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 ها تكرر هرتيي في القرآى الكرين أشتقاقا  

 دراسة داللية –أبٌية الوصادر 
                                         

 زهراء وسام محمد -أ.م.د. علي عباس عليوي & م.باحث :
 كلية اآلداب / جامعة القادسية

 24/5/2105 -النشر :تاريخ قبول                           2/3/2105 -تاريخ أستالم البحث :
 الممخص

ييدؼ ىذا البحث إلى بياف الداللة الصرفية لممصادر الواردة مرتيف في القرآف الكريـ,وكما ىو 
معروؼ بأف الداللة الصرفية ىي الداللة المستمدة مف الصيغ وبنيتيا ,وليا أىمية كبيرة في إثراء المغة ,إذ 

ة نفسيا, فجاء ىذا البحث متناواًل الداللة الصرفية بواسطتيا يمكف زيادة ألفاظ عمى الصيغة األصمي
لممصادر وىو جاء عمى مقدمة ومبحثيف, أما المبحث األوؿ فجاء لبياف داللة المصادر الثالثية تناولت 
فيو ثالثة صيغ فقط, أما المبحث الثاني فجاء لبياف داللة المصادر المزيدة وتناولت فيو ثالثة صيغ 

 خاتمة تناولت أىـ النتائج.أيضا, ثـ أعقبت البحث ب
 المقدمة

إف القرآف الكريـ ىو النص المعجز, عجز عف اإلتياف بمثمو أصحاب الفصاحة والبالغة والبياف 
,وكاف في خطابو سمات ومميزات إنماز بيا جعميـ ينبيروف بمفرداتو وآياتو وسوره ,وتأمموا كؿ ذلؾ 

وؿ يحاولوف أف يحمموا مكوناتو وسماتو ومعرفة فوجدوا إتساقا بير العقوؿ ,وىذا ماجعؿ أصحاب العق
مقاصد القرآف الكريـ في كؿ لفظة مف ألفاظو لوحدىا أو ضمف سياقيا, ومف ىنا جاء ىذا البحث لدراسة 
المصادر الصرفية الواردة مرتيف  في القرآف الكريـ وبياف الدالالت المختمفة لكؿ منيا بحسب ورودىا في 

 رآني الواردة فيو.القرآف وضمف سياؽ النص الق
أما المصادر التي رجع الييا البحث فكثيرة ومتنوعة إبتداًء بكتب التفسير وكذلؾ كتب غريب 

 القرآف وكتب إعراب القرآف مرورًا بكتب المغة وكتب النحو.
أما خطة البحث فجاءت بمقدمة ومبحثيف ,تناوؿ المبحث األوؿ داللة المصادر الثالثية عمى حيف 

الثاني داللة المصادر المزيدة,ودرست في كال المبحثيف ثالثة صيغ فقط, ثـ أعقبت البحث تناوؿ المبحث 
 بخاتمة لخصت أىـ النتائج.

 وختامًا أأمؿ مف ىذا البحث أف يرقى إلى مستوى القبوؿ.
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  االول المبحث

 : المجرد الثالثي الفعل من المصدر -1

 اف سيؿ بف أحمد ويذكر,  سماعي دالمجر  الثالثي الفعؿ مف المصدر أف   الحاجب ابف يذكر
 حمميا اليمكف والختالفيا,  االختالؼ مف فييا يقع ما لكثرة بالسماع اال تدرؾ ال الثالثي الفعؿ مصادر

ن ما القياس عمى  يشير المصادر يذكر عندما سيبويو اف نجد لكننا))  و,  (1) السماع إلى فييا المرجع وا 
 يدلنا وىذا,  المجردة الثالثية األفعاؿ مف سماعية وأخرى قياسية نيةأب وجود إلى واضحة غير اشارات ولو
  -: عمى تأتي وىي,  (2)(( سماعية وأخرى قياسية مصادر ليا المجردة الثالثية األفعاؿ اف عمى

 ( : َرْجع)  َفْعل -أ

 ةالمغ في الشائعة االوزاف مف العيف وسكوف الفاء بفتح(  َفْعؿ) المصدر صيغة اف الصرفيوف ذكر
 فيي,  (4) َتِفعؿ َفَعؿ وزف عمى ماكاف اي,  (3)... ((  َسْكتاً ,  َيسُكت,  َسَكتَ  قولؾ ذلؾ: ))  العربية
 الصفة ىذه الكريـ القرآف واستعمؿ,  (5)((  بناءً  وثالثيف أربعة الى وترتقي فييا الضبط كثيرة))  أوزاف

 تعالى قولو خالؿ مف والمعبرة الموحية الدالالت بعض العطاء
[     ]الطارؽ  /

11. 
,   (7) اوالً  فيو ما كاف الى الشيء إعادة اي,  (6) الرجوع حدث معنى عمى دالػػة(  الر ْجعِ )  فمفظة

 المفسريف مف كثير عميو اتفؽ معنى وىو  (8) فعالً  او كاف مكاناً  البدء منو ما كاف الى العودة ىو فالرجوع
 ىو االوؿ والرأي,  (9) النجوـ ضوء إعادة ىو أو العباد باعماؿ ترجع المالئكة إنيا قاؿ مف منيـ ولكف

 ويقاؿ...  المطر:  الرجع))  الجواىري قاؿ,  التحمية معنى تضمنت قد كذلؾ المفظة ونجد,  الصواب
1)((  القدير:  والرجع النفع ذات

0
 مف مأخوذ المعنى وىذا,  االرض الى بالمطر ترجع السماء الف,  (

1) ويكرر عاـ كؿ يرجع المطر وىذا ترجع التي بمعنى النيا,  الفعؿ داللة
1

,  العباد رزؽ يرجع ومعو,  (
1) مواشيػػيـ وىمكت ليمكوا ىذا ولوال

2
) . 

 االرض بحار مف الماء يحمؿ السحاب أف   يزعموف كانوا العرب الف(  رجع)  بالمصدر وتسميتو
1) االرض إلى يرجعو ثـ

3
 خرج الذي االرض إلى الماء ىذا تعيد إنما,  الماء منيا ينزؿ التي لسماءفا,  (

1) الدورة تمؾ عمى دليؿ وىذا السماء إلى منيا
4

 وفييا صورىا مف صورة في لمحياة مشيداً  يمثالف وىما,  (
 والجنيف والترائب الصمب مف الدافؽ بالماء الشيء أشبو االرض مف ينبثؽ ونبت السماء مف ينقذؼ ماء

 مضيء نجـٌ  إّنو إذْ  الداللة نفسيا ويحمؿ الثاقب النجـ مف أيضاً  قريب وىو النور الى الظممات مف المنبثؽ
 . الصانع عمى يدؿ ثابت نظاـٌ  المشيد ىو والمشيد الحياة ىي فالحياة والستائر الحجب يشؽ
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 داللة وبيف المفظة عمييا جاءت التي الصيغة داللة بيف واضحة وداللة وثيقاً  ترابطاً  ىناؾ أف ونجد
 أصمػػػػو الى يرجع الماء اف اآلية معنى ألف األصؿ ىو بينيـ الربط إف   إذْ  الكريمة اآلية في نفسيا المفظة
1) الذىف في حقيقتو عرفت لّما تأتي وىي( بأؿ) ُمعرفة المفظة جاءت ذلؾ زيادة عمى,  منو أخذ الذي

5
)  ,

1) ُمعيف لشيء وضع وما
6

 . المطر وىو (
1) وصفاً  المصدر ورود مف يكثر أنو القرآف استعماؿ مميزات مف أف نمحظوُ  وما

7
( ر ْجعِ )فالػػ,  (

 المفظة عمى السياؽ في الّرْجعِ  لكممة السابقة(  ذات)  الكممة تأثير مف لمعنى ىذا فأخذ لمسماء وصؼٌ 
 بالكممات آرتباطيا ببموج الكممات معنى نحدد أف نستطيع إننا))  إذ الوصفية معنى عمى لمداللة نفسيا

1)((  االخرى
8

1)(  التالؤمية)  عمييا ويطمؽ,  (
9

 ما عمى ىنا المصدر صيغة اختيار حسف لذلؾ,  (
2) ترجع ىي قمت لو كما الفعؿ كصيغة عداىا

0
 والرجوع القيامة ألمر التأكيد داللة المفظة))   في وذلؾ,  (

  ]  تعالى قولو اما,  (21)((  سبحانو إليو
     
 ( ]3/  ؽ  )الرجوع))  بمعنى ىو(  رجع)  أف عمى أجمعوا قد المفسريف أف نجد 

 رجوع أنو))  عنو قالوا الحالة ىذه في البعث انكروا النيـ,  (22)((  استبعدوه ما ليـ بّيف تعالى ألنو
 أو الموت وقت البعث ويتبعدوف,  اآلخروي البعث ينكروف بيذا وىـ (23)(( الوىـ عف حتى بعيد مستبعد

2) االوصاؿ وبميت تقطعت بعدما والتركيب البنية إلى والرجوع,  (24) تراباً  الصيرورة
5

 عف بعيد فيذا,  (
 ومياب االرض مناحي في االجساـ تفرؽ اف منيا اشياء عدة عف ناشئة واحالتيـ عندىـ العقؿ تصور
 تعود كيؼ جمعت لو وجمعيا التقاطيا لتعذر مواقعيا عممت لو وأنيا جمعيا أمكاف في أمالً  التبقى الرياح
2) عمييا كانت التي صورتيا الى

6
 في غربت الذي اليامد التراب وىذا الحياة بيف ما أبعد ما فيقولوف,  (

 نكرة ىنا وجاءت معرفة الطارؽ سورة في جاءت نراىا إذ,  المفظة ماناسب وىو ساخريف مستيزئيف الحياة
2)( االستيزاء)  ىو التنكير أغراض وأحد االستيزاء ارادوا النيـ

7
 الكفر أىؿ لساف عمى جاءت النيا,  (

 .  المباركة اآلية مع المفظة داللة مع لتتناسب نكرة المفظة جاءت والرجع لمبعث واستيزائيـ بأنكارىـ وىـ
 عظيـ وفيو الموحية القرآنية الدالالت إظيار يف بارزاً  دوراً  الكريـ لمقرآف أف   نجد ماتقدـ خالؿ ومف

 سورة في تعالى فنجده,  فيو العظمة تمؾ لنا تبيف(  رجع)  المفظة خالؿ ومف,  وكمماتو حروفو بيف ارتباط
 أىؿ لساف عمى وقولو( 3/ؽ[ )   ] ؽ

 وضرب ساؽ قد سبحانو نجده,  لمبعث انكارىـ وىو[   ] الكفر
  ] تعالى قولو في مثالً  ليـ

 ( ]11/الطارؽ )إحياء وىو النبات وانبات المطر إنزاؿ اي االحياء كيفية في 
 االمثاؿ وجاءت منيـ االنكار فجاء,  أنكروه الذي البعث تحقيؽ عمى االقساـ يكوف اف موتيا بعد االرض
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 المجردة االلفاظ تصور اهلل قدرة إف, ))  المفظة في اعجازية بأصرة جاء ىذا وكؿ تعالى اهلل مف والبراىيف
2) المشخصة والعدسة الممونة الريشة تصويره عف تعجز ما, 

8
,  وتدبيره ولطفو بقدرتو جارِ  ىذا كؿ,  (

 .  وقوعو وتحقيؽ الفعؿ تاكيد ىنا المصدر وأفاد
  َأَمَنة/  َفَعَلة -ب

 يقاؿ وقد: ))  سيبويو يقوؿ إذ,  الفعؿ لموضع يكوف الذي(  َفَعَمة)  بناء داللة إلى المغويوف أشار
معة والَجَذمة والُجذمة(  الَقطعة او الُقطعة:  القطع لموضوع معة والص  2)((  لمموضع والصُّ

9
 ويقوؿ,  (

 لموضوع كالقطعة,  كثيراً  االعضاء في الفعؿ لموضوع والَفَعمة الُفعمة جاء وقد: )  االسترابادي الرضي
3)(  والن َزعة والنُّزعة,  والَصمعة الُجذمة وكذا القطع

0
3) القياسية وليس السماعية االوزاف مف وىذا,  (

1
) 

)  أف:  أحدىما:  قسميف عمى المعجميوف وآنقسـ المذكور الوزف عمى( أَمَنةَ ) الكرية القرآف في جاء وقد
3)((  أمنت مف موضوع آسـ( ))  األَمَنة

2
 والقسـ,   (33)(  األمف)  بمعنى(  االمنة ) أف:  واآلخر,  (

3)( االمف) بمعنى(  االمنة)  أف   يرى الذي
4

 في كممة لفظة كؿ الف,  عنده الوقوؼ مف والبد نظر فيو ( 
 لممسمميف تعالى اهلل تثبيت ىو واحد وموضوع واحد سياؽ في الكممة ىذه ووردت العاـ معناىا الكريـ القرآف
 . معيـ ليكونوا الربانييف الجنود تعالى وانزالو الكفار مع معاركيـ في

(  154 عمراف آؿ)  تعالى لقولو تفسيرىـ في المفسريف عند متعددة بمعاف المفظة ىذه جاءت وقد
 ((     

   
    

   
    
    
     

      
     

      
     
    
      

   
    

    
     
     

   ))في وردت روايات ىناؾ اف بالذكر والجدير 
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3) السالـ عميو المؤمنيف أمير في جميعيا تفيد أنيا نزلت والروايات التفاسير كتب
5

 ىذه معاني ومف (
  ممايأتي التفسير كتب مف جاءت التي المفظة

 . (36)( االمف) بمعنى( االمنة)  تكوف اف -1

 .  (37)(   أمف) جمع االمنة تكوف اف وأما -2

)  ت القرطبي اليو ماذىب وىذا,  عدمو مف األمف,  الخوؼ أسباب مع(  األمنة) تكوف اف وأما -3
 المقصود المعنى أف,  منيا ألسباٍب عدة بالقوؿ جديراً  المذىب ىذا عدّ  ويمكف,   (38)(  ىػ671

 االمنة إنزاؿ مقاـ المقاـ الف,  نفسو الفعؿ ال(  الفعؿ موضع)  ىو لمبناء االصمي المعنى وىو باالمنة
 ( ))11/  االنفاؿ)  بدر غزوة في المؤمنيف تثبيت في قاؿ تعالى اهلل اف,  والثاني موضحاً 

   
    

  
   

   
   

     ))غزوة وفي 
)  تعالى بقولو ذلؾ وتجمى باالمنة وشعورىـ غميـ بزواؿ النعاس المؤمنيف عمى تعالى اهلل انزؿ احد
 ( 154/  عمراف ؿآ

3) واالضطراب والوحشة الخوؼ ورفع والسكوف االمف ىو المادة ىذه في الواحد فاالصؿ
9

)  ,
))  وىـ منيـ طائفة عمى انزؿ حيث ليـ ورحمتو لطفو مظاىر ببعض يذكرىـ وتعالى سبحانو ونجد

4)(  المخمصوف المؤمنوف
0

 بعض االنساف عف يزيؿ اف شأنو ومف النوـ أوائؿ في الفتور وىو النعاس,  (
 االمنة يرمظ فكاف المشركوف لياجميـ ثقيالً  كاف لو النو ليـ امنة كانت فمذلؾ صاحبو يعيب وال متاعبو

4) نعاساً  لممؤمنيف
1

) . 
 تنوشو والرماح المحارب بجفف النعاس يطوؼ بأف عجيبة غريبة ظاىرة الحالة ىذه في والنعاس

4) تتعاوره والسيوؼ
2

 فالقى,  نفوسيـ في تسكت المرارة ىذه تدع لف بيـ اهلل رحمة فأف ىذا مع ولكف,  (
 وأمناً  سكينة قموبيـ فمؤلت العميمة النسمة مرور بيـ تمر  النعاس مف خفقو,  المعركة ذروة في وىـ عمييـ

 يمـ حيث والنعاس لطيؼ نعاس فشمميـ ربيـ الى تابوا الذيف المؤمنيف نفوس سكوف وعجيب وسكوف
 الراحة قموبيـ في ويسكب السحر فعؿ كيانيـ في يفعؿ واحدة لحظة ولو المفزعيف المرىقيف بالمجاىديف

4) والكيؼ الكنو مجيولة
3

 غاية مف اال اليكوف القتاؿ في النعاس فاف االخر الجانب اما جانب مف ىذا,  (
 ىنا واالمنة, ( 44) وعده ينجز اهلل باف الواثقة المؤمنة بالطائفة يتمثؿ وىذا الدنيا عف والفراغ باهلل الوثوؽ
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 كداللة بذلؾ ليصبح عنيـ الخوؼ بإزالة يسبؽ واف البد بالنصر المؤمنيف اهلل وعد لما النصر معطيات مف
4) المؤمنيف نصر في وعده منجز تعالى اهلل اف عمى

5
 النعاس عمى االمنة ذكر  قدـ انو ىنا والمالحظ,  (

 عمى والدليؿ النصر أسباب يتوافر اف البد بالنصر وعدىـ لما انو فالجواب بدر في واخرىا احد قصة في
 . الخوؼ وزواؿ االمف وىو الوعد انجاز

 تعالى اهلل الف وذلؾ داللة مف فعمة في لما مطابقة جاءت قد امنة اف دنج تقدـ ما خالؿ ومف
 وذىاب المطر ونزوؿ والنعاس المالئكة وىي فييا اهلل اغاثيـ التي المواضع مع االنفاؿ اية في ذكرىا
 .  العزيز كتابو في الخالؽ عظمة عى يدؿ وىذا,  االقداـ وتثبيت القموب عمى والربط الرجس

 
 
 

  دالج/  ِفَعال -أ

 أبنية مف وىي( , ِفَعاؿ) صيغة دالالت مف والوسـ الزماف وانتياء التباعد أف   المغويوف ذكر
 عمى كاف لما مصدر(  وِفَعاؿ,    )  َفُعؿ َفِعؿ َفَعؿ الماضي في عينو لحركة تبعاً  الالـز الفعؿ مصادر

 . فعؿ وزف
 الدالالت بيذه صرح اذ النحو في االصوؿ منيا المصنفات مف كثير في الدالالت تمؾ وردت وقد

 مف الثاني,  فيذكر تييج النو,  والقراع,  اليباب,  الشاة في الصراؼ نحو,  لميياج,  فعاؿ)) ...  فقاؿ
 نحو لمتباعد( ,  فعاؿ) مف الثالث...  والحصاد والجزار الحراـ:  نحو,  الزماف انتياء كاف لما وىو فعاؿ
4)... ((  والنفار الشراد: 

6
4) االمتناع ىي الصيغة ليذه االخرى الدالالت فوم,  (

7
 نعدىا اف ويمكف,  (

 داللة مف الصيغة ىذه ماتعطيو مع يتناسب بما الكريـ القراف في ووردت الصيغة ىذه دالالت اشير مف
( :  ىػ321 ت) دريد ابف يقوؿ,  متعددة بمعاف المعجمات في(  جداؿ)  ووردت( , جداؿ)  لفظة فجاءت

4)(  الجدؿ:  واالسـ,  خاصمتو اذا وجداالً  مجادلة لرجؿا وجادلت)) 
8

 ت)  الجرجاني الشريؼ اما,  (
4)((  وتقريرىا المذاىب باظيار يتعمؽ مراء عف عبارة))  الجداؿ اف فيرى(  ىػ 816

9
 الجداؿ وداللة,   (

,  بمعنى ىما قيؿ : ) العسكري يقوؿ( ,  والمرء)  الجداؿ بيف فرقاً  ىناؾ الف,  نظر فييا الجرجاني عند
 اليكوف والمرء,  (50)((  الجداؿ كذلؾ وليس ظيوره بعد الحؽ في مخاصمة النو,  مذموـ المراء اف غير
5) واعترافاً  ابتداءً  يكوف فانو الجداؿ بخالؼ اعترافاً  اال

1
) . 

5)( المماراة: )  ىو الجداؿ أف   ذكروا أن يـ فنجد المفسروف اما
2

 سبيؿ عمى المقاومة))  ىو او,  (
5)((  والمغالبة المنازعة

3
 المادة ىذه في الواحد االصؿ اف,  القراف كممات في التحقيؽ صاحب وذكر,  (
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 سواء,  غيره في او الكالـ في كاف سواء,  غيره او القتؿ بطريؽ كاف سواء,  امتداد في االستحكاـ ىو
 المفاعمة مقتضى عمى والجداؿ,  ومقابمة مخاصمة او نقد في كاف وسواء وزور باطؿ او الحؽ عف كاف
 عمى والغمبة الخصومة مقاـ في وادامتو الكالـ تحكيـ عمى الغالب في وتطمؽ,  الجدؿ ادامة عمى تدؿ

 يرى حيف في,  (55)(  والمماطمة المجادلة)  ىو فالجداؿ (54) الحؽ ظيوره عف يمنع حتى المقابؿ طرائؽ
 كاف اذ الموقؼ في اختالفيـ في العرب تجادؿ ىو وقيؿ السباب فقيؿ فيو مختمؼ الجداؿ اف عاشور ابف

( الجداؿ) اف ونجد,  (56) مالؾ عف ىذا وروي قريش وىـ جمع في يقؼ وبعضيـ عرفو في يقؼ بعضيـ
 ( )) 32/  ىود)  تعالى قولو ففي االيتيف كال في مختمفتيف لداللتيف جاءت قد

     
     

     
    

      
     

    
    

    
     ))( الجداؿ)  انو نجد

 مف ونجاة ليـ صالح فيو بما جداليـ أكثر قد – السالـ عميو – نوحاً  الف وذلؾ( ,  ايجابي)  محموداً  كاف
 واصالح خير فيو لما ليـ النصح يجد اداة النو,  محموداً  جداالً  ىذا ويعد يستجيبوا لـ لكنيـ العذاب
 ما وىذا وكرىوه الجداؿ ىذا مف نفروا كانيـ ليـ بالنسبة مذموماً  جداالً  يعد ولكنو,  وقموبيـ نفوسيـ لذوات
 وتحقيقاً  صحبتو في لوقوعو غيره بمفظ الشيء ذكر نفي التي(  المشاكمة)  بمصطمح البالغييف عف يدعى

 لو مناسب او مضاد لفظ لو غيره بمفظ المعنى ذكر بأنيا عيسى سمماف محمد وعرفيا,  (57) تقديراً  او
5) صحبتو في لوقوعو

8
,  البالغة وسمو العبارة جماؿ في تمكف المشاكمة البالغة اف ىنا الشؾ ومما,  (

 ذلؾ فيكوف,  غيره انو وعمـ الفكر وحقؽ,  النظر اداـ فاذا االوؿ عيف ىو الثاني المعنى اف يتوىـ فالناظر
5) لمثبوت أدعى فيكوف الذىف في الستقراره سبباً 

9
) . 

  )) البقرة سورة في تعالى قولو اما
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    )) (197/  البقرة  )الجداؿ فجاء 
6) والكراىية الغضب الى يؤدي الحج في الجداؿ الف(  سمبي)  مذموماً 

0
,  العداوة ويوقع الشر ويثير,  (

6) اليو والتقرب هلل واالنكسار الذؿ ىو الحج مف والمقصود
1

 اف منو تعالى اهلل يريد ذلؾ زيادة عمى,  (
,  اهلل طاعة في النو,  بو اليميؽ ما كؿ عف واالبتعاد كامالً  ناً انسا يكوف واف ومظاىرىا الدنيا عف يتجرد
 كؿ عف فييا نفسو فيصوف,  االشير ىذه في يمتزميا اف الحاج عمى يجب التي لآلداب بياف ايضاً  وىو
 طاعة الى مدخؿ فالحج والخالؼ الخصاـ الى المفضي الجداؿ عف بيا وينأى معصية كؿ ويجنبيا,  لغو
 مف فيو لما عنو باالمتناع تعالى اهلل أمر الحج في فالجداؿ لمغفرتو والتعرض منو لتقربا الى وسعي اهلل
 .  النفوس في سمبي واثر وقع

 جاء االيتيف كال في فالجداؿ داللة مف(  فعاؿ)  في لما مناسباً  معناه في جاء الجداؿ اف ونجد
 اهلل مف بأمر الجداؿ عف االمتناع اءج البقرة سورة ففي(  فعاؿ) عميو ماتدؿ وىو االمتناع طمب بمعنى
 لطمب جاء ىود سورة في الجداؿ اف حيف عمى,  المؤمف عمى سمبية وجوانب اثار مف فيو لما تعالى

 .  وجماالً  زونقاً  فزادتيا عمييا جاءت التي الصيغة داللة القرانية المفظة فناسبت مجادلتيـ عف االمتناع
 
 
 

  المزيد الثالثي مصادر -2

 اال منيا يسمع ولـ المجردة الثالثية االفعاؿ عف تنماز بذلؾ وىي مطردة قياسية رهواكثر مصاد
 : االوزاف تمؾ ومف المعجمات الى بالمجوء اال تعرؼ وال,  معدودة ابنية

 (  إْمالق)  إْفعال -أ

 – أكـر نحو( أفعؿ) وزف عمى اولو في باليمزة المزيد العيف الصحيح الثالثي لمفعؿ مصدراً  يأتي
6) أصباحاً  – وأصبح اً أكرام

2
:  في قولو ىذا وجاء,  أفْعؿ في قياسي افعاؿ اف الى سيبويو واشار,  (

6) أخراجًا(( واخرجت أعطاء اعطيت قولؾ وذلؾ أبداً  اْفعاالً  أْفعمت عمى ))فالمصدر
3

 مالؾ آبف وأكد,  (
6) (( إْفعاؿ فمصدره أفعؿ عمى فعؿ كؿ )):  قائالً  سيبويو قوؿ

4
 في"  إمالؽ"   لفظة جاءت وقد,  (

6) الحاجة يورث حتى والتبذير االنفاؽ ىو االمالؽ وأصؿ الصيغة ىذه عمى الكريـ القرآف
5

 وأممؽ,  (
,  (67) االنفاؽ في االسراؼ ىو وقيؿ انفقو اي,  مالو أممؽ وقيؿ, ( 66) الماؿ عف وتجرد افتقر بمعنى
 يؤدي وبالتالي,  وذىابو الماؿ فناء الى يؤدي االنفاؽ في االسراؼ اف حيث مف إمالقاً  الفقر وسمي

6) والحاجة العوز الى بصاحبو
8

6) لخـ بمغة الجوع ىو االمالؽ اف قاؿ مف وىناؾ,  (
9

) . 
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  ))    تعالى فقاؿ االوالد قتؿ عف النيي سياؽ في اآليتيف كمتا في المفظة وجاءت 
    

     
   

   
    

    
    

    
     

     
    

     ( ))151/  االنعاـ  )
  ))  االسراء سورة في تعالى وقولو, 

    
    
     

. )) 
 الى يدفعيـ مام االباء فيو يعيش الذي واالمالؽ الفقر سبب االوالد أف   الجاىمية أىؿ ادعى فقد
 اهلل فنياىـ,  الموت حتى التراب في لمبنات الوأد او لمذكور المباشر بالقتؿ أما االوالد ىؤالء مف التخمص
 االسباب ومسبب خمقو لجميع بالرزؽ المتكفؿ ىو – وجؿ عز – المولى الف,  الشبية ىذه وابطؿ تعالى
 والسبب االوالد لقتؿ ذريعة خشيتو او لفقرا لجعؿ اذف مجاؿ فال الرزؽ يتحصؿ بيا االخذ بمجرد التي

 وقصورىا سفو عف فضالً ,  الفقر خشية ذلؾ ليـ الشيطاف تزييف ىو اوالدىـ الجاىميف ىؤالء لقتؿ الحقيقي
 كراىية او واالسترقاؽ العار وخوؼ,  والعمية االمالؽ خشية البنات ويئدوف اوالدىـ يقتموف فكانوا عقوليـ
7) وجيالة لمبنات

0
 لقتؿ عذراً  الفقر جعموا النيـ,  معذرتيـ وابطؿ عمييـ – وجؿ عز – اهلل رد دوق,  (

 خؼ اهلل ىو الرزاؽ أف   عرؼ مف الف,  النفس لقتؿ داعياً  يكوف اف يصمح ال الفقر كوف ومع,  االوالد
  )) تعالى وقولو االنعاـ سورة ففؽ كثروا واف العياؿ ىـ قمبو عف
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     ( ))151/  االنعاـ   )

 وال"  تعالى وقولو االوالد حقوؽ رعاية إلييـ باإلحساف االبويف حقوؽ رعاية بعد ذكر تعالى اهلل اف نجد, 
 مف اوالدكـ"  وقاؿ االسراء سورة في الخوؼ بذكر صرح وقد,  الفقر خوؼ اي"  إمالؽ مف اوالدكـ تقتموا
7) العمة ىذه فساد ليـ عالىت اهلل فبيف الوأد عف النيي منو والمراد"  امالؽ

1
 عمـ لما تعالى انو فنجده,  (

 تعالى اهلل عمـ وقد المتالحقة بأجياليا االسرة رابطة ىي وىذه باالوالد البرّ  كيفية عمـ بالوالديف البرّ  كيفية
 إف   وؿنق اف ويمكف,  باالبناء االباء وأوصى باالباء االبناء فأوصى,  واالباء االبناء مف بالناس أرحـ بانو
 التعبير دقائؽ مف وىي – تشابو مف ما بينيما رغـ – النظـ في فرقاً (  واالسراء االنعاـ)  اآليتيف كال بيف

 : وجييف مف يتضح وىو العجيبة القرآني
 كانوا انيـ ذلؾ ويقتضي"  أمالؽ مف"  االنعاـ في وقاؿ"  االمالؽ خشية"  االسراء آية في قاؿ أنو -1

 : لغرضيف يـأو بنات اوالدىـ يأدوف

 الكسب عمى إعانة كبرت اف البنت مف اليرجوف وربما,  عمييـ االنفاؽ اليستطيعوف فقراء النيـ اما - أ
 إمالؽ اف وتقتضي,  (72) تعميمة ىنا فأف(  امالؽ مف)  تعالى قولو مورد وىذا – لذلؾ يئدونيا فيـ

 .  فييـ موجود اصؿ رالفق اف بمعنى,  (73) القتؿ حيف موجود االمالؽ اف فيقضي قتميف سبب

 الفقر عروض أو, لو الفقر عروض خشية ولكف االب فقر ليس القتؿ عمى الحاصؿ يكوف اف وأما  - ب
 قبميا قاؿ والدليؿ موسوروف انيـ اي,  (74) االمالؽ توقع ىو لموأد الدافع فيكوف,  ابييا بموت لمبنت
 ال االغنياء ىو ىؤالء حقوؽ عطاءبا والمامور(( ,  السبيؿ وابف والمسكيف حقو القربى ذي وآت)) 

 ليس الفقير الف االكثر في الموسور ىو التبذير بعدـ والمامور((  تبذيراً  تبذر وال))  قاؿ ثـ الفقراء
 مايكوف واكثر خوؼ ىو الخشية الف"  امالؽ خشية"  تعالى فقاؿ,  (75) فيبذره الغالب في شيء عنده
 فجعمت,  مستقبالً ,  (76) الفقر يمحقيـ اف لمخافة قتديفمع التقتموىـ اي منو يخشى بما عمـ عف ذلؾ

 اف ونجد,  (77) بعد يقع لـ االمالؽ الذييو والمعموؿ ذلؾ عف فأنتصبت فعميـ في العيمة ىي الخشية
,  (78) زعموا كما العار الخوؼ الوأد عمى ليـ الحاصؿ ىو ذلؾ عمى دؿ"  امالؽ خشية"  تعالى قولو

 " . امالؽ وخشية"  تعالى قولو مورد وىذا االوالد بسبب الضياع مف مواليـا عمى يخشوف انيـ بمعنى

 الكالـ الف,  االوالد ضمير عمى االباء ضمير بتقديـ االنعاـ آية في"  واياىـ نرزقكـ"  تعالى قاؿ -2
 االمالؽ وألف,  (79) بيـ الواقع الفقر مف اوالدىـ  يقتموف فيـ االغنياء مف دوف الفقراء الى  موجو

 رازؽ بانو وكمؿ رازقيـ ىو تعالى اهلل بأف االخبار فقدـ فعالً  وفقرىـ االباء إمالؽ ىو لموأد لدافعا
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 فال بيـ ترزقوف إنما ليـ قيؿ فكأنما,  االباء فقر رفع في االوالد بتشفيع يشعر السياؽ وكاف,  اوالدىـ
 . (80) تقتموىـ

,  موسوريف  كانوا واف وقوعو المخشي الؽاالم فيو,  االسراء سورة في عنو المحكي االمالؽ وأما
 انيـ وذلؾ الحاؿ في مفتقروف النيـ ال الفقر خشية أوالدىـ يقتموف الذيف وىـ الفقراء لغير فالخطاب
8) الغنى مف بايدييـ ما االوالد كمؼ يسمبيـ اف يخافوف

1
 رزقيـ دوف المطموب ىو اوالدىـ رزؽ فكاف,  (

8) اىـ النو ىـاوالد برزؽ الوعد فقدـ حاصؿ النو
2

 ورازؽ االوالد رازؽ تعالى اهلل بأف االعالـ قدـ فمذلؾ,  (
8) اهلل الى كمو االمر انما النسؿ وكثرة االمالؽ بيف اذف عالقة فال,  االباء

3
)  . 

 مثؿ البنات وأد و االجتماعية الحياة في فساد الى يؤدي وفسادىا العقيدة إنحراؼ إف   القوؿ ويمكف
 العياؿ كثرة إف   فخيؿ العقؿ عمى فييا الوىـ غمب التي الدرجة الى وصمت التي العقيدة فساد عمى بارز
 غير السببيف ىذيف مف واحداً  كاف وأف,  جزماً  الماؿ توافر يوجب سبب وعدميا,  حتماً  الفقر ُيوجب سبب
 الماؿ يوافر قد تعالى اهلل بأف بااليذاف الطبع مف المتمكف الخياؿ ىذا قمع فأريد,  بو الوىـ ربطو فيما مؤثر
 ىو الذي عدمو مع االمالؽ يقدر وقد,  الماؿ لنفاذ األوىاـ في السبب ىي التي العياؿ كثرة مع وينميو
 . االوىاـ عند االكثار في سبب

 يدؿ الذي(  إْفعاؿ)  الصيغة وىذه"  إْفعاؿ"  عمى جاءت ىنا"  االمالؽ"  اف نقوؿ الكالـ وختاـ 
8) زماناً  أو مكاناً  الشيء في الدخوؿ عمى

4
 في المعنى ذلؾ عمى دالػػػػػػػة الصيغة ىذه جاءت ثـ ومف,  (

 وحموؿ فيو والوقوع زيادتو أو الفقر في الدخوؿ بمعنى الدخوؿ عمى دالػػة جاءت إذ,  جميعاً  اآليتيف سياؽ
 . التيماودال اآليتيف لسياؽ المناسبة أتـ مناسبة الصيغة إْذ جاءت,  االوالد قتموا لذلؾ  اوانو

  تأثيم/  َتْفعيل  -ب
 العيف مف بدؿ التاء"  ,  تفعيؿ , "َفع متُ   النحو في االصوؿ صاحب يقوؿ قياسية صيغة وىي 
8) االفعاؿ مف االلؼ بمنزلة والياء( ,  َفعُّمت)  في الزائدة

5
8)(فّعؿ)  مصدراً  الصيغة ىذه فتكوف (

6
 اي,  (

8) تفعيؿ عمى فيكوف الكالـ وصحيح العيف محذوؼ كاف ما
7

) . 
بف أحمد الفراىيدي)ت   الخميؿ ىو(  فّعؿ)  مصدر(  تفعيؿ)  اف الى اشار مف وأوؿ 

 طبّعتوُ  تقوؿ وال تطبيعاً  طبّعتو تقوؿ النؾ... ,  َطْبع لممصدر يقاؿ وال مصدر التطبيع))  ىػ(بقولػػػو170
8) طبْعًا((

8
 َفّعؿ)  المضعؼ الفعؿ مف تأتي الصيغة ىذه اف عمى كافة المغوييف اتفاؽ مف الرغـ وعمى,  (

 قبيؿ كاف(  َفّعؿ)  بالفعؿ(  تفعيؿ)  المصدر ارتباط اف يذكر المغوييف مف بعضاً  ىنالؾ اف اال,  دائماً ( 
 تجري صياغية نمطية فالمغة ونوعيا المصادفػػػة ىذه الكريـ الباحث لنا يوضح ولـ,  (89) البحتة المصادفة

 . وقوانيف سنف عمى
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 ىو: ))  االثـ اف المعجمات في وورد,  الصيغة ىذه عمى تأثيـ مفردة جاءت العزيز الكتاب ومف 
 مأخرة الخبر عف بطئ االثـ ذا الف ذلؾ مف مشتؽ واالسـ,  متأخرة:  اي آثمة ناقة ويقاؿ والتأخير البطء
9) الذنب ىو االثـ اف المغوييف بعض وذكر,  (90)((  عنو

1
 اآليتيف كال مف لمرادا المعنى اراه ما وىو,  (

  )) 23/  الطور سػورة ففي
       ,  ))

 االجساـ بو تتمتع الذي المادي النعيـ يصور وىو,  الجنة تقييـ عف يدور االية في الحديث سياؽ اف نجد
 ىذه يشربوف فيـ,  الجنة في المؤمنوف يشربيا يالت الخمر عف االية في فالكالـ,  الجوارح بو وتتمذذ
 جميع مخالفة المؤمنوف يتعاطيا التي الجنة خمر يعني, ))  وتأثيـ لغو فييا التي الخمر ليس ولكف الخمر
 ال االخرى فخمر – منو فائدة ال الذي الكالـ ىو المغو – فييا لغو ال االخرة فخمر,  الدنيا الخمر صفات
 ال اي,  (92)(( الدنيا خمر بخالؼ عقوليـ في تؤثر ال النيا,  واليذياف الخبيث الـالك عمى شاربيا تحمؿ
9) نفسػػػػػو وال غيره ىناؾ أحد يؤثـ

3
9) الحديث بسقط الشرب اثناء يتكمموف ال النيـ,  (

4
 يسبب الذي,  (

9) الشيوة نيوض
5

9) الدنيا خمر شارب يمحؽ كما اثـ يمحقيـ وال,  (
6

 الحسف بالكالـ يتكمموف النيـ,  (
 وسميت التقصير ىو االثـ ىذا اف المغوية الفروؽ في وجاء,  زائمة غير ثابتة عقوليـ الف,  بذلؾ ممتذذيف
9) تعمد عف اال تكوف وال بعقمػػو لذىابيا بشاربيا تقصر النيا,  اثماً  الخمر

7
(  تأثيـ)  اف االية فمعنى,  (

 االخرة خمر مزية وىذه,  االثـ لممؤمنيف تسبب ال لجنةا خمر الف,  اليو ويقود وبفعمو االثـ يسبب ما
 وفقداف اليذياف عمى شاربيا وتحمؿ العقؿ تذىب الدنيا خمر الف,  الدنيا خمر وبيف بينيا والفرؽ والجنة
في  تعالى اهلل وصفيا لذلؾ ىذا عف فمنزىة االخرة خمر اما االثـ يسبب الذي المغو فييا ويحدث العقؿ

   ))( 15/  سورة )محمد
    

     
    

    
   

     
    

   
      

    
    , ))في تأثيرىا ليا االخرة فخمر 

 .  االسـ اال الدنيا خمر مف فييا فميس عيوبيا مف تعالى اهلل صنفاىا اذف,  فسمجياً  تأثيراً  وليس الروح
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   )) تعالى قولو في اما 
     (( ))ت)  الطبري فيرى((  25/  الواقعة 

 معنى اف(  ىػ 1270 ت)  االلوسي ويرى,  (98) يؤثميـ ما فييا ليس(  تأثيماً  وال)  معنى اف(  ىػ 310
 وال الكالـ مف لغواً  فييا يسمعوف وال بالجنة موفينع الذي الفائزوف ىو اليميف فأىؿ,  (99) الكذب ىو التأثيـ
1) اثمتـ اليميف الىؿ اليقاؿ اي,  االثـ ويسبب الحراـ الى يقود محرفاً  كالماً  فييا يسموف

00
 يؤثـ وال,  (

1) بعضاً  بعضيـ
01

1) بالقوؿ الكذب مف يأتي الذي االثـ ذلؾ,  (
02

 أعُـّ  النو االثـ عف المغو وتقديـ,  (
 ىناؾ انيـ ممعناه,  معتبر غير الكالـ المغو الف,  لممكروه نفي(  اليسمعوف)  تعالى قوهو  التأثيـ مف

 . الدنيا وحاؿ حاليـ لتفاوت منيـ أحد وال الناس مف معيف مف كذباً  يعرفوف وال الحديث كذب اليسمعوف
( فّعؿ)  ؼالمضع الفعؿ مف المأخوذة(  َتْفِعيؿ)  بصيغة جاء القرآني التعبير اف ىنا والمالحظ 

1) غالباً  التكثير عمى الداؿ
03

 الف القرآنية اآلية في تأثيـ اعطتيا التي الداللة ذلؾ ناسب ثـ ومف,  (
 ويذىب العقؿ يجمب والنو الدنيا خمر شربو جراء لنفسو الشارب يجمبو كبير وذنب اثـ الدنيا في الخمر
 والمبالغػػػة التكثير مع يتالقى الدنيا في لخمرا شرب عف الناتج الكبير والذنب االثـ حجـ اف فنرى,  الثواب

 عمى الداؿ الوزف ىذا عمى المصدر فجئ الكممة في التكثير وذلؾ المبالغػػػػػة تمؾ فناسب,  الصيغة في
 .  ايضاً  التكثير
 اْفتراء إاْفتعال

 امتثؿو  اجتماعاً  اجتمع:  نحو(  افتعؿ)  وزف عمى والتاء اليمزة بحرؼ المزيد لثالثي مصدر وىو
1) امتثاالً 

04
 واما"  قولو في(  افتعؿ)  المزيد الفعؿ مف افتعاؿ المصدر قياس الى سيبويو اشار وقد,  (

 ولزـو,  مثالو ماكاف وكذلؾ الفعؿ في موصولو كانت كما موصولة والفو,  افتعاالً  عميو فمصدره افتعمت
1)"  اعطيت في القطع كمزوـ ىنا الوصؿ

05
 عمى افتعمت مصدر يجئ: "  قولو في ىنا قتيبة آبف وأكد,  (

 مصدر االقتعاد"  قولو في الخميؿ ىنا ذكر وقد,  (106)"  احتساباً  واحتسبت,  اقتتاالً  اقتتمنا:  نحو افتعاؿ
1)... "  اقتعد

07
(  يتفعؿ تفعيؿ)  وفي,  اجتور تجاور:  نحو(  يتفاعؿ تفاعؿ)  في افتعاؿ سمع وقد,  (

1) اتباعاً  تتبع نحو
08

 يستعمؿ اف جاز المعنى في متقاربيف الفعالف كاف ))واذا عصفور ابف قاؿو ,  (
 بمعنى وتطويت انطويت الف تطوياً  وانطويت,  انطواء تطويت:  فتقوؿ لالخر منيما واحد كؿ مصدر
1) اتباعًا(( تتبع او اجتواراً  تجاور ذلؾ ومثؿ...  واحد

09
 الصيغة ىذه عمى الكريـ القرآف في ورد ومما,  (

  )) تعالى قولو في(  افتراء)  لفظة ىي
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   ( ))تعالى قولو وكذلؾ( ,  138/  االنعاـ 
((    

    
    

     
     ( ))

 التقرب في الجاىمييف طرائؽ الى وتعرضت فيو ركزت سياؽ في جاءت المفظة اف نجد( ,  140/  االنعاـ
 عنو الحديث وسيأتي ديف او عقؿ او لمنطؽ خاضع غير وتحريـ تحميؿ مف ذلؾ يرافؽ وما اليتيـ الى
  -: المعجمات في افتراء لفظة معنى الى سنتعرؼ االف أما,  تعالى اهلل بأذف

11) واالختالؽ الكذب ىو تراءاالف اف عمى المغويوف اجتمع فقد
0

 افرى:  العرب لساف صاحب وذكر,  (
...  اختمقو اذا يفريو الكذب فالف فرى يقاؿ...  اختمقوُ :  وافتراه فرياً  كذباً  فرى الكذب:  والفرية المة الرجؿ

 "(11
1

1)"  ليا اصؿ ال قضية اختراع ىو االفتراء:  اف السيوطي ويذكر,  (
12

 1094 ت)  الكفوي اما,  (
 ومعنى,  الفرى ليفري انو:  فيو فبالغ عمالً  عمؿ لمف يقاؿ الكذب مف العظيـ ىو االفتراء اف فيرى(  ىػ

11) يكوف اف يصمح ال ما اختالؽ
3

 يرضيو ال بما الغير حؽ في النو الكذب مف أخصُّ  أيضاً  وىو,  (
 في كاذب انو:  يقاؿ فيو ليس بما احداً  مدح مف ولذلؾ نفسو المتكمـ حؽ يكوف قد فأنو الكذب بخالؼ
11) مفتر ىو يقاؿ وال وصفو

4
 .  العظيـ الكذب وىو فقط الغير حؽ في فيكوف االفتراء اما,  (

 تعامميـ في المشركيف ذىنية عف تتحدث جاءت(  االفتراء)  المفظة فييا وردت التي االنعاـ سورة وفي
 اهلل عمى االفتراء ىو خاص فني منحى وفؽ اؽالسي ىذا القرآني يطرح ثـ(  الزرع – االنعاـ)  الثروات مع
 وثيقاً  ارتباطاً  ومرتبطة والتخيالت االىواء بمحض والشرائع االنظمة مف مجموعة الجاىمية عرب قرر فقد, 

 ىذه ومف,  العامة المصمحة وال السوي االنساني العقؿ يقبمو ال مما ذلؾ كؿ,  والشرؾ الوثنية بعقيدة
 ونصيباً  هلل نصيباً  فييا جعموا فقد وزروع انعاـ مف ايدييـ في بما صنيعيـ ترياتيـمف وجممة الواىية االنظمة
 قد اخرى جية مف انيـ ثـ,  فعالً  وجحدوه قوالً  ذلؾ قالوا بؿ,  فييا جعموه ما اهلل يؤدوا اف دوف لشركائيـ

 انعاـ فينالؾ,  انفسيـ عند مف اخترعوىا خاصة ومعالـ معينة مراسيـ الزروع وتمؾ االنعاـ ليذه جعموا
 منيا اطعموا شاؤوا فمف,  طاعـ لكؿ طعاميا يباح ال ومحجورة,  (115) حراماً  اي(  حجراً )  جعموىا وزروع
 عمى افتراء ىذا وكؿ,  (116) تركب اف مف وحموىا ظيورىا حرموا انعاـ وىناؾ,  عميو حرموىا شاؤوا ومف
 الجرأة اف والمعموـ الكثير الشيء اهلل عمى الجرأة فييا دةفاس احكاـ النيا,  عمييا اهلل وسيجزييـ وكذباً  اهلل
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 ثـ شرعوىا النيـ,  عقابيـ توجب التي,  (117) الكبائر واكبر الذنوب اعظـ مف عميو واالفتراء اهلل عمى
 امرىـ اهلل اف بزعميـ وتعالى سبحانو عميو وافتراء منيـ كذباً ,  (118) حجة وال دليؿ بغير زادوا عمييا الحؽ

 الظمـ ابشع استيونوا جعميـ الذي والعقمي االخالقي السفو مف ناتج كمو وىذا,  (119) بتحريمو يعني ذابي
 جممة في ويتمثؿ ليـ اهلل وىبيا التي مع الثروات المنحرؼ والتعامؿ,  اهلل عمى والكذب االفتراء ىو الذي

 ينبغي واالنعاـ الزرع اف الى ذىابيـ مف ذكرناه ما وىو,  والسخرية االشفاؽ تستدر التي اليزيمة االفكار
 فيذه,  االفكار مف وغيرىا والنساء الرجاؿ مف االوثاف شؤوف عمى لمقائميف اال بعضيا اليطعـ اف

 وساوس مجرد انيا استدالؿ اي عمى قيامو لعدـ تعقيب الى تحتاج ال المتدني التفكير مف المستويات
 التشريع اف ونسوا ليـ يحموا بما االمور في وشرعوا فييا فكر اعماؿ بال فتقبموىا الشياطيف اوحتيا وخياالت

 الكائنات مبدع وحده ىو تعالى اهلل اف وبما وايجادىا االشياء خمؽ عمى الالمتناىية القدرة يممؾ بمف منوط
 مف شاؤوا ما يحمموا او يحرموا اف في الحؽ لمبشر وليس,  والتحريـ والتحميؿ التشريع مصدر فيو,  كميا
 . والتحريـ التحميؿ في الحؽ صاحب ىو وحده فاهلل حجة غير

 الذيف القوـ ىؤالء لحاؿ مناسبة وذلؾ,  واالفتراء الكذب ترديد كثرة ىو االنعاـ سورة في ونمحظ
 مع االفتراء تردد حيت في مرة وعشريف احدى الكذب تردد فقد اهلل عمى وافترائيـ كذبيـ كثرة في تمادوا

 النبوة بإدعاء االفتراء مثالً  مطمقاً  ليا اصؿ ال التي العظيمة االمور مع يكوف ما باً وغال مرات ثماف مشتقاتو
  , )) (120) الحنفي الكذاب مسيممة عمى نزلت التي

    
     

     ( )) ...93/  االنعاـ  , )
 واختالؽ عظيـ كذب كمو وىذا والتحريـ التحميؿ في المشركيف قوؿ مف ما ذكرناه مع االفتراء ورد وكذلؾ

 او بيتاف او كذب يذكر ولـ(  افتراء)  اهلل فذكره والكفر العناد باب مف يأتي فغالباً ,  والتكذيب الكذب اما
,  اهلل عمى وتمادييـ كذبيـ وشدة بمبالغة حيويو  الكذب أعظـ النو االفتراء ذكر بؿ اآليتيف فيياتيف افؾ
((  مختمؽ انو))  اي لو اصؿ ال كالـ فيو االفتراء اـ أصؿ ذات واالفؾ والبيتاف الكذب مف كؿ والف

(121)  . 
 بدوره الذي افتعؿ مف مأخوذة فيي المبالغة عمى تدؿ التي افتعاؿ بصيغة جاء التعبير اف ترى وكما 
 اف ىنا فالمالحظ,  (123) واالستمرار التكرار ىي( افتعاؿ) صيغة دالالت ومف,  (122) المبالغة عمى يدؿ

  الصيغة  بيف داللي ارتباط فحصؿ,  عميو وجزائيـ اهلل عمى افترائيـ في بالمبالغة مفيدة(  افتعاؿ)  صيغة
 االستمرارية ىعم الداللة الى باالضافة,  السياؽ في المبالغة معنى عمى لمداللة(  افتراء)  المادة وبيف
,  عميو لتدؿ السورة ىذه في واالفتراء الكذب ورود كثرة ىو ذلؾ يؤيد والذي الصيغة ىذه تحققيا التي
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 وانت,  والفعؿ القوؿ في الكفر سبيؿ في قدماً  ومضيو االنساف في الطباع عمى الشر لغمبة ذلؾ ومناسبة
 .  واالفتراء الكذب في ستمراريةواال المبالغة معنى وتعطي لتعبر الصيغة ىذه عمى المفظة ىذه

 
 الهوامش

 .  7,  5 والتكميؿ التذييؿ,  92,  الحاجب ابف:  الكافية:  ينظر -1
 .  211,  الحديثي خديجة.  د:  سيبويو كتاب في,  الصرؼ أبنية -2
/  الصرؼ شبو,  48/  6 اليوامع ىمع,  99/  1 عقيؿ ابف شرح,  124/  2  المقتضب ينظر,  4/9:  الكتاب -3

112  . 
 .  19 – 18:  السامرائي فاضؿ.  د:  االبنية معاني:  ينظر -4
 .  38:  كار نقرة:  التصريؼ في الشافية شرح -5
 (  رجع)  180/  1 الرازي:  الصحاح مختار:  ينظر -6
 .  39/  3 التمييز ذوي بصائر:  وينظر,  180/  30 الرازي:  الغيب مفاتيح:  ينظر -7
 .  نياالصفيا الراغب:  المفردات:  ينظر -8
 .  496/  8:  درويش مصطفى الديف محي:  البياف اضواء -9

 ( . رجع)  943/  2 الجوىري:  الصحاح -10
 .  466/  5 عطية ابف:  الوجيز المحرر:  وينظر,  240/  5:  البغوي تفسير:  ينظر -11
 .  628/  2:  كثير ابف:  العظيـ القرآف تفسير -12
 .  736/  4:  الزمخشري:  الكشاؼ:  ينظر -13
 .  1524/ 16,  الخطيب يونس الكريـ عبد:  لمقرآف القرآني التفسير -14
 .  109/  1:  السامرائي فاضؿ:  النحو معاني -15
 .  786/  3:  الكافية المقدمة شرح -16
 .  69 الجواري الستار عبد أحمد:  القرآف نحو:  ينظر -17
 .  77:  الينز جوف:  الداللة عمـ -18
 .  78:  نفسػػػو المصدر -19
 .  95/  الينداوي الحميد عبد,  الكريـ القرآف في الصرفي االعجاز:  ينظر -20
 .  292/ 20,  الطبطبائي,  القرآف تفسير في الميزاف -21
 .  21/  18 الدمشقي الديف سراج ابو,  المباب -22
/  5,  الصوفي العباس ابو:  المديد البحر:  وينظر,  529/  9  االندلسي حياف ابو:  المحيط البحر:  ينظر -23

 .  281/  9,  وبيانو القرآف اعراب وينظر,  589/  7,  لمنثورا الدر وينظر,  444
 .  173/  6,  الفرقاف ورغائب القرآف غرائب:  النيسابوري تفسير -24
 .  283/  26:  المنير التفسير:  وينظر,  395/  7:  كثير ابف تفسير:  ينظر -25
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 م2/2061عشر: العدد 

 .  280/  26:  عاشور ابف:  والتنوير التحرير:  ينظر -26
 .  41 / 1:  النحو معاني -27
 .  7/  قطب سيد:  الفني التصوير -28
 .  27 – 26/  4:  الكتاب -29
 .  161/  1:  الحاجب ابف شافية شرح -30
 .  83/  اهلل عبد رمضاف.  د"  العربية في الصرفية الصيغ:  ينظر -31
 .   102/  1 فارس ابف المغة مجمؿ وينظر,  388/  8(  أمف)  العيف -32
:  الزبيدي:  العروس وتاج,  21/  13(  أمف) العرب لساف,  162/  4 الفارابي االدب ديواف معجـ:  ينظر -33

 .  185/  34(  أمف)
 العمـو بحر:  وينظر,  428/  1 الزمخشري:  الكشاؼ,  2/434 القاسمي الديف جماؿ محمد:  التاويؿ محاسف -34

 الغريب تفسير يف االريب تذكره,  187/  3,  الثعمبي القرآف تفسير عف والبياف الكشؼ,  257/  1 السمرقندي
 .  336/  1,  الجوزي تفسير في المسير زاد,  52/  1,  الجوزي

 .  172/  1 التنزيؿ شواىد,  2/314 طالب ابي آؿ مناقب:  ينظر -35
 البحر,  336/  1 المسير زاد 52/  1 االريب تذكره,  428/  1 الكشاؼ,  257/  1 السمرقندي:  ينظر -36

 .  434/  2 التأويؿ محاسف,  187/  3 الثعالبي , 178/  4 الميزاف,  381/  3 المحيط
 .  214/  1 التفسير صفوة,  178/  4 الميزاف,  428/  1 الكشاؼ:  ينظر -37
 .  241/  4 القراف االحكاـ جامع:  ينظر -38
 .  164/  1 الكريـ القراف كممات في التحقيؽ:  ينظر -39
 .  16/  1 الصابوني عمي محمد:  التفاسير صفوة -40
 .  302/  2 طنطاوي سيد محمد:  الوسيط تفسير,  633/  4 عاشور ابف:  والتنوير التحرير:  ينظر -41
 .  617/  2  الخطيب الكريـ عبد:  لمقراف القراني التفسير:  ينظر -42
 .  495/  1 قطب سيد:  القراف ظالؿ في -43
 .  284/  2 النيسابوري الديف نظاـ:  الفرقاف ورغائب القراف غرائب:  ينظر -44
 .  610/  5 الدمشقي الديف سراج:  الكتاب عمـو في المباب:  ينظر -45
 . 91 – 90/  3 السراج ابف:  النحو في االصوؿ -46
 د:  الصرؼ,  213 الصرؼ ابنة,  372 القطاع ابف:  والمصادر االسماء ابنة,  63/  المؤدب التصريؼ دقائؽ -47

 تصريؼ في التبياف,  52/  عطية شاىيف جرجي:  والبياف والصرؼ النحو في,  127 الضامف صالح حاتـ. 
 .   83/  العربية المغة في الصرفية الصيغة,  35/  كحيؿ حسف احمد:  االسماء

 .  448/ 1(  جدؿ)  دريد ابف:  المغة جميرة -48
 .  75/  الجرجاني:  التعريفات -49
 . 159/  المغوية الفروؽ -50
 .  569/  2(  مرء)  الفيومي/  المنير المصباح -51
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 م2/2061عشر: العدد 

 . 231/  1 القدير فتح,  71/  2 التأويؿ محاسف,  120/  الفراء,  القراف معاني -52
 .  373/  2 التمييز ذوي بصائر,  94/  المفردات -53
 .  76/  القرآف كممات في التحقيؽ:  ينظر -54
 .  118/  1 الواضح التفسير:  ينظر -55
 .  230/ 2 والتنوير التحرير:  ينظر -56
 .  327/  1 الخفاجي المنعـ عبد محمد:  االيضاح -57
 .  79/  والبديع البياف في العربية غةالبال:  ينظر -58
 .  17/  الشيف الفتاح عبد:  القراف اساليب ضوء في البديع:  ينظر -59
 .  31/  1 التفسير اساتذة مف نخبة:  الميسر التفسير:  ينظر -60
 . 101/  1 سعدي آؿ اهلل عبد ابو:  القراف خالصة في المناف المطيؼ تيسير:  ينظر -61
 والمقرب,  20 – 19 الصرؼ عمـ في الطرؼ ونزىة,  52 العربية عمـ في لواضحا,  78/  4 الكتاب:  ينظر -62

:  الصرؼ عمـ,  71 العرؼ شذا,  218 الصرؼ ابنو,  107 الصرفي المدخؿ,  284/  3 اليوامع ىمع,  490
 . 35 مغمي ابو سميح.  د

  . 227/  1 االرتشاؼ,  218 الشافية شرح,  107 الصرفي المدخؿ,  78/  4 الكتاب -63
 .  2235/  4 الشافية الكافية شرح -64
 . 358/  4(  ممؽ)  االثير ابف:  واالثر الحديث غريب في النياية وينظر,  174/  5 العيف:  ينظر -65
 2 الفيومي:  المنير المصباح,  351/  5 المغة مقاييس,  236/  2 المغة تيذيب,  2/975 المغة جميرة:  ينظر -66

 .  406/  26 العروس تاج,  925/  1 المحيط القاموس,  579/ 
 .  633 مختارالصحاح ينظر,  357/  4 العرب لساف:  ينظر -67
 .  208/  1 القرآف مجاز:  ينظر -68
 . 430/  11 العرب لساف -69
,  232/  19 القرطبي,  442/  5 الوجيز المحرر,  644/  2 الزمخشري,  170/  2 البغوي تفسير:  ينظر -70

 .  91/  2 المسير زاد
 .  173/  13 ازيالر  تفسير:  ينظر -71
 . 310:  الداني الجنى,  68/  3 النحو معاني,  786/  1 الشافية الكافية شرح:  ينظر -72
 .  219/  5 الموف الدر:  وينظر,  87/  1 والتنوير التحرير ينظر,  667/  4 المحيط البحر:  ينظر -73
 .  87/  15 والتنوير التحرير:  ينظر -74
 .  246/  البياني التعبير:  ينظر -75
 .  544/  2 التمييز ذوي بصائر:  رينظ -76
 .  173/  1 التأويؿ مالؾ:  ينظر -77
 .  458/  6 التاويؿ محاسف:  ينظر -78
 .  60 القرآني التعبير:  ينظر -79
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 .  173/  1 التاويؿ مالؾ:  ينظر -80
 .  61/  القرآني التعبير:  ينظر -81
 .  285/  2 القرآف عمـو في البرىاف:  ينظر -82
 .  2223/  4 القرآف ظالؿ في:  ينظر -83
 .  39/  الصرؼ فف في العرؼ شذا:  ينظر -84
 .  78/  4 الكتاب,  130/  3 النحو في االصوؿ -85
 .  166/  1 الشافية عمى الرضي شرح:  ينظر -86
 .  179/  والمشتقات االسماء تصريؼ,  130/ الصرؼ,  71 العرؼ شذا,  58/  6 المفصؿ شرح:  ينظر -87
 ( . طبع) 23/  2 العيف -88
 . 238 المنصور وسيمة.  د الجاىمي الشعر في المصدر ابنية:  ينظر -89
 . 60/  1 المغة مقاييس -90
 .1857/  5 العربية وصحاح المغة تاج: ينظر -91
 .  455/  7 البياف اضواء -92
 .  243/  5 الوجيز المحرر:  ينظر -93
 .  411/  4 الكشاؼ:  ينظر -94
 .  28/211 الرازي تفسير:  ينظر -95
 .  247/  3 التفاسير صفوة:  ينظر -96
 .  233/  المغوية روؽالف:  ينظر -97
 .  108/  23 البياف جامع:  ينظر -98
 .  434/  7 كثير ابف وينظر,  14/138 المعاني روح -99

 .  179/  5 التنزيؿ انوار:  ينظر -100
 .  393/  18 الكتاب عمـو في المباب:  ينظر -101
 .  11/  8 بالمأثور التفسير في المنثور الدر:  ينظر -102
 .  41/  العرؼ شذا روينظ,  1/92 الحاجب ابف الشافية شرح -103
 صنعو في المفصؿ,  379/  القطاع ابف:  والمصادر واالفعاؿ,  427 الكاتب وينظر,  78/  4 الكتاب:  ينظر -104

 النحو في الكامؿ,  131/  الصرؼ,  135 العربية الدروس جامع,  74 العرؼ شذا,  275/ 1 االعراب
 . 322/  واالعراب والصرؼ

 .  78/  4 الكتاب -105
 .  427/  الكتاب ادب -106
 .  123/  1 قعد مادة العيف:  ينظر -107
 .  24/  الصرؼ ابنية,  491/  والمقرب,  81/  4 الكتاب:  ينظر -108
 . 491:ابف عصفور, المقرب -109
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 المفردات,  175/  15 المغة تيذيب,  123/  4 االدب ديواف,  296/  2 لمزجاج واعرابو القرآف معاني ينظر -110
 المصباح,  239/  1 الصحاح مختار,  443/  3 واالثر الحديث يبغر  في النياية,  394 القرآف غريب في

 .  230/  39 العروس تاج,  471/  2 المنير
 .  154/  15 العرب لساف -111
 .  207 والرسـو الحدود في العمـو مقاليد معجـ -112
 .  449/  1 الكميات:  ينظر -113
 .  17/  1 المتس ىنريكوس:  الفروؽ في المغة قواعد:  ينظر -114
/  2 لمنحاس القرآف معاني,  250 – 249/  1 لؤلخفش القرآف معاني,  143/  وتفسيره القرآف بغري:  ينظر -115

495 – 496  . 
 .  319/  4 لمقرآف القرآني التفسير:  ينظر -116
 .  109/  2 القدير فتح وينظر,  161/  13 الرازي تفسير:  ينظر -117
 .  506/  1 االشارات لطائؼ:  ينظر -118
 .  196/  4 الثعمبي تفسير,  163/  2 البغوي تفسير,  593/  1 مقاتؿ تفسير:  ينظر -119
 .  223/  الواحدي:  النزوؿ اسباب:  ينظر -120
 .  660/  4 المحيط البحر,  390/  1:  التفسير صفوة -121
 .  44/  العرؼ شذ:  ينظر -122
 98/  شمبي حياوي عدوية:  البيائي الشيخ عند الداللي البحث وينظر,  109 – 108/  1 الرضي شرح:  ينظر -123

. 


