم لََنا إاِلَّ َما َعلَّْمَتَنا﴿َقالُوا ُسْبَحاَنَك اَل 

 اْلَعلٌُِم اْلَحِكٌُم(
264 

ا أَنَبؤَُهم ِبؤَْسَماِبِهْم(  ﴿ أَنبِْبُهم بِؤَْسَماِبِهمْ  33    350 َفلَمَّ

 269 (  ﴿َوُكاَل ِمْنَها َرَؼًدا 35  

َطاُن َعْنَها َفؤَْخَرَجُهَما مِ  36   ٌْ ا َكاَنا فٌِِه(﴿َفؤََزلَُّهَما الشَّ  254-57 مَّ

ِه َكلَِماٍت(  37   بِّ  269 ﴿َفَتلَقَّىَٰ آَدُم ِمن رَّ

نًِّ ُهًدى َفَمن َتبَِع ُهَداَي( 38   نَُّكم مِّ ٌَ ؤِْت ٌَ ا   269-94 ﴿َفإِمَّ

ارِ  39   ِبَك أَْصَحاُب النَّ ٰـَ  236 ُهْم فٌَِها َخالُِدوَن( ﴿أُولَ

 159 َعْهِدُكْم(﴿َوأَْوفُوا ِبَعْهِدي أُوِؾ بِ  40  

ًقا لَِّما َمَعُكْم( 41    281 ﴿َوآِمُنوا بَِما أَنَزْلُت ُمَصدِّ

 224 ﴿َواَل َتْلبُِسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل( 42  

اَلَة( 43    75 ﴿َوأَِقٌُموالصَّ

  47 
ًَ الَِّتً أَْنَعْمُت  ا َبنًِ إِْسَرابٌَِل اْذُكُروا ِنْعَمتِ ٌَ ﴿

ُكْم َوأَنًِّ فَ  ٌْ ْلُتُكْم َعلَى اْلَعالَِمٌَن(َعلَ  ضَّ
140 

ًبا( 48   ٌْ ْفٍس َش ْوًما الَّ َتْجِزي َنْفٌس َعن نَّ ٌَ قُوا   252 ﴿َواتَّ

  49 
ٌَُسوُموَنُكۡم ُسٓوَء  ۡن َءاِل فِۡرَعۡوَن  ُكم مِّ َنَٰ ٌۡ )َوإِۡذ َنجَّ

) ٌُوَن ِنَسآَءُكۡمۚۡ ۡسَتۡح ٌَ ٌَُذبُِّحوَن أَۡبَنآَءُكۡم َو  ٱۡلَعَذاِب 
82-167-339 

  50 
َناُكْم َوأَْؼَرْقَنا آَل  ٌْ ﴿َوإِْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفؤَنَج

 ِفْرَعْوَن(
70-226 

لًَة(  ﴿ 51   ٌْ  191 َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسىَٰ أَْرَبِعٌَن لَ

  54 
ٞر لَُّكۡم  ٌۡ لُِكۡم َخ )َفُتوُبٓوْا إِلَىَٰ َباِربُِكۡم َفٱۡقُتلُٓوْا أَنفَُسُكۡم َذَٰ

ِحٌُم( ِعندَ  اُب ٱلرَّ وَّ ُهۥ ُهَو ٱلتَّ ُكۡمۚۡ إِنَّ ٌۡ  َباِرِبُكۡم َفَتاَب َعلَ
248 

ُكُم اْلَؽَماَم( 57   ٌْ  374-331-155 ﴿َوَظلَّْلَنا َعلَ
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َر الَِّذي ِقٌَل لَُهْم( 59   ٌْ َل الَِّذٌَن َظلَُموا َقْواًل َؼ  121 ﴿َفَبدَّ

 171 ِمِه(﴿ َوإِِذ اْسَتْسَقىَٰ ُموَسىَٰ لَِقوْ  60 البقرة  2

ٌر( 61   ٌْ  166 ﴿أََتْسَتْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدَنىَٰ ِبالَِّذي ُهَو َخ

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة( 61   ِهُم الذِّ ٌْ  264 ﴿َوُضِرَبْت َعلَ

ةٍم َواِظؽٍ  ٩ٍّْىِِبَ  )لَن 61   َٕ ََ  َٰ  267  (ََعَ

اِت اللَّ  61   ٌَ ْكفُُروَن ِبآ ٌَ ُهْم َكاُنوا  لَِك ِبؤَنَّ  361 ـِه(﴿َذَٰ

ٍة( 63   َناُكم بِقُوَّ ٌْ  233 ﴿ ُخُذوا َما آَت

  64 
َن  ُكْم َوَرْحَمُتُه لَُكنُتم مِّ ٌْ ِه َعلَ ﴿لَْواَل َفْضُل اللَـّ

 اْلَخاِسِرٌَن( 
264 

  68  ) ًَ ٌِّن لََّنا َما ِه ٌَُب َك   123 ﴿قالُوا اْدُع لََنا َربَّ

َة ِفٌَها(  71   ٌَ  132 ﴿ُمَسلََّمٌة الَّ ِش

  71 )  232 ﴿َقالُوا اْْلَن ِجْبَت ِباْلَحقِّ

َبا ( 75   َم الرِّ َع َوَحرَّ ٌْ ُه اْلَب  45 ﴿ َوأََحلَّ اللَـّ

ٌُْإِمُنوا لَُكْم( 75    326-308 ﴿أََفَتْطَمُعوَن أَن 

  76 

ا َوإَِذا َخاَل  ﴿َوإَِذا لَقُوا الَِّذٌَن آَمُنوا َقالُوا آَمنَّ
ُه َبْعُضُهْم إِلَىَٰ َبْعٍض قَ  ُثوَنُهم بَِما َفَتَح اللَـّ الُوا أَُتَحدِّ

وُكم بِِه ِعنَد َربُِّكمْ  ٌَُحاجُّ ُكْم لِ ٌْ  أََفاَل َتْعقِلُوَن( َعلَ

302 

ارِ  81   ِبَك أَْصَحاُب النَّ ٰـَ  238 ُهْم ِفٌَها َخالُِدوَن(  ﴿َفؤُولَ

ِهم ِباْْلِْثِم َواْلُعْدَواِن(  85   ٌْ  233 ﴿َتَظاَهُروَن َعلَ

وَن إِلَىَٰ أََشدِّ اْلَعَذاِب(  85   ٌَُردُّ اَمِة  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ  248 ﴿َو

وَن إِلَىَٰ أََشدِّ اْلَعَذاِب(  85   ٌَُردُّ ﴿ 249 

ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم العذاب( 86    128 ﴿َفاَل 

 205 ﴿َوَقالُوا قُلُوُبَنا ُؼْلٌؾ( 88  

  88 
ـُه ِبُكْفِرِهْم َبل لََّعَنُهُم اللَّ   ﴿ َوَقالُوا قُلُوُبَنا ُؼْلؾٌ 
ٌُْإِمُنوَن ( ا   َفَقلٌِاًل مَّ

205 

ِه( 89   ْن ِعنِد اللَـّ ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب مِّ  41 ﴿َولَمَّ

وَر (  93    371 ﴿ َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّ

 101 ﴿ َوأُْشِرُبوا فًِ قُلُوِبِهُم اْلِعْجَل( 94  

  96 
َودُّ أَ  ﴿ َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَرُكوا ُر أَْلَؾ ٌَ ٌَُعمَّ َحُدُهْم لَْو 

ر ( ٌَُعمَّ  َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَن 
139 

َر( 96   ٌَُعمَّ  269 ﴿َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَن 

َماَن( 102   ٌْ اِطٌُن َعلَىَٰ ُمْلِك ُسلَ ٌَ َبُعوا َما َتْتلُو الشَّ  285 ﴿َواتَّ



 

 

 451 

َشاُء(﴿ وَ  105   ٌَ ْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمن  ٌَ ُه   357 اللَـّ

ِل اْلُكْفَر بِاْْلٌَِماِن َفَقْد َضلَّ(  108 البقرة  2 َتَبدَّ ٌَ  227 ﴿َوَمن 

وَنُكم مِّن َبْعِد إٌَِمانُِكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا 109   ُردُّ ٌَ  370 (  ﴿ لَْو 

َه ِبَما َتْعَملُوَن َبِصٌٌر(  110    37 ﴿ إِنَّ اللَـّ

ِه(  110   ٍر َتِجُدوهُ ِعنَد اللَـّ ٌْ ْن َخ ُموا أِلَنفُِسُكم مِّ  270 ﴿َوَما ُتَقدِّ

ِه( 112    60 ﴿َبلَىَٰ َمْن أَْسلََم َوْجَهُه لِلَـّ

 239 ﴿َوَسَعىَٰ فًِ َخَراِبَها(  114  

  114 
ٌُْذَكَر ِفٌَها  ِه أَن  َنَع َمَساِجَد اللَـّ ن مَّ ﴿َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 ( ُمهُ اسْ 
329 

  120 

ُهوُد َواَل النََّصاَرىَٰ َحتَّىَٰ  ٌَ ﴿لَن َتْرَضىَٰ َعنَك اْل
ِبَع ِملََّتُهمْ  ِه ُهَو اْلُهَدىَٰ   َتتَّ َولَبِِن   قُْل إِنَّ ُهَدى اللَـّ

َبْعَت أَْهَواَءُهم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ  َما لََك  اتَّ
ًٍّ َواَل نَ  ِه ِمن َولِ  ِصٌٍر(ِمَن اللَـّ

272 

  125 
﴿َوَعِهْدَنا إِلَىَٰ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل أَن َطهَِّرا 

 ًَ ِت ٌْ  (  َب
135 

  125 
﴿َوَعِهْدَنا إِلَىَٰ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل أَن َطهَِّرا 

 ًَ ِت ٌْ  ( َب
249 

  125 
 ًَ ِت ٌْ ﴿َوَعِهْدَنا إِلَىَٰ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل أَن َطهَِّرا َب

ُجوِد(لِ  ِع السُّ كَّ اِبِفٌَن َواْلَعاِكِفٌَن َوالرُّ  لطَّ
328 

ارِ  126   هُ إِلَىَٰ َعَذاِب النَّ  249 َوبِْبَس اْلَمِصٌُر(   ﴿ُثمَّ أَْضَطرُّ

تِ  127   ٌْ ْرَفُع إِْبَراِهٌُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَب ٌَ  371 (  ﴿ َوإِْذ 

  129 
َنا َواْبَعْث ِفٌِهْم َرُسواًل مِّ  ِهْم ﴿ َربَّ ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ ْنُهْم 

اِتَك(  ٌَ  آ
239 

  130 
لَِّة إِْبَراِهٌَم إاِلَّ َمن َسفَِه  ْرَؼُب َعن مِّ ٌَ ﴿ َوَمن 

 َنْفَسُه(
358-393 

ا(  130   ٌَ ْن َناهُ ِفً الدُّ ٌْ  394 ﴿ َولََقِد اْصَطَف

ْعقُوبُ  132   ٌَ ىَٰ ِبَها إِْبَراِهٌُم َبِنٌِه َو  149 ( ﴿َوَوصَّ

 226 ْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمنُتم بِِه(﴿َفإِ  137  

ُه(  137   ْكِفٌَكُهُم اللَـّ ٌَ  375 ﴿َفَس

ْسَتِقٌٍم(  142   َشاُء إِلَىَٰ ِصَراٍط مُّ ٌَ ْهِدي َمن  ٌَ ﴿ 249 

  142 
ُهْم َعن قِْبلَتِِهُم  اِس َما َوالَّ َفَهاُء ِمَن النَّ قُوُل السُّ ٌَ ﴿ َس

َها( ٌْ  الَِّتً َكاُنوا َعلَ
255 

  144 
نََّك ِقْبلًَة َتْرَضاَها ٌَ َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر   ﴿َفلَُنَولِّ

 اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم(
160-255- 
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َماِء( 144    243 ﴿ َقْد َنَرىَٰ َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفً السَّ

 145 البقرة  2

ا َتبُِعوا  ٍة مَّ ٌَ َت الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آ ٌْ ﴿َولَِبْن أََت
َوَما َبْعُضُهم ِبَتاِبٍع   َوَما أَنَت بَِتاِبٍع ِقْبلََتُهمْ   ْبلََتكَ قِ 

َبْعَت أَْهَواَءُهم مِّن َبْعِد َما   ِقْبلََة َبْعٍض  َولَِبِن اتَّ
الِِمٌَن(  َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ  َك إًِذا لَِّمَن الظَّ  إِنَّ

272 

َها 148   َراِت(َفاْستَ   ﴿ َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولٌِّ ٌْ  332-160 ِبقُوا اْلَخ

  148 
َراتِ  ٌْ ؤِْت بُِكُم   ﴿ َفاْسَتبِقُوا اْلَخ ٌَ َن َما َتُكوُنوا  ٌْ أَ

ُه َجِمًٌعا(  اللَـّ
357 

 280 ﴿َواْشُكُروا لًِ َواَل َتْكفُُروِن( 152  

َن اْلَخْوِؾ َواْلُجوِع( 155   ٍء مِّ ًْ ُكم بَِش  225 ﴿ َولََنْبلَُونَّ

َه َشاِكٌر َعلٌٌِم(﴿ َوَمن  158   ًرا َفإِنَّ اللَـّ ٌْ َع َخ  332 َتَطوَّ

  166 
َبُعوا َوَرأَُوا  ِبُعوا ِمَن الَِّذٌَن اتَّ أَ الَِّذٌَن اتُّ ﴿ إِْذ َتَبرَّ

َعْت بِِهُم اأْلَْسَباُب(  اْلَعَذاَب َوَتَقطَّ
232 

ِهْم(  ﴿ 167   ٌْ ُه أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ  100 ٌُِرٌِهُم اللَـّ

  167 
ِهمْ  ٌْ ُه أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ ٌُِرٌِهُم اللَـّ لَِك  َوَما   ﴿ َكَذَٰ

اِر (  ُهم بَِخاِرِجٌَن ِمَن النَّ
112 

  168 
َطانِ  ٌْ بُِعوا ُخُطَواِت الشَّ ُه لَُكْم َعُدوٌّ   ﴿َواَل َتتَّ إِنَّ

ِبٌٌن(  مُّ
171 

وِء َواْلَفْحَشاءِ  169   ؤُْمُرُكم ِبالسُّ ٌَ َما   234 ( ﴿نَّ

َم( 173   َتَة َوالدَّ ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ َم َعلَ َما َحرَّ  126 ﴿إِنَّ

ؤُْكلُوَن ِفً ُبُطونِِهْم إاِلَّ النَّاَر(  174   ٌَ ِبَك َما  ٰـَ  240 ﴿أُولَ

 240 ﴿ َوإِنَّ الَِّذٌَن اْخَتلَفُوا ِفً اْلِكَتاِب لفً شقاٍق بعٌد( 176  

  177 
َتاَمىَٰ  ﴿ َوآَتى اْلَماَل َعلَىَٰ ُحبِّهِ  ٌَ َذِوي اْلقُْرَبىَٰ َواْل

َقاِب( اِبلٌَِن َوِفً الرِّ ِبٌِل َوالسَّ  َواْلَمَساِكٌَن َواْبَن السَّ
240 

  177 

َس اْلبِرَّ أَن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق  ٌْ ﴿لَّ
ْوِم  ٌَ ِه َواْل ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن ِباللَـّ ٰـَ َواْلَمْؽِرِب َولَ

ٌٌَِّن َوآَتى اْلَماَل اْْلِخِر  بِ َواْلَماَلِبَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ
)  َعلَىَٰ ُحبِِّه َذِوي اْلقُْرَبىَٰ

261 

ِل( 178   ٌْ اَم إِلَى اللَّ ٌَ وا الصِّ  245 ﴿ُثمَّ أَِتمُّ

ٌء( 178   ًْ ًَ لَُه ِمْن أَِخٌِه َش  279 ﴿َفَمْن ُعِف

  182 
وٍص َجَنًفا أَْو إِ  ْثًما َفؤَْصلََح ﴿ َفَمْن َخاَؾ ِمن مُّ

ِه (  ٌْ َنُهْم َفاَل إِْثَم َعلَ ٌْ  َب
149 

َة( 185    78 )َولُِتْكِملُوا اْلِعدَّ

َه َعلَىَٰ َما َهَداُكْم(  185   َة َولُِتَكبُِّروا اللَـّ  142 ﴿َولُِتْكِملُوا اْلِعدَّ
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ٌُِرٌُد بُِكُم اْلُعْسرَ  185   ٌُْسَر َواَل  ُه ِبُكُم اْل ٌُِرٌُد اللَـّ ﴿  ) 224 

 185 البقرة  2
﴿ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فٌِِه اْلقُْرآُن هدًى 

 للناس( 
241 

َفُث إِلَىَٰ ِنَساِبُكْم( 187   اِم الرَّ ٌَ لََة الصِّ ٌْ  285 ﴿أُِحلَّ لَُكْم لَ

  188 
َنُكم ِباْلَباِطِل َوُتْدلُوا بَِها  ٌْ ﴿ َواَل َتؤُْكلُوا أَْمَوالَُكم َب

امِ إِلَى اْلحُ   (  كَّ
51-250 

َقاِتلُوَنُكْم( 190   ٌُ ِه الَِّذٌَن   241 ﴿ َوَقاتِلُوا ِفً َسِبٌِل اللَـّ

هِ  195    85 ( ﴿َوأَنِفقُوا فًِ َسِبٌِل اللَـّ

ْهلَُكِة( 195   ِدٌُكْم إِلَى التَّ ٌْ َ  250-227 ﴿َواَل ُتْلقُوا ِبؤ

ْعُدودَ  203   اٍم مَّ ٌَّ َه ِفً أَ  241 اٍت(﴿ َواْذُكُروا اللَـّ

ٌُْعِجُبَك َقْولُُه( 204   اِس َمن   66 ﴿َوِمَن النَّ

ْسَل(  205   ٌُْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّ  87 ﴿ َو

ةُ بِاْْلِْثِم( 206   َه أََخَذْتُه اْلِعزَّ ِق اللَـّ  225 ﴿ َوإَِذا ِقٌَل لَُه اتَّ

ْلِم َكافًَّة( 208    241-236 ﴿اْدُخلُوا ِفً السِّ

 57 لَْلُتم(﴿َفإِن زَ  209  

ٌر لَُّكْم( 216   ٌْ ًبا َوُهَو َخ ٌْ  213 ﴿َوَعَسىَٰ أَن َتْكَرُهوا َش

ُكُم اْلقَِتاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُّكْم ( 216   ٌْ  213 ﴿ ُكِتَب َعلَ

ُه أَلَْعَنَتُكْم( 220    69 ﴿َولَْو َشاَء اللَـّ

ٌُْإِمُنوا(  221    109 ﴿ َواَل ُتنِكُحوا اْلُمْشِرِكٌَن َحتَّىَٰ 

اِر ( 221   ْدُعوَن إِلَى النَّ ٌَ ِبَك  ٰـَ  251 ﴿ أُولَ

ٌُْإلُوَن ِمن نَِّسابِِهمْ  226    294 ( ﴿لِّلَِّذٌَن 

َه َسِمٌٌع َعلٌٌِم( 227   اَلَق َفإِنَّ اللَـّ  333 ﴿َوإِْن َعَزُموا الطَّ

  228  ) ُه ِفً أَْرَحاِمِهنَّ ْكُتْمَن َما َخلََق اللَـّ ٌَ  241 ﴿ أَن 

  229 
ِه َفاَل َتْعَتُدوَهاۚۡ  َتَعدَّ ُحُدوَد  ﴿ تْلَك ُحُدوُد اللَـّ ٌَ َوَمن 

الُِموَن( ِبَك ُهُم الظَّ ٰـَ ِه َفؤُولَ  اللَـّ
10 

  229 
َتانِ  اَلُق َمرَّ َفإِْمَساٌك ِبَمْعُروٍؾ أَْو َتْسِرٌٌح  ﴿الطَّ

 ِبإِْحَساٍن(
225 

نِكْحَن أَْزَواَجهُ  232   ٌَ (﴿َفاَل َتْعُضلُوُهنَّ أَن   329 نَّ

ِن( 233   ٌْ ِن َكاِملَ ٌْ ٌُْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْولَ  77 ﴿َواْلَوالَِداُت 

  233 
ْم أَن َتْسَتْرِضُعوا أَْواَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح  ﴿ َوإِْن أََردتُّ

ُكْم( ٌْ  َعلَ
169 

  233 
﴿َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ 

 ِباْلَمْعُروِؾ(
209 

 333﴿َوإِْن أََردتُّْم أَن َتْسَتْرِضُعوا أَْواَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح  233  
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ُكْم(  ٌْ  َعلَ

 241 ﴿ ِفٌَما َفَعْلَن فًِ أَنفُِسِهنَّ ِباْلَمْعُروِؾ(  234 البقرة  2

  234 
ُكْم ِفٌَما َفَعْلَن فًِ أَنفُِسِهنَّ  ٌْ ﴿َفاَل ُجَناَح َعلَ

 ِباْلَمْعُروِؾ(
274 

  235 
ٓ أَن َتقُولُوْا َقۡوالا  ا إاِلَّ ِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّرً )َولََٰ

) اۚۡ ۡعُروفا  مَّ
18 

  235 

ا إاِلَّ أَن َتقُولُوا َقْواًل  ِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّرً ٰـَ ﴿َولَ
ْعُروًفا ْبلَُػ   مَّ ٌَ َواَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّىَٰ   

 اْلِكَتاُب أََجلَُه( 

333 

  235 
ا إاِلَّ أَن َتقُولُوا َقْواًل  ِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّرً ٰـَ ﴿َولَ

ْعُروًفا(  مَّ
344 

 359 ﴿ َواَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح( 235  

  240 
ُكْم ِفً َما َفَعْلَن ِفً أَنفُِسِهنَّ ِمن  ٌْ ﴿َفاَل ُجَناَح َعلَ

ْعُروٍؾ(  مَّ
274 

  243 
اِرِهْم َوُهْم أُلُوٌؾ  ﴿أَلَْم َتَر إِلَى ٌَ الَِّذٌَن َخَرُجوا ِمن ِد

 َحَذَر اْلَمْوِت( 
270 

اِرِهْم(  243   ٌَ  299 ﴿أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن َخَرُجوا ِمن ِد

  245 
َه َقْرًضا َحَسًنا  ٌُْقِرُض اللَـّ ن َذا الَِّذي  ﴿ مَّ

ٌَُضاِعَفُه لَُه أَْضَعاًفا َكِثٌَرًة(   َف
187-373 

  250 
َنا َصْبًرا َوَثبِّْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرَنا  ٌْ َنا أَْفِرْغ َعلَ ﴿َربَّ

 َعلَى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرٌَن(
73-124-266 

 266 ( ﴿َواْصَطَفاِك َعلَىَٰ ِنَساِء اْلَعالَِمٌنَ  250  

  251 
اَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت  ِه النَّ ﴿َولَْواَل َدْفُع اللَـّ

 ( اأْلَْرضُ 
225-232 

ُه( 253   ن َكلََّم اللَـّ ْنُهم مَّ  143 ﴿مِّ

 340 ﴿ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت (  253  

 184 ﴿أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهٌَم ِفً َربِِّه( 258  

 211 ﴿َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر( 258  

  258 
ْمِس مِ  ؤِْتً ِبالشَّ ٌَ َه  َن اْلَمْشِرِق َفؤِْت ِبَها ﴿ َفإِنَّ اللَـّ

 ِمَن اْلَمْؽِرِب(
231 

 241 ﴿ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهٌَم ِفً َربِِّه(  258  

ُه ِماَبَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه( 259    366-81 ﴿ َفؤََماَتُه اللَـّ

ِر َفُصْرُهنَّ إِلٌَْ  260   ٌْ َن الطَّ  251 َك ( ﴿ قاَل َفُخْذ أَْرَبَعًة مِّ

  264 
َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل ُتْبِطلُوا َصَدَقاتُِكم ِباْلَمنِّ  ﴿  ٌُّ ا أَ ٌَ

 ( َواأْلََذىَٰ 
37 
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َباِت َما َكَسْبُتْم(  267   ٌِّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا أَنفِقُوا ِمن َط ٌُّ ا أَ ٌَ ﴿ 270 

َن اأْلَْرِض( 267 البقرة  2 ا أَْخَرْجَنا لَُكم مِّ  270 ﴿َوِممَّ

 271 ﴿ أَْخَرْجَنا لَُكم (  267  

  273 
ِه اَل  ﴿ لِْلفَُقَراِء الَِّذٌَن أُْحِصُروا فًِ َسبٌِِل اللَـّ

ْسَتِطٌُعوَن َضْرًبا ِفً اأْلَْرِض( ٌَ 
242 

ِه َوَرُسولِِه(  279   َن اللَـّ  225 ﴿ َفإِن لَّْم َتْفَعلُوا َفؤَْذُنوا ِبَحْرٍب مِّ

ْومً  281   ٌَ قُوا  هِ ﴿ َواتَّ  244 (   ا ُتْرَجُعوَن ِفٌِه إِلَى اللَـّ

َنُكْم( 282   ٌْ  51 ﴿إاِلَّ أَن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِدٌُروَنَها َب

  282 
﴿َولَُكْم فٌَِها َجَماٌل ِحٌَن ُتِرٌُحوَن َوِحٌَن 

 َتْسَرُحوَن(
56 

َر إِْحَداُهَما اأْلُخْ  282   (﴿أَن َتِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ  153 َرىَٰ

َجالُِكْم(  282   ِن ِمن رِّ ٌْ  171 ﴿ َواْسَتْشِهُدوا َشِهٌَد

  282 
ُه َواَل  َه َربَّ تَِّق اللَـّ ٌَ ِه اْلَحقُّ َوْل ٌْ ٌُْملِِل الَِّذي َعلَ ﴿ َوْل

ًبا( ٌْ ْبَخْس ِمْنُه َش ٌَ 
366 

ُه آِثٌم َقْلُبُه( 283    195 ﴿َفإِنَّ

ُه َنفْ  286   ٌَُكلُِّؾ اللَـّ  158-149 (  ًسا إاِلَّ ُوْسَعَها﴿ اَل 

ا َواْؼفِْر لََنا َواْرَحْمَنا(  286    259 ﴿ َواْعُؾ َعنَّ

َها َما اْكَتَسَبْت( 286   ٌْ  306 ﴿ لََها َما َكَسَبْت َوَعلَ

  
219-
220 

ُرونَ  اِت لََعلَُّكْم َتَتَفكَّ ٌَ ُه لَُكُم اْْل ٌُِّن اللَـّ َب ٌُ لَِك  ِفً  -﴿َكَذَٰ
ا وَ  ٌَ ْن  اْْلِخَرِة( الدُّ

242 

 3 آل عمران 3

ِه  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ًقا لَِّما َب َك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ ٌْ َل َعلَ ﴿َنزَّ
ْوَراَة َواْْلِنِجٌلَ  * ِمن َقْبُل ُهًدى لِّلنَّاِس  َوأَنَزَل التَّ

 َوأَنَزَل اْلفُْرَقاَن(

147 

ٌء(  5   ًْ ِه َش ٌْ ْخَفىَٰ َعلَ ٌَ َه اَل   200 ﴿إنَّ اللَـّ

َشاُء( 6   ٌَ َؾ  ٌْ ُرُكْم فًِ اأْلَْرَحاِم َك ٌَُصوِّ  135 ﴿ُهَو الَِّذي 

َنا اَل ُتِزْغ قُلُوَبَنا 8    58 (  ﴿َربَّ

اِتَنا(  ﴿َوالَِّذٌَن ِمن َقْبلِِهمْ  11   ٌَ ُبوا بِآ  234-227 َكذَّ

َشاُء(  13   ٌَ ُد ِبَنْصِرِه َمن  ٌِّ ٌَُإ ُه   121 ﴿َواللَـّ

لُِكْم(﴿قُْل أَُإَنبِّ  15   ن َذَٰ ٍر مِّ ٌْ  159 ُبُكم ِبَخ

َه إاِلَّ ُهَو( 18   ٰـَ ُه اَل إِلَ ُه أَنَّ  327 ﴿َشِهَد اللَـّ

ؤُْمُروَن ِباْلقِْسِط( 21   ٌَ  234 ﴿الَِّذٌَن 

ْفَتُروَن(  24   ٌَ ا َكاُنوا  ُهْم ِفً ِدٌنِِهم مَّ  397 ﴿َوَؼرَّ

ا َكَسبَ  25 آل عمران 3 ٌَْت ُكلُّ َنْفٍس مَّ  160 ْت( ﴿َوُوفِّ
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 69-52 ﴿ُتِعزُّ َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن َتَشاُء( 26

ِل( 27 آل عمران 3 ٌْ َهاَر ِفً اللَّ َهاِر َوُتولُِج النَّ َل ِفً النَّ ٌْ  243 ﴿ ُتولُِج اللَّ

ُه َنْفَسُه(  28   ُرُكُم اللَـّ ٌَُحذِّ  152 ﴿َو

ًرا(﴿َربِّ إِنًِّ َنَذْرُت لََك َما ِفً َبْطِنً مُ  35    126 َحرَّ

 70 ﴿ َوإِنًِّ أُِعٌُذَها ِبَك( 36  

َم( 36   ٌَ ُتَها َمْر ٌْ  333-154 ﴿َوإِنًِّ َسمَّ

  37 
ا ٌَّ ا   ﴿َوَكفَّلََها َزَكِر ٌَّ َها َزَكِر ٌْ ُكلََّما َدَخَل َعلَ

 اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزًقا( 
265 

  39 
ٌَُصلًِّ ِفً اْلِمْحَراِب ﴿َفَناَدْتُه اْلَماَلبَِكُة َوُهَو َقابِ  ٌم 
) ٌَىَٰ ْح ٌَ ٌَُبشُِّرَك بِ َه   أَنَّ اللَـّ

327 

 396 ﴿َواْمَرأَِتً َعاِقٌر( 40  

َه اْصَطَفاِك(  42   ُم إِنَّ اللَـّ ٌَ ا َمْر ٌَ  266 ﴿َوإِْذ َقالَِت اْلَماَلِبَكُة 

 36 ﴿َوأُْبِرئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص(  49  

ِه(  ﴿َمْن أَنَصاِري 52    285 إِلَى اللَـّ

  55 
 ًَّ ا ِعٌَسىَٰ إِنًِّ ُمَتَوفٌَِّك َوَراِفُعَك إِلَ ٌَ ُه  ﴿ إِْذ َقاَل اللَـّ

 (   َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذٌَن َكَفُروا
136 

  55 ) ًَّ  250 ﴿إِنًِّ ُمَتَوفٌَِّك َوَراِفُعَك إِلَ

  75 

ِه ﴿َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن إِن َتؤَْمْنُه ِبقِ  ٌَُإدِّ نَطاٍر 
َك إاِلَّ  ٌْ ِه إِلَ ٌَُإدِّ ْن إِن َتؤَْمْنُه ِبِدٌَناٍر الَّ  َك َوِمْنُهم مَّ ٌْ إِلَ

ِه َقاِبًما(  ٌْ  َما ُدْمَت َعلَ

226-308 

َنا( 84   ٌْ ِه َوَما أُنِزَل َعلَ ا بِاللَـّ  296 ﴿ قُْل آَمنَّ

َر اْْلِْساَلِم ِدًٌنا َفلَن ٌُ  85   ٌْ ْبَتِػ َؼ ٌَ  274 ْقَبَل()َوَمن 

 385 ﴿َوَمن َدَخلَُه َكاَن آِمًنا( 97  

ْنَها( 103   اِر َفؤَنَقَذُكم مِّ َن النَّ  86 ﴿ َوُكنُتْم َعلَىَٰ َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

ٌَُولُّوُكُم اأْلَْدَباَر( 111   ٌَُقاِتلُوُكْم   161 ﴿َوإِن 

ٌُْكَفُروهُ(  115   ٍر َفلَن  ٌْ ْفَعلُوا ِمْن َخ ٌَ  361 ﴿َوَما 

 200 ﴿َوَما ُتْخفًِ ُصُدوُرُهْم أَْكَبُر(  118  

  118 
ِخُذوا ِبَطاَنًة مِّن ُدوِنُكْم  َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل َتتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ﴿

ؤْلُوَنُكْم َخَبااًل (  ٌَ  اَل 
340 

ؤْلُوَنُكْم َخَبااًل(  118   ٌَ  349 ﴿اَل 

  118 
م ﴿ ٌا اأٌها الذٌن أمنوا ال تتخذوا بطانة من دونك

ؤْلُوَنُكْم َخَبااًل(  ٌَ  اَل 
365 
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 119 آل عمران 3
ُكُم  ٌْ وا َعلَ ا َوإَِذا َخلَْوا َعضُّ ﴿َوإَِذا لَقُوُكْم َقالُوا آَمنَّ

ِظ(  ٌْ  اأْلََناِمَل ِمَن اْلَؽ
266 

اِبَفَتاِن ِمنُكْم أَن َتْفَشاَل( 122    329 ﴿إِْذ َهمَّت طَّ

ُه بِبَ  123    310 ْدٍر َوأَنُتْم أَِذلٌَّة(﴿َولََقْد َنَصَرُكُم اللَـّ

ُكم( 124   ُكْم َربُّ ٌُِمدَّ ُكْم أَن  ٌَ ْكفِ ٌَ  375 ﴿ أَلَن 

ٍة( ﴿ 133   ُكْم َوَجنَّ بِّ  314 َوَساِرُعوا إِلَىَٰ َمْؽِفَرٍة مِّن رَّ

  147 
َنا اْؼِفْر لََنا ُذُنوَبَنا  ﴿َوَما َكاَن َقْولَُهْم إاِلَّ أَن َقالُوا َربَّ

 ا فًِ أَْمِرَنا( َوإِْسَراَفنَ 
271 

ُه َوْعَدهُ( 152    393 ﴿ َولََقْد َصَدَقُكُم اللَـّ

ا بَِؽمٍّ(  153    95 ﴿َفؤََثاَبُكْم َؼّمً

َطاُن بَِبْعِض َما َكَسُبوا(  155   ٌْ َما اْسَتَزلَُّهُم الشَّ  170 ﴿ إِنَّ

 186 ﴿َواْسَتْؽفِْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفً اأْلَْمِر( 159  

  168 
﴿ قُْل َفاْدَرُءوا َعْن أَنفُِسُكُم اْلَمْوَت إِن ُكنُتْم 

 َصاِدِقٌَن (
259 

  169 
ِه  ﴿ َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذٌَن قُِتلُوا ِفً َسِبٌِل اللَـّ

ِهْم( أَْمَواًتا اٌء ِعنَد َربِّ ٌَ  َبْل أَْح
47 

 64 ﴿ إِنَّا اَل ُنِضٌُع أَْجَر اْلُمْصلِِحٌَن( 170  

ٌَُساِرُعوَن ِفً اْلُكْفِر(﴿َواَل  176   ْحُزنَك الَِّذٌَن  ٌَ   198 

اَمِة( 180   ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ قُوَن َما َبِخلُوا ِبِه  ٌَُطوَّ  155 ﴿َس

َة َفَقْد َفاَز( 185   اِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّ  97 ﴿َفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّ

اَر َفَقْد أَخْ  192   َنا إِنََّك َمن ُتْدِخِل النَّ َتُه(﴿ َربَّ ٌْ  48 َز

نُكم( 195    64 ﴿ اَل أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

هِ  195   ْن ِعنِد اللَـّ َواِب( ﴿َثَواًبا مِّ ُه ِعنَدهُ ُحْسُن الثَّ  95 َواللَـّ

 264-250-246 ﴿ َواَل َتؤُْكلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَىَٰ أَْمَوالُِكْم( 2 النساء  4

لَِك أَْدَنىَٰ أاَلَّ َتُعولُ  3    396 (  وا﴿َذَٰ

ِرًٌبا( 4    214 ﴿َفُكلُوهُ َهِنًٌبا مَّ

  4 
َفإِن ِطْبَن لَُكْم َعن  ﴿َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاتِِهنَّ ِنْحلَةً 

ِرًٌبا(  ْنُه َنْفًسا َفُكلُوهُ َهِنًٌبا مَّ ٍء مِّ ًْ  َش
257 

 243 ﴿ َواْرُزقُوُهْم ِفٌَها(  5  

ْنُهْم ُرْشدً  6    34 ا( ﴿ َفإِْن آَنْسُتم مِّ

قُولُوا َقْواًل َسِدًٌدا( 9   ٌَ  202 ﴿َوْل

ؤُْكلُوَن فًِ ُبُطوِنِهْم َناًرا(  10   ٌَ َما   365 ﴿إِنَّ

ُه ِفً أَْواَلِدُكمْ  11   ٌُوِصٌُكُم اللَـّ َكِر ِمْثُل َحظِّ  ﴿   89لِلذَّ
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ِن( ٌْ ٌَ  اأْلُنَث

ٌُوَرُث َكاَللًَة( 12 النساء  4  110 ﴿ َوإِن َكاَن َرُجٌل 

 188 ﴿َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِؾ(  19  

  19  ) ُتُموُهنَّ ٌْ  230 ﴿َواَل َتْعُضلُوُهنَّ لَِتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما  آَت

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسبٌِاًل( 22    399 ﴿إِنَّ

تًِ أَْرَضْعَنُكْم( 23   َهاُتُكُم الالَّ  98 ﴿َوأُمَّ

  23 
تًِ ِفً ُحُجوِرُكم مِّن نَِّساِبُكُم  ﴿َوَرَباِبُبُكمُ  الالَّ

) ِتً َدَخْلُتم بِِهنَّ  الالَّ
315 

تًِ َدَخْلُتم بِِهنَّ (  23    317 ﴿ مِّن نَِّسابُِكُم الالَّ

  30 
لَِك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَؾ ُنْصلٌِِه  ْفَعْل َذَٰ ٌَ ﴿َوَمن 

 َناًرا(
333 

 242 (  ِجعِ ﴿ َواْهُجُروُهنَّ ِفً اْلَمَضا 34  

  42 
ُسوَل لَْو  َودُّ الَِّذٌَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ ٌَ ْوَمبٍِذ  ٌَ ﴿
َه َحِدًٌثا(  ْكُتُموَن اللَـّ ٌَ ىَٰ ِبِهُم اأْلَْرُض َواَل   ُتَسوَّ

309 

َواِضِعِه( 46   فُوَن اْلَكلَِم َعن مَّ ٌَُحرِّ ﴿ 254 

  48 
ٌُْشَرَك بِهِ  ْؽفُِر أَن  ٌَ َه اَل  ْؽفُِر َما ُدوَن  ﴿إِنَّ اللَـّ ٌَ َو

َشاُء( ٌَ لَِك لَِمن   َذَٰ
329 

ْلًكا َعِظًٌما( 54   َناُهم مُّ ٌْ  92 ﴿َوآَت

  55 ) ْن آَمَن ِبِه َوِمْنُهم مَّن َصدَّ  382 ﴿َفِمْنُهم مَّ

وا اأْلََماَناِت إِلَىَٰ أَْهلَِها(  58   ؤُْمُرُكْم أَن ُتَإدُّ ٌَ َه   120 ﴿إِنَّ اللَـّ

ٌََّت َطا 81   َر الَِّذي َتقُوُل( ﴿َب ٌْ ْنُهْم َؼ  123 ِبَفٌة مِّ

ٌُِّتوَن( 81   َب ٌُ ْكُتُب َما  ٌَ ُه   123 ﴿َواللَـّ

  83 
َن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِؾ أََذاُعوا  ﴿َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ

 ِبِه(
53-292-316 

ٌُّوا بِؤَْحَسَن ِمْنَها( ﴿ 86   ٍة َفَح ٌَّ ٌٌُِّتم بَِتِح  127 َوإَِذا ُح

ٌَُقاتِلُوُكْم( 90    198 ﴿َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم أَن 

ُكْم( 91   ٌْ ُه لََسلََّطُهْم َعلَ  132 ﴿َولَْو َشاَء اللَـّ

ْإِمَنٍة( 92    126 ﴿َفَتْحِرٌُر َرَقَبٍة مُّ

  95 
ُه اْلُمَجاِهِدٌَن َعلَى اْلَقاِعِدٌَن أَْجًرا  َل اللَـّ ﴿ َوَفضَّ

 َعِظًٌما(
374 

  100 
ِجْد ِفً اأْلَْرِض ﴿َوَمن  ٌَ ِه  ٌَُهاِجْر ِفً َسبٌِِل اللَـّ

 ُمَراَؼًما َكِثًٌرا َوَسَعًة(
201 

ْفِتَنُكُم( 101   ٌَ  207 ﴿إِْن ِخْفُتْم أَن 
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اَلِة( 101 النساء  4 ُكْم ُجَناٌح أَن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ ٌْ َس َعلَ ٌْ  212 ﴿َفلَ

 372-300 ﴿ َوإَِذا َضَرْبُتْم ِفً اأْلَْرِض( 101  

ْخَتاُنوَن أَنفَُسُهْم( 107   ٌَ  183 ﴿َواَل ُتَجاِدْل َعِن الَِّذٌَن 

ٌَْرَضىَٰ ِمَن اْلَقْوِل(  108   ٌُِّتوَن َما اَل  َب ٌُ  123 ﴿َوُهَو َمَعُهْم إِْذ 

ْكِسُبُه َعلَىَٰ َنْفِسِه( 111   ٌَ َما  ْكِسْب إِْثًما َفإِنَّ ٌَ  263 ﴿َوَمن 

ْسَتْفُتوَنَك فِ  127   ٌَ (  ً النَِّساءِ ﴿َو ٌُْفِتٌُكْم فٌِِهنَّ ُه   176 قُِل اللَـّ

  128 )  96 ﴿َوأُْحِضَرِت اأْلَنفُُس الشُّحَّ

اَلِة َقاُموا ُكَسالَىَٰ  142    75 (  ﴿َوإَِذا َقاُموا إِلَى الصَّ

بَِك َمَع اْلُمْإِمنٌَِن ( 146   ٰـَ ِه َفؤُولَ  50 ﴿ َوأَْخلَُصوا ِدٌَنُهْم لِلَـّ

  157 

َم ﴿ َوقَ  ٌَ ا َقَتْلَنا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْر ْولِِهْم إِنَّ
ِكن ُشبَِّه  ٰـَ ِه َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَ َرُسوَل اللَـّ

 لَُهْم (

134 

اَلةَ  162   َكاَة (  ﴿ َواْلُمقٌِِمٌَن الصَّ  93-75 َواْلُمْإُتوَن الزَّ

ُسوُل ِباْلَحقِّ  170    235 ( ﴿ َقْد َجاَءُكُم الرَّ

َنا( 170   ٌْ  264 ﴿إِنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعلَ

ِه( 172   ُكوَن َعْبًدا لِّلَـّ ٌَ ْسَتنِكَؾ اْلَمِسٌُح أَن  ٌَ  330 ﴿لَّن 

ْنُه( 175   ٌُْدِخلُُهْم ِفً َرْحَمٍة مِّ  97 ﴿ َفَس

 87 ﴿ إِِن اْمُرٌإ َهلََك( 176  

ٌُْفِتٌ 176   ُه   242 ُكْم فًِ اْلَكاَللَِة( ﴿ ٌْسَتْفُتوَنَك قُِل اللَـّ

ِد َوأَنُتْم ُحُرٌم ( 1 المابدة 5 ٌْ َر ُمِحلًِّ الصَّ ٌْ  46 ﴿ َؼ

ُكْم َشَنآُن َقْوٍم( 2   ْجِرَمنَّ ٌَ  95 ﴿َواَل 

 389 ﴿ َوإَِذا َحلَْلُتْم َفاْصَطاُدوا( 2  

 370-56 ﴿َوَرِضٌُت لَُكُم اْْلِْساَلَم ِدًٌنا( 3  

ْوَم أَْكَملْ  3   ٌَ  78 ُت لَُكْم دٌنكم(﴿اْل

ُتْم( 3   ٌْ ُبُع إاِلَّ َما َذكَّ  130 ﴿َوَما أََكَل السَّ

َن اْلَؽابِِط(  6   نُكم مِّ  42 ﴿َجاَء أََحٌد مِّ

  6 
ُكْم إِلَى اْلَمَراِفِق  ٌَ ِد ٌْ ﴿َفاْؼِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَ

ِن( ٌْ  َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَب
220-226-245 

  7 
ُكْم َوِمٌَثاَقُه الَِّذي َواَثَقُكم  ٌْ ِه َعلَ ﴿َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَـّ

 ِبِه(
191 

ًْ َعَشَر َنقًٌِبا(  12    209 ﴿ َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم اْثَن

َنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْؽَضاَء( 14   ٌْ َنا َب ٌْ  71 ﴿َفؤَْؼَر
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 30 المابدة 5
َه اْصَطَفاِك ﴿ َوإِْذ َقالَِت اْلمَ  ُم إِنَّ اللَـّ ٌَ ا َمْر ٌَ اَلبَِكُة 

 (  َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعلَىَٰ نَِساِء اْلَعالَِمٌنَ 
135 

َعْت لَُه َنْفُسُه َقْتَل أَِخٌِه( 30    137 ﴿َفَطوَّ

َذا اْلُؽَرابِ  31   ٰـَ  330-67 ( ﴿أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمْثَل َه

َما َجَزاُء ا 33   َه َوَرُسولَهُ ﴿ إِنَّ ٌَُحاِرُبوَن اللَـّ  184 (  لَِّذٌَن 

 255 ﴿ِمن َبْعِد َمَواِضِعِه( 41  

  41 

ٌَُساِرُعوَن ِفً  ْحُزنَك الَِّذٌَن  ٌَ ُسوُل اَل  َها الرَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ﴿
ا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم ُتْإِمن  اْلُكْفِر ِمَن الَِّذٌَن َقالُوا آَمنَّ

 قُلُوُبُهْم( 

313 

ِه(﴿بِ  44    166 َما اْسُتْحفُِظوا ِمن ِكَتاِب اللَـّ

ُه ِمْنُهْم (  51   نُكْم َفإِنَّ َتَولَُّهم مِّ ٌَ  160 ﴿ َوَمن 

  54 

ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِدٌِنِه  ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا َمن  ٌُّ ا أَ ٌَ ﴿
ٌُِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى  ُهْم َو ٌُِحبُّ ُه ِبَقْوٍم  ؤْتًِ اللَـّ ٌَ َفَسْوَؾ 

ٍة َعلَى اْلَكاِفِرٌَن(  اْلُمْإِمِنٌَن أَِعزَّ

306 

ُه(  64    178 ﴿ُكلََّما أَْوَقُدوا َناًرا لِّْلَحْرِب أَْطَفؤََها اللَـّ

  65 
َقْوا لََكفَّْرَنا َعْنُهْم  ﴿َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتَّ

َباِتِهمْ  ٌِّ  ( َس
143 

ِعٌِم(﴿َوأَلَْدَخْلَناُهْم َجنَّ  65    334 اِت النَّ

  67 
بِّكَ  َك ِمن رَّ ٌْ ُسوُل َبلِّْػ َما أُنِزَل إِلَ َها الرَّ ٌُّ ا أَ ٌَ َوإِن   ﴿

 لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْؽَت ِرَسالََتُه(
150 

  68 
ٍء َحتَّىَٰ ُتِقٌُموا  ًْ ا أَْهَل اْلِكَتاِب لَْسُتْم َعلَىَٰ َش ٌَ ﴿قُْل 

ْوَراَة َواْْلِنِجٌَل(  التَّ
75 

  77 
ِبُعوا أَْهَواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمن َقْبُل  ﴿ َواَل َتتَّ
بٌِِل (  َوأََضلُّوا َكثًٌِرا َوَضلُّوا َعن َسَواِء السَّ

63 

  85 
ُه ِبَما َقالُوا َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها  ﴿َفؤََثاَبُهُم اللَـّ

 اأْلَْنَهاُر(
95 

ا َرَزَقُكُم اللَّ  88   ًبا( ﴿ َوُكلُوا ِممَّ ٌِّ  389 ـُه َحاَلاًل َط

  91 
َنُكُم اْلَعَداَوَة  ٌْ ٌُوِقَع َب َطاُن أَن  ٌْ ٌُِرٌُد الشَّ َما  ﴿ إِنَّ

 َواْلَبْؽَضاَء ( 
90 

ُه ِمن َبِحٌَرٍة َواَل َساِبَبٍة( 103    369 ﴿ َما َجَعَل اللَـّ

ٌَّدتَُّك بُِروِح اْلقُُدِس(  110    121 ﴿إِْذ أَ

  112 
َم َهْل ﴿إْذ َقاَل الْ  ٌَ ا ِعٌَسى اْبَن َمْر ٌَ ٌُّوَن  َحَواِر

َماِء( َن السَّ َنا َماِبَدًة مِّ ٌْ َل َعلَ ٌَُنزِّ ْسَتِطٌُع َربَُّك أَن  ٌَ 
146 
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 114 المابدة 5
َنا  ٌْ َنا أَنِزْل َعلَ ُهمَّ َربَّ َم اللَـّ ٌَ ﴿َقاَل ِعٌَسى اْبُن َمْر

َماءِ  َن السَّ  ( َماِبَدًة مِّ
82 

ُكْم(﴿َقاَل اللَّ  115   ٌْ لَُها َعلَ  146 ـُه إِنًِّ ُمَنزِّ

  116  ) َس لًِ ِبَحقٍّ ٌْ ُكوُن لًِ أَْن أَقُوَل َما لَ ٌَ  360 ﴿ َما 

 234 ﴿إاِلَّ َما أََمْرَتنًِ ِبِه(  117  

  230 
ِهَما  ٌْ ُه َعلَ َخافُوَن أَْنَعَم اللَـّ ٌَ ﴿َقاَل َرُجاَلِن ِمَن الَِّذٌَن 

ِهُم اْلَبا ٌْ ُكْم َؼالُِبوَن( اْدُخلُوا َعلَ  َب َفإَِذا َدَخْلُتُموهُ َفإِنَّ
265 

لَُماِت َوالنُّوَر(  1    369 ﴿ َوَجَعَل الظُّ

 369 ﴿ َوَجَعْلَنا اأْلَْنَهاَر َتْجِري ِمن َتْحتِِهْم(  6  

ن(  6   اُهْم ِفً اأْلَْرِض َما لَْم ُنَمكِّ نَّ كَّ  378 ﴿مَّ

ٌُْطعَ  14   ٌُْطِعُم َواَل   102 ُم(﴿ َوُهَو 

  25 
كَ  ٌْ ْسَتِمُع إِلَ ٌَ ن  ًة  ﴿َوِمْنُهم مَّ َوَجَعْلَنا َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم أَِكنَّ

ْفَقُهوهُ َوِفً آَذاِنِهْم َوْقًرا(  ٌَ  أَن 
210-277 

 350 ( ﴿َنبُِّبونًِ ِبِعْلمٍ  33  

ْسَتِوي اأْلَْعَمىَٰ َواْلَبِصٌُر(   50   ٌَ  37 ﴿ قْل َهْل 

  55 
لَِك نُ  اِت َولَِتْسَتبٌَِن َسبٌُِل ﴿ َوَكَذَٰ ٌَ ُل اْْل َفصِّ

 اْلُمْجِرِمٌَن( 
358 

 392 ﴿َولَِتْسَتِبٌَن َسبٌُِل اْلُمْجِرِمٌَن( 55  

  56 
﴿قُْل إِنًِّ ُنِهٌُت أَْن أَْعُبَد الَِّذٌَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن 

ِه(  اللَـّ
330 

  68 
َطاُن َفاَل َتْقُعدْ  ٌْ نََّك الشَّ ٌَ ٌُنِس ا  ْكَرىَٰ َمَع  ﴿ َوإِمَّ َبْعَد الذِّ

الِِمٌَن (   اْلَقْوِم الظَّ
108 

ْر ِبِه أَن ُتْبَسَل َنْفٌس بَِما َكَسَبْت( 70    36 ﴿ َوَذكِّ

ِبَك الَِّذٌَن أُْبِسلُوا ِبَما َكَسُبوا( 70   ٰـَ  36 ﴿أُولَ

َراَن(  71   ٌْ اِطٌُن فًِ اأْلَْرِض َح ٌَ  178 ﴿َكالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشَّ

  73 
ٌُنَفُخ ِفً  ﴿ َقْولُُه اْلَحقُّ  ْوَم  ٌَ َولَُه اْلُمْلُك 

ورِ  َهاَدِة (  الصُّ ِب َوالشَّ ٌْ  َعالُِم اْلَؽ
244 

  79 
َماَواِت  ًَ لِلَِّذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِه ﴿إِنًِّ َوجَّ

 َواأْلَْرَض( 
148 

ْفٍس َواِحَدٍة( 96    83 ﴿َوُهَو الَِّذي أَنَشؤَُكم مِّن نَّ

َها() 104   ٌۡ ًَ َفَعلَ  36 َفَمۡن أَۡبَصَر َفلَِنۡفِسِهۦۖ َوَمۡن َعِم

ٌُْإِمُنوَن( 109   َها إَِذا َجاَءْت اَل  ٌُْشِعُرُكْم أَنَّ  327-101 ﴿َوَما 

  114 
ٌل مِّن  ُه ُمَنزَّ ْعلَُموَن أَنَّ ٌَ َناُهُم اْلِكَتاَب  ٌْ ﴿ َوالَِّذٌَن آَت

بَِّك بِاْلَحقِّ (  رَّ
146 
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ْت َكلَِمُت َربَِّك(  115 األنعام  6  39 ﴿َوَتمَّ

َناهُ  122   ٌْ ٌَ ًتا َفؤَْح ٌْ  47 ( ﴿ أََوَمن َكاَن َم

ْلَت لََنا( 128    119 ﴿َوَبلَْؽَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّ

ا َقْومِ  135   ٌَ َٰ  اْخ٤٧َُٮا )قُْل   267 (٦َََّك٩َذُِس٥ْ  ََعَ

 251 ﴿َهلُمَّ ُشَهَداَءُكُم(  150  

ْن إِْماَلٍق(﴿َواَل  151    222 َتْقُتلُوا أَْواَلَدُكم مِّ

ٍء ( 164   ًْ ِه أَْبِؽً َرّبًا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َش َر اللَـّ ٌْ  387 ﴿ قُْل أََؼ

اُكْم ِفً اأْلَْرِض( 10 األعراؾ  7 نَّ  144 ﴿َولََقْد َمكَّ

 84 ﴿ َقاَل إِنََّك ِمَن اْلُمنَظِرٌَن ( 15  

  16 
َتِنً أَلَْقُعَدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك ﴿َقاَل َفِبَما أَْؼَوٌْ 

 اْلُمْسَتِقٌَم(
343-354-360-405 

  20 
ْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي  ٌُ َطاُن لِ ٌْ ﴿فَوْسَوَس لَُهَما الشَّ

 َعْنُهَما ِمن َسْوآِتِهَما(
233-277 

 189 ﴿َوَقاَسَمُهَما إِنًِّ لَُكَما لَِمَن النَّاِصِحٌَن(  21  

ٌَُواِري َسْوآتُِكمْ ﴿قد أنَزْلنَ  26   ُكْم لَِباًسا  ٌْ  82 ( ا َعلَ

َن اْلَجنَِّة( 27   ُكم مِّ ٌْ  28 ﴿َكَما أَْخَرَج أََبَو

َذا( 43   ٰـَ ِه الَِّذي َهَداَنا لَِه  275 ﴿اْلَحْمُد لِلَـّ

 235 ﴿َوُهم ِباْْلِخَرِة َكافُِروَن( 45  

 72 ﴿َقالُوا َما أَْؼَنىَٰ َعنُكْم َجْمُعُكْم(  48  

ْطلُُبُه َحثًٌِثا 54   ٌَ َهاَر  َل النَّ ٌْ ٌُْؽِشً اللَّ ﴿ ) 103 

 61 ﴿ َواَل ُتْفِسُدوا ِفً اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها( 56  

ٌٍِّت( 57    74 ﴿َحتَّىَٰ إَِذا أََقلَّْت َسَحاًبا ثَِقااًل ُسْقَناهُ لَِبلٍَد مَّ

 150 ﴿أَُبلُِّؽُكْم ِرَسااَلِت َربًِّ( 68  

ِخُذوَن( 74   أَُكْم ِفً اأْلَْرِض َتتَّ  151 ﴿َوَبوَّ

ٌُوًتا( 74    376-334 ﴿ َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُب

اَقَة َوَعَتْوا( 77    395 ﴿َفَعَقُروا النَّ

  79 
ا َقْوِم لََقْد أَْبلَْؽُتُكْم ِرَسالََة  ٌَ ﴿َفَتَولَّىَٰ َعْنُهْم َوَقاَل 

 َربًِّ(
335 

  85 
اَس ﴿َفؤَْوفُوا اْلكَ  َل َواْلِمٌَزاَن َواَل َتْبَخُسوا النَّ ٌْ

اَءُهمْ  ٌَ  ( أَْش
341-366 

َرُكْم( 86    142 ﴿إِْذ ُكنُتْم َقلٌِاًل َفَكثَّ
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 88 األعراؾ  7

﴿َقاَل اْلَمََلُ الَِّذٌَن اْسَتْكَبُروا ِمن َقْوِمِه لَُنْخِرَجنََّك 
تِنَ  ٌَ ُب َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعَك ِمن َقْر ٌْ ا ُشَع ا أَْو ٌَ

ا َكاِرِهٌَن( لََتُعوُدنَّ ِفً ِملَِّتَنا  َقاَل أََولَْو ُكنَّ

313 

 93 ﴿أَْبلَْؽُتُكْم ِرَسالََة َربًِّ(  93  

َبِة اْلَحَسَنَة(  95   ٌِّ ْلَنا َمَكاَن السَّ  367 ﴿ ُثمَّ َبدَّ

  103 
اتَِنا إِلَىَٰ ِفْرَعوْ  ٌَ وَسىَٰ ِبآ َن ﴿ ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّ

 َوَملَِبِه َفَظلَُموا ِبَها ( 
301 

 53 ﴿َقالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ َوأَْرِسْل فًِ اْلَمَداِبِن َحاِشِرٌَن(  111  

ْعَملُوَن( 118   ٌَ  37 ﴿ َوَبَطَل َما َكاُنوا 

َنا َصْبًرا( 126   ٌْ  73 ﴿أَْفِرْغ َعلَ

ْعُكفُوَن َعلَىَٰ أَصْ  138   ٌَ  278 َناٍم لَُّهْم(﴿َفؤََتْوا َعلَىَٰ َقْوٍم 

ا ُهْم ِفٌِه(  139   ٌر مَّ ُإاَلِء ُمَتبَّ ٰـَ  197-124 ﴿إِنَّ َه

ًها( 140   ٰـَ ِه أَْبِؽٌُكْم إِلَ َر اللَـّ ٌْ  335 ﴿ َقاَل أََؼ

لًَة( 142   ٌْ  356 ﴿ َفَتمَّ ِمٌَقاُت َربِِّه أَْرَبِعٌَن لَ

 42 ﴿َجاَء ُموَسىَٰ لِِمٌَقاِتَنا( 143  

ِدٌِهْم (﴿ َولَمَّ  149   ٌْ  244 ا ُسقَِط ِفً أَ

  150 
ا َرَجَع ُموَسىَٰ إِلَىَٰ َقْوِمِه َؼْضَباَن أَِسًفا َقاَل  ﴿َولَمَّ

 أََعِجْلُتْم أَْمَر َربُِّكْم(  ِبْبَسَما َخلَْفُتُموِنً ِمن َبْعِدي
343 

 334-320 ﴿َواْخَتاَر ُموَسىَٰ َقْوَمُه َسْبِعٌَن َرُجاًل(  155  

َنا إِلَىَٰ ُموَسىَٰ إِِذ اْسَتْسَقاهُ َقْوُمُه(﴿ َوأَوْ  160   ٌْ  171 َح

 38 ﴿ أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعَل اْلُمْبِطلُوَن ( 173  

َطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَؽاِوٌَن (  175   ٌْ  94 ﴿ َفؤَْتَبَعُه الشَّ

َبَع َهَواهُ  176   ُه أَْخلََد إِلَى اأْلَْرِض َواتَّ ِكنَّ ٰـَ  49 (  ﴿ َولَ

ْعلَُموَن( 182   ٌَ ُث اَل  ٌْ ْن َح  169 ﴿ َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّ

َها لَِوْقِتَها إاِلَّ ُهَو( 187   ٌَُجلٌِّ  125 ﴿اَل 

 234 ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِؾ( 199  

 282-276 ﴿َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن َفاْسَتِمُعوا لَُه(  204 طه  7

(﴿ َكَما أَْخَرجَ  5 األنفال  8 ِتَك ِباْلَحقِّ ٌْ  47 َك َربَُّك ِمن َب

ٌُْبِطَل اْلَباِطَل(  8   ٌُِحقَّ اْلَحقَّ َو  37 ﴿ لِ

 213 َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن( ﴿ 8  

ُكْم َفاْسَتَجاَب لَُكْم( 9    176 ﴿إِْذ َتْسَتِؽٌُثوَن َربَّ

َطاِن( 11   ٌْ ٌُْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّ  230 ﴿َو
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 372 ﴿ َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن( 12  األنفال 8

ِد اْلَكاِفِرٌَن( 18   ٌْ َه ُموِهُن َك لُِكْم َوأَنَّ اللَـّ  92 ﴿َذَٰ

َْسَمَعُهْم( 23   ًرا ألَّ ٌْ ُه فٌِِهْم َخ  59 ﴿َولَْو َعلَِم اللَـّ

ٌُْحٌٌُِكمْ  24   ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما  ِه َولِلرَّ  47 (                                                     ﴿ اْسَتِجٌُبوا لِلَـّ

ْقُتلُوَك( 30   ٌَ ْثبُِتوَك أَْو  ٌُ  40 ﴿لِ

ٌُنِِهْم( 33   َقلِّلُُكْم ِفً أَْع ٌُ  141 ﴿َو

 85 ( ﴿لْو أَنَفْقَت َما ِفً اأْلَْرِض َجِمًٌعا 36  

  43 
ُه ِفً َمَناِمَك َقلٌِاًل  ٌُِرٌَكُهُم اللَـّ لَْو أََراَكُهْم وَ   ﴿إْذ 

 َكِثًٌرا لََّفِشْلُتْم(
100-112 

ْن َخْلَفُهْم(  57   ْد ِبِهم مَّ  134 ﴿َفَشرِّ

ةٍ  60   ا اْسَتَطْعُتم مِّن قُوَّ وا لَُهم مَّ  68 (  ﴿ َوأَِعدُّ

ْعلَُمُهْم(  60   ٌَ ُه   359-156 ﴿اَل َتْعلَُموَنُهُم اللَـّ

ُه َعنُكمْ  66    128 (﴿اْْلَن َخفََّؾ اللَـّ

ٌُْثِخَن ِفً اأْلَْرِض( 67    40 ﴿َحتَّىَٰ 

َه ُمْخِزي اْلَكاِفِرٌَن ( 2 التوبة  9  48 ﴿ َوأَنَّ اللَـّ

ُر ُمْعِجِزي( 2   ٌْ ُكْم َؼ  67 ﴿َواْعلَُموا أَنَّ

ِهْم َعْهَدُهمْ  4   ٌْ وا إِلَ  297 (  ﴿َفؤَِتمُّ

  4 
َن اْلُمْشِرِكٌنَ  نقُُصوُكْم  ﴿إاِلَّ الَِّذٌَن َعاَهدتُّم مِّ ٌَ ُثمَّ لَْم 

ًبا( ٌْ  َش
341 

ًبا( 4   ٌْ نقُُصوُكْم َش ٌَ  377 ﴿ُثمَّ لَْم 

 360-354-199 ﴿َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد( 5  

ُهْم( 6   ٌَ َه َفَنِس  109 ﴿َنُسوا اللَـّ

َن اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرهُ( 6    166 ﴿َوإِْن أََحٌد مِّ

ٌُْرُضوَنُكم بِؤَْفَواِهِهْم( 8   ﴿ 56 

ٍة ( 13   َل َمرَّ  386 ﴿ َوُهم َبَدُءوُكْم أَوَّ

ِه( 18   ْعُمُر َمَساِجَد اللَـّ ٌَ َما   396 ﴿إِنَّ

  25 

ُه ِفً َمَواِطَن َكِثٌَرةٍ  ْوَم   ﴿ لََقْد َنَصَرُكُم اللَـّ ٌَ َو
نٍ  ٌْ ًبا إِْذ أَْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفلَ   ُحَن ٌْ ْم ُتْؽِن َعنُكْم َش

ُتم  ٌْ ُكُم اأْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ ٌْ َوَضاَقْت َعلَ
ْدِبِرٌَن(  مُّ

67-305 

َب الَِّذٌَن َكَفُروا(  26    138 ﴿َوَعذَّ

ٌِن ُكلِِّه( 33   ٌُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ  66 ﴿لِ

ٌُْإِمُنوَن  45   ْسَتؤِْذُنَك الَِّذٌَن اَل  ٌَ َما  ِه(﴿إِنَّ  165 ِباللَـّ
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ُه انِبَعاَثُهْم َفَثبََّطُهْم( 46 التوبة  9 ِكن َكِرَه اللَـّ ٰـَ  125 ﴿َولَ

اُعوَن لَُهْم( 47    277 ﴿َوِفٌُكْم َسمَّ

اَلَة إاِلَّ َوُهْم ُكَسالَىَٰ ( 54   ؤُْتوَن الصَّ ٌَ  384 ﴿ اَل 

ٌُْإمِ  61   ِه َو ٌُْإِمُن ِباللَـّ ٍر لَُّكْم  ٌْ  231 ُن لِْلُمْإِمِنٌَن(﴿قُْل أُُذُن َخ

ُبُهم( 64   ِهْم ُسوَرةٌ ُتَنبِّ ٌْ َل َعلَ ْحَذُر اْلُمَناِفقُوَن أَن ُتَنزَّ ٌَ ﴿ 330 

  74 
ُه َوَرُسولُُه ِمن  ﴿َوَما َنَقُموا إاِلَّ أَْن أَْؼَناُهُم اللَـّ

 َفْضلِِه(
72 

َه( 75   ْن َعاَهَد اللَـّ  188 ﴿َوِمْنُهم مَّ

ا آَتا 76    298 ُهم مِّن َفْضلِِه َبِخلُوا بِِه(﴿َفلَمَّ

َه َما َوَعُدوهُ  77    96 ( ﴿ ِبَما أَْخلَفُوا اللَـّ

ْلَقْوَنُه( 77   ٌَ ْوِم  ٌَ  341 ﴿َفؤَْعَقَبُهْم ِنَفاًقا ِفً قُلُوِبِهْم إِلَىَٰ 

ْنُهْم( 83   ُه إِلَىَٰ َطابَِفٍة مِّ َجَعَك اللَـّ  390 ﴿َفإِن رَّ

 66 أَْمَوالُُهْم( ﴿َواَل ُتْعِجْبكَ  85  

  100 

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِرٌَن َواأْلَنَصاِر  اِبقُوَن اأْلَوَّ ﴿َوالسَّ
ُه َعْنُهْم  ًَ اللَـّ ِض َبُعوُهم ِبإِْحَساٍن رَّ َوالَِّذٌَن اتَّ

 َوَرُضوا َعْنُه(

256 

ًٌِّبا( 102    61 ﴿ َخلَُطوا َعَماًل َصالًِحا َوآَخَر َس

 74 ِهْم(﴿ُمْقِنِعً ُرُءوسِ  102  

ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه( 104   ْقَبُل التَّ ٌَ َه ُهَو  ْعلَُموا أَنَّ اللَـّ ٌَ  253 ﴿أَلَْم 

َه َوَرُسولَُه( 107    184 ﴿َوإِْرَصاًدا لَِّمْن َحاَرَب اللَـّ

  108 
ْوٍم أََحقُّ  ٌَ ِل  ْقَوىَٰ ِمْن أَوَّ َس َعلَى التَّ ﴿ لََّمْسِجٌد أُسِّ

 أَن َتقُوَم ِفٌِه ( 
268 

  109 

ِه  اَنُه َعلَىَٰ َتْقَوىَٰ ِمَن اللَـّ ٌَ َس ُبْن ﴿ أََفَمْن أَسَّ
اَنُه َعلَىَٰ َشَفا  ٌَ َس ُبْن ْن أَسَّ ٌر أَم مَّ ٌْ َوِرْضَواٍن َخ

 ُجُرٍؾ َهاٍر(

120 

  114 
ْوِعَدٍة  ﴿َوَما َكاَن اْسِتْؽَفاُر إِْبَراِهٌَم أِلَِبٌِه إاِلَّ َعن مَّ

ٌَّاهُ(   َوَعَدَها إِ
257 

  118 

اَلَثِة الَِّذٌَن ُخلِّفُوا َحتَّىَٰ إَِذا َضاَقْت  ﴿َوَعلَى الثَّ
ِهْم  ٌْ ِهُم اأْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعلَ ٌْ َعلَ

ِه ُثمَّ  ٌْ ِه إاِلَّ إِلَ أَنفُُسُهْم َوَظنُّوا أَن الَّ َمْلَجؤَ ِمَن اللَـّ
ُتوُبوا(  ٌَ ِهْم لِ ٌْ  َتاَب َعلَ

262-305 

ْرَؼُبوا ِبؤَنفُِسِهْم َعن نَّْفِسِه( ﴿َواَل  120   ٌَ 228 

 39 )واتممناها بعشر( 126  

  128 
ِه َما  ٌْ ْن أَنفُِسُكْم َعِزٌٌز َعلَ ﴿لََقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل مِّ

ْم(  َعنِتُّ
69 
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 129 ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر(  ﴿ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعلَى اْلَعْرشِ  3 ٌونس  10

 206 من َقْبلِه(  ﴿فقد لبَث فٌكم ُعُمراً  16  

ٌُِّرُكْم ِفً اْلَبرِّ َواْلَبْحِر( 22   ٌَُس  115 ﴿ُهَو الَِّذي 

  24 
َماِء َفاْخَتلََط ِبِه َنَباُت  ﴿َكَماٍء أَنَزْلَناهُ ِمَن السَّ

 اأْلَْرِض( 
231 

ا أَْسلََفْت(  30    59 ﴿ُهَنالَِك َتْبلُو ُكلُّ َنْفٍس مَّ

ْومَ  35   ٌَ ٤ًَْ  ُُيَْمَٰ  )  267  (َ٭ة ِػ ٩َةرِ َصَ٭٪٥ٍَّ َٔ

  35 
ْهِدي لِْلَحقِّ  ٌَ ُه  ْهِدي إِلَى اْلَحقِّ   ﴿قُِل اللَـّ ٌَ أََفَمن 

َبعَ  ٌُتَّ  ( أََحقُّ أَن 
276 

  44 
اَس  ِكنَّ النَّ ٰـَ ًبا َولَ ٌْ اَس َش ْظلُِم النَّ ٌَ َه اَل  ﴿ إِنَّ اللَـّ

ْظلُِموَن( ٌَ  أَنفَُسُهْم 
374 

  81 
ا أَْلَقوْ  ْحرُ ﴿ َفلَمَّ إِنَّ  ا َقاَل ُموَسىَٰ َما ِجْبُتم ِبِه السِّ

ْبِطلُُه(  ٌُ َه َس  اللَـّ
37 

 50 ﴿َحتَّىَٰ إَِذا أَْدَرَكُه اْلَؽَرُق(  90  

 95 ﴿َفؤَْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدهُ( 90  

أَ ِصْدٍق( 93   ْأَنا َبِنً إِْسَرابٌَِل ُمَبوَّ  151 ﴿َولََقْد َبوَّ

اَبُهْم( ﴿أاََل  5 هود  11 ٌَ ْسَتْؽُشوَن ثِ ٌَ  175  ِحٌَن 

  6 
ُهمْ  أاََل ُبْعًدا لَِّعاٍد َقْوِم   ﴿أاََل إِنَّ َعاًدا َكَفُروا َربَّ

 ُهوٍد(
335 

ٌُْبَخُسونَ  15    366 ( ﴿ َوُهْم ِفٌَها اَل 

  28 

بًِّ  َنٍة مِّن رَّ ٌِّ ُتْم إِن ُكنُت َعلَىَٰ َب ٌْ ا َقْوِم أََرأَ ٌَ ﴿ َقاَل 
ُكْم َوآَتانِ  ٌْ ٌَْت َعلَ ْن ِعنِدِه َفُعمِّ ً َرْحَمًة مِّ

 أَُنْلِزُمُكُموَها َوأَنُتْم لََها َكاِرُهوَن ( 

106-139 

ا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفؤَْكَثْرَت ِجَدالََنا( 32   ٌَ  77 ﴿ َقالُوا 

ُكْم ( 34   ٌَ ٌُْؽِو ٌُِرٌُد أَن  ُه   73 ﴿ إِن َكاَن اللَـّ

ِن( ﴿قُْلَنا اْحِملْ  40   ٌْ ِن اْثَن ٌْ  303 فٌَِها ِمن ُكلٍّ َزْوَج

 390-316 َوَقاَل اْرَكُبوا ِفٌَها( ﴿ 41  

ْعِصُمِنً(  43   ٌَ  35 ﴿ َقاَل َسآِوي إِلَىَٰ َجَبل 

 397 ﴿َوِؼٌَض اْلَماُء(  44  

  47 
َس لًِ ِبِه  ٌْ ﴿َقاَل َربِّ إِنًِّ أَُعوُذ ِبَك أَْن أَْسؤَلََك َما لَ

 ِعْلٌم(
337 

اِت َربِِّهْم(  59   ٌَ  316 ﴿َجَحُدوا بِآ

 174 ﴿َواْسَتْعَمَرُكْم ِفٌَها(  61  
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 361 ﴿أاََل إِنَّ َثُموَد َكَفُروا َربَُّهْم( 68 هود  11

  77 
ا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوًطا ِسًَء بِِهْم َوَضاَق ِبِهْم  ﴿َولَمَّ

 َذْرًعا( 
305 

ا تَ  91   مَّ  398 قُوُل( ﴿َما َنْفَقُه َكثًٌِرا مِّ

اَمِة َفؤَْوَرَدُهُم النَّاَر(  98   ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ْقُدُم َقْوَمُه  ٌَ  ﴿ 111-398 

ا الَِّذٌَن ُسِعُدوا َفِفً اْلَجنَّةِ  108    202 (  ﴿َوأَمَّ

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتلَِؾ ِفٌِه(  110   ٌْ  243 ﴿ َولََقْد آَت

ٌُْذهِ  114   ٌَِّباِت( ﴿ إِنَّ اْلَحَسَناِت   256 ْبَن السَّ

َبَع الَِّذٌَن َظلَُموا َما أُْتِرفُوا ِفٌِه(  116    38 ﴿َواتَّ

ٌُوُسَؾ أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا( 9 ٌوسؾ  12  373 ﴿اْقُتلُوا 

  11 
ا لَُه  ٌُوُسَؾ َوإِنَّ ا أََباَنا َما لََك اَل َتؤَْمنَّا َعلَىَٰ  ٌَ ﴿َقالُوا 

 لََناِصُحوَن(
309 

ا َذَهُبوا بِِه(﴿فَ  15    229 لَمَّ

ا َذَهُبوا بِِه(  15    229 ﴿َفلَمَّ

لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا(  18    133 ﴿َبْل َسوَّ

اَرةٌ َفؤَْرَسلُوا َواِرَدُهْم َفؤَْدلَىَٰ َدْلَوهُ  19   ٌَّ  50 ( ﴿ َوَجاَءْت َس

 77 ﴿أَْكِرِمً َمْثَواهُ(  21  

ُه َربًِّ أَْحسَ  23    44 َن َمْثَواَي( ﴿إِنَّ

 206-116 ﴿َوَؼلََّقِت اأْلَْبَواَب(  23  

  25 
ا  ٌَ ْت َقِمٌَصُه ِمن ُدُبٍر َوأَْلَف ﴿َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ

َدَها لََدى اْلَباِب( ٌِّ  َس
335-357 

 185 ﴿َقاَل هً َراَوَدْتِنً َعن نَّْفِسً(  26  

ْفِسهِ  30   ا(  ﴿ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نَّ  203 َقْد َشَؽَفَها ُحّبً

َنُه أَْكَبْرَنُه( 31   ٌْ ا َرأَ  76 ﴿َفلَمَّ

اِن(  36   ٌَ ْجَن َفَت  315 ﴿َوَدَخَل َمَعُه السِّ

َطاُن ِذْكَر َربِِّه( 42   ٌْ  108 ﴿َفؤَنَساهُ الشَّ

  43 
ا  ٌَ ْإ اَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ ٌَ َها اْلَمََلُ أَْفُتونًِ ِفً ُرْإ ٌُّ ا أَ ٌَ  ﴿

 ُبُروَن ( َتعْ 
281 

ُئ َنْفِسً(  53    122 ﴿َوَما أَُبرِّ

 168 ﴿َوَقاَل اْلَملُِك اْبُتوِنً بِِه أَْسَتْخلِْصُه لَِنْفِسً( 54  

  58 
ِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم لَُه  ٌْ ٌُوُسَؾ َفَدَخلُوا َعلَ ﴿َوَجاَء إِْخَوةُ 

 ُمنِكُروَن(
265 

ِه إاِلَّ  64   ٌْ  385 َكَما أَِمنُتُكْم َعلَىَٰ أَِخٌِه ﴿َقاَل َهْل آَمُنُكْم َعلَ
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 ِمن َقْبُل(

ِه أََخاهُ(  69 ٌوسؾ  12 ٌْ ٌُوُسَؾ آَوىَٰ إِلَ ا َدَخلُوا َعلَىَٰ   265-34 ﴿َولَمَّ

  70 
َة ِفً َرْحِل  ٌَ َقا ا َجهََّزُهم ِبَجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ ﴿ َفلَمَّ

 (  أَِخٌهِ 
125 

  70 
ا َجهََّزُهم ِبَجَهازِ  ْن ﴿ َولَمَّ ِهْم َقاَل اْبُتوِنً ِبؤٍَخ لَُّكم مِّ

 أَِبٌُكْم (
125 

  76 
تِِهْم َقْبَل ِوَعاِء أَِخٌِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمن  ٌَ ﴿َفَبَدأَ ِبؤَْوِع

 ِوَعاِء أَِخٌِه(
163-168 

َشاُء(  76   ن نَّ  371 ﴿ نْرَفُع َدَرَجاٍت مَّ

َة( 82   ٌَ  102 ﴿ َواْسؤَِل اْلَقْر

ا بَ  87   ٌَ ٌُوُسَؾ َوأَِخٌِه( ﴿ ُسوا ِمن  ًَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ  273 نِ

  94 
ا َفَصلَِت اْلِعٌُر َقاَل أَُبوُهْم إِنًِّ أَلَِجُد ِرٌَح  ﴿ َولَمَّ

 لَْواَل أَن ُتَفنُِّدوِن (  ٌُوُسؾَ 
140 

ِه أََخاهُ( 96   ٌْ ٌُوُسَؾ آَوىَٰ إِلَ ا َدَخلُوا َعلَىَٰ   315 ﴿َولَمَّ

 175 ُر لَُكْم َربًِّ( ﴿اْسَتْؽفِ  97  

ِه( 99   ٌْ ِه أََبَو ٌْ  34 ﴿آَوىَٰ إِلَ

ْجِن(  100    311 ﴿َوَقْد أَْحَسَن بًِ إِْذ أَْخَرَجِنً ِمَن السِّ

الِِحٌَن( 101    78 ﴿َتَوفَّنًِ ُمْسلًِما َوأَْلِحْقنًِ ِبالصَّ

  
43-
46 

ًٌّا ( ﴿ ُثمَّ لََنْحُن أَْعلَُم ِبالَِّذٌَن ُهْم أَْولَىَٰ بَِها   204 ِصلِ

  
43-
46 

 205 ﴿َسْبٌع ِعَجاٌؾ َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر(

َتَجاِوَراتٌ  4 الرعد 13  183 ( ﴿ َوِفً اأْلَْرِض قَِطٌع مُّ

ُل َبْعَضَها َعلَىَٰ َبْعٍض ِفً اأْلُُكِل ( 6    140 ﴿َوُنَفضِّ

َبِة(  6   ٌِّ ْسَتْعِجلُوَنَك ِبالسَّ ٌَ  174 ﴿َو

  6 
َوإِنَّ   بََّك لَُذو َمْؽِفَرٍة لِّلنَّاِس َعلَىَٰ ُظْلِمِهمْ ﴿َوإِنَّ رَ 

 َربََّك لََشِدٌُد اْلِعَقاِب(
261 

 397 ﴿َوَما َتِؽٌُض اأْلَْرَحاُم( 8  

ِه( 11   ْحَفُظوَنُه ِمْن أَْمِر اللَـّ ٌَ ﴿ 285-288 

  12 
ٌُنِشُا  ٌُِرٌُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َو ﴿َُهَو الَِّذي 

َقاَل (ال َحاَب الثِّ  سَّ
83 

  17 
ا ًٌ اِب ُل َزَبًدا رَّ ٌْ ِه   ﴿َفاْحَتَمَل السَّ ٌْ ٌُوِقُدوَن َعلَ ا  َوِممَّ

ْثلُُه( ٍة أَْو َمَتاٍع َزَبٌد مِّ ٌَ اِر اْبِتَؽاَء ِحْل  ِفً النَّ
179 

ْمَس َواْلَقَمَر( ﴿ 22   َر الشَّ  131 َوَسخَّ

ٌَِّرْت بِ  31    133 ِه اْلِجَباُل(﴿َولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُس
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 33 الرعد 13
وا َعِن  ٌَِّن لِلَِّذٌَن َكَفُروا َمْكُرُهْم َوُصدُّ ﴿ َبْل ُز

ِبٌِل (  السَّ
258 

  37 

ا ًٌّ لَِك أَنَزْلَناهُ ُحْكًما َعَربِ َبْعَت   ﴿َوَكَذَٰ َولَِبِن اتَّ
ِه  أَْهَواَءُهم َبْعَد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن اللَـّ

ًٍّ َواَل َواٍق( ِمن   َولِ

272 

ٌُْثِبُت( 39   َشاُء َو ٌَ ُه َما  ْمُحو اللَـّ ٌَ ﴿ 40 

ْن آِل فِْرَعْونَ  6 إبراهٌم  14  81 ( ﴿إِْذ أَنَجاُكم مِّ

ُهْم ِفً أَْفَواِهِهْم(  9   ٌَ ِد ٌْ وا أَ  236 ﴿َفَردُّ

ُتُموَنا( 12   ٌْ  33 ﴿َولََنْصِبَرنَّ َعلَىَٰ َما آَذ

ُكُم اأْلَْرَض ِمن َبْعِدِهْم(﴿َولَُنْسكِ  14    335-100 َننَّ

ُكْم َفؤَْخلَْفُتُكْم( 22   َه َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعدتُّ  97 ﴿ إِنَّ اللَـّ

 46 ﴿َوأََحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر(  28  

ْعُبَد اأْلَْصَنامَ  35   ًَّ أَن نَّ  211 ( ﴿َواْجُنْبِنً َوَبنِ

  37 
بَّ  ِر ِذي ﴿رَّ ٌْ ٌَِّتً بَِواٍد َؼ َنا إِنًِّ أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ

 َزْرٍع( 
310-405 

  39 
ِه الَِّذي َوَهَب لًِ َعلَى اْلِكَبِر إِْسَماِعٌَل  ﴿اْلَحْمُد لِلَـّ

َعاِء( َوإِْسَحاقَ   إِنَّ َربًِّ لََسِمٌُع الدُّ
260 

اَلةِ  40    75 ( ﴿َربِّ اْجَعْلِنً ُمِقٌَم الصَّ

 392 لَِتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل(﴿  46  

َه ُمْخلَِؾ َوْعِدِه ُرُسلَُه( 47    96 ﴿ َفاَل َتْحَسَبنَّ اللَـّ

ْلِهِهُم اأْلََمُل( 3 الحجر  15 ٌُ  79 ﴿َو

لَِك َنْسلُُكُه ِفً قُلُوِب اْلُمْجِرِمٌَن( 12    339 ﴿َكَذَٰ

َرْت أَْبَصاُرَنا( 15    132 ﴿لََقالُوا إِنََّما ُسكِّ

ْنَها ِبُمْخَرِجٌَن( 48    275 ﴿َوَما ُهم مِّ

ا ِمنُكْم َوِجلُونَ  52    275 ( ﴿َقاَل إِنَّ

وُهْم أَْجَمِعٌَن(  59   ا لَُمَنجُّ  145 ﴿إاِلَّ آَل لُوٍط إِنَّ

 206 ﴿لََعْمُرَك إّنهم لفً َسْكَرتِِهم( 72  

ِهْم( 88   ٌْ  43 ﴿َواَل َتْحَزْن َعلَ

َنا 95   ٌْ ا َكَف  375 َك اْلُمْسَتْهِزِبٌَن(﴿إِنَّ

ِه( 1 النحل  16  383 ﴿ أََتىَٰ أَْمُر اللَـّ

َل َواْلِبَؽاَل َواْلَحِمٌَر لَِتْرَكُبوَها( 8   ٌْ  390 ﴿َواْلَخ

ًة َتْلَبُسوَنَها(  14   ٌَ  167 ﴿َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحْل

وَن َوَما ُتْعلُِنوَن( 19   ْعلَُم َما ُتِسرُّ ٌَ ُه   69 ﴿َواللَـّ
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ا َحَسَنٌة( 30 النحل  16 ٌَ ْن ِذِه الدُّ ٰـَ  44 ﴿لِّلَِّذٌَن أَْحَسُنوا فًِ َه

ا َحَسَنًة( 41   ٌَ ْن ُهْم فًِ الدُّ َبنَّ  151 ﴿لَُنَبوِّ

ْكَر( 44   َك الذِّ ٌْ  296 ﴿َوأَنَزْلَنا إِلَ

ُه َوأَْهلَُه ( 49   َتنَّ ٌِّ ِه لَُنَب  123 ﴿ َقالُوا َتَقاَسُموا ِباللَـّ

  78 
َهاِتُكْم اَل َتْعلَُموَن  ُه أَْخَرَجُكم مِّن ُبُطوِن أُمَّ ﴿ َواللَـّ

ًبا(  ٌْ  َش
360 

ُه( 79   ٌُْمِسُكُهنَّ إاِلَّ اللَـّ  80 ﴿َما 

ْوَم إَِقاَمِتُكْم ( 80   ٌَ ْوَم َظْعِنُكْم َو ٌَ  76 ﴿ َتْسَتِخفُّوَنَها 

ٌُْسَتْعَتُبوَن(  84    173 ﴿ َواَل ُهْم 

ٰـَ  106   ن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا (﴿ َولَ  300 ِكن مَّ

ُه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؾ( 112    98 ﴿َفؤََذاَقَها اللَـّ

ِحٌٌم( 119    61 ﴿ َوأَْصلَُحوا إِنَّ َربََّك ِمن َبْعِدَها لََؽفُوٌر رَّ

 182 ﴿ َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتً هً: أَْحَسُن(  125  

  
45-
47 

ُه ﴿ أََفؤَِمَن الَّذِ  ْخِسَؾ اللَـّ ٌَ َباِت أَن  ٌِّ ٌَن َمَكُروا السَّ
ُث اَل  ٌْ ُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َح ٌَ ؤِْت ٌَ ِبِهُم اأْلَْرَض أَْو 

ْشُعُروَن *  ؤُْخَذُهْم ِفً َتَقلُِّبِهْم َفَما ُهم  ٌَ ٌَ أَْو 
ُكْم  ٍؾ َفإِنَّ َربَّ ؤُْخَذُهْم َعلَىَٰ َتَخوُّ ٌَ ِبُمْعِجِزٌَن * أَْو 

حِ   ٌٌم (لََرُءوٌؾ رَّ

305 

  
58-
59 

ا  ﴿َوإَِذا ُبشَِّر أََحُدُهم ِباأْلُنَثىَٰ َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدً
َتَواَرىَٰ ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشَِّر  * َوُهَو َكِظٌمٌ  ٌَ

َراِب(  ِبهِ  ُه ِفً التُّ ُدسُّ ٌَ ٌُْمِسُكُه َعلَىَٰ ُهوٍن أَْم   أَ

261 

ٌَُتبُِّروا َما عَ  7 اْلسراء  17  124 لَْوا َتْتِبًٌرا(﴿َولِ

  12 
نِ  ٌْ َت ٌَ َهاَر آ َل َوالنَّ ٌْ ِل   ﴿ َوَجَعْلَنا اللَّ ٌْ َة اللَّ ٌَ َفَمَحْوَنا آ

َهاِر ُمْبِصَرةً  َة النَّ ٌَ  ( َوَجَعْلَنا آ
243 

 106 ﴿ َوُكلَّ إِنَساٍن أَْلَزْمَناهُ َطاِبَرهُ ِفً ُعُنِقِه ( 13  

  15 
هْ  ٌَ َما  ِن اْهَتَدىَٰ َفإِنَّ َما  َتِدي لَِنْفِسهِ ﴿مَّ َوَمن َضلَّ َفإِنَّ

َها( ٌْ  ٌَِضلُّ َعلَ
263-306 

ًة أََمْرَنا ُمْتَرِفٌَها( 16   ٌَ ْهلَِك َقْر  196 ﴿َوإَِذا أََرْدَنا أَن نُّ

  19 
َها َوُهَو  ٌَ ﴿َوَمْن أََراَد اْْلِخَرَة َوَسَعىَٰ لََها َسْع

 ُمْإِمٌن(
278 

اهُ ﴿ َوَقَضىَٰ َربَُّك أاَلَّ تَ  23   ٌَّ  375 (  ْعُبُدوا إاِلَّ إِ

ْحَمِة( 24   لِّ ِمَن الرَّ  307 ﴿َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ

 102 ﴿أََفؤَْصَفاُكْم َربُُّكم ِباْلَبِنٌَن( 40  

َنا إِلَىَٰ َبِنً إِْسَراِبٌَل(  40   ٌْ  317 ﴿ َوَقَض
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َك ُرُءوَسُهْم( 51 اْلسراء  17 ٌْ ٌُْنِؽُضوَن إِلَ  84 ﴿َفَس

رِّ َعنُكْم َواَل َتْحِوٌاًل(  56   ْملُِكوَن َكْشَؾ الضُّ ٌَ  259 ﴿َفاَل 

اِت إاِلَّ َتْخِوًٌفا ( 59   ٌَ  128 ﴿ َوَما ُنْرِسُل بِاْْل

  61 
﴿َوإِْذ قُْلَنا لِْلَماَلِبَكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ 

 إِْبلٌَِس َقاَل أَأَْسُجُد لَِمْن َخلَْقَت ِطًٌنا(
336 

  62  ) ًَّ ْمَت عل َذا الَِّذي َكرَّ ٰـَ َتَك َه ٌْ  142 ﴿َقاَل أََرأَ

 177 ﴿َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهم( 64  

  70 
ْمَنا َبِنً آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفً اْلَبرِّ َواْلَبْحِر  ﴿ َولََقْد َكرَّ

) 
143 

  74 
ْتَناَك لََقْد ِكدتَّ  ًبا ﴿ َولَْواَل أَن َثبَّ ٌْ ِهْم َش ٌْ َتْرَكُن إِلَ

 َقلٌِاًل (
124 

وَنَك ِمَن اأْلَْرِض( 76   ْسَتفِزُّ ٌَ  177 ﴿لَ

اَلَة لُِدلُوِك الشَّْمِس( 78    275 ﴿أَِقِم الصَّ

ْد ِبِه َناِفلًَة( 79   ِل َفَتَهجَّ ٌْ  310 ﴿ َوِمَن اللَّ

ْحُموًدا(  79   َك َمَقاًما مَّ ْبَعَثَك َربُّ ٌَ  367 ﴿ َعَسىَٰ أَن 

َك(  86   ٌْ َنا إِلَ ٌْ  231 ﴿َولَِبن ِشْبَنا لََنْذَهَبنَّ ِبالَِّذي أَْوَح

نُبوًعا(  90   ٌَ  398 ﴿َتْفُجَر لََنا ِمَن اأْلَْرِض 

َنا ِكَسًفا(  92   ٌْ َماَء َكَما َزَعْمَت َعلَ  59 ﴿أَْو ُتْسِقَط السَّ

َماِء( 93    289 ﴿أَْو َتْرَقىَٰ ِفً السَّ

َة اْْلِنَفاِق( ﴿إًِذا 100   ٌَ َْمَسْكُتْم َخْش  80 ألَّ

َن اأْلَْرِض( 103   ُهم مِّ ْسَتفِزَّ ٌَ  207 ﴿َفؤََراَد أَن 

ًدا( 107   وَن لَِْلَْذَقاِن ُسجَّ ِخرُّ ٌَ ﴿ 275 

 142 ﴿َوَكبِّْرهُ َتْكِبًٌرا( 111  

ِه الَِّذي أَنَزَل َعلَىَٰ َعْبِدِه اْلِكَتا 1 الكهؾ  18  82 ( بَ ﴿اْلَحْمُد لِلَـّ

ْفَسَك َعلَىَٰ آَثاِرِهْم(  6    267 ﴿َفلََعلََّك َباِخٌع نَّ

  7 
ا َجَعْلَنا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزٌَنًة لََّها لَِنْبلَُوُهْم  ﴿ إِنَّ

ُهْم أَْحَسُن َعَماًل( ٌُّ  أَ
368 

  9 
ِقٌِم َكاُنوا ِمْن  ﴿أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِؾ َوالرَّ

اتَِنا  ٌَ  َعَجًبا(آ
201 

ٌِّْا لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشًدا( 10    147 ﴿َوَه

 300 ﴿ َفَضَرْبَنا َعلَىَٰ آَذاِنِهْم ِفً اْلَكْهِؾ ِسنٌَِن َعَدًدا ( 11  

ْرَفًقا( 16   ْن أَْمِرُكم مِّ ٌِّْا لَُكم مِّ ٌَُه  147 ﴿َو

ٌُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحًدا( 19    101 ﴿ َواَل 
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 20 الكهؾ  18
ٌُِعٌُدوُكْم  ﴿ ْرُجُموُكْم أَْو  ٌَ ُكْم  ٌْ ْظَهُروا َعلَ ٌَ ُهْم إِن  إِنَّ

 (  ِفً ِملَّتِِهمْ 
66 

ِهْم( 21   ٌْ لَِك أَْعَثْرَنا َعلَ  66 ﴿ َوَكَذَٰ

اۖ  28   ٌَ ۡن ِة ٱلدُّ وَٰ ٌَ َناَك َعۡنُهۡم ُتِرٌُد ِزٌَنَة ٱۡلَح ٌۡ  294-379-12 ( )َواَل َتۡعُد َع

  28 
َبَع ﴿ َواَل ُتِطْع َمْن  أَْؼَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ

 َهَواهُ(
71 

ْدُعوَن َربَُّهم( 28   ٌَ  359 ﴿ َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذٌَن 

ِن(  32   ٌْ ُجلَ َثاًل رَّ  373 ﴿ َواْضِرْب لَُهم مَّ

ٌَُحاِوُرهُ  34    184 ( ﴿َفَقاَل لَِصاِحِبِه َوُهَو 

 100 ِمنَك َمااًل َوَولًَدا( ﴿إِن َتَرِن أََنا أََقلَّ  39  

ِه َعلَىَٰ َما أَنَفَق فٌَِها( 42   ٌْ َقلُِّب َكفَّ ٌُ ﴿ 85 

َل لَُهُم اْلَعَذاَب( 58   ٌَُإاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا لََعجَّ  137 ﴿لَْو 

  63 
َطاُن أَْن  ٌْ ﴿َفإِنًِّ َنِسٌُت اْلُحوَت َوَما أَنَساِنٌُه إاِلَّ الشَّ

 أَْذُكَرهُ ( 
109 

 43 ﴿َحتَّىَٰ أُْحِدَث لََك ِمْنُه ِذْكًرا( 70  

فٌَِنِة( 71    390 ﴿َحتَّىَٰ إَِذا َرِكَبا ِفً السَّ

 99 ﴿َواَل ُتْرِهْقنًِ ِمْن أَْمِري ُعْسًرا( 73  

نَقضَّ َفؤََقاَمُه( 77   ٌَ ٌُِرٌُد أَن   76 ﴿َفَوَجَدا ِفٌَها ِجَداًرا 

ا أَْهَل قَ  77   ٌَ ٍة اْسَتْطَعَما أَْهلََها( ﴿َحتَّىَٰ إَِذا أََت ٌَ  173 ْر

ْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما( 82   ٌَ  167 ﴿َو

 94 ( ﴿ُثمَّ أَْتَبَع َسَبًبا 89  

 336-193-41 ﴿آُتونًِ ُزَبَر اْلَحِدٌِد( 96  

 210 ﴿َوَما اْسَتَطاُعوا لَُه َنْقًبا(  97  

ُموُج ِفً بَ  ﴿ 99   ٌَ ْوَمبٍِذ  ٌَ  368 ْعٍض(َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم 

ٌُْحِسُنوَن ُصْنًعا( 104   ُهْم  ْحَسُبوَن أَنَّ ٌَ  44 ﴿َوُهْم 

ا(  16 مرٌم  19 ًٌّ  362 ﴿ إِِذ انَتَبَذْت ِمْن أَْهلَِها َمَكاًنا َشْرِق

ا( 22   ًٌّ  362 ﴿َفانَتَبَذْت ِبِه َمَكاًنا َقِص

 193-41 ﴿ َفؤجاَءها المخاُض إلى ِجْذِع الّنْخلَِة(  23  

ٌِنَّ ِمَن اْلَبَشِر أََحًدا( ﴿فَ  26   ا َتَر  99 إِمَّ

ِن َصْوًما(  26   ٰـَ ْحَم  107 ﴿إِنًِّ َنَذْرُت لِلرَّ

ًٌّا 26   ْوَم إِنِس ٌَ  143 ( ﴿َفلَْن أَُكلَِّم اْل

ا بَِوالَِدِتً(  32    387 ﴿ َوَبّرً
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ًٌّا(  32 مرٌم  19 اًرا َشِق ْجَعْلِنً َجبَّ ٌَ  388 ﴿ َولَْم 

ًٌّا(﴿َوَرفَ  57    340 ْعَناهُ َمَكاًنا َعلِ

اَلَة(  59    64 ﴿ َفَخلََؾ ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌؾ أََضاُعوا الصَّ

 294 ﴿َفاْعُبْدهُ َواْصَطِبْر لِِعَباَدِتِه( 65  

  83 
اِطٌَن َعلَى اْلَكافِِرٌَن  ٌَ ا أَْرَسْلَنا الشَّ ﴿لَْم َتَر أَنَّ

ا(  ُهْم أَّزً  َتُإزُّ
55 

ِن َولًَدا(﴿ أَن َدعَ  91   ٰـَ ْحَم  369 ْوا لِلرَّ

(  5 طه  20  260 ﴿َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوىَٰ

 34 ﴿ إِنًِّ آَنْسُت َناًرا(  10  

  15 
ٌة أََكاُد أُْخفٌَِها لُِتْجَزىَٰ ُكلُّ َنْفٍس  ٌَ اَعَة آتِ ﴿ إِنَّ السَّ

)  ِبَما َتْسَعىَٰ
363 

  21  )  336 ﴿َسُنِعٌُدَها ِسٌَرَتَها اأْلُولَىَٰ

  24 )  53 ﴿اْذَهْب إِلَىَٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَؽىَٰ

ْر لًِ أَْمِري 26   سِّ ٌَ  149 (  ﴿َو

 389-46 ﴿َواْحلُْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِنً(  27  

نَسى(  52   ٌَ ٌَِضلُّ َربًِّ َواَل   395 ﴿الَّ 

 390 ﴿ُكلُوا َواْرَعْوا أَْنَعاَمُكْم(  54  

 70 َوِفٌَها ُنِعٌُدُكْم(  ﴿ ِمْنَها َخلَْقَناُكمْ  55  

ِمٌِنَك( 69   ٌَ  111-79 ﴿َوأَْلِق َما ِفً 

ُكْم ِفً ُجُذوِع النَّْخِل( 71    291-288-286-236 ﴿َوأَلَُصلَِّبنَّ

َراِط( 71    289 ﴿ َواْهِدَنا إِلَىَٰ َسَواِء الصِّ

َبًسا(  77   ٌَ  372 ﴿ َفاْضِرْب لَُهْم َطِرًٌقا ِفً اْلَبْحِر 

ْلَنا أَْوَزاًرا مِّن ِزٌَنِة اْلَقْوِم( ﴿وَ  78   ا ُحمِّ ِكنَّ ٰـَ  152 لَ

ًَ لَُه َقْواًل(  109    279 ﴿َوَرِض

ٌُْحِدُث لَُهْم ِذْكًرا 113   تَّقُوَن أَْو  ٌَ  43 ( ﴿ لََعلَُّهْم 

 188 ﴿َولََقْد َعِهْدَنا إِلَىَٰ آَدَم(  115  

 189 ﴿الَِّذٌَن َعاَهدتَّ ِمْنُهْم(  115  

  120 
ا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَىَٰ  ٌَ َطاُن َقاَل  ٌْ ِه الشَّ ٌْ ﴿َفَوْسَوَس إِلَ

 ) ْبلَىَٰ ٌَ  َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ 
277-233 

 35 ﴿ َفَبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما(  121  

َبَع ُهَداَي(  123    94 ﴿َفَمِن اتَّ
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 131 طه  20
َك إِلَىَٰ  ٌْ َن ٌْ نَّ َع ْنُهْم  ﴿َواَل َتُمدَّ ْعَنا ِبِه أَْزَواًجا مِّ َما َمتَّ
ا(  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ  َزْهَرَة اْلَح

158 

َها(  132   ٌْ اَلِة َواْصَطِبْر َعلَ  234 ﴿ َوْأُمْر أَْهلََك ِبالصَّ

 45 ﴿َوالَِّتً أَْحَصَنْت َفْرَجَها(  9 األنبٌاء 21

 298-62 ﴿ َوأَْصلَْحَنا لَُه َزْوَجُه( 9  

ٍة( ﴿َوَكمْ  11   ٌَ  208 َقَصْمَنا ِمن َقْر

 38 ﴿َواْرِجُعوا إِلَىَٰ َما أُْتِرْفُتْم ِفٌِه(  13  

 391 ﴿ اَل َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا إِلَىَٰ َما أُْتِرْفُتْم ِفٌِه(  13  

ْفُتُروَن( 20   ٌَ َهاَر اَل  َل َوالنَّ ٌْ ٌَُسبُِّحوَن اللَّ ﴿ 345 

ْكَرُموَن( 26    77 ﴿َبْل ِعَباٌد مُّ

  29 
لَِك َنْجِزٌِه  ﴿ ومن ٌقل منهم إنً إله من دونه َفَذَٰ

َم(  َجَهنَّ
363 

  30 
َماَواِت َواأْلَْرَض  َر الَِّذٌَن َكَفُروا أَنَّ السَّ ٌَ ﴿أََولَْم 

 َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما (
200-207 

 211 ﴿َبْل َتؤْتٌِِهم َبْؽَتًة َفَتْبَهُتُهْم(  40  

اَمِة( ﴿َوَنَضُع  47   ٌَ ْوِم اْلقِ ٌَ  279-275 اْلَمَواِزٌَن اْلِقْسَط لِ

  53 
َماِثٌُل الَّتًِ أَنُتْم  ِذِه التَّ ٰـَ ﴿إِْذ َقاَل أِلَبٌِِه َوَقْوِمِه َما َه

 لََها َعاِكفُوَن( 
278 

َماَن( 79   ٌْ ْمَناَها ُسلَ  157 ﴿َفَفهَّ

ا اْلُحْسنَ  101   نَّ ( ﴿إِنَّ الَِّذٌَن َسَبَقْت لَُهم مِّ  306 ىَٰ

ْحُزُنُهُم اْلَفَزُع اأْلَْكَبُر َوَتَتلَقَّاُهُم اْلَماَلِبَكُة( 103   ٌَ  198-44 ﴿ اَل 

ْكِرٍم(  18 الحج  22 ُه َفَما لَُه ِمن مُّ ٌُِهِن اللَـّ  88-78 ﴿ َوَمن 

  19 
ٌَُصبُّ ِمن َفْوِق ُرُءوِسِهُم  اٍر  اٌب مِّن نَّ ٌَ ﴿لَُهْم ثِ

 اْلَحِمٌُم(
203 

ا أَْرَضَعْت(﴿ 20   ْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ ٌَ 99 

ِت(  26   ٌْ ْأَنا ِْلِْبَراِهٌَم َمَكاَن اْلَب  151 ﴿َوإِْذ َبوَّ

 46 ﴿َوأُِحلَّْت لَُكُم اأْلَْنَعاُم( 30  

ٌر لَُّه(  30   ٌْ ِه َفُهَو َخ ْم ُحُرَماِت اللَـّ ٌَُعظِّ لَِك َوَمن   138 ﴿َذَٰ

هِ  32   ْم َشَعابَِر اللَـّ ٌَُعظِّ لَِك َوَمن   138 ( ﴿َذَٰ

اَلِة( 35    76 ﴿َواْلُمِقٌِمً الصَّ

 234 ﴿َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِؾ(  41  

 399 ﴿َوُنقِرُّ ِفً اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء(  50  

ِشٌٍد (  55   لٍَة َوَقْصٍر مَّ َعطَّ  138 ﴿ َوبِْبٍر مُّ
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ٌُولُِج ا 61 الحج  22 ِل( ﴿  ٌْ َهاَر ِفً اللَّ ٌُولُِج النَّ َهاِر َو َل ِفً النَّ ٌْ  91 للَّ

َناِزُعنََّك ِفً اأْلَْمِر( 67   ٌُ  190 ﴿َفاَل 

ْسَتنِقُذوهُ ِمْنُه( 73   ٌَ ًبا الَّ  ٌْ َباُب َش ْسلُْبُهُم الذُّ ٌَ  343 ﴿َوإِن 

ٌَْصَطفًِ ِمَن اْلَماَلِبَكِة ُرُساًل َوِمَن النَّاسِ  75   ُه   394 (﴿اللَـّ

 341 ﴿َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما( 14 المإمنون 23

 376 ﴿ُثمَّ أَنَشؤَْناهُ َخْلًقا آَخَر( 14  

 230 ﴿َوإِنَّا َعلَىَٰ َذَهاٍب ِبِه لََقاِدُروَن( 18  

 185 ﴿َواَل ُتَخاِطْبِنً ِفً الَِّذٌَن َظلَُموا( 27  

  27 

َفاْسلُْك ِفٌَها ِمن ُكلٍّ   نُّورُ ﴿َفإَِذا َجاَء أَْمُرَنا َوَفاَر التَّ 
ِه اْلَقْوُل  ٌْ ِن َوأَْهلََك إاِلَّ َمن َسَبَق َعلَ ٌْ ِن اْثَن ٌْ َزْوَج

 ِمْنُهْم(

306 

  29 
ُر  ٌْ َباَرًكا َوأَنَت َخ ﴿قل ربً أنِزْلنًِ ُمنَزاًل مُّ

 اْلُمنِزلٌَِن( 
82 

ا 33   ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ  39 (  ﴿َوأَْتَرْفَناُهْم ِفً اْلَح

  35 
ْم َوُكنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما أَنَُّكم  ُكْم إَِذا ِمتُّ ِعُدُكْم أَنَّ ٌَ ﴿أَ

ْخَرُجوَن(  مُّ
328 

َناُهَما إِلَىَٰ َرْبَوٍة(  50   ٌْ ًة َوآَو ٌَ ُه آ َم َوأُمَّ ٌَ  34 ﴿ َجَعْلَنا اْبَن َمْر

 228 ﴿ُمْسَتْكِبِرٌَن ِبِه َساِمًرا َتْهُجُروَن( 67  

  74 
َراِط ﴿َوإِنَّ ا ٌُْإِمُنوَن ِباْْلِخَرِة َعِن الصِّ لَِّذٌَن اَل 

 لََناِكُبوَن( 
253 

ٍه بَِما َخلََق( 91   ٰـَ  229 ﴿إًِذا لََّذَهَب ُكلُّ إِلَ

 389 ﴿ اْخَسُبوا ِفٌَها َواَل ُتَكلُِّموِن(  108  

 21 النور  24
ُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكىَٰ  ٌْ ِه َعلَ ِمنُكم ﴿َولَْواَل َفْضُل اللَـّ

َشاُء( ٌَ ٌَُزكًِّ َمن  َه  ِكنَّ اللَـّ ٰـَ ْن أََحٍد أََبًدا َولَ  مِّ
131 

قُولُوَن(  ﴿ 26   ٌَ ا  ُءوَن ِممَّ ِبَك ُمَبرَّ ٰـَ  122 أُولَ

  30 
ْحَفُظوا  ٌَ وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َو ٌَُؽضُّ ﴿قُل لِّْلُمْإِمِنٌَن 

لَِك أَْزَكىَٰ لَُهْم(   فُُروَجُهمْ   َذَٰ
271 

  31 
ْبِدٌَن ِزٌَنَتُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها﴿ َواَل  ٌُ ْضِرْبَن    ٌَ َوْل

ٌُوِبِهنَّ  (   ِبُخُمِرِهنَّ َعلَىَٰ ُج ْبِدٌَن ِزٌَنَتُهنَّ إاِلَّ ٌُ  َواَل 
35 

الِِحٌَن( 32   اَمىَٰ ِمنُكْم َوالصَّ ٌَ  109 ﴿ َوأَنِكُحوا اأْلَ

  33 
اتُِكْم َعلَى اْلبِؽَ  ٌَ اِء إِْن أََرْدَن ﴿َواَل ُتْكِرُهوا َفَت

ًنا(  َتَحصُّ
105 

  33 
َه ِمن َبْعِد إِْكَراِهِهنَّ َؼفُوٌر  ٌُْكِرههُّنَّ َفإِنَّ اللَـّ ﴿َوَمن 

ِحٌٌم(  رَّ
105 

ًرا( 33   ٌْ  190 ﴿َفَكاِتُبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم فٌِِهْم َخ
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ٌُِضًُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه َناٌر( 35 النور  24 ُتَها  ٌْ َكاُد َز ٌَ  ﴿ 64 

َباَرَكٍة( 35   ٌُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ يٌّ  َها َكْوَكٌب ُدرِّ  179 ﴿َكؤَنَّ

  37 

ِه  ٌع َعن ِذْكِر اللَـّ ٌْ ﴿ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهٌِهْم تَِجاَرةٌ َواَل َب
َكاةِ  اَلِة َوإٌَِتاِء الزَّ ْوًما َتَتَقلَُّب   َوإَِقاِم الصَّ ٌَ َخافُوَن  ٌَ

 اُر(ِفٌِه اْلقُلُوُب َواأْلَْبصَ 

345 

َراَها(  40   ٌَ َكْد  ٌَ َدهُ لَْم  ٌَ  305 ﴿إَِذا أَْخَرَج 

ْذَهُب ِباأْلَْبَصاِر(  43   ٌَ َكاُد َسَنا َبْرِقِه  ٌَ ﴿ 224 

  55 
ُهْم ِفً اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََؾ الَِّذٌَن ِمن  ْسَتْخلَِفنَّ ٌَ ﴿لَ

 َقْبلِِهْم(
169 

ْسَتؤِْذنُكُم الَِّذٌَن َملَ  58   ٌَ َماُنُكْم( ﴿لِ ٌْ  165 َكْت أَ

 165 ﴿َفإَِذا اْسَتؤَْذُنوَك( 62  

  63 
َتَسلَّلُوَن ِمنُكْم لَِواًذا ٌَ ُه الَِّذٌَن  ْعلَُم اللَـّ ٌَ ْحَذِر  ﴿ َقْد  ٌَ َفْل

ٌَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرهِ   (  الَِّذٌَن 
255-294-317 

 4 الفرقان 25

َذا إاِلَّ  ٰـَ  إِْفٌك اْفَتَراهُ ﴿َوَقاَل الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن َه
ِه َقْوٌم آَخُرونَ  ٌْ َفَقْد َجاُءوا ُظْلًما   َوأََعاَنُه َعلَ

 ( َوُزوًرا

336 

  25 
َل   َماُء ِباْلَؽَماِم َوُنزِّ ْوَم َتَشقَُّق السَّ ٌَ وقوله: ﴿ َو

 اْلَماَلِبَكُة َتنِزٌاًل(
313 

ِه اْلقُْرآُن ُجْملًَة َواِحدَ  ﴿ 32   ٌْ َل َعلَ  118 ًة( لَْواَل ُنزِّ

ْلَناهُ َتْرِتٌاًل(  ﴿لُِنَثبَِّت ِبِه فَُإاَدكَ  32    130 َوَرتَّ

ْرَنا َتْتِبًٌرا( 39    124 ﴿َوُكاّلً َتبَّ

 299 ﴿أَلَْم َتَر إِلَىَٰ َربَِّك كٌؾ مدَّ الظل(  45  

نِ  53   ٌْ  209 (  ﴿َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَر

  59 
ُن َفاْسؤَْل ِبِه  َعْرشِ ﴿ ُثمَّ اْسَتَوىَٰ َعلَى الْ  ٰـَ ْحَم الرَّ

 َخِبًٌرا(
286-312 

  70 
ِبَك  ٰـَ ﴿إاِلَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصالًِحا َفؤُولَ

َباتِِهْم َحَسَناٍت(  ٌِّ ُه َس ُل اللَـّ َبدِّ ٌُ 
337 

ٌُْجَزْوَن اْلُؽْرَفَة ِبَما َصَبُروا( 75   ِبَك  ٰـَ  233 ﴿أُولَ

 110 أَْوَرْثَناَها َبنًِ إِْسَراِبٌَل(﴿وَ  59 الشعراء  26

ْشِرِقٌنَ  60    94 ( ﴿َفؤَْتَبُعوُهم مُّ

ا لَُمْدَرُكوَن (  61    50 ﴿ َقاَل أَْصَحاُب ُموَسىَٰ إِنَّ

 56 ﴿َوأَْزلَْفَنا َثمَّ اْْلَخِرٌَن(  64  

ِقٌَن( 90   ُة لِْلُمتَّ  57 ﴿َوأُْزلَِفِت اْلَجنَّ

َزِت الْ  90    123 َجِحٌُم لِْلَؽاِوٌَن ( ﴿ َوُبرِّ
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َل َواَل َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْخِسِرٌَن ( 181 الشعراء  26 ٌْ  49 ﴿ أَْوفُوا اْلَك

لَِك َسلَْكَناهُ ِفً قُلُوِب اْلُمْجِرِمٌَن( 200    339 ﴿َكَذَٰ

َماُن َداُووَد( 16 النمل  27 ٌْ  110 ﴿َوَوِرَث ُسلَ

َمانُ  18   ٌْ ُكْم ُسلَ ْحِطَمنَّ ٌَ  199 َوُجُنوُدهُ(  ﴿اَل 

  19 
﴿َوَقاَل َربِّ أَْوِزْعِنً أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَّتًِ 

ًَّ َوَعلَىَٰ َوالَِديَّ   ( أَْنَعْمَت َعلَ
332 

ًة أَْفَسُدوَها( 34   ٌَ  314-74 ﴿َقالَْت إِنَّ اْلُملُوَك إَِذا َدَخلُوا َقْر

َنا الَِّذٌَن آَمُنوا( 53   ٌْ  145 ﴿َوأَنَج

  72 
ُكوَن َرِدَؾ لَُكم َبْعُض الَِّذي  ٌَ ﴿قُْل َعَسىَٰ أَن 

 َتْسَتْعِجلُوَن( 
317 

 253 ﴿َوَما أَنَت بَِهاِدي اْلُعْمًِ َعن َضاَللَِتِهْم( 81  

 4 القصص  28
ْسَتْحًٌِ  ٌَ ٌَُذبُِّح أَْبَناَءُهْم َو ْنُهْم  ْسَتْضِعُؾ َطابَِفًة مِّ ٌَ  ﴿

 ِنَساَءُهْم(
172 

ا َرا 7   ِك(﴿إِنَّ ٌْ وهُ إِلَ  236 دُّ

ْسَتْصِرُخُه(  8   ٌَ  172 ﴿ َفإَِذا الَِّذي اْسَتنَصَرهُ ِباأْلَْمِس 

َبْطَنا َعلَىَٰ َقْلِبَها( 10    228-35 ﴿إن َكاَدْت لَُتْبِدي ِبِه لَْواَل أَن رَّ

ُنَها َواَل َتْحَزَن( 13   ٌْ ًْ َتَقرَّ َع ِه َك  399 ﴿َفَرَدْدَناهُ إِلَىَٰ أُمِّ

ْسَتْصِرُخُه(  18   ٌَ  178 ﴿َفإَِذا الَِّذي اْسَتنَصَرهُ ِباأْلَْمِس 

َتَرقَُّب( 21   ٌَ  47 ﴿فَخَرَج ِمْنَها َخاِبًفا 

َتَرقَُّب(  21   ٌَ  270 ﴿َفَخَرَج ِمْنَها َخاِبًفا 

اٍء(  25   ٌَ  167 ﴿ َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشً َعلَى اْستِْح

  27 
ِن َعلَىَٰ أَن ﴿إِنًِّ أُِرٌُد أَْن أُ  ٌْ ًَّ َهاَت نِكَحَك إِْحَدى اْبَنَت

ًَ ِحَجٍج(  َتؤُْجَرنًِ َثَماِن
109-262 

ٌنِ  38   ا َهاَماُن َعلَى الطِّ ٌَ  178 (  ﴿َفؤَْوِقْد لًِ 

ْنُهْم( 40   ْسَتْضِعُؾ َطابَِفًة مِّ ٌَ ًعا  ٌَ  172 ﴿ َوَجَعَل أَْهلََها ِش

ِذِه ا 42   ٰـَ ا لَْعَنًة(﴿َوأَْتَبْعَناُهْم ِفً َه ٌَ ْن  94 لدُّ

ُروَن( 51   َتَذكَّ ٌَ ْلَنا لَُهُم اْلَقْوَل لََعلَُّهْم   148 ﴿َولََقْد َوصَّ

ٍة َبِطَرْت َمِعٌَشَتَها( 58   ٌَ  356 ﴿ َوَكْم أَْهلَْكَنا ِمن َقْر

َنا(  63   ٌْ َناُهْم َكَما َؼَو ٌْ َنا أَْؼَو ٌْ ُإاَلِء الَِّذٌَن أَْؼَو ٰـَ َنا َه  72 ﴿َربَّ

  76 
َناهُ ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاتَِحُه لََتُنوُء  ٌْ ﴿ َوآَت

ِة(  ِباْلُعْصَبِة أُولًِ اْلقُوَّ
231 

 294 ﴿َفَخَرَج َعلَىَٰ َقْوِمِه ِفً ِزٌَنِتِه(  79  

 389 ﴿ َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه اأْلَْرَض(  81  
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ٍء َهالٌِك إاِلَّ َوجْ  88 القصص  28 ًْ  87 َهُه( ﴿ ُكلُّ َش

 7 العنكبوت 29
الَِحاِت لَُنَكفَِّرنَّ َعْنُهْم  ﴿ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

َباِتِهْم( ٌِّ  َس
256 

  20 
َؾ َبَدأَ  ٌْ ﴿ قُْل ِسٌُروا ِفً اأْلَْرِض َفانُظُروا َك

ْشؤََة اْْلِخَرَة(   اْلَخْلقَ  ٌُنِشُا النَّ ُه   ُثمَّ اللَـّ
83 

  24 
ا ُمنزِ  َن ﴿إِنَّ ِة ِرْجًزا مِّ ٌَ ِذِه اْلَقْر ٰـَ لُوَن َعلَىَٰ أَْهِل َه

ْفُسقُوَن( ٌَ َماِء ِبَما َكاُنوا  السَّ
82 

  33 
وَك َوأَْهلََك إاِلَّ   ﴿َقالُوا اَل َتَخْؾ َواَل َتْحَزنْ  ا ُمَنجُّ إِنَّ

 اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَؽابِِرٌَن(
145 

  58 
َن ﴿َوالَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا  َبنَُّهم مِّ الَِحاِت لَُنَبوِّ الصَّ

ِة ُؼَرًفا(  اْلَجنَّ
151 

 390 ﴿َفإَِذا َرِكُبوا فًِ اْلفُْلِك( 65  

ُه ُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم(  260    68 ﴿إِنَّ

 40 ﴿َوأََثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها(. 9 الروم   30

ا َعَمُروَها 9    206 ( ﴿ َوَعَمُروَها أَْكَثَر ِممَّ

ٌُِرٌُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا( 24   اِتِه  ٌَ  99 ﴿َوِمْن آ

 40 ﴿َفُتِثٌُر َسَحاًبا( 48  

 302 ﴿ َوَما أَنَت ِبَهاِد اْلُعْمًِ َعن َضاَللَِتِهْم ( 53  

ٌُوقُِنوَن( 60   َك الَِّذٌَن اَل  ْسَتِخفَّنَّ ٌَ  168 ﴿َواَل 

ًَّ أَِقِم  17 لقمان  31 ا ُبَن ٌَ اَلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِؾ( ﴿  234 الصَّ

ُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة(  20   ٌْ  58 ﴿َوأَْسَبَػ َعلَ

هُ ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة أَْبُحٍر( 27   ُمدُّ ٌَ  382 ﴿َواْلَبْحُر 

ى( 30   َسّمً ْجِري إِلَىَٰ أََجٍل مُّ ٌَ ﴿ 276 

  
28-
29 

ا َخْلقُُكْم َواَل َبْعُثُكمْ  َه   إاِلَّ َكَنْفٍس َواِحَدةٍ  ﴿مَّ إِنَّ اللَـّ
َل ِفً  َسِمٌٌع َبِصٌرٌ  ٌْ ٌُولُِج اللَّ َه  * أَلَْم َتَر أَنَّ اللَـّ

ْمَس  َر الشَّ ِل َوَسخَّ ٌْ َهاَر ِفً اللَّ ٌُولُِج النَّ َهاِر َو النَّ
َه بَِما  ى َوأَنَّ اللَـّ َسّمً ْجِري إِلَىَٰ أََجٍل مُّ ٌَ َواْلَقَمَر ُكلٌّ 

 (  لُوَن َخِبٌرٌ َتْعمَ 

276 

ٍء َخلََقُه( 7 السجدة  32 ًْ  363 ﴿ الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َش

 386 ﴿ َوَبَدأَ َخْلَق اْْلِنَساِن ِمن ِطٌٍن( 7  

 4 األحزاب 33
ِبً ُتَظاِهُروَن ِمْنُهنَّ  ﴿َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الالَّ

َهاِتُكْم(  أُمَّ
187 

  4 
لُِكْم َقْولُُكم ِبؤَ  قُوُل اْلَحقَّ َوُهَو   ْفَواِهُكمْ ﴿ َذَٰ ٌَ ُه  َواللَـّ
ِبٌَل( ْهِدي السَّ ٌَ 

342 
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ا َقالُوا( 9 األحزاب 33 ُه ِممَّ أَهُ اللَـّ  122 ﴿َفَبرَّ

 58 ﴿َوإِْذ َزاَؼِت اأْلَْبَصاُر( 10  

َه ِمن َقْبُل(  15    188 ﴿َولََقْد َكاُنوا َعاَهُدوا اللَـّ

َنا(﴿َواْلَقابِلٌَِن ِْلِخْ  18   ٌْ  251 َوانِِهْم َهلُمَّ إِلَ

 41 ﴿َفإَِذا َجاَء اْلَخْوُؾ( 19  

  23 
َه  َن اْلُمْإِمِنٌَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللَـّ ﴿مِّ

ِه(   ٌْ  َعلَ
189 

َه َوَرُسولَُه ( 33    65 ﴿ َوأَِطْعَن اللَـّ

ِت(  33   ٌْ ْجَس أَْهَل اْلَب ٌُْذِهَب َعنُكُم الرِّ  230 ﴿لِ

ْؽِفَرًة َوأَْجًرا َعِظًٌما( 35   ُه لَُهم مَّ  68 ﴿أََعدَّ اللَـّ

  37 
اَس  ُه ُمْبِدٌِه َوَتْخَشى النَّ ﴿ َوُتْخِفً ِفً َنْفِسَك َما اللَـّ

ُه أََحقُّ أَن َتْخَشاهُ(  َواللَـّ
35 

 109 ( ﴿ إَِذا َنَكْحُتُم اْلُمْإِمَناتِ  49  

ًُّ إِنَّ  50   ِب َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  46 ا أَْحلَْلَنا لََك أَْزَواَجَك( ﴿

َك( 50   ٌْ ُه َعلَ ا أََفاَء اللَـّ  104 ﴿ ِممَّ

َك َمن َتَشاُء( 51   ٌْ  54 ﴿ُتْرِجً َمن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْإِوي إِلَ

ْسَتْحًٌِ ِمنُكْم( 53   ٌَ ًَّ َف ِب ٌُْإِذي النَّ لُِكْم َكاَن   33 ﴿إنَّ َذَٰ

 165 انَتِشُروا َواَل ُمْسَتؤْنِِسٌَن لَِحِدٌٍث( ﴿َفإَِذا َطِعْمُتْم فَ  53  

  53 
﴿َوإَِذا َسؤَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسؤَلُوُهنَّ ِمن َوَراِء 

 ِحَجاٍب( 
271-344 

َن( 59   ٌْ ٌُْإَذ ٌُْعَرْفَن َفاَل  لَِك أَْدَنىَٰ أَن   33 ﴿َذَٰ

  59 ) ِهنَّ ِمن َجاَلبٌِبِِهنَّ ٌْ ٌُْدِنٌَن َعلَ ﴿ 51 

ٌَُجاِوُروَنَك ِفٌَها إاِلَّ َقلٌِاًل( 60   نََّك بِِهْم ُثمَّ اَل  ٌَ  183-71 ﴿لَُنْؽِر

ا لَُه اْلَحِدٌَد(  10 سبؤ  34  79 ﴿َوأَلَنَّ

َن اْلِقْطِر(  12   ٌْ  61 ﴿َوأََسْلَنا لَُه َع

  24 

َماَواِت َواأْلَْرِض  َن السَّ ْرُزقُُكم مِّ ٌَ قُِل   ﴿قُْل َمن 
هُ  اُكْم لََعلَىَٰ ُهًدى أَْو ِفً َضاَلٍل َوإِنَّا   اللَـّ ٌَّ أَْو إِ

ِبٌٍن(  مُّ

304 

 382 ﴿أََنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن اْلُهَدىَٰ َبْعَد إِْذ َجاَءُكم(  32  

ِبَك ِفً اْلَعَذاِب ُمْحَضُروَن (  38   ٰـَ  96 ﴿أُولَ

ُبوَن( 42    235 ﴿ُكنُتم ِبَها ُتَكذِّ

ْقذِ  48   ٌَ ٌُوِب (﴿ قُْل إِنَّ َربًِّ  ُم اْلُؽ  229 ُؾ ِباْلَحقِّ َعالَّ

ْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَك لََها(  2 فاطر  35 اِس ِمن رَّ ُه لِلنَّ ْفَتِح اللَـّ ٌَ ا   80 ﴿مَّ
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لَِك النُُّشورُ  9 فاطر  35  400 (  ﴿َكَذَٰ

َباِت لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد( 10   ٌِّ ْمُكُروَن السَّ ٌَ  361-337 ﴿َوالَِّذٌَن 

  11 
ٌُنَقُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ ﴿ َومَ  ٍر َواَل  َعمَّ ُر ِمن مُّ ٌَُعمَّ ا 

 ِفً ِكَتاٍب (
139-206 

ؤِْت ِبَخْلٍق َجِدٌدٍ  16   ٌَ ٌُْذِهْبُكْم َو َشؤْ  ٌَ  52 ( ﴿إِن 

اُء َواَل اأْلَْمَواُت(  22   ٌَ ْسَتِوي اأْلَْح ٌَ  46 ﴿ َوَما 

 388 ﴿ َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبٌٌض(  27  

ا اْلَحَزَن(  34   ِه الَِّذي أَْذَهَب َعنَّ  230-52 ﴿َوَقالُوا اْلَحْمُد لِلَـّ

 337 ﴿الَِّذي أََحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة( 35  

  37 
َر َوَجاَءُكُم  ُر ِفٌِه َمن َتَذكَّ َتَذكَّ ٌَ ا  ْرُكم مَّ ﴿ أََولَْم ُنَعمِّ

ِذٌُر (   النَّ
139 

ٌُْمِسُك السَّ  41   َه   392 َماَواِت َواأْلَْرَض أَن َتُزواَل( ﴿إِنَّ اللَـّ

ا َزاَدُهْم إاِلَّ ُنفُوًرا( 42   ا َجاَءُهْم َنِذٌٌر مَّ  371 ﴿ َفلَمَّ

ا 9 ٌس  36 ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدً ِدٌِهْم َسّدً ٌْ ِن أَ ٌْ  202 ( ﴿ َوَجَعْلَنا ِمن َب

ُبوُهمَ  14   ِن َفَكذَّ ٌْ ِهُم اْثَن ٌْ ْزَنا ِبَثالٍِث( ﴿إِْذ أَْرَسْلَنا إِلَ  137 ا َفَعزَّ

  20  ) ْسَعىَٰ ٌَ  41 ﴿َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجٌل 

  38 
ْمُس َتْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لََّها لَِك َتْقِدٌُر اْلَعِزٌِز   ﴿َوالشَّ َذَٰ

 اْلَعلٌِِم(
276 

ْرَناهُ َمَناِزَل(  39    342 ﴿َواْلَقَمَر َقدَّ

نَبِؽً لََها أَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر( ﴿ اَل الشَّْمسُ  40   ٌَ 50 

ٌُْبِصُروَن( 66   َراَط َفؤَنَّىَٰ   335 ﴿َفاْسَتَبقُوا الصِّ

ْسُه ِفً اْلَخْلقِ  68   ْرهُ ُنَنكِّ َعمِّ ْعقِلُونَ   ﴿ َوَمن نُّ ٌَ  139 (  أََفاَل 

ْسَتِطٌُعوَن َنْصَرُهمْ  75   ٌَ  173 (  ﴿اَل 

نْ  80    90 ُه ُتوِقُدوَن(﴿ َفإَِذا أَنُتم مِّ

افَّاِت َصّفًا 1 الصافات 37  394 ( ﴿ َوالصَّ

  8  ) ُعوَن إِلَى اْلَمََلِ اأْلَْعلَىَٰ مَّ سَّ ٌَ  316 ﴿ الَّ 

ْن َخلَْقَنا 11    177 ( ﴿ َفاْسَتْفِتِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلًقا أَم مَّ

ْسُبولُوَن(  ﴿ َوِقفُوُهمْ  24   ُهم مَّ  400 إِنَّ

 235 ( َجاَء ِباْلَحقِّ ﴿َبْل  37  

ِه إِن ِكدتَّ لَُتْرِدٌِن( 56    54 ﴿َقاَل َتاللَـّ

 246 ﴿َفَراَغ إِلَىَٰ أَْهلِِه(  91  

 246 ﴿َفَراَغ إِلَىَٰ آلَِهتِِهْم(  91  

ِمٌِن(  93   ٌَ ِهْم َضْرًبا ِباْل ٌْ  307-246 ﴿َفَراَغ َعلَ
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ِزفُّوَن(  94 الصافات 37 ٌَ ِه  ٌْ  391 ﴿ إِلَ

ْهِدٌِن( 99   ٌَ  53 ﴿َوَقاَل إِنًِّ َذاِهٌب إِلَىَٰ َربًِّ َس

ًَّ إِنًِّ أََرىَٰ ِفً اْلَمَناِم أَنًِّ أَْذَبُحَك( 102   ا ُبَن ٌَ  100 ﴿َقاَل 

ا أَْسلََما َوَتلَُّه لِْلَجبٌِِن( 103    275 ﴿َفلَمَّ

 186 ﴿َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضٌَن( 141  

ِزٌُدوَن (﴿ َوأَْرَسلْ  147   ٌَ  392 َناهُ إِلَىَٰ ِماَبِة أَْلٍؾ أَْو 

 23 ص  38
ًَ َنْعَجٌة  َذا أَِخً لَُه تِْسٌع َوِتْسُعوَن َنْعَجًة َولِ ٰـَ ﴿إِنَّ َه

نًِ ِفً اْلِخَطاِب(   َواِحَدةٌ َفَقاَل أَْكِفْلنٌَِها َوَعزَّ
105-138 

ِر َعن ِذْكِر َربِّ  32   ٌْ  363 ً( ﴿إنًِّ أَْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخ

 391 ﴿ اْرُكْض ِبِرْجلَِك(  42  

اِر( 46   ا أَْخلَْصَناُهم ِبَخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ  50 ﴿ إِنَّ

ْبَعُثوَن( 79   ٌُ ْوِم  ٌَ  84 ﴿َقاَل َربِّ َفؤَنِظْرِنً إِلَىَٰ 

  
31-
32 

اِفَناُت  ًِّ الصَّ ِه بِاْلَعِش ٌْ ﴿إْذ ُعِرَض َعلَ
ادُ  ٌَ ِر َعن ِذْكِر َفَقاَل إِنًِّ أَْحبَ  * اْلِج ٌْ ْبُت ُحبَّ اْلَخ

 َربًِّ َحتَّىَٰ َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب( 

258 

ْنُه( 8 الزمر  39 لَُه ِنْعَمًة مِّ  153 ﴿ُثمَّ إَِذا َخوَّ

  9 
ْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل  َهلْ  قُلْ  ﴿ ٌَ ْسَتِوي الَِّذٌَن  ٌَ

ُر أُولُو اأْلَْلَباب(    َتَذكَّ ٌَ َما  ْعلَُموَن إِنَّ ٌَ 
 ث

اِر(  19    86 ﴿ أََفؤَنَت ُتنقُِذ َمن ِفً النَّ

  21 
َماِء َماًء َفَسلََكُه  َه أَنَزَل ِمَن السَّ ﴿أَلَْم َتَر أَنَّ اللَـّ

َناِبٌَع ِفً اأْلَْرِض(  ٌَ 
339 

  22 

ْساَلِم َفُهَو َعلَىَٰ ُنوٍر  ُه َصْدَرهُ لَِْلِ ﴿َفَمن َشَرَح اللَـّ
بِّهِ  ن رَّ ٌل لِّلْ   مِّ ٌْ ِة قُلُوُبُهم مِّن ِذْكِر َفَو ٌَ َقاِس

هِ  ِبٌٍن(  اللَـّ ِبَك ِفً َضاَلٍل مُّ ٰـَ  أُولَ

273 

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكَتاًبا( 23   ُه َنزَّ  147 ﴿اللَـّ

فُوَنَك ِبالَِّذٌَن ِمن ُدوِنِه(  36   ٌَُخوِّ  128 ﴿َو

 80 ﴿َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه( 38  

ِحلُّ  40   ٌَ قٌٌِم( ﴿َو ِه َعَذاٌب مُّ ٌْ  298 َعلَ

 60 ﴿َوأَْسلُِموا لَُه( 54  

َماَواِت َوَمن ِفً اأْلَْرِض(  68    204 ﴿َفَصِعَق َمن ِفً السَّ

َتَوفَّى اأْلَنفَُس ِحٌَن َمْوِتَها( 142   ٌَ ُه   159 ﴿اللَـّ

َتَنا اْثَنَتٌْ  11 ؼافر 40 ٌْ ٌَ ِن َوأَْح ٌْ َنا اْثَنَت َنا أََمتَّ  27 ِن(﴿ َربَّ

 47 ﴿ َفَهْل إِلَىَٰ ُخُروٍج مِّن َسِبٌٍل( 11  
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ٌُوا ِنَساَءُهْم(  25 ؼافر 40  167 ﴿َواْسَتْح

ٌُْظِهَر ِفً اأْلَْرِض اْلَفَساَد( 26    66 ﴿أَْو أَن 

 294 ﴿َواْسَتْؽفِْر لَِذنِبَك(  55  

َرُكْم َفؤَْحَسَن ُصَوَرُكمْ  64    135 ( ﴿َوَصوَّ

هَ  80   ٌْ  303 ا َوَعلَى اْلفُْلِك ُتْحَملُوَن( ﴿ َوَعلَ

  
79-
80 

ُه الَِّذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْنَعاَم لَِتْرَكُبوا ِمْنَها َوِمْنَها  ﴿ اللَـّ
َها َحاَجًة  َتؤُْكلُونَ  ٌْ * َولَُكْم ِفٌَها َمَناِفُع َولَِتْبلُُؽوا َعلَ

َها َوَعلَى اْلفُْلِك ُتْحَملُونَ  ٌْ  (  ِفً ُصُدوِرُكْم َوَعلَ

304 

 375 ﴿ َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت(  12 فصلت  41

ٍء( 21   ًْ ُه الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َش  84 ﴿أَنَطَقَنا اللَـّ

َن اْلَخاِسِرٌَن( 23    54 ﴿أَْرَداُكْم َفؤَْصَبْحُتم مِّ

ٌَّْضَنا لَُهْم قَُرَناَء( 25    141 ﴿َوَق

   3-5 

اُتُه قُ  ٌَ لَْت آ ْعلَُمونَ ﴿ ِكَتاٌب فُصِّ ٌَ ا لَِّقْوٍم  ًٌّ *   ْرآًنا َعَرِب
َبِشًٌرا َوَنِذًٌرا َفؤَْعَرَض أَْكَثُرُهْم َفُهْم اَل 

ْسَمُعونَ  ا َتْدُعوَنا   ٌَ مَّ ٍة مِّ *  َوَقالُوا قُلُوُبَنا فًِ أَِكنَّ
ِنَك ِحَجاٌب  ٌْ ِنَنا َوَب ٌْ ِه َوِفً آَذانَِنا َوْقٌر َوِمن َب ٌْ إِلَ

َنا عَ   اِملُوَن( َفاْعَمْل إِنَّ

303 

ىَٰ ِبِه ُنوًحا( ﴿ 13 الشورى  42  89 َما َوصَّ

ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه( 25   ْقَبُل التَّ ٌَ  285 ﴿َوُهَو الَِّذي 

  28 
نُشُر  ٌَ َث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوا َو ٌْ ُل اْلَؽ ٌَُنزِّ ﴿َوُهَو الَِّذي 

 َرْحَمَتُه( 
400 

ٌُوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسُبو 34    88 ا(﴿ أَْو 

اِتَنا(  35   ٌَ ٌَُجاِدلُوَن ِفً آ ْعلََم الَِّذٌَن  ٌَ  183 ﴿َو

ْكَر َصْفًحا( 5 الزخرؾ 43  300 ﴿أََفَنْضِرُب َعنُكُم الذِّ

ْخلُُق َبَناٍت َوأَْصَفاُكم ِباْلَبِنٌَن( 16   ٌَ ا  َخَذ ِممَّ  102 ﴿ أَِم اتَّ

  36 
ٌِّضْ  ِن ُنَق ٰـَ ْحَم ْعُش َعن ِذْكِر الرَّ ٌَ لَُه  ﴿َوَمن 

َطاًنا(  ٌْ  َش
141 

 168-128 ﴿فاْسَتَخؾَّ َقْوَمُه َفؤََطاُعوهُ( 54  

ا آَسفُوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفؤَْؼَرْقَناُهْم أَْجَمِعٌَن( 55    33 ﴿ َفلَمَّ

ا ُمْبِرُموَن( 79    196 ﴿أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا َفإِنَّ

 394 ﴿ َفاْصَفْح َعْنُهْم َوقُْل َساَلٌم( 89  

ْجُنوٌن (  14 الدخان 44  157 ﴿ ُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُه َوَقالُوا ُمَعلٌَّم مَّ

ِه( 18   ًَّ ِعَباَد اللَـّ وا إِلَ  120 ﴿أَْن أَدُّ

ْجَناُهم ِبُحوٍر ِعٌٍن ( 54   لَِك َوَزوَّ  154 ﴿ َكَذَٰ
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ا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَملُوَن( 29 الجاثٌة  45 ا ُكنَّ  177 ﴿إِنَّ

ٌَِّتً 15 األحقاؾ 46 َك(   ﴿َوأَْصلِْح لًِ ِفً ُذرِّ ٌْ  316-298-292 إِنًِّ ُتْبُت إِلَ

ِه إِْحَساًنا(  15   ٌْ َنا اْْلِنَساَن بَِوالَِد ٌْ  377 ﴿َوَوصَّ

ُل َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا 16   ِبَك الَِّذٌَن َنَتَقبَّ ٰـَ  254 ( ﴿أُولَ

ِه أُؾٍّ لَُّكَما أََتِعَداِنِنً أَْن أُْخَرَج(﴿َوالَِّذي َقاَل لَِوالِ  17   ٌْ  280 َد

  20 
اِر أَْذَهْبُتْم  ٌُْعَرُض الَِّذٌَن َكَفُروا َعلَى النَّ ْوَم  ٌَ ﴿َو

ا( ٌَ ْن اتُِكُم الدُّ ٌَ َباتُِكْم ِفً َح ٌِّ  َط
52-219-231 

ٍء بِؤَْمِر َربَِّها( 25   ًْ ُر ُكلَّ َش  129 ﴿ُتَدمِّ

اُكْم ِفٌِه(﴿َولََقْد َمكَّ  26   نَّ كَّ اُهْم فٌَِما إِن مَّ  144 نَّ

  30 ) ْهِدي إِلَى اْلَحقِّ ٌَ ﴿ 294 

 2 محمد 47

الَِحاِت َوآَمُنوا ِبَما  ﴿َوالَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
بِِّهمْ  ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّ َل َعلَىَٰ ُمَحمَّ َكفََّر َعْنُهْم   ُنزِّ

َباِتِهْم َوأَْصلََح بَ  ٌِّ  الَُهْم( َس

62-256 

 40 ﴿َحتَّىَٰ إَِذا أَْثَخنُتُموُهْم( 4  

ُه اَلنَتَصَر ِمْنُهمْ  4   َشاُء اللَـّ ٌَ لَِك َولَْو   302 ( ﴿ َذَٰ

َفَها لَُهْم( 6   َة َعرَّ ٌُْدِخلُُهُم اْلَجنَّ  156 ﴿َو

 197 ﴿َوالَِّذٌَن َكَفُروا َفَتْعًسا لَُّهْم( 8  

 43 (﴿أَْحَبَط أَْعَمالَُهمْ  9  

ِهمْ  10   ٌْ ُه َعلَ َر اللَـّ  299 َولِْلَكاِفِرٌَن أَْمَثالَُها(   ﴿َدمَّ

  23 
ُهْم َوأَْعَمىَٰ  ُه َفؤََصمَّ ِبَك الَِّذٌَن لََعَنُهُم اللَـّ ٰـَ ﴿أُولَ

 (  أَْبَصاَرُهمْ 
62-69 

َل لَُهْم َوأَْملَىَٰ لَُهْم(  25   َطاُن َسوَّ ٌْ  133 ﴿الشَّ

لَِك ِبؤَنَّ  ﴿ 28   َه(َذَٰ َبُعوا َما أَْسَخَط اللَـّ  58 ُهُم اتَّ

ِتَرُكْم أَْعَمالَُكْم(  35   ٌَ ُه َمَعُكْم َولَن   377-342 ﴿َواللَـّ

ٌُْحفُِكْم َتْبَخلُوا( 37   ْسؤَْلُكُموَها َف ٌَ  45 ﴿إِن 

ْفِسِه( 38   ْبَخُل َعن نَّ ٌَ َما  ْبَخْل َفإِنَّ ٌَ  298-258 ﴿َوَمن 

ْقَوىَٰ َوأَْلَزَمهُ  6 الفتح  48  106 ْم َكلَِمَة التَّ

  18 
ٌَُباٌُِعوَنَك َتْحَت  ُه َعِن اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ  ًَ اللَـّ ﴿لََّقْد َرِض

َجَرةِ   (  الشَّ
256 

ِهْم َوأََثاَبُهْم َفْتًحا َقِرًٌبا( 18   ٌْ ِكٌَنَة َعلَ  344-95 ﴿َفؤَنَزَل السَّ

ِهْم( 24   ٌْ  65 ﴿ِمن َبْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعلَ

  26  ) ْقَوىَٰ  106 ﴿َوأَْلَزَمُهْم َكلَِمَة التَّ
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ِرٌَن( 27 الفتح  48  212 ﴿ُمَحلِِّقٌَن ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ

  27 ) ا ِباْلَحقِّ ٌَ ْإ ُه َرُسولَُه الرُّ  337 ﴿لََّقْد َصَدَق اللَـّ

ِه َشِهًٌدا ( 28    376 ﴿ َوَكَفىَٰ ِباللَـّ

  29 
ُه الَِّذٌَن آمَ  الَِحاِت ِمْنُهم ﴿وَعَد اللَـّ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ْؽِفَرًة َوأَْجًرا َعِظًٌما  ( مَّ
338 

 1 الحجرات  49
ِه  ٌََديِ اللَـّ َن  ٌْ ُموا َب َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل ُتَقدِّ ٌُّ ا أَ ٌَ ﴿

 َوَرُسولِِه( 
398 

  4 
ٌَُناُدوَنَك ِمن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكَثُرُهْم  ﴿إنَّ الَِّذٌَن 

 ْعِقلُوَن(اَل ٌَ 
271 

  9 )  387 ﴿ َفإِن َبَؽْت إِْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرىَٰ

ِكن قُولُوا أَْسلَْمَنا 14   ٰـَ  60 ( ﴿َولَ

ًبا(  14   ٌْ ْن أَْعَمالُِكْم َش لِْتُكم مِّ ٌَ  384 ﴿اَل 

َه ِبِدٌِنُكْم( 16    360 ﴿ أَُتَعلُِّموَن اللَـّ

ِرٌٍج( 5 ق  50  209 ﴿َفُهْم ِفً أَْمٍر مَّ

َماِء َماءً  9   ْلَنا ِمَن السَّ  146 ( ﴿َوَنزَّ

ْن َخْلٍق َجِدٌٍد(  15    388 ﴿ َبْل ُهْم ِفً لَْبٍس مِّ

 232 ﴿َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه(  16  

ُتُه( 27   ٌْ َنا َما أَْطَؽ  64 ﴿َقاَل َقِرٌُنُه َربَّ

ِحٌٍص(﴿ َفنَ  36    209 قَُّبوا ِفً اْلِباَلِد َهْل ِمن مَّ

  44 
ْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا ٌَ لَِك َحْشٌر   ﴿ َذَٰ

ِسٌٌر( ٌَ َنا  ٌْ  َعلَ
313 

اٍر ( 45   ِهم بَِجبَّ ٌْ  381 ﴿ َوَما أَنَت َعلَ

 307 ﴿َفَراَغ إِلَىَٰ أَْهلِِه(  26 الذارٌات   51

ٍء( ﴿َوَما أَ  21 الطور  52 ًْ ْن َعَملِِهم مِّن َش  384 لَْتَناُهم مِّ

ُموِم( 27    338 ﴿َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ

لَهُ  33   قُولُوَن َتَقوَّ ٌَ ٌُْإِمُنوَن(   ﴿أَْم   360 َبل الَّ 

ْسَتِمُعوَن ِفٌِه(  38   ٌَ  288 ﴿أَْم لَُهْم ُسلٌَّم 

ٌُْصَعقُونَ  45   ْوَمُهُم الَِّذي ِفٌِه  ٌَ ٌُاَلقُوا  ﴿) 204 

ٌُِنَنا ( 48   َك ِبؤَْع  301 ﴿ َواْصِبْر لُِحْكِم َربَِّك َفإِنَّ

( 3 النجم 53 نِطُق َعِن اْلَهَوىَٰ ٌَ  286-256 ﴿َوَما 

ٌََرىَٰ ( 12    301 ﴿ أََفُتَماُروَنُه َعلَىَٰ َما 

وا أَنفَُسُكْم( 32    130 ﴿َفاَل ُتَزكُّ

  43 ) ُه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكىَٰ  75-62-38 ﴿ َوأَنَّ
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( 48 النجم 53 ُه ُهَو أَْؼَنىَٰ َوأَْقَنىَٰ  208-75 ﴿َوأَنَّ

ٌُوًنا( 6 القمر  54 ْرَنا اأْلَْرَض ُع  378 ﴿ َوَفجَّ

اِع(  8   ْهِطِعٌَن إِلَى الدَّ  251 ﴿مُّ

ْنَهِمٍر(  11   َماِء ِبَماٍء مُّ  233 ﴿ َفَفَتْحَنا أَْبَواَب السَّ

 395 َتَعاَطىَٰ َفَعَقَر (﴿ َفَناَدْوا َصاِحَبُهْم فَ  29  

 49 ﴿َواَل ُتْخِسُروا اْلِمٌَزاَن( 9 الرحمن  55

اِن( ﴿ 19   ٌَ ْلَتِق ٌَ ِن  ٌْ  209 َمَرَج اْلَبْحَر

  56 
ْطِمْثُهنَّ إِنٌس َقْبلَُهْم  ٌَ ْرِؾ لَْم  ﴿ ِفٌِهنَّ َقاِصَراُت الطَّ

)  َواَلَجانٌّ
212 

بَ  69   ُكَما ُتَكذِّ  235 اِن( ﴿َفِبؤَيِّ آاَلِء َربِّ

ا( 4 الواقعة  56 ِت اأْلَْرُض َرّجً  200 ﴿إَِذا ُرجَّ

ٌُنِزفُوَن( 19   ُعوَن َعْنَها َواَل  ٌَُصدَّ  399-257 ﴿الَّ 

لَِك ُمْتَرفٌَِن(  45   ُهْم َكاُنوا َقْبَل َذَٰ  39 ﴿إِنَّ

  50 
لٌَِن َواْْلِخِرٌنَ  لََمْجُموُعوَن إِلَىَٰ  ﴿قُْل إِنَّ اأْلَوَّ

ْعلُومٍ ِمٌَقاِت  ْوٍم مَّ ٌَ  ) 
251 

 89 ﴿ أفرأٌتم الّناَر الّتً ُتوُروَن( 71  

 83 ﴿ أَأَنُتْم أَنَشؤُْتْم َشَجَرَتَها أَْم َنْحُن اْلُمنِشُبوَن(  72  

ْسَتْخلَفٌَِن فٌِِه ( 7 الحدٌد 57 ا َجَعلَُكم مُّ  169 ﴿ َوأَنِفقُوا ِممَّ

ٌُْحًٌِ ا 17   َه   46 أْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِها(﴿ اْعلَُموا أَنَّ اللَـّ

 66 ﴿أْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُه( 20  

تَِها( 27   ٌَ  390 ﴿ َفَما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعا

  28 

َه َوآِمُنوا ِبَرُسولِِه  قُوا اللَـّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ﴿
ْجَعل لَُّكْم ُنو ٌَ ْحَمِتِه َو ِن ِمن رَّ ٌْ ًرا ٌُْإِتُكْم ِكْفلَ

 َتْمُشوَن ِبِه( 

310 

ُه( ﴿ 8 المجادلة  58 ٌَِّك ِبِه اللَـّ ٌَُح ْوَك بَِما لَْم  ٌَّ  127 َوإَِذا َجاُءوَك َح

  12 
َدْي َنْجَواُكْم  ٌَ َن  ٌْ ُموا َب ُسوَل َفَقدِّ ُتُم الرَّ ٌْ ﴿إَِذا َناَج

 َصَدَقًة(
190 

ِه(  19    109 ﴿َفؤَنَساُهْم ِذْكَر اللَـّ

ُه أَلَْؼلَِبنَّ أََنا َوُرُسلًِ( ﴿ َكَتَب ا 21    379 للَـّ

ِدٌِهمْ  2 الحشر  59 ٌْ َ ٌُوَتُهم ِبؤ ٌُْخِرُبوَن ُب ﴿ ) 127 

َه َشِدٌُد اْلِعَقاِب( 4   َه َفإِنَّ اللَـّ ٌَُشاقِّ اللَـّ  186 ﴿َوَمن 

ٍل َواَل ِرَكاٍب( 6   ٌْ ِه ِمْن َخ ٌْ  89 ﴿ َفَما أَْوَجْفُتْم َعلَ

ِكنَّ ا 6   ٰـَ َشاُء(﴿َولَ ٌَ ٌَُسلُِّط ُرُسلَُه َعلَىَٰ َمن  َه   132 للَـّ
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ُه َعلَىَٰ َرُسولِِه( 7 الحشر  59 ا أََفاَء اللَـّ  104 ﴿ مَّ

  14 
َنٍة أَْو ِمن  َحصَّ ٌَُقاِتلُوَنُكْم َجِمًٌعا إاِلَّ ِفً قًُرى مُّ ﴿اَل 

 َوَراِء ُجُدٍر( 
271 

 109 ﴿َفؤَنَساُهْم أَنفَُسُهْم( 19  

اُر( ﴿ اْلعَ  23    388 ِزٌُز اْلَجبَّ

ِة( 1 الممتحنة  60 ِهم ِباْلَمَودَّ ٌْ  317-227 ﴿ ُتْلقُوَن إِلَ

  7 
ُتم  ٌْ َن الَِّذٌَن َعاَد ٌْ َنُكْم َوَب ٌْ ْجَعَل َب ٌَ ُه أَن  ﴿َعَسى اللَـّ

ًة( َودَّ ْنُهم مَّ  مِّ
188 

  8 
ٌَُقاتِلُوُكْم فِ  ُه َعِن الَِّذٌَن لَْم  ْنَهاُكُم اللَـّ ٌَ ٌِن ﴿ الَّ  ً الدِّ
وُهْم( اِرُكْم أَن َتَبرُّ ٌَ ن ِد ٌُْخِرُجوُكم مِّ  َولَْم 

387 

 187 ﴿ َوَظاَهُروا َعلَىَٰ إِْخَراِجُكْم أَن َتَولَّْوُهْم ( 9  

 378-56 ﴿ َفإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْإِمَناٍت( 10  

َقاِتلُوَن ِفً َسِبٌلِ  4 الصؾ  61 ٌُ ٌُِحبُّ الَِّذٌَن  َه   394 ِه َصّفًا(﴿إِنَّ اللَـّ

ُه قُلُوَبُهْم( 5   ا َزاُؼوا أََزاَغ اللَـّ  58 ﴿َفلَمَّ

ُه ُمتِمُّ ُنوِرِه( 8    39 ﴿َواللَـّ

ٌِن ُكلِِّه(  9   ٌُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ  66 ﴿لِ

ِه( 14    284 ﴿َمْن أَنَصاِري إِلَى اللَـّ

 9 الجمعة  62
ْوِم اْلجُ  ﴿ ٌَ اَلِة ِمن  ُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَىَٰ إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ

ِه(  ِذْكِر اللَـّ
278-293 

ْفَقُهوَن( 3 المنافقون 63 ٌَ  398 ﴿َفُهْم اَل 

لَِك أَْمًرا 1 الطالق 65 ٌُْحِدُث َبْعَد َذَٰ َه   43 ( ﴿لََعلَّ اللَـّ

 189 ﴿َفؤَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍؾ أَْو َفاِرقُوُهنَّ ِبَمْعُروٍؾ(  2  

ٌَُكفِّْر َعْنهُ  5   ٌُْعِظْم لَُه أَْجًرا(  ﴿ َباِتِه َو ٌِّ  138 َس

  6 ) ِهنَّ ٌْ  85 ﴿َوإِن ُكنَّ أُواَلِت َحْمٍل َفؤَنِفقُوا َعلَ

  6 
اِدِقٌَن َواْلَقانِِتٌَن َواْلُمنفِِقٌَن  اِبِرٌَن َوالصَّ ﴿الصَّ

 َواْلُمْسَتْؽفِِرٌَن بِاأْلَْسَحاِر(
86 

َنا إِلَىَٰ أُمِّ ُموَسىَٰ  6   ٌْ  98 أَْن أَْرِضِعٌِه(﴿َوأَْوَح

ِه( 3 التحرٌم  66 ٌْ ُه َعلَ ؤَْت بِِه َوأَْظَهَرهُ اللَـّ ا َنبَّ  66 ﴿َفلَمَّ

َؾ َبْعَضُه َوأَْعَرَض َعن َبْعٍض(  3    156 ﴿َعرَّ

  3 
َذا ٰـَ ؤََها بِِه َقالَْت َمْن أَنَبؤََك َه ا َنبَّ ًَ   ﴿َفلَمَّ ؤَِن َقاَل َنبَّ

 ( اْلَعلٌُِم اْلَخِبٌرُ 
106-338 

  5  ) نُكنَّ ًرا مِّ ٌْ ٌُْبِدلَُه أَْزَواًجا َخ  93 ﴿أَن 
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َه َما أََمَرُهْم( 6 التحرٌم  66 ٌَْعُصوَن اللَـّ  345 ﴿الَّ 

َنا أَْتِمْم لََنا ُنوَرَنا( 8    297 ﴿َربَّ

َك اْلَبَصُر َخاِسًبا َوُهَو َحِسٌٌر ( 4 الملك  67 ٌْ نَقلِْب إِلَ ٌَ  ﴿ 389 

 237 ً َمَناِكِبَها(﴿َفاْمُشوا فِ  15  

ِه النُُّشوُر( 15   ٌْ  400 ﴿َوإِلَ

ُكُم اْلَمْفُتوُن( 6 القلم 68 ٌِّ  207 ﴿ِبؤٌَ

ِهٌٍن(  15   ٍؾ مَّ  65 ﴿َواَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

َها ُمْصِبِحٌَن( 17   ْصِرُمنَّ ٌَ  212 ﴿لَ

ٌُْزلِقُوَنَك ِبؤَْبَصاِرهِ  51   َكاُد الَِّذٌَن َكَفُروا لَ ٌَ  57 ْم(﴿َوإِن 

  
21-
22 

* أَِن اْؼُدوا َعلَىَٰ َحْرثُِكْم إِن  ﴿ َفَتَناَدْوا ُمْصبِِحٌنَ 
 ُكنُتْم َصاِرِمٌَن(

296 

ةِ  24 الحاقة 69 ٌَ اِم اْلَخالِ ٌَّ  59 ( ﴿َهِنًٌبا ِبَما أَْسلَْفُتْم ِفً اأْلَ

ْه( 29   ٌَ  87 ﴿ َهلََك َعنًِّ ُسْلَطانِ

ُروَنُهمْ  11 المعارج  70 ٌَُبصَّ ْفَتِدي(   ﴿ ٌَ َودُّ اْلُمْجِرُم لَْو  ٌَ 150 

  18  )  385 ﴿َوَجَمَع َفؤَْوَعىَٰ

 7 نوح  71
وا َواْسَتْكَبُروا  اَبُهْم َوأََصرُّ ٌَ ﴿َواْسَتْؽَشْوا ثِ

 اْسِتْكَباًرا(
175 

اَبُهْم( 7   ٌَ  175 ﴿َجَعلُوا أََصاِبَعُهْم ِفً آَذاِنِهْم َواْسَتْؽَشْوا ِث

ُه َكاَن َؼفَّاًرا(﴿اْسَتْؽِفُرو 10   ُكْم إِنَّ  175 ا َربَّ

الِِمٌَن إاِلَّ َتَباًرا( 28    371 ﴿ َواَل َتِزِد الظَّ

   3-4 

بٌِنٌ  ا َقْوِم إِنًِّ لَُكْم َنِذٌٌر مُّ ٌَ َه  ﴿َقاَل  * أَِن اْعُبُدوا اللَـّ
ْؽِفْر لَُكم مِّن ُذُنوبُِكْم  * َواتَّقُوهُ َوأَِطٌُعونِ  ٌَ

ْرُكْم إِ  ٌَُإخِّ َسّمًى( َو  لَىَٰ أََجٍل مُّ

272 

  
17-
18 

َن اأْلَْرِض َنَباًتا *  ُه أَنَبَتُكم مِّ ٌُِعٌُدُكْم ِفٌَها  ﴿َواللَـّ ُثمَّ 
ٌُْخِرُجُكْم إِْخَراًجا(   َو

28 

 17 الجن 72
ْسلُْكُه َعَذاًبا  ٌَ ٌُْعِرْض َعن ِذْكِر َربِِّه  ﴿ َوَمن 

 َصَعًدا( 
339-372 

ٌُْظِهُر َعلَ  26   بِِه أََحًدا(﴿َفاَل  ٌْ  66 ىَٰ َؼ

 130 ﴿َوَرتِِّل اْلقُْرآَن َتْرتٌِاًل( 4 المزمل 73

ًدا(  11   ٌْ  144 ﴿َفَمهِِّل اْلَكاِفِرٌَن أَْمِهْلُهْم ُرَو

َه َقْرًضا َحَسًنا 20    104 (  ﴿ َوأَْقِرُضوا اللَـّ

 99 ( ﴿َسؤُْرِهقُُه َصُعوًدا 17 المدثر  74

 38 َتَذُر( ﴿اَل ُتْبقًِ َواَل  28  
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ْبِح إَِذا أَْسَفَر( 34 المدثر  74  393 ﴿ َوالصُّ

 252 ( ﴿ُكلُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت َرِهٌَنةٌ  38  

ْفُجَر أََماَمُه(  5 القٌامة  75 ٌَ ٌُِرٌُد اْْلِنَساُن لِ  398 ﴿َبْل 

 389 ﴿َوَخَسَؾ القمُر(  8  

ْك ِبِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِ  16    126 ِه(﴿اَل ُتَحرِّ

 8 اْلنسان  76
تًٌِما  ٌَ َعاَم َعلَىَٰ ُحبِِّه ِمْسِكًٌنا َو ٌُْطِعُموَن الطَّ ﴿َو

 َوأَِسًٌرا(
261-345 

 130-52 ﴿َوُذلِّلَْت قُُطوفَُها َتْذلٌِاًل( 14  

   5-6 

ْشَرُبوَن ِمن َكؤٍْس َكاَن ِمَزاُجَها  ٌَ ﴿إِنَّ اأْلَْبَراَر 
ْشَرُب ِبهَ  َكافُوًرا ٌَ ًنا  ٌْ ُروَنَها * َع ٌَُفجِّ ِه  ا ِعَباُد اللَـّ

 َتْفِجًٌرا( 

283-284-311 

اًجا(  14 النبؤ  78  388 ﴿ َوأَنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّ

ٌَِّرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسَراًبا( 20    133 ﴿َوُس

ُذوقُوَن ِفٌَها َبْرًدا َواَل َشَراًبا(  24   ٌَ  386 ﴿ الَّ 

 107 ا أَنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِرًٌبا(﴿إِنَّ  40  

 129 ﴿ َفاْلُمَدبَِّراِت أَْمًرا(  5 النازعات 79

لََها َوأَْخَرَج ُضَحاَها( ﴿ 29   ٌْ  71 َوأَْؼَطَش لَ

 55 ﴿َواْلِجَباَل أَْرَساَها( 32  

  36  ) َرىَٰ ٌَ َزِت اْلَجِحٌُم لَِمن   122 ﴿َوُبرِّ

ِبٌلَ  20 عبس 80 َرهُ(  ﴿ُثمَّ السَّ سَّ ٌَ 339 

َرهُ ( 22   سَّ ٌَ بٌَِل   149 ﴿ ُثمَّ السَّ

ا( 25   ا َصَبْبَنا اْلَماَء َصّبً  382 ﴿أَنَّ

ْسِفَرةٌ(  38   ْوَمِبٍذ مُّ ٌَ  393 ﴿ ُوُجوهٌ 

  
 12-
13 

َمٍة ( ﴿ َفَمن َشاَء َذَكَرهُ  َكرَّ  143 * ِفً ُصُحٍؾ مُّ

  
15-
16 

ِدي َسَفَرةٍ  ٌْ َ  393 ر(* ِكَراٍم َبرَ  ﴿ ِبؤ

ٌَِّرْت( 3 التكوٌر  81  133 ﴿َوإَِذا اْلِجَباُل ُس

لَْت( 4    138 ﴿َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطِّ

َرْت( 5 االنفطار  82 َمْت َوأَخَّ ا َقدَّ  119 ﴿َعلَِمْت َنْفٌس مَّ

ْسَتْوفُوَن(  2 المطففٌن   83 ٌَ اِس   289 ﴿الَِّذٌَن إَِذا اْكَتالُوا َعلَى النَّ

ٌُْخِسُروَن(  ﴿َوإَِذا 3   َزُنوُهْم   49 َكالُوُهْم أَو وَّ

ٌٍن( 7   اِر لَِفً ِسجِّ  398 ﴿َكالَّ إِنَّ ِكَتاَب اْلفُجَّ

ْفَعلُوَن( 36   ٌَ َب اْلُكفَّاُر َما َكاُنوا   152 ﴿َهْل ُثوِّ
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 3-1  المطففٌن   83
ٌل لِّْلُمَطفِِّفٌنَ  ٌْ الَِّذٌَن إَِذا اْكَتالُوا َعلَى النَّاِس  * ﴿َو

ْسَتْوفُوَن * ٌُْخِسُروَن(  ٌَ َزُنوُهْم   َوإَِذا َكالُوُهْم أَو وَّ
307 

ْصلَىَٰ َسِعًٌرا( 12 االنشقاق  84 ٌَ  204 ﴿َو

ًدا( 17 الطارق  86 ٌْ  80 ﴿ َفَمهِِّل اْلَكاِفِرٌَن أَْمِهْلُهْم ُرَو

ْلُهْم َقلٌِاًل  17   ْعَمِة َوَمهِّ ِبٌَن أُولًِ النَّ  144  (﴿ َوَذْرِنً َواْلُمَكذِّ

 104 (  ﴿َسُنْقِرُبَك َفاَل َتنَسىَٰ  6 األعلى  87

ٌُْؽِنً ِمن ُجوٍع( 7 الؽاشٌة  88 ٌُْسِمُن َواَل   61 ﴿الَّ 

ٌر( 21   َما أَنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ  153 ﴿َفَذكِّ

 15 الفجر  89
َمُه  ُه َفؤَْكَرَمُه َوَنعَّ ا اْْلِنَساُن إَِذا َما اْبَتاَلهُ َربُّ ﴿َفؤَمَّ

 قُوُل َربًِّ أَْكَرَمِن( فٌََ 
78-147 

اِتً(  24   ٌَ ْمُت لَِح َتِنً َقدَّ ٌْ ا لَ ٌَ ﴿ 278 

ٌُوِثُق َوَثاَقُه أََحٌد( 26    88 ﴿ َواَل 

 293 ﴿َفاْدُخلًِ ِفً ِعَباِدي( 29  

  
 11-
12 

 77 * َفؤَْكَثُروا فٌَِها اْلَفَساَد( ﴿الَِّذٌَن َطَؽْوا ِفً اْلِباَلدِ 

اٍل َعْشٍر(  َفْجرِ ﴿َوالْ  1-2    ٌَ  398 * َولَ

  
27-
30 

ْفُس اْلُمْطَمِبنَّةُ  ُتَها النَّ ٌَّ ا أَ ٌَ * اْرِجِعً إِلَىَٰ َربِِّك  ﴿
ٌَّةً  ْرِض ًة مَّ ٌَ  * َفاْدُخلًِ فًِ ِعَباِدي( َراِض

315 

  
29-
30 

 242 ( * َواْدُخلًِ َجنَِّتً ﴿ َفاْدُخلًِ ِفً ِعَباِدي

ْوٍم  10 البلد 90 ٌَ لَْت(﴿أِلَيِّ   119 أُجِّ

ِن( 10   ٌْ ْجَد َناهُ النَّ ٌْ  339-112 ﴿َوَهَد

َها(  3 الشمس  91 َهاِر إَِذا َجالَّ  125 ﴿َوالنَّ

 106 (  ﴿َفؤَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها 8  

  14 
ُهم بَِذنبِِهْم  ِهْم َربُّ ٌْ ُبوهُ َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعلَ ﴿ َفَكذَّ

اَها (  َفَسوَّ
395 

اَها 4-3    اَها( * ﴿َقْد أَْفلََح َمن َزكَّ  343 َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ

 342 ﴿ونفٍس وما سواها * فؤلهمها فجورها وتقواها( 7-8   

( 14 اللٌل  92 ىَٰ  107 ﴿َفؤَنَذْرُتُكْم َناًرا َتلَظَّ

( 6 الضحى 93 تًٌِما َفآَوىَٰ ٌَ ِجْدَك  ٌَ  34 ﴿ أَلَْم 

 86 (  َوَرَفْعَنا لََك ِذْكَركَ  * َظْهَركَ  ﴿الَِّذي أَنَقضَ  3 الشرح  94

 371 ﴿ َوَرَفْعَنا لََك ِذْكَرَك ( 4  

 370 ﴿ ُثمَّ َرَدْدَناهُ أَْسَفَل َساِفلٌَِن( 5 التٌن  95

ِة( 15 العلق 96 ٌَ نَتِه لََنْسَفًعا بِالنَّاِص ٌَ  202 ﴿َكالَّ لَِبن لَّْم 



 

 

 498 

اِت َقْدحً  2 العادٌات  100 ٌَ  89 ( ا﴿ َفاْلُموِر

ُدوِر( 10   َل َما ِفً الصُّ  127 ﴿َوُحصِّ

َكاُثرُ  1 التكاثر  102  79 ( ﴿أَْلَهاُكُم التَّ

ْحَسُب أَنَّ َمالَُه أَْخلََدهُ 3 الهمزة    104 ٌَ ﴿  ) 49 

ِه اْلُموَقَدةُ  6    178-91 ( ﴿َناُر اللَـّ

 4-3  قرٌش 106
تِ  ٌْ َذا اْلَب ٰـَ ْعُبُدوا َربَّ َه ٌَ ِذي أَْطَعَمُهم مِّن الَّ  * ﴿ َفْل
ْن َخْوٍؾ(  ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّ

222-273-293-401 

ا 1 الكوثر 108 َناكَ  )إِنَّ ٌْ  103 اْلَكْوَثر( أَْعَط

ِه َواْلَفْتُح( 1 النصر  110  42 ﴿إَِذا َجاَء َنْصُر اللَـّ

ِه أَْفَواًجا(  2   ْدُخلُوَن ِفً ِدٌِن اللَـّ ٌَ َت النَّاَس  ٌْ  315 ﴿َوَرأَ

(  1 المسد  111 َدا أَِبً لََهٍب َوَتبَّ ٌَ  387 ﴿ َتبَّْت 
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َفيرسَاُلحاديثَالنبكيةَالشريفة:َ:ثانياَن
   

 الصفحةَالحديث الرقم

 158 .أنا كأتقياء أمتي بيرآءه مف التكٌمؼ 1-
 

-2 
 

د حالكةى اإليماف: أف يككفى اي كرسكلوي أحب  إليو م ما ثالثه مف كيف  فيو كجى
، كأف يىٍكرهى أف يعكد في الكفر كما المرءى ال ييحبُّو إاٌل ًلمىوً  سكاىيما، كأٍف ييًحب  

 يكره أف ييٍقذىؼى في النار.
314 

بىسىٍتيىا. 3-  401-221 دخمٍت اٍمرىأىةه اٍلن ارى ًفي ًىر ةو حى

 129 ذكاة الجنيف ذكاة أٌمو. 4-

 69 كؿُّ ًعٌز ليس با فيك ذيؿٌّ  5-
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 فيرسَالقكافيَ:ثالثاَن

 الصفحة البحر القائل عجز البٌت وقافٌته الرقـ        

 572 الطكيؿ أبك تٌماـ ظالمييما عف كجو أمرد أشيب 1

 542 الطكيؿ لذبيانيالنابغة اا إلى الناس مطمىٌّ بو القار أجرب 2

 552 الكامؿ ساعدة بف جؤٌية فيو، كما عسؿ الطريؽى الثعمبي  3

 554 الطكيؿ امرؤ القيس ٌض لبابات الفؤاد المعٌذبو قى ني  4

 582 الطكيؿ مضرحٌجة بف  كما ضاع معركؼ يكافئو شكر 5

 554 الطكيؿ الفرزدؽ أشارت كيمىٍيبو باألكؼٍّ األصابعي  6

 52 الكافر حكصعكؼ بف األ بىعىٍكناهي كال بدـو ميرىاؽً  7

دى إلى قائمولـ يييت مف غىٍيًر سىٍيؼو كدىـو ميٍيرىاؽً  8  522 الرجز 

 154 المتقارب االخطؿ ككاف أبكؾ ييسىم ى الجعىؿٍ  9

 239 الطكيؿ امرؤ القيس كىفىانىي كلـ أطٍمب قميؿه مف الماؿ 10

 13 الطكيؿ امرؤ القيس عمٌي حراسو لك ييسركف مقتمي 11

د المؤٌثؿى أمثالي 12  239 الطكيؿ امرؤ القيس كقد ييٍدًرؾي المجى

 124 البسيط لـ يييتدى إلى قائمو الًعباد إليو الكجوي كالعىمىؿي  رىب   13

 225 الطكيؿ امرؤ القيس كلكف حديثان، ما حديثي الركاحًؿ؟ 14

ـً  15 ـى أٌني عنكـ غير ميفحى  072 الطكيؿ عشىاأل كتىٍعمى

 080 الرجز العجاج األيٍفعكافى كالشُّجاعى  الش ٍجعىما 16

 342 الكافر عمرك بف كمثـك الخسؼى فيناأىبىٍينا أٍف نيًقر   17

 020 الطكيؿ عبيد بف عبدا بف عتبة ًنيفجًبقيٍرحو كقد أىٍلقٍيف كيؿ   18

م ـً  19 قٍّيتى أسبابى السماًء ًبسي  072 الطكيؿ عشىاأل كىري

 372 الطكيؿ عبد الرحمف بف الحكيـ أخاىا كلـ أرضع ليا بمبىافً  20

 525 البسيط العدكاني تخزكنيعنى كال كنت دي اني ف 21

اطيبوٍ  22  50 الطكيؿ ذك الرُّم ة فما ًزٍلتي أبكي ٍعًندىه كأيخى
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 50 الطكيؿ ذك الرُّم ة تجاكبني أحجاريهي كمالًعبيو 23

 395 الكامؿ عشىاأل ما بىالييا بالٌميؿ زاؿى زكاليا 24

دي أكبادان كتيبكي بكاكيان  25  382 الطكيؿ مالؾ بف الريب سىتىٍبري

     

     

     

 

 

 

 


