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﷽

المقدمة

الــعــالــمــيــن، مــصــرف قلوب  لــلــه رب  الــحــمــد 

الخلق الى علمه وطاعته، والصالة والسالم على 

حبيبنا المصطفى وعلى اآله وصحبه وسلم.

اأما بعد؛ ما زال الباحثون والعلماء ينهلون من 

ودستور  العربية،  ومصدر  للعلوم  الصافي  المنبع 

اإلنسانية، القران الكريم.

ــون مـــن الــبــاحــثــيــن في  ــ ــن الـــمـــبـــارك ان اكـ ومــ

خدمته وبيان جزء بسيط من درره ومكنونه، ومن 

ومطالعتي  فكري  في  التي شغلتني  الموضوعات 

له التي علت على كل شيء، فبحثت في  ارادة ال�

وبعد  لدراستها،  الكريم  القران  اإلرادة في  اآيــات 

القراءة والجرد اخترت موضوع: )الفعل في اآيات 

فكان  دراســة صرفية(  الكريم  الــقــران  في  اإلرادة 

البحث على مباحث: 

اإلأول: حقيقة الفعل وخصائصه

الثاني: زمن الفعل 

الثالث: الصحيح والمعتل

الرابع: المجرد والمزيد

الخامس: الجامد والمتصرف

السادس: المتعدي والالزم 

ثم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع

وطريقة البحث عرض موجز للفعل وتقسيماته 

حــســب الــمــبــاحــث ثُـــمَّ جـــرد اآيــــات اإلرادة وذكــر 

ثُمَّ استخراج اإلفعال حسب تقسيمات  عددها، 

الخطة، وهو  المقسمة في  الشائعة  الصرف  علم 

له  بحث صرفي تطبيقي في القران الكريم، واأسال ال�

له ولي التوفيق. التوفيق في ما كتبت، وال�

* * *
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المبحث األول

حقيقة الفعل

تعريف الفعل لغًة واصطالحًا: 

الفعل  مــن  مــصــدر  اســم  بالكسر  لــغــة:  الفعل 

ــثــالثــي فــعــل يــفــعــل َفـــْعـــال بــفــتــح فــســكــون وهــو  ال

المصدر وفِعالً بكسر وهو اسم المصدر، قال اأبن 

منظور: )َفَعل َيْفعل َفْعالً و فِْعالً، فالسم مكسور 

والمصدر مفتوح()١( . 

وعرَّفة سيبويه فقال )واأما الفعل فاأمثله اأخذت 

اأحــداث اإلســمــاء، وبنيت لما مضى،  من لفظ 

ولما يــكــون، ولــم يقع، ومــا هــو كائن لــم ينقطع 

فاأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحمد، 

واأما بناء ما لم يقع فاإنه قولك ؛ اآمراً اذهب، اقتل 

واضرب ومخبرا: يقتل ويذهب و يضرب وكذلك 

بناء مالم ينقطع وهو كائن اإذا اأخبرته(.)٢( 

وقـــال الــراغــب اإلأصــفــهــانــي: )الــفــعــل: التاأثير 

مــن جهة مــؤثــرة، وهــو عــام لما كــان بــاإجــادة اأو 

غير اإجــادة، ولما كان بعلم اأو غير علٍم، وقصداً 

والحيوان  اإلأنــســان  من  كــان  ولما  قصٍد،  غير  او 

والجمادات(.)3( 

وبناء على ما سبق فاإن الفعل: ما دلَّ على معنى 

في نفسه مقترن باأحد اإلأزمنة الثالثة، ويكون له 

)١( لسان العرب / ج١8، ص5٢8. 

)٢( الكتاب سيبويه / ج١، ص١٢. 

)3( المفردات / ص6٤٠. 

هيئة خاصة ودإللة على الحدث والزمن. 

حقيقة الفعل :

اأخــذت من لفظ   الفعل عند سيبويه: )اأمثلة 

يكون  ولما  لما مضى  وبنيت  اإلســمــاء  احـــداث 

ولم يقع اأو ما هو كائن لم ينقطع، و اإلأحداث 

احداث  وهنا  والقتل()٤(،  والحمد  الضرب  نحو 

اإلسماء المصادر، ويذكر الزمخشري: ان الفعل 

ما دلَّ على اقتران حدث بزمان، وقول ابن يعيش: 

)ان المصدر يدل على زمان اذ الحدث إل يكون 

اإإل في زمان ولكن زمانه غير متعين وجوده وانما 

الــزمــان مــن لــوازمــه ولــيــس مــن مــقــومــاتــه بخالف 

الفعل فصارت دإلله المصدر على الزمان التزاماً 

وليس من اللفظ فال اعــتــداد بــهــا()5(، وقــول ابن 

اعتبار  على  اعتماد  اللفظ(  من  )وليست  يعيش 

كان  فما  الفعل  ابنية  وكوفيين  بصريين  النحويين 

على )َفَعل( ونحوه فهو ماضي وما جاء )يفعل( 

النحويين  ان  ذلــك  ومعنى  واستقبال،  حــال  فهو 

الزمانية  بالحقيقة  اهتموا بهذه اإلبنية ولم يهتموا 

الــتــي قــد تختلف عــن هـــذه اإلأبــنــيــة، وذلـــك انــه 

ليس كل ما جاء على )َفَعل( ماضي وكل ما جاء 

يهتموا  لم  بهذا  واإلستقبال  الحال  افــاد  )يفعل( 

بدقائق الزمان وعالقة زمن ما باآخر.)6(

)٤( الكتاب / ج١، ص١3 . 

)5( ابن يعيش شرح المفصل / ج٧ ،ص٢ . 

مؤسسة  السامرائي،  ابراهيم  وابنيته،  زمانه  الفعل  ينظر:   )6(

الرسالة ،الطبعة الثالثة ١٤٠3هـ ـ١٩83م بيروت ص٢٠. 
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الفعل  ابــو حيان في دأللــة  والــى هــذا يشير 

ثالثة مذاهب :

ــلــفــظــه،  الــحــدث)١(ب عــلــى  ــــدل  ي ــه  ــ ان اإلول: 

اأي كـــونـــه عــلــى شكل  بــصــيــغــه  ــان  ــزمــ ــ ال ــلـــى  وعـ

مخصوص)٢(، لذلك تختلف الدإللة على الزمان 

على  الـــدإللـــة  تختلف  وإل  الــصــيــغ،   بــاخــتــالف 

الحدث باختالفها)3(.

والــثــانــي :انـــه يـــدل عــلــى الــحــدث بالصيغة، 

واقــع، وينحر  اأو غير  واقــعــاً،  واختالفها من كونه 

مع ذلك الزمان، فيدل عليه الفعل باللزوم دإلله 

السقف على الحائط .

بذاته  الــزمــان  يــدل على  انــه  والثالث: عكسه 

إلن صيغته تدل على الزمان الماضي والمستقبل 

بالذات، ودإللته على الحدث باإلنجرار)٤(.

* * *

)١( المقصود بالحدث :المصدر .

)٢( )اي على كونه مخصوص( تفسير الصيغة .

)3( )لذلك(اي لدإللة صيغة الفعل على الزمان . 

)٤( اإلقتراح في علم اصول النحو / لجالل الدين السيوطي 

)ت٩١١هـ( علق عليه الدكتور محمود سلمان ياقوت، كلية 

اإلآداب جامعة طنطا/ ١٤٢6 ٢٠٠6م . 

المبحث الثاني 

 زمن الفعل

اقسام:  ثالثة  الــى  زمانه  باعتبار  الفعل  يقسم 

الماضي المضارع اإلمر 

1ـ الماضي 

اوأل: تعريفه: هو ما دل وضعا على الحدث 

وزمـــــان انــقــضــى وســـمـــي مــاضــيــا بــاعــتــبــار زمــانــه 

المستفاد منه)5(.

الماضي  الفعل  الهداية للسالك ان  وجاء في 

هو: )ما دل على وقوع الحدث في زمن مر قبل 

النطق به()6(. 

رادة : ثانيا: ما ورد من الماضي في اآيات األإ

اآمنوا كاَن كفروا اأراَد قالوا اأستبقا األفيا اأركسهم 

اأمرنا  اأرادوا  ثبطهم  انبعاث  اأرادنـــي  اأضــلَّ  كسبوا 

اآتيتم  اأردتـــم سلمتم  حــَق  فسقوا  جــاءوك  دمرناها 

اأخطال  استبدال  اأتبَع  ُسئَل  اأتبَع  اأخلفتم  توكلت 

استعصم  ــه  ــ راودتـ ــنـــي  راودتـ لــنــراهــا شغفها  اآتــيــتــم 

حصحص اآمَرُة اأغرقناه اأقرب نعلَم صدقن اأعيب 

جــعــلــنــاهــم عـــجـــَل عــلــمــَت خــلــق عـــجـــَل اأنــصــح 

اأنــــزَل انطلقتم كــاشــَف شــقــاَق  ــرَث  إلأتـــخـــذنَّ حـ

له  ال� بــن جــمــال عبد  اأحــمــد  للشيخ  ــنــدى،  ال قطر  شــرح   )5(

الحلبي  البابي  مطبعة مصطفى  الفاكهي  علي  بن  احمد  بن 

١353هـ / ج١، ص5٩. 

)6( هداية السالك، الى الفية ابن مالك د. صبحي التميمي، 

دار الهداية، قسنطينة، ط٢ )١٤١٠هـ ١٩٩٠م( ص٢8. 
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اأشدكم خلقناكم اآذناَك . 

2ـ المضارع :

تعريفه: هو ما دلَّ وضعا على حــدٍث وزمان 

غير منقٍض حاضراً كان اأو مستقبالً)١(. المضارع: 

وجاء في هدية السالك :وهو ما دلَّ على حدث 

مقترن بزمن يصلح للحال واإلستقبال)٢(.

ــا تــعــاقــب فــي صــدره  ــي الــتــعــريــفــات: )ومــ  وفـ

ــاء()3(، وسمي مضارعاً  ــت وال والــيــاء  والــنــون  الهمزة 

الفاعل في حركاته  اأي اســم  إلأنــه يضارع اإلســم 

وسكناته كتحرك اوله وسكون ثانيه، وتحرك ثالثه 

إلأنه يقوم مقام اإلسم في اإلعراب بوقوعه خبراً اأو 

حاإلً اأو نعتاً)٤(. 

* حركات اأول المضارع: 

ـ يضم اأوله باتفاق ما كان ماضية رباعياً بزيادة 

اأو دونها نحو: اأَْكَرَم ُيْكرِم.

ـ ويفتح عن الحجازيين ما ليس ماضيه رباعياً: 

نحو َضرََب َيْضرُِب.

ـ الكسرة عند غير اهل الحجاز، جميع العرب 

اإإل اأهل الحجاز يكسرون الهمزة والنون والتاء في 

اأوائل اإلأفعال المضارعة، في مواضع معينة كثيره 

ويكسرون الياء اأيضاً، وكن في مواضع قليلة .

)١( مجيب الندا في شرح قطر الندى، العالمة جمال الدين 

له بن اأحمد المكي الفاكهة ت٩٧٢هـ، تحقيق د. مؤمن  عبد ال�

عمر محمد البدارين، الدار العثمانية للنشر، ص٤5.

)٢( هداية السالك / ج١، ص٢6. 

)3( التعريفات، ص٢١6. 

)٤( هداية السالك، ص٢٧. 

األأفعال المضارعة الواردة في اآيات األرادة: 

 يستحي يضرب يقولون يعلمون يضُل يهتدي 

يبطُش  تقتلني  تريُد  ُيرضعَن  يملُك  يشاُء  يهلُك 

ُيسَجْن تتخذوا َتجد يضلُل تجعلوا تشاورـ تدعون 

يكرهن  تــبــتــغــوا  تــحــصــن  نــكــرُه  يحلفن  يــخــرجــوا 

تسترضعوا تاأجرني ستجدني اأخالفكم تبوَء يخُل 

تراود اأسرحكن تتساألوا تريدون يعبُد تصرون سنراوُد 

يبلُغ يستخرجا يسجنّن يفعل تاأكل نطعمكم نشاُء 

يبخسون  يطهركم  يخفف  يتبعون  يتوَب  تطمئن 

تاأمرون ينقص يوقَع يتفضَل يصدكم يذهب يؤتى 

يتفضل يزعمون يعتزلوكم يكفوا نؤته يعبُد تاأمرون 

تحمُل ينقذون يغني يتبعون نقُر. 

3ـ فعل األمر

ــغــة: لـــه مــعــنــيــان: اأحــدهــمــا بمعنى  تــعــريــفــه ل

الحال، جمعه اأمور، وعليه قوله تعالى: )َوَما اأَْمُر 

وجمعه  الطلب  بمعنى  الثاني  بِرَِشيٍد()5(،  فِرَْعْوَن 

اأمور، فرقا بينهما وقيل في تاأويله اإن اإلأمر ماأمور 

اأمر  الــى فاعل كما قيل،  ثُــمَّ حــول المفعول  بــه، 

واإلأصل  راضية،  وعيشة  معروف،  واأصله  عارف 

مرضية الى غير ذلك، ثُمَّ جمع فاعل الى فواعل، 

فاأوامر جمع ماأمور.)6( 

ية ٩٧.  )5( سورة هود، اإلآ

)6( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، احمد 

تحقيق  )ت٧٧٠هـــــ(،  الفيومي  المقرى  على  بــن  محمد  بــن 

الدكتور عبد العظيم الشناوي ،ط٢، دار المعارف ،ص٢١.
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اصطالحا: ما دلَّ على طلب وقوع الفعل من 

الفاعل بغير إلم اإلأمر مثل اأذهب)١(. 

وفي دليل السالك )هو ما دلَّ بذاته على اأمر 

مطلوب تحقيقه في زمن المستقبل()٢(. 

زمن فعل اإلمر: 

يقول النحاة: )اإلمر مستقبل اأبداً إلأنه مطلوب 

به حصول مالم يحصل، اأو دوام ما حصل نحو 

له()3(.  )ياأيها النبي اأتق ال�

قال ابن هشام: اإإل ان يراد به الخبر، نحو )اإرم 

وإل حرج( فانّه رميت والحالة هذه واإل لكان اأمرا 

بتجديد الرمي وليس كذلك.)٤( 

يتبين اأن زمن فعل اإلأمر هو: اإلستقبال، وقد 

يراد به دوام ما حصل.)5(

وقد يدل على اإلأمر بلفظ الخبر نحو)والوالدات 

يرضعن()6( )والمطلقات يتربصن()٧(،)فليمدد له 

الرحمن مدا()8(، اأي َفُيمُدد)٩( .

اأن اإلأمــر دال على  الــى  وذهــب بعض النحاة 

لـــوازم  التلفظ حـــدث، والـــزمـــان مــن  الــحــال إلن 

سليم  د.صــاح  والمشتقات،  والمصادر  فعال  اإلأ تعريف   )١(

الفاخر،  للنشر والتوزيع ،١٩٩6، ص١٠٧.

صالح  بن  له  عبدال� مالك،  ابــن  األفية  الــى  السالك  دليل   )٢(

الفوزان، دار المسلم للنشر والتوزيع /ج١، ص33. 

ية ١. )3( سورة اإلحزاب، اإلآ

)٤( همع الهوامع / ج١، ص3٠. 

)5( معاني النحو، فاضل السامرائي /ج٤، ص٢٧. 

)6( سورة البقرة ٢33. 

ية ٢٢8 )٧( سورة البقرة، اإلآ

ية ٧5.  )8( سورة مريم ،اإلآ

)٩( انظر: همع الهوامع /ج١،ص3٠. 

الحدث، والبديهي ان اإلمر بصفته طلباً هو غير 

بصفته  اإلمــر  ان  ومعناه  امتثاله،  وغير  به  التلفظ 

اإنشائيا إل دإلله فيه على الزمان،  اأسلوباً  اأو  طلباً 

فمثالً في قولنا )اأقراأ( فيه ثالثة اأمور:

فالتلفظ  اإلمتثال،  المعنى، 3ـ  التلفظ، ٢ـ  ١ـ 

واإلمتثال باعتبارهما حديثين إل بد من التزامهما 

بزمان، وزمان التلفظ هو الحال، وزمان اإلمتثال 

هو المستقبل)١٠( .

بحذف حرف  المضارع  من  يشتق  اشتقاقه: 

كان  وان  حاله  على  وابقائه  اأولـــه  مــن  المضارعة 

َدْحـــرِج، وزيــادة  مثل يدحرج واإلمــر منه  متحركاً 

همزة وصل على اأوله اأن كان ساكناً مثل يذهب، 

حركته اأذهب)١١(.

رادة:  ما ورد من فعل األأمر في اآيات األإ

قُْل اأقعدوا ذوقوا تعالين اأعلْم اأصبْر اأرجْعوا اأقطعوا 

اأمشوا اأصبروا خذوه اأحذروا اأعرْض اأبعْثوا.

* * *

)١٠( اأنظر: دراسات في الفعل، الدكتور عبد الهادي الفضلي 

،ص53.

)١١( تعريف اإلفعال والمصادر والمشتقات، الدكتور صالح 

سليم الفاخر،ص١٠٧.
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المبحث الثالث

الصحيح والمعتل

األأفعال الصحيحة: 

احــرف  اإلأصلية  اأحــرفــه  كانت  مــا  الصحيح: 

صحيحة مثل كتب.)١( 

وعــرفــه اأحــمــد الــحــمــالوي: )مــا خلت اأصوله 

من اأحرف العلة، وهي اإلألف والواو والياء، نحو: 

كتب جلَس(.)٢( 

ثانيًا: اأقسامه 

يقسم الفعل الصحيح الى ثالثة اأقسام: سالم 

مهموزـ مضاعف. 

اأ. السالم: ما سلمت اأصوله من اأحرف العلة 

والهمزة والتضعيف، كضرب نصَر قعَد جلَس)3(. 

ويحكم على الفعل بالسالمة اإذا كانت حروفه 

مهموزة  غير  والــالم  والعين  اإلألــف  هي   اإلأصلية 

سالمة  على  الحكم  فــي  عــبــرة  وإل  مضعفة  وإل 

اأصوله،  عن  زيـــادات خارجة  من  فيه  بما  الفعل 

اأفــعــال سالمة على  بيطر  واأكـــرَم  قاتل  فــاإلأفــعــال: 

اإلأول  زيـــادات كــاإلألــف في  فيها من  الرغم مما 

والهمزة في الثاني والياء في الثالث)٤(.

)١( جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليني ،ص5٢. 

)٢( شذا العرف، ص58. 

)3( شذا العرف، ص5٩. 

الدكتور  والصرفية،  النحوية  المصطلحات  ينظر: معجم   )٤(

الفرقان،  دار  الرسالة،  مؤسسة  اللبدي،  نجيب  سمير  محمد 

الطبعة اإلأولى ١٤٠5هـ ـ١٩85م، بيروت ،ص١٠6. 

حيث وردت منه في اآيات األرادة )انبعاثهم 

بعَث ،يعلمون علم، ثبطهم ثبط، فسقوا فسق، 

يرضعن رََضَع، دمرناها َدَمَر(

ب. المهموز: وهو ان يكون اأحد اأصوله همزة 

وسمي مهموزاً صحيحاً)5( نحو: ساأل واأخذ قراأ، 

المهموز الفاء يقال له: الِقْطِع

الالم  ومهموز  النّّْبر  لــه:  يقال  العين  ومهموز 

يقال له الَهْمز)6(. 

اأخــذ،  اآيــات األرادة: )اآمــنــوا،  وجــاء منه في 

ــا، اأثـــمـــي، جــــزاء، ُســئــل،  ــرنـ ــاأواهــــم، اأمـ يــشــاء ،مــ

تطمئن، يطفئوا، اأنطلق، اأستياأس( . 

جـ. المضاعف: ما كان اأحد اأحرفه اإلصلية 

مكرراً لغير زيادة، وهو قسمان، مضاعف ثالثي 

مضاعف رباعي .

عينه وإلمــه من  ما كان  الثالثي:  المضاعف 

)٧( ورد منه في اآيات 
جنس واحد ُمدغم كسرَّ، فرَّ

 ، ، حلَّ ، ضــرَّ، شــرَّ، َعــدَّ ، ردَّ ، تــمَّ اإلرادة: ضــلَّ

. ، شدَّ ، قرَّ، قضَّ ، صدَّ شقَّ

د. المضاعف الــربــاعــي: مــا كــان فــاؤه وإلمــه 

ــه كــذلــك،  ــد وعــيــنــه وإلمـ ــــى مــن جــنــس واحـ اإلول

)5( المغني في تصريف اإلفعال، محمد عبد الخالق عظيمه، 

والتوزيع  للنشر  الحديث  دار  ١٩٩٩م  ١٤٢٤هــــ  ثانية  طبعه 

القاهرة ـص١8٩. 

)6( جامع الدروس العربية /ج١، ص53. 

)٧( الــمــفــتــاح فــي الــصــرف :ابـــو بــكــر عــبــد الــرحــمــن محمد 

الفارسي اإلصل الجرجاني ت)٤٧١هـ( تحقيق ،دكتور علي 

اإلولـــى،  ط  بــيــروت،  الــرســالــه  مؤسسة  الناشر  الحمد،  توفيق 

)١٤٠٧هـ ـ١٩8٧م(، ص38. 
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اآيـــات األرادة مضعف  تــرد فــي  لــم  ــــزَل)١(،  ــزل كــ

رباعي.

الفعل المعتل 

اأوإلً: تعريفه 

المعتل: )مــا كــان احــد اصــولــه حرف  الفعل 

عله، وجد قال سعى()٢(. اقسام المعتل )3(: 

مثال، اأجوف، ناقص، لفيف 

اأ. فالمثال: ما اعتلت فاؤه، نحو: وََعَد وسمي 

اعالله ماضيه،  الصحيح في عدم  يماثل  بذلك 

وحلت بفائه واو او ياء .

)وهـــَب  األرادة:  ــات  ــ اآيـ فـــي  مــنــه  ورد   مـــا 

َوَعَد يسَر(.

ب. اإلأجــوف: هو ما كان عينه حرف عله، 

كقال باَع، يقال له اأجوف لخلو جوفه من الحرف 

الصحيح، اأو لوقوع حرف العلة في جوفه)٤(.

في  )يقولون  األرادة:  اآيــات  في  منه  ورد  ما 

اأفطاَل  عــاَد،  اأعيدواـ  شــاَء،  يشاء  قال،  األصل 

تميلوا  تــاب،  يتوب  ذاَق،  ــوا  ذوق كــان،  طــال، 

ماَل، فاأقامه قام، تطع طاَع، خفتم خاَف(

جـ. ناقص: وهو المعتل الالم ويسمى منقوصاً 

لنقصان حرفه اإلأخير اأي يكون حرف عله نحو: 

اأو  )سعى دعا( وسمي ذا اإلربعة إلأنه يصير في 

الفاظه الماضي على اأربعة اأحرف نحو: )سعيت 

)١( المفتاح في الصرف، ص38.

)٢( شذا العرف، ص58. 

)3( شذا العرف، ص6٠. 

)٤( المفتاح في التصريف ،ص٤١. 

فعال  دعوت()5( وما ورد في اآيات األرادة من األأ

اأستحى،  )يستحي  هــي:  الناقصة  المعتلة 

يهدي هدى، األفيا، سعى، صطفى، ذكرى، 

نراها  نهى،  اأنهاكم  بغى،  تبتغوا  دعــا،  تدعوا 

نرى، يصالها يصلى، يلقاها لقى، علوًا عال، 

اأمشوا مشى(. 

اأحــرف  فيه حرفان من  ما كــان  اللفيف)6(:  د 

العلة اأصليان، نحو: )طوى، وفى( وهو قسمان: 

- لفيف مقرون. 

- لفيف مفروق. 

ــان حــرفــا الــعــلــة فيه  الــلــفــيــف الــمــقــرون: مــا كـ

مجتمعتين، نحو: )طوى نوى(. 

وقد ورد في اآيات األرادة قوله تعالى: )ُيِريُد 

َيُكْم .......()7(، يغويكم غوى.  اأَْن ُيْغِو

فيه  العلة  مــا كــان حــرفــا  الــمــفــروق:  اللفيف  ـ 

مفترقين، نحو )وفى وقى( ورد في قوله تعالى: 

يُد ال�َُّه اأَن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض  )َفاإِن َتَولَّْوا َفاْعَلْم اأَنََّما ُيِر

َلَفاِسُقوَن()8(،  النَّاِس  مَِّن  َكِثيًرا  اإِنَّ  َو ِبِهْم ۗ  ُذنُو

تولو ولى .

)َفــاأَْعــرِْض  تعالى:  قوله  في  ولى  تولى  وذكر 

اْلَحَياَة  اإأِلَّ  ــرِْد  ُي ــْم  َوَل ِذْكــرَِنــا  َعن  َتــَولَّــٰى  مَّن  َعن 

تعالى:  قوله  في  اأبــى  ياأبى  وذكــر  ــا()9(،  ــَي ْن الــدُّ

)5( ينظر: المغني في تصريف اإلفعال، ص١٩٠. 

)6( جامع الدروس العربية / ج3، ص53 . 

ية 3٤.  )٧( سورة هود، اإلآ

ية ٤٩.  )8( سورة المائدة، اإلآ

ية ٢٩.  )٩( سورة النجم ،اإلآ
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َياأَْبى ال�َُّه  )ُيِريُدوَن اأَْن ُيْطِفُئوا نُوَر ال�َِّه ِباأَْفَواِهِهْم َو

اْلَكافُِروَن()1(،يناديهم  َكرَِه  َوَلْو  نُوَرُه  ُيِتمَّ  اأَْن  اإأِلَّ 

اأَْيــَن  ُيَــَنــاِديــِهــْم  ــْوَم  ــ َي )َو تعالى:  قوله  نــادى في 

ُشَرَكائِي قَاُلوا اآَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد()2(. 

التي  اإلفــعــال  مــن  والمعتل  الصحيح  ويــعــرف 

الرجوع  فيه  والمزيد  المضارع  في  ذكــرهــا،  سبق 

الى الماضي المجرد. 

* * *

ية 3٢. )١( سورة التوبة، اإلآ

ية ٤٧.  )٢( سورة فصلت، اإلآ

المبحث الرابع

المجرد والمزيد

ينقسم الفعل من حيث التجرد و الزيادة الى 

قسمين: مجرد و مزيد .

المطلب األول: المجرد

 يـــعـــرف الـــشـــيـــخ الـــحـــمـــالوي الـــمـــجـــرد: هــو 

يسقط حرف  اأصلية إل  ما كانت جميع حروفه 

وينقسم  عــلــه،  بغير  الكلمة  تصاريف  فــي  منها 

المجرد الى قسمين: ثالثي ورباعي . 

وفي اللباب: )ما كانت حروفه كلها اصلية، 

وهو في الفعل اإما ثالثي و اإما رباعي وإل يتجاوز 

ــرف لــثــقــلــه عن  ــ ــعــــة اأحــ ــ ــفــعــل اأرب ــي ال  الـــمـــجـــرد فـ

ــه يــلــحــقــه مـــن الــضــمــائــر مـــا يــصــيــر به  ــ ــم إلأن اإلســ

كالكلمة الواحدة()3(. 

ثالثة  ماضيه  باعتبار  فله  المجرد:  الثالثي  اأ. 

اإمــا تكون  ــه زائــد مفتوح الــفــاء، وعينه  ابـــواب إلأن

َنــَصــَر  نــحــو:  مضمومة،  اأو  مكسورة  اأو  مفتوحه 

ــرَِح وباعتبار  ــ ــُرَم ونــحــو َف ــ ــَح ونــحــو َك ــَت وَضــــرََب ،َف

عين  إلأن  ابـــواب  ستة  لــه  المضارع  مــع  الماضي 

مكسورة،  اأو  مفتوحة  اأو  مضمومة  اإمــا  المضارع 

في  العين  كسر  يمتنع  تسعه،  ثالثة  فــي  وثــالثــة 

الخالق  عبد  محمد  د.  فــعــال،  اإلأ تصريف  فــي  اللباب   )3(

عظيمه، ص٢٤.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  159 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مروان نوري اإسماعيل 

العين  وضــم  المضارع،  في  مع ضمها  الماضي 

في الماضي مع كسرها اأو فتحها في المضارع، 

فتكون اأبواب الثالثي سته)١(. 

اآيات  ـ ما ورد على صيغ الثالثي المجرد في 

اإلرادة:      

اأفعال  المجرد قد وردت عليها  الثالثي  اأبنية   

في اآيات اإلرادة، فقد جاء على )َفَعَل(: 

١. َكَفَر سورة البقرة ٢6 سورة المائدة ١٧ . 

٢. قال َقدَّ سورة يوسف٢5 

3. سعى سورة اإلأسراء ١٩. 

٤. َجَعَل سورة الفرقان 6٢ سورة اإلسراء ١8 . 

5. َكَسَب سورة النساء 88 . 

6. كان َوَهَب سورة اإلحزاب 5٠ . 

٧. شَغَف سورة يوسف 3٠ . 

8. اأتى سورة ابراهيم ١٠ . 

٩. َصَدَق سورة يوسف ٢6 . 

١٠. َقَتَل سورة القصص ١٩ . 

١١. َفرََض َمَلَك َشَغَل كان سورة الفتح ١١. 

١٢. َساأَل َخَلق راأى سورة الزمر 38 . 

١3. َفَسَق سورة السجدة ٢٠ . 

١٤. َجاَء سورة النساء 6٢

١5. َطاَل سورة طه 86 . 

١6. حدَق سورة المائدة ١١3. 

)١( شذا العرف في فن الصرف، اأحمد بن محمد بن اأحمد 

الحمالوي، ص6١ . 

ــرََف عفا( ســورة  َحـ راأى  )َحــــَدَق عصى   .١٧ 

اآل عمران ١5٢. 

 ١8. َوَجـــــَد شـــيء اأصــلــهــا شــيــئــاً اأتــــى( ســورة 

الكهف ٧٧. 

١٩. رُدَّ اأصلها رََدَد سورة النساء ٩١. 

٢٠ َخرََج سورة القصص ٧٩ . 

ما ورد على )َفِعَل( 

١. َعِلَم سورة اإلحزاب 5٠، سورة هود ٧٩ . 

٢. َكرِه سورة التوبة ٢6 3٢ . 

3. َشَهَد سورة يوسف ٢6 

٤. َفِشَل سورة اآل عمران ١5٢ . 

5. َثِقَف سورة النساء ٩١ .            

اآيــــــات اإلرادة  ــَل( فـــي  ــ ــُعـ ــ يــــرد عــلــى )َفـ  ولــــم 

 مــن الــثــالثــي الــمــجــرد، فــاأغــلــب اإلأفـــعـــال وردت 

على )َفَعَل( . 

في  ــواردة  الـ المجرد  الثالثي  الفعل  اأبـــواب 

اآيات األرادة:    

األول  الـــبـــاب  ــي  ــ فـ اإلفـــــعـــــال  ــن  ــ مـ ورد  ــا  ــ  مـ

)َفَعَل َيْفَعُل(

َقَتَل َيْقتُل َصدَّ َيُصدُّ َخَلَق َيْخُلُق َخرََج َيْخرُج 

َياأُخُذ َقاَل َيقوُل رَدَّ  اأََخَذ  َعَبَد َيعُبُد َحَكَم َيحُكُم 

َيرُدَّ دعا يدعو تاَب يتوُب َحَسَد َيْحُسُد . 

الباب الثاني )َفَعَل َيفِعُل( 

َضــرََب َيضرُِب َضلَّ ُيِضلَّ رََضــَع َيرِضع َبَطَش 
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َيبِطُش َعَصَم َيعِصُم َحلَّ َيِحلُّ َهَدى َيْهِدي َحَمَل 

تحِمُل َوَضَع َيَضُع . 

الباب الثالث )َفَعَل ُيْفَعُل(

َنَفَع َينَفُع َفَعَل َيْفَعُل َصَعَد َيْصَعُد َجَعَل َيْجَعُل 

َذَهَب َيْذَهُب َبَعَث َيّْبَعُث .

الباب الرابع )َفِعَل َيْفَعُل( 

ــَس َيّـــْبـــَخـــُس  ــِخـ ــَد َيـــْشـــَهـــُد َبـ ــِهـ ــَم يـــْعـــَلـــُم َشـ ــِلـ  َعـ

اأَِذَن ياأَذُن . 

اآيات  افعال في  ترد  فلم  َيْفُعُل  َفُعَل  باب  اأما 

األرادة من هذا الباب , وكذلك لم ترد افعال في 

اآيات األرادة من الباب السادس )َفِعَل َيْفِعُل( . 

الفعل الرباعي المجرد: 

وله وزن واحد وهو)َفْعَلَل( نحو َزخرف وَعربد، 

ملحقاته  او  المجرد  الرباعي  الفعل  من  يرد  لم 

في اآيات األرادة.

المزيد: تعريفه واأقسامه)1( 

* تعريفه: وهو ما زيد فيه حرف اأو اأكثر على 

حروفه اإلأصلية،

 وهو قسمان: 

مزيد ثالثي، مزيد رباعي . 

* المزيد الثالثي ومعانيها: 

)١( شذا العرف في فن الصرف، اأحمد بن محمد بن اأحمد 

الحمالوي، ص6١ . 

يقسم المزيد الثالثي الى ثالثة اأقسام، اإلول 

ــانــي الــمــزيــد بحرفين،  ــث ــد وال مــزيــد بــحــرف واحــ

والثالث المزيد بثالثة احرف، اأما المزيد بحرف 

واحد له ثالثة اأوزان وهي: 

َل(والمزيد بحرفين لهى خمسة  )اأْفَعَل فاَعَل َفعَّ

َل َتفاَعل(  اأوزان وهي )اأْنَفَعَل اأْفَتَعَل افَعلَّ َيَفعَّ

ــة اأوزان  ــعـ ــمــزيــد بــثــالثــة اأحـــــرف لـــه اأربـ اأمــــا ال

وهي)اأْسَتْفَعَل اْفَعوَعَل افعالَّ اْفَعوََّل( 

ـ ما ورد من افعال الثالثي المزيد في اآيات 

األرادة: 

اأوإلً: اأْفَعَل 

اأراَد اآَمنوا اأْلفيا اأْرَكسهم اأَضلَّ اأَْخَلْفهم اإْصالح 

اأنهاكم اأْغَرقنا ـى اأْنَصح اأَعدَّ اأنبت اأثمَّ اأراكم اأوفو 

اأُِحلَّت اأْعَلم اأقاَم اأْغَفَل اأْعرََض اأبعث . 

ثانياً: فاعل 

سارع تزاور خالف راودت نادى . 

َل  ثالثاً: َفعَّ

ب َخــّفــف َحــرَّف  ل يــعــذَّ ــَر يــبــدَّ ــَر َطــهَّ ــ ــَط َدمَّ ــبَّ  َثّ

وَفَق .

ـ ما زيد بحرفين: 

١ اْنَفَعل: اْنطلق اْنقضَّ اأنَبعث .

٢ اأْفَتَعل: اأْتخَذ اأْعَتزل اأهتزَّ اأْبَّتغى اأتّبَع .

: لم ترد افعال على هذه الصيغة . 3 اأْفَعلَّ

ل  ــدَّ ــ ــَب ــ ــــى َتـــَفـــّضـــل تـــحـــّصـــن َتّ ــولَّ ــ ــل: ت ـ  ٤ َتـــفـــعَّ

توفّى توكَّل . 
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5. تفاعل: تحاكم . 

ـ ما زيد بثالثِة اأحرف 

١. اْسَتْفَعل 

اأسَتخرج  اأْسَتياأس  اأْستْعَصم  استحياء  اأْسَتْغفر 

اأستاأذن 

٢. اأفعاّل: لم ترد اأفعال على هذه الصيغ .

3. افعوَعل 

٤. افعَّول 

* المزيد الرباعي: الملحق به 

يقسم الى قسمين: ما زيد فيه حرف واحد، 

وما زيَد فيه حرفان .

فالذي زيد فيه حرف واحد له وزن واحد، وهو 

)َتَفْعَلَل( كَتدحرََج 

والذي فيه حرفان له وزنان: 

اإلول: اأْفَعنلَل، مثل: اأحَرْنَجَم اأخَرْنَطَم . 

، مثل اأْطَماأن اأْقَشَعرَّ الثاني: اأفْعللَّ

فيه حرف  زيــد  مــا  المزيد  الــربــاعــي  والملحق 

واحد وهو على ستِة اأوزان: 

َتَفْعَلَل: نحو: َتَجلَبَب َتَشْملَّ . 

َتَمْفَعَل: نحو: َتَمْسَكَن . 

َتَفْعلى: نحو: َتَقْلَس، تَفوَْعَل نحو: َتَحْوَقَل 

َتَفْعَوَل: نحو: َتَشْهوَك، َتَفْيَعَل نحو: َتَشْيَطَن . 

 والــمــلــحــق الـــربـــاعـــي الــمــزيــد بــحــرفــيــن، وهــو 

على نوعين: 

اإلأول: ملحق بـ )اْفَعْنَلَل(كاقَعَنس وهو احدى 

لحاق اأحَرْنَجَم فاإنها فيه اأصليتان .  إلمية زائدة لالإ

والثاني: اْفَعْنلى نحو: اْسلْنَقلى اْحَرْنبى)١( .

المزيد المجرد  اآيــات اإلرادة من  يــرد في   ولــم 

اإإل على وزن اأْفَعَللَّ اأْطَماأَنَّ حيث وردت في سورة 

المائدة اإلآية ١١3 قوله تعالى تطَمئنَّ وهي فعل 

)اأْفــَعــَلــَل( من  باب  السداسي على  مضارع مزيد 

مادة طماأن . 

اأبن  قول  وفي  المبالغة،   ) )اأْفــَعــَلــلَّ معاني  ومن 

عــاشــور ))تــطــمــئــن قــلــوبــنــا( اأي بــمــشــاهــدة هــذه 

المعجزة فاإن الدليل الحي اأظهر في النفس()٢(، 

وذكر القرطبي ثالثة اأوجه )وتطمئن قلوبنا( يقول: 

له  ويحمل ثالثة اأوجه: اأحدهما تطمئن الى اأن ال�

بعثك الينا نبياً . 

اختارنا  تعالى  لــه  الــ� ان  الــى  تطمئن  والــثــانــي: 

لدعوَتَّنا . 

اجابنا  قد  تعالى  له  ال� ان  الــى  تطمئن  والثالث 

الى ما ساألنا، وذكرها الماوردي وقال المهدوي: 

له قد قبل صومنا وَعَملنا، وقال  ال� اي تطمئن باأن 

الثعلبي: نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا)3(. 

اإلطمئنان،  فــي  المبالغة  على  يــدل  ورَد  مــا 

اأن  هذا ما ورد في تفسير إلآيــة، وما هو مالحظ 

ابنية الفعل الرباعي المزيد قليل ما ترد في كالم 

وقد  ،ى  حديثاً  مستعملة  وغــيــر  قديما،  الــعــرب 

بالمزيد  األحقوها  كثيرة  اأبنية  الصرفيين  بعض  زاد 

)١( شذا العرف في فن الصرف، احمد بن محمد بن احمد 

الحمالوى /ص٧5 ٧6. 

)٢( التحرير والتنوير، اأبن عاشور ،ج6 ص١٠٧ . 

حكام القراآن، القرطبي ،ج8 ،ص٢88.  )3( الجامع إلأ
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الرباعي نقالً عن اأهل اللغة اإإل اإنها تؤول الى عدة 

تاأويالت وهذا للبناء الواحد، لذا إل نخوض في 

هذه اإلختالفات لعدم جدوى ذلك . 

* * *

المبحث الخامس

األأفعال الجامدة والمتصرفة

الفعل الجامد 

الــجــامــد: هــو مــا اأشــبــه الـــحـــرف، مــن حيث 

اأداؤه معنى مجرداً من الزمان والحدث المعتبرين 

التعبير  مثله طريقة واحــدة في  فلزم  اإلفعال،   في 

فهو إل يقبل التحول من صورة الى صورة، بل يلزم 

صــورة واحــده إل يزايلها وذلــك مثل )ليس عسى 

وهب نعم بئس(.)١( 

مــراداً  وليس  بالزمان،  يتعلق  إل  الجامد  الفعل 

ــل فـــي اإلفــعــال  بـــه الـــحـــدث، فــخــرج عـــن اإلصــ

الحرف من  فاأشبه  والزمان،  الحدث   الدالة على 

هذه الجهة. 

وقـــال السيوطي فــي اإلشــبــاه والــنــظــائــر: )كل 

وعسى  بئس  و  نعم  ســتــه،  اإإل  متصرفه  اإلفــعــال 

وليس، وفعل التعجب، وحبذا، وقال ابن الضائع 

له()٢(.  هي عشره وزاد، قلما ويذر ويدع، وتبارك ال�

فكان مثله فــي جــمــوده ولــزومــه صيغة واحــدة 

في التعبير فتشبه الفعل بالحرف يمنعه التصرف 

اآخره  فلزم  بالحرف  الجمود، وشبه اإلسم  ويلزمه 

طريقه واحدة إل ينفك عنها وان اختلفت العوامل 

الى تغير اإلآخــر، فالجمود في الفعل كالبناء في 

)١( جامع الدروس / ج١ ،ص55. 

)٢( اإلشباه والنظائر / ج٢، ص٢3. 
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اإلسم وكالهما مسبب عن الشبه بالحرف.

 وهو اأما اأن يالزم صيغة الماضي مثل )عسى 

إلأنشاء  يستعمل  مــا  ومنها  مـــادام(  اأخلولق  ليس 

الــمــدح والـــذم وهــي )نــعــَم بــئــَس حــَب ســـاء( وما 

على صيغتين  ويكون  التعجب  إلأنشاء  يستعمل 

افعال جمدت على  وهناك  به(  واأفعل  افعله  )ما 

مثل  عــام  يحملها مصطلح  إل  الــمــاضــي  صـــورة 

( الــدال على النفي نحو: )قــلَّ رجــل يعمل  )قــلَّ

هذا العمل(، بمعنى إل رجل يعمل.)١(

 وهناك على صيغة اإلمر هي )هب هات تعال 

تعلم هلم( وما جمد على صورة المضارع وهي 

ويــدل  يــســوى(  )يهبط  وهما  الفعلين  تتجاوز  إل 

والثاني  الجلبة،  اإحــداث  و الضجيج  على  اإلول 

على المساواة تدل مادة سوى ولم ياأتي منها على 

الماضي وإلأمر.)٢( 

اآيــات اإلرادة من اإلأفعال الجامدة   وجاء في 

)ليس تعالين( حيث وردت ليس في قوله تعالى: 

َشَغَلْتَّنا  اإْلأَْعـــَراِب  ِمــَن  اْلُمَخلَُّفوَن  َلــَك  َسَيُقوُل   ﴿

مَّا  بِاأَْلِسَنِتِهم  َيُقولُوَن  َلَناۚ   َفاْسَتْغِفْر  َواأَْهُلوَنا  اأَْمَوالَُنا 

َِّه  ال� ــَن  مِّ َلُكم  َيْمِلُك  َفَمن  قـُـْل  قُُلوبِِهْمۚ   فِي  َلْيَس 

ا اأَْو اأََراَد بُِكْم َنْفًعاۚ  َبْل َكاَن  َشْيًئا اإِْن اأََراَد بُِكْم َضرًّ

َُّه بَِما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا﴾)3(. ال�

)١( جامع الدروس العربية / ج١، ص5٧.

)٢( تصريف اإلفعال والمصادر والمشتقات ،الدكتور صالح 

سليم الفاخري /ص ١١٤ـ١١5.

ية ١١. )3( سورة الفتح، اإلآ

المواد  النحاة وجعلها في باب   ليس وضعها 

ــتـــي تــنــفــي، وهـــــذا مـــن حــيــث وضــيــفــتــهــا في  الـ

ابــن سيده:  قــال  بفعليتها،  الــقــول  اأمـــا  الــكــالم، 

 )ليس كلمة نفي وهي فعل ماضي واأصلها ليس 

بكسر الياء(.)٤(

 وذهــب ابــن هشام الــى انها فعل إل يتصرف 

وزنه )فِعل( بالكسر ثُمَّ التزم تخفيفه، قال: )ولم 

فُعل  وإل  يخفف  ــه إل  إلأنّـ بالفتح  ــَعــل(  )َف نــقــدره 

بالضم، إلأنّه لم يوجد في يائي العين(.)5(

ومما يؤكد جمود ليس امور هي: منع الكوفيين 

المتاأخرين  الراجي والزجاجي واأكثر  والمبرد وابن 

تقديم خبر ليس عليها، لضعفها بعدم التصرف 

قاسوها على عسى،  النافية وكذلك  بما  وشبهها 

تصرفها  لعم  عليها  خبرها  يتقدم  إل  عسى  فـــاأن 

فــســاوت ليس عسى فــي ذلــــك)6(. واأنــهــا الزمت 

لتضمنها  اإلســـتـــثـــنـــاء  بــــاب  ــي  فـ واحــــــدة   صـــــورة 

معنى اإإل.)٧( 

أَْزَواِجَك  اأما في قوله تعالى: ﴿ َيا اأَيَُّها النَِّبيُّ قُل إلِّ

َفَتَعاَلْيَن  َوِزيــَنّــَتــَهــا  ْنــَيــا  الــدُّ اْلــَحــَيــاَة  تُـــرِْدَن  ُكنُتنَّ  اإِن 

تعالين  َجِمياًل﴾)8(،  َسَراًحا  َواأَُسرِّْحُكنَّ  اأَُمتِّْعُكنَّ 

التي جاءت على صيغة اإلأمر، و)تعالين(، )فعل 

اأمر بمعنى: اأقبلن وهو هنا مستعمل تمثيالً لحال 

)٤( لسان العرب، مادة ليس . 

)5( مغنى اللبيب، ابن هشام /ج١، ص٢٢٧. 

)6( ينظر: حاشية الصبان / ج١، ص٢66. 

)٧( المصدر نفسه / ج١، ص٢٧5. 

ية ٢8.  حزاب ،اإلآ )8( سورة اإلأ
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تهيؤ اإلأزواج إلأخذ التمتع وسماع التسريح بحال 

من يحضر الى مكان المتكلم(.)١( 

لذا )تعالين( فعل جامد على صيغة اإلأمر . 

المتصرف 

 )وهو ما إل يالزم صورة واحدة، وهو اإما يكون 

والمضارع  الماضي  منه  ياأتي  ،وهو  التصرف  تام 

اأو ناقص التصرف وهــو ما  واإلأمــر كنصَر دحــرَج 

َبرَِح  يزال  زاَل  الماضي والمضارع فقط  ياأتي منه 

يبرَُح كاَد يكاد(.)٢( 

 وفي تعريف اإلأفعال وهو ما يتحول من صورة 

اإلــى اأخــرى إلأفـــاده معاني اإلأحـــداث في اإلأزمنة 

اي  التصرف  تام  قسمين:  على  وهو  المختلفة، 

ــر، واكثر  مــا جــاء منه الــمــاضــي والــمــضــارع وإلأمــ

واأما  اأذهــْب،  يذهُب  القسم ذهب  هذا  اإلفعال 

ــتــصــرف: إل يـــاأتـــي منه  ــاقــص ال  الــقــســم الــثــانــي ن

اإإل الماضي والمضارع كاّد يكاُد مع مالحظة اأن 

علم التصريف إل يهتم منت اإلأفعال اإإل ما كان 

تام التصرف اأما الجامد وما في حكمه فال يدخل 

في مجال اهتمام التصريف.)3( 

وما ورد في اآيات اإلرادة فاأنها كلها اأفعال تامة 

التصرف من الماضي والمضارع واإلأمر نحو: اأراَد 

اأتــخــَذ يملُك يشاُء يهلُك كذلك  اأمــَر  اآمــنــوا قــال 

)١( التحرير والتنوير، اأبن عاشور / ج٢٧، ص3١6. 

)٢( شدا العرف في فن الصرف، احمد بن محمد الحمالوي 

دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع، ص85. 

سليم  صالح  والمشتقات،  والمصادر  فــعــال  اإلأ تصريف   )3(

الفاخري، ص١١٤ ١١5. 

اإلأمر اصبْر اأعلم قُل ...... الخ. 

اأفعال في اإلآيات  اما ناقص التصرف فلم ترد 

بهذا الخصوص . 

* * *
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المبحث السادس

المتعدي والالَّزم

ينقسم الفعل في اللغة العربية من حيث عمله 

في المفعول به من عدمه الى قسمين: المتعدي 

ويسمى مجاوزاً والفعل الالزم يسمى قاصراً )١(. 

تعريفُه:

يتعداه  بل  بفاعله  لم يكتف  الــذي  الفعل  هو 

الى اسم اآخر يقع عليه و لهذا يسمى واقعاً لوقوعه 

لمجاوزته  مــجــاوزاً  يسمى  كما  المفعولية،  على 

الفاعل الى المفعول به مالم يتم فهمه بغير ما وقع 

عليه وقيل هو ما نصب المفعول به 

اأقسام المتعدي :

ينقسم الفعل المتعدي الى ثالثة اأقسام :

إلأول: ما يتعدى الى مفعول واحد ،وهو كل 

فعل يطلب به مفعول به واحــد وهــو كثير نحو: 

فهم المساألة حفظ علٌى الدرَس .

الثاني: ما يتعدى الى مفعولين، وهو كل فعل 

يطلب مفعولين بنفسه اإما ان يكون اأصلها مبتداأ 

اإمـــا إل، وهــو اأعــطــى اأخــواتــهــا )٢(, نحو:  وخــبــر، و

اأعطيُت الفقيَر ثوباً 

وهو  مفاعيل،  ثالثة  الــى  يتعدى  مــا  الثالث: 

ــُت زيــــداً عــمــراً فــاضــالً،  ــ اأعــلــم اأرى، نــحــو: اأريـ

)١( مقاييس اللغة، ابن فارس، ج٤ ـص٢5١. 

)٢( شذا العرف /ص8٧ . 

واأعلمُت زيداً عمراً فاضالً، ومن ضمِن األم اأرى 

اأنباأ نباأ اأخبرـ خبَر .

وخبر  مبتداأ  اأصلهما  مفعولين  الــى  يتعدى  ما 

وهي ثالث فئات)3(: 

الــدالــة على  اإلأفــعــال  اليقين: وهــي  اأفــعــال  اأ. 

تعلّم  ــازم، وهــــــي)راأى عــلــم درى  الـــجـ  اإلعــتــقــاد 

وجد واألفى(. 

ب. اأفــعــال الــظــن: وهــي اإلأفــعــال الــتــي تفيد 

رجحان وقوع الشيء وهي: )ظن خال وحسب 

ــن(ـ وعـــــم هــب  ــ ــ  جـــعـــل حـــجـــا عـــــدَّ )بـــمـــعـــنـــى ظـ

)بمعنى اأفرض(. 

ج. اأفعال التحويل: التي تفيد التصيير: وهي 

صيَّر ردَّ ترّك تخذ واأتخَذ جعل وهب( 

مفعول  الى  المتعدية  األأفعال  من  رود  ما   *

رادة:  واحد في اآيات األإ

َطِعَم  واحــد:  مفعول  الى  المتعدية  األفعال 

َصرََف من الثالثي: اأمَر كره باَء شغَف ساأل غفر 

ـ قدَّ ضلَّ خلَق شــاَء بطَش غفَل  قــاَل  َشِهَد عبٌد 

طمَس فعَل عجَل طعَم ـ شغَل رّد ـ طرَد ظلَم بعث 

فــرض ملَك كسَب  قتَل َعِصَم  دعــا وجــد سجن 

صدَق َطرََد َصبَر حسَد َصرَف .

اأغـــرَق  ــَع  ــب اأت اأتــقــى  اأراَد  الثالثي:  غير  ومــن 

اأستغفَر  اأستحى  اأخَذ  اأثمَّ  اأستاأذَن  ـاأركَس  اأضلَّ 

ــرـ اأخــلــَف نــهــى اســتــطــاَع حــّصــَن ســلــم اأعــدَّ  غــيّ

َل خفَّف  اأطماأَن عجَّ اأستخرَج يذهب  اأستعَصَم 

)3( تعريف اإلفعال والمصادر والمشتقات / ص١١٠ .
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َر وفَّق .  اأحلَّ فّضَل َطهَّ

في  ــواردة  ال مفعولين  الى  المتعدية  األأفعال 

رادة:  اآيات األإ

١. األفيا :

َقِميَصُه  ْت  َوَقــدَّ اْلَباَب  َواْسَتَّبَقا  تعالى :]  قوله 

ــاَلــْت َما  ــاِبۚ  َق ــَب ــَدَهــا َلـــَدى اْل ــا َســيِّ ــَي ــَف ــٍر َواأَْل ِمــْن ُدُبـ

اأَْو  ُيْسَجَن  اأَْن  اإإِلَّ  ُســوًءا  بـِـاأَْهــِلــَك  اأََراَد  َمــْن   َجـــَزاُء 

َعَذاٌب اأَلِيٌم [)١(. 

فعل  وهو  مفعولين  الى  متعدي  )األفا(  فالفعل 

ماضي )اأَْلَفَي(مزيد رباعي على وزن )اأْفَعل( من 

مادة )لفو(، المفعول به اإلأول سيدها والمفعول 

الثاني لدى الباب. 

٢. )َجَعَل(

اآيـــات  ــَعـــَل(عـــشـــُر مــــرات فـــي  ورَد الــفــعــل )َجـ

تعالى  قوله  التالية:  السور  في  ورد  رادة حيث  اإلإ

في ســورة النساء اإلآيــة ٩١: ]َســَتــِجــُدوَن اآَخــِريــَن 

وا اإَِلى  ُيِريُدوَن اأَْن َياأَْمُنوُكْم َوَياأَْمُنوا َقْوَمُهْم ُكلَّ َما رُدُّ

اْلِفْتّنَِّة اأُْرِكُسوا فِيَهاۚ  َفاإِْن َلْم َيْعَتزِلُوُكْم َوُيْلُقوا اإَِلْيُكُم 

َحْيُث  َواْقُتُلوُهْم  َفُخُذوُهْم  اأَْيِدَيُهْم  وا  َوَيُكفُّ َلَم  السَّ

ُسْلَطاًنا  َعَلْيِهْم  َلُكْم  َجَعْلَنا  ِئُكْم 
ٰ
َواأُوَل َثِقْفُتُموُهْم ۚ 

ُمِبيًنا[، واإلآيه١٤٤ ]َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا إَل َتّتَِّخُذوا 

اأَْن  اأَتـُـِريــُدوَن  اْلُمْؤِمِنيَنۚ   ُدوِن  ِمْن  لَِياَء  اأَْو اْلَكافِِريَن 

ســورة  وفــي  ُمِبيًنا[،  ُسْلَطاًنا  َعَلْيُكْم  َّــِه  لـِـ� َتْجَعُلوا 

ِمْن  َعَلْيُكْم  لَِيْجَعَل  َُّه  ال� ُيِريُد  ]َما  اإلآيــة6  المائدة 

َعَلْيُكْم  نِْعَمَتُه  لُِيِتمَّ  َو َرُكْم  لُِيَطهِّ ُيِريُد  ِكْن 
ٰ
َوَل َحرٍَج 

ية ٢5 .  )١( سورة يوسف، اإلآ

َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن [، في سورة اإلأنعام اإلآية ١٢5 

ْساَلِم  لاِْلإِ َصــْدَرُه  َيْشرَْح  َيْهِدَيُه  اأَْن  َُّه  ال� ُيــِرِد  ]َفَمْن 

َحرًَجا  َضيًِّقا  َصـــْدَرُه  َيْجَعْل  ُيِضلَُّه  اأَْن  ــرِْد  ُي ــْن  َوَم  ۖ

َُّه  ــَك َيــْجــَعــُل ال� لِ
ٰ
ــَذ ــَمــاِءۚ  َك ــُد فِــي الــسَّ ــعَّ َكــاأَنَّــَمــا َيــصَّ

ُيْؤِمُنوَن [، وسورة اإلأسراء  الَِّذيَن إَل  الرِّْجَس َعَلى 

فِيَها  َلُه  ْلَنا  َعجَّ اْلَعاِجَلَة  ُيِريُد  َكــاَن  ]َمــْن  اإلآيــة١8 

َيْصاَلَها  َجَهنََّم  َلُه  َجَعْلَنا  ثُمَّ  نُِريُد  لَِمْن  َنَشاُء  َما 

َمــْذُمــوًمــا َمــْدُحــوًرا[، في ســورة اإلأنبياء اإلآيــة ٧٠ 

اإْلأَْخَسِريَن[وسورة  َفَجَعْلَناُهُم  َكْيًدا  بـِـِه  ]َواأََراُدوا 

َعْن  وَن  َوَيُصدُّ َكَفُروا  الَِّذيَن  ]اإِنَّ  اإلآية ٢5  الحج 

َِّه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس  َسِبيِل ال�

َسَواًء اْلَعاِكُف فِيِه َواْلَباِدۚ  َوَمْن ُيرِْد فِيِه بِاإِْلَحاٍد بُِظْلٍم 

ــَذاٍب اأَلـِـيــٍم [ وســورة الفرقان اإلآيــة6٢  نـُـِذْقــُه ِمــْن َع

اأََراَد  لَِمْن  ِخْلَفًة  َوالنََّهاَر  اللَّْيَل  َجَعَل  الَّــِذي  ]َوُهــَو 

اإلآية  القصص  وســورة  ُشُكوًرا[  اأََراَد  اأَْو  َر  كَّ َيذَّ اأَْن 

اُر اإْلآِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن إَل ُيِريُدوَن  83 ]تِْلَك الدَّ

لِْلُمتَِّقيَن[  َواْلَعاِقبَُّة  َفَساًدا ۚ  َوإَل  اإْلأَرِْض  فِي  ا   ُعُلوًّ

ــِه َكـــْيـــًدا  ــ ــورة الــصــافــات ٩8 ]َفــــــــــاأََراُدوا بِ ــي ســ وفـ

َفَجَعْلَناُهُم اإْلأَْسَفِليَن[. 

صيَر،  بمعنى  جــاء  مفعولين  الــى  تعدى  اإذا  و

ــواء كـــان التصيير  الـــذي بــابــه ظـــنَّ واأخــواتــهــا، سـ

ــة  ــورة اإلأنــبــيــاء اإلآيـ حقيقة كــقــولــه تــعــالــى فــي ســ

َعْن  َوُهْم  مَّْحُفوًظاۖ   َسْقًفا  َماَء  السَّ ]َوَجَعْلَنا   :3٢

ســورة  فــي  كقوله  اأم حكماً   ] ُمــْعــرُِضــوَن  ــا  ــَه ــاتِ  اآَي

ًها َواِحًدا [، َجَعَل 
ٰ
ص اإلآية 5: ]اأََجَعَل اإْلآلَِهَة اإَِل

ويقول  لمعان،  ياأتي  والجعل  جاعل  فهو  َجعالً 

ابو حيان: لم يذكر النحويون في معاني )َجَعَل( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مروان نوري اإسماعيل 

األقى  تــاأتــي بمعنى، خلق  اأنــهــا  بــل ذكـــروا  َشـــرَع 

اأفعال  من  فتكون  الفعل  في  اأخــذ  وبمعنى   صيَر 

)َفَعَل(  وزن  )َجَعَل(على  الفعل  اإن   .)١( المقاربة 

اإذا جــاء  الـــى مفعولين  تــعــدى  ثــالثــي  فــعــل  وهـــو 

بمعنى صيَر وحوَل وقد ورد الفعل جعل في اآيات 

رادة دل على الصيرورة . اإلإ

3. اأتخذ تخذ 

 فـــي ســــورة الــنــســاء اإلآيــــــــة١٤٤ قــولــه تــعــالــى: 

لـِـَيــاَء  اأَْو اْلَكافِِريَن  َتّتَِّخُذوا  إَل  اآَمُنوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  ]َيا 

َِّه َعَلْيُكْم  ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَنۚ  اأَتُِريُدوَن اأَْن َتْجَعُلوا لِ�

اإلآية  التوبة  سورة  في  تعالى  وقوله  ُمِبيًنا[  ُسْلَطاًنا 

ــَراًرا َوُكــْفــًرا  ــَخــُذوا َمــْســِجــًدا ِضــ ــِذيـــَن اتَّ ١٠٧ ]َوالَـّ

ََّه  ال� َحــارََب  لَِمْن  اإِرَْصــاًدا  َو اْلُمْؤِمِنيَن  َبْيَن  َوَتْفِريًقا 

َوَرُسوَلُه ِمْن َقْبُلۚ  َوَلَيْحِلُفنَّ اإِْن اأَرَْدَنا اإإِلَّ اْلُحْسَنٰىۖ  

َُّه َيْشَهُد اإِنَُّهْم َلَكاِذُبوَن[ وقوله تعالى في سورة  َوال�

اإلأنبياء اإلآية ١٧ ]َلْو اأَرَْدَنا اأَْن َنّتَِّخَذ َلْهًوا إَلتََّخْذَناُه 

ِمْن َلُدنَّا اإِْن ُكنَّا َفاِعِليَن[ وفي سورة الكهف اإلآية 

اْسَتْطَعَما  َقــْريَّــٍة  ــَل  اأَْه اأََتَيا  اإَِذا  َحتَّٰى  ]َفاْنَطَلَقا   ٧٧

اأَْهَلَها َفاأََبْوا اأَْن ُيَضيُِّفوُهَما َفَوَجَدا فِيَها ِجَداًرا ُيِريُد 

َعَلْيِه  إَلتََّخْذَت  ِشْئَت  َلْو  َقاَل  َفاأََقاَمُهۖ   َيّْنَقضَّ  اأَْن 

اأَْجًرا[وقوله تعالى في سورة يس اإلآية٢3 ]اأَاأَتَِّخُذ 

ُن بُِضرٍّ إَل تُْغِن َعنِّي  ِمْن ُدونِِه اآلَِهًة اإِْن ُيرِْدِن الرَّْحَمٰ

َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا َوإَل ُيّْنِقُذوِن[ .

فعال في القراآن الكريم، د. عبد الحميد مصطفى  )١( ينظر: اإلأ

السيد، ص٢٩6. 

يقول اأبن منظور)ت ٧١١ هـ(: اإلأخذ خالف 

التناول، واأتخَذ القوم ياأخذون  العطاء، وهو اأيضاً 

اأتخاذاً، واإلتخاذ اأفتعال من اإلأخذ اإإل اإنه اأدغم 

استعماله  كثر  لما  التاء  اإبــدال  الهمزة  تليين  بعد 

على لفظ اإلأفتعال، وتوهموا اأن التاء اأصليه فبنوا 

منه َفَعَل َيْفَعل: قالوا: تخَذ يتخذ()٢(. 

الفعلين  في  السامرائي  فاضل  الدكتور  يقول 

)اأتخذ تخذ(: وهما من افعال التحويل والتصيير، 

ــد وقــيــل بــل هــمــا في  ــذا الــفــعــالن بمعنى واحـ وهـ

اإلأصل من مادة واحدة وذهب قسم من اللغويين 

ــذ( وهــذا مــا جاء  الــى اأن )تــخــذ( مبني مــن )اأخـ

اأنهما  ذهــب  والبعض  مسبقاً،  العرب  لسان   في 

مادتين مختلفتين . 

وتخذ  اأتخاذاً  يتخذه  مــاإلً  اأتخذ فالن  ويقال: 

يتخذ تخذاً، اأي كسبته األزمت التاء الحرف كاأنها 

اأصليه: قال تعالى في ســورة الكهف اإلآيــة ٧٧: 

اأَْهَلَها  اْسَتْطَعَما  َقْريٍَّة  اأَْهــَل  اأََتَيا  اإَِذا  َحتَّٰى  ]َفانَطَلَقا 

اأَن  ُيِريُد  ِجـــَداًرا  فِيَها  َفــَوَجــَدا  ُيَضيُِّفوُهَما  اأَن  َفــاأََبــْوا 

َينَقضَّ َفاأََقاَمُهۖ  َقاَل َلْو ِشْئَت إَلتََّخْذَت َعَلْيِه اأَْجًرا[ 

قراأ مجاهد لتخذت، اأصلها اأفتعلُت . 

ولــه  اإلأول  الــــــراأي  فــاضــل  الـــدكـــتـــور  ويـــرجـــح 

ــاإن الــتــوهــم مــوجــود فــي اللغة  نــظــائــر فــي الــلــغــة فـ

كياء  زائــدة  )صحيفة(  )مصيبة(مثل  اأن  توهماً 

)صحيفة()3(. 

)٢( لسان العرب، ابن منظور، ج3، ص٤٧3 ٤٧٤ . 

/ج٢  السامرائي  فاضل  الــدكــتــور  النحو،  معاني  ينظر:   )3(

ص3٠. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رادة في القراآن الكريم  الفعل في اآيات اإلإ

والفعل )اأتخذ( تاأخذ مفعولين اإذا جاء بمعنى 

التصيير كما ورد في سورة النساء اإلآية ١٤٤ قوله 

تعالى: واإلآيه١٤٤ ]َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا إَل َتّتَِّخُذوا 

اأَْن  اأَتـُـِريــُدوَن  اْلُمْؤِمِنيَنۚ   ُدوِن  ِمْن  لَِياَء  اأَْو اْلَكافِِريَن 

النحاس  قال  ُمِبينا[،  ُسْلَطاًنا  َعَلْيُكْم  َِّه  لِ� َتْجَعُلوا 

اأي  اولياء(  الكافرين  تتخذوا   )ت 338هـــ(: )إل 

إل تجعلوهم خاصتكم وبطانتكم()١(. 

اإذا  الفعل تخذ الى مفعول واحد  وقد يتعدى 

جاء بمعنى كسب .

تعالى  المصون في تفسير قوله  الــدر  جــاء في 

اإَِذا  َحتَّٰى  ]َفانَطَلَقا  اإلآية ٧٧:  الكهف  في سورة 

اأََتَيا اأَْهَل َقْريٍَّة اْسَتْطَعَما اأَْهَلَها َفاأََبْوا اأَن ُيَضيُِّفوُهَما 

َفَوَجَدا فِيَها ِجَداًرا ُيِريُد اأَن َينَقضَّ َفاأََقاَمُهۖ  َقاَل َلْو 

ِشْئَت إَلتََّخْذَت َعَلْيِه اأَْجًرا[،  )اأن ينقض(مفعول 

( يحتمل اأن يكون وزنها اأنفعل وقراأ  رادة)لينقضَّ اإلإ

الجدار  الى  رادة  اإلإ (ونسبة  ينقضَّ اأن  )يريُد  اأُبــي 

اأنكر المجاز مطلقاً  مجاز وهو شائع جداً، ومن 

اأو في القراآن خاصًة تاأول ذلك خلقاً للجدار حياة 

رادة صدرت من الخضر  اإرادة كالحيوان اأو اأن اإلإ و

ليحصل له ولموسى من العجب وهو تعسف كبير 

انحناًء  القائل  هذا  على  الزمخشري  اأنحنى  وقد 

عمرو)تخَذَت(بالفتح  واأبــو  كثير  اأبــن  وقــراأ  بليغاً، 

إلتخذت  والباقون  يَتخَذ  تِخَذ  من  انحناء  وكسر 

بهمزة الوصول وتشديد التاء وفتح انحناء، والفعل 

)١( اإعراب القراآن الكريم، النحاس، ص٢١٢، ومعاني القراآن 

واأعرابه، الزجاجي /ج٢ ص١٢3. 

ــه بمعنى  ــ هــنــا عــلــى الــقــراءتــيــن مــتــعــٍد لــواحــد إلأن

الكسب)٢(. 

٤ـ زََعَم :

اأبــن الحاجب )ت6٤6هــــ(: الــزََعــم هو  يقول 

القول باأن شيء على صفة قوإلً غير مستند الى 

وبــاطــاًل واأكــثــر مــا يقع  وثــــوق)3(، فقد يكون حقاً 

الزعم على الباطل)٤(.

ــَع، ويطلق  ــَف ــَتــَل وَن الــزعــم )زعــمــاً(مــن بــاب َق

على الظُن يقال في )زعمى( كذا على اإلعتقاد 

ومنه قوله تعالى في سورة التغابن اإلآية٧: ]زََعَم 

ــوا[ واكــثــر مــا يكون  ــَعــثُ ــْب ُيّ َلـــْن  اأَْن  ـِذيــَن َكــَفــُروا  الَـّ

)الزعم( مما يشك فيه إل يتحقق وقال بعضهم 

هو كناية عن الكذب، وقال المرزوقي اكثر ما 

وقال  ارتياب،  فيه  اأو  باطالً  كان  فيها  يستعمل 

يدري  قال خيراً إل  )زََعَم()زَْعماً(  الُقوطية،  ابن 

اأحقاً هو اأو باطل.)5( 

وما ورد في سورة النساء اإلآية 6٠ قوله تعالى: 

ــزَِل  اأُْن بَِما  اآَمُنوا  اأَنَّــُهــْم  َيزُْعُموَن  الَِّذيَن  اإَِلــى  َتــَر  ]اأََلــْم 

اإَِلْيَك َوَما اأُْنزَِل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن اأَْن َيَّتَحاَكُموا اإَِلى 

ْيَطاُن  الطَّاُغوِت َوَقْد اأُِمُروا اأَْن َيْكُفُروا بِِه َوُيِريُد الشَّ

اأَْن ُيِضلَُّهْم َضاَلإًل َبِعيًدا[، هنا جاء مقام التوبيخ، 

اأو بحيث  اأو مشوب بخطاأ،  والزعم خبر كاذب 

)٢( الدر المصون، السمين الحلبي / ج٧، ص533ـ 53٢. 

الحاجب /ج٢  بــن  إلأ الكافية،  على  الدين  شــرح رضــي   )3(

ـص3٠٧ 3٠8. 

)٤( همع الهوامع، السيوطي /ج١ ص١٤8. 

)5( المصبح المنير، العالمة الفيومي، ص٢53. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مروان نوري اإسماعيل 

يتهمه الناس بذلك )١(. 

وهــذا ما اأشــار اليه اأبــن عطية )ت5٤6هـــ(فــي 

ــزاي وهــو مصدر  الـ بفتح  )زََعــــَم(  :يــقــال  تفسيره 

)زُعم( بضمها وهو اإلسم وكذلك زعم المنافقين 

بطال لسوء  اأنهم مؤمنون وهو ما قويت فيه شبهة اإلإ

عنهم،  لــه  الــ� مــن  الخبر  صححها  حتى   اأفعالهم 

)بــئــس مطية  النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص:  قــول  ومــن هــذا 

الرجل زعموا(.)٢( 

ظنَّ  )يزعمون(مثل  المصون:  الــدر  في  وجــاء 

واأخواتها بشرط اأإل تكون بمعنى َكِفَل وإل َكِذَب 

)واأن ســادة مسد مفعوليها،  َهــزَل  وإل َسمَن وإل 

ــَم  زََع الـــزاي وضمها وكسرها مصدر  بفتح  الــزَعــم 

وقال اأبُن دريد اأثر ما يقع على الباطل، وتكون زعم 

وبمعنى)َكفَل(  إلأثنين،  فتتعدى   ) )ظــنَّ بمعنى 

تعالى في ســورة يوسف  تتعدى لواحد ومنه قوله 

اإلآية ٧٢ :]َواأََنا بِِه َزِعيٌم[()3(. 

فالفعل زََعَم على وزن َفَعَل من باب َقَتَل وَنَفَع 

يتعدى لمفعولين اإذا كان بمعنى ظن، اإذا بمعنى 

هذا  ورد  رادة  اإلإ اآيــة  وفــي  لــواحــد،  يتعدى  كفل 

الفعل بمعنى ظن الذين يضنون اأنهم اآمنوا فتعدى 

الفعل الى مفعولين . 

اإرادة  رادة وهــي  ــواع اإلإ ــة نــوع مــن انـ وفــي اإلآيـ

النساء  ســورة  فــي  تعالى  قوله  فــي  التي   الشيطان 

َضــاَلإًل  ُيِضلَُّهْم  اأَن  ْيَطاُن  الشَّ ــُد  ــِري ]َوُي  6٠ اإلآيــة 

)١( التحرير والتنوير، اأبن عاشور / ج٤، ص١٠٤.

ندلسي /ج٢، ص٧٢ .  )٢( المحرر الوجيز، اأبن عطية اإلأ

)3( الدر المصون ،للسمين الحلبي /ج٤، ص١3 ١٤. 

َبــِعــيــًدا [ وهــو اإلبــتــعــاد عــن الحق والتغلب على 

الشيطان في قوله تعالى  بالتعوذ من  رادة  اإلإ هذه 

َيّْنزََغنََّك  ــا  ـ اإِمَّ في ســورة اإلأعـــراف اإلآيــة ٢٠٠: ]َو

اإِنَُّه َسِميٌع َعِليٌم [  َِّه  ْيَطاِن َنزٌْغ َفاْسَتِعْذ بِال� ِمَن الشَّ

وتفصيل هذا النوع في الفصل اإلأول مسبقاً . 

5ـ َصَدَق اأرى 

اآل عمران اإلآيــة ١5٢: ]َوَلــَقــْد  ورد في ســورة 

َحتَّٰى  ــِهۖ   ــاإِْذنِ بِ وَنُهْم  َتُحسُّ اإِْذ  ــَدُه  وَْعـ َُّه  ال� َصــَدَقــُكــُم 

َبْعِد  ِمْن  وََعَصْيُتْم  ــِر  اإْلأَْم فِي  َوَتَّنازَْعُتْم  َفِشْلُتْم   اإَِذا 

ْنَيا َوِمْنُكْم  َما اأََراُكْم َما تُِحبُّوَنۚ  ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد الدُّ

َمْن ُيِريُد اإْلآِخَرَةۚ  ثُمَّ َصَرَفُكْم َعْنُهْم لَِيْبَّتِلَيُكْمۖ  َوَلَقْد 

في  اْلُمْؤِمِنيَن[  َعَلى  َفْضٍل  ُذو  َُّه  َوال� َعْنُكْمۗ   َعَفا 

اإلآية ورد الفعل صدق اأرى تعديا الى مفعولين، 

ــْد  ــَق ]َوَل ــدال  الـ بتخفيف  وهــي  )َصــــَدَق(  فالفعل 

َُّه وَْعَدُه[ وتقول صدقته في الوعد)٤(. َصَدَقُكُم ال�

لما  المعاني )صدقكم وعــده(  جــاء في روح 

رجــع الــرســول ملسو هيلع هللا ىلص الــى المدينة وقــد اأصــيــبــوا بما 

اأين  اأحــد قــال نــاس من اأصحابه من  اأصيبوا يــوم 

له  ال� فــانــزل  بالنصر  تعالى  لــه  الــ� وعــدنــا  وقــد  اصابنا 

ثــان لصدق صريحاً  اإلآيـــة، وجــاء وحــده مفعول 

يتعدى الى مفعولين والمراد بهذا الوعد ما وعدهم 

اأن  وتتقوا(  تصبوا  )ان  فيقول  النصر  من  سبحانه 

مسومين  المالئكة  مــن  اإلف  بخمسة  يمدهم 

له مدد المالئكة،  فلما عصوا اأوامر الرسول رفع ال�

)٤( شرح شذور الذهب، اأبن هشام، ص١٩6. 
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إلأنهم اأرادو الدنيا فتركو مواطنهم وهم الرماة)١(. 

)َصــَدَق(: َصَدَق يصدُق َصْدقاً، قيل قوَلُه اأو 

خالف َكَذَب، ويقال منه صدَق الرجُل وصدق 

في حديثه، وصدقته القول: ويتعدى الى مفعولين 

وقيل يتعدى الى الثاني بالحرف، فيكون من باب 

اأثنين وصــرح بهما)٢(،  الــى  )اأخــتــار( وقــد تعدى 

كما في اإلآية ١5٢والفعل على وزن )َفَعَل(.

اأما قوله )من بعدما اأراكم ما تحبون(، )اأرى( 

الى  المتعدية  راأى(  اأصــلــهــا  )اأرى(  العين  رؤيـــا 

تعديا  التعدية  همزة  عليها  دخلت  فــاإذا  مفعولين 

الى ثالثة مفاعيل(، وقد عدى النحويون راأى الى 

ثالثة مفاعيل اإذا دخلت عليها(

همزة النقل وصارت )اأرى(كما في قوله تعالى: 

ا تُِحبُّوَن[ حيث تعدى الفعل  ]مِّن َبْعِد َما اأََراُكم مَّ

فعل  وهــو  )َفــَعــَل(  ووزنــهــا   )3( مفعولين  الــى  اأرى 

مهموز العين معتل الالم. 

6. اأعلم: 

َواأَِن  قوله تعالى في سورة المائدة اإلآية ٤٩:] 

اأَْهــَواَءُهــْم  َتّــتَّــِبــْع  َوإَل  َّــُه  الــ� ــزََل  ــ اأَْن بَِما  َبْيَنُهْم  اْحــُكــْم 

َُّه اإَِلْيَك  َواْحَذْرُهْم اأَْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما اأَْنزََل ال�

َُّه اأَْن ُيِصيَبُهْم بَِبْعِض  ۖ َفاإِْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم اأَنََّما ُيِريُد ال�

اإِنَّ َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن[.  ُذنُوبِِهْمۗ  َو

/ج٤،  لــوســي  اإلأ الــديــن  شهاب  العالمة  المعاني،  روح   )١(

ص8٩. 

فعال في القراآن الكريم /ج١ ،ص٧٩8.  )٢( اإلأ

له فوزان/ )3( دليل السالك في شرح األفية اأبن مالك، عبد ال�

ج١، ص3١3ـ 3١٤. 

ــــب اإلصـــفـــهـــانـــي  ــراغـ ــ ــقــــول الـ ــ ــَم ي ــ ــِلـ ــ اأعــــلــــم َعـ

)ت3٢5هـــــــ( هــو الــحــكــم عــلــى الــشــيء بــوجــود 

شــــيء هـــو مـــوجـــود لـــه اأو نــفــي شــــيء هـــو منفي 

ــذا الــفــعــل الـــذي يــتــعــدى الـــى مفعولين،  عــنــه وهـ

 اأعلمُته َعَلمتُه في اإلأصل واحد، واأعلمُت كذا: 

جعلت له علماً)٤(. 

وهي من اإلفعال التي تتعدى الى مفعول واحد 

قبل الهمزة وبعد الهمزة يتعدى الفعل الى اثنين 

ان جاءت بمعنى )عرف()5( .

)ت١3٩3هـ(الحكم  عاشور  اأبن  الشيخ  قال 

اأن بعض  اليهود بعوائدهم  المتحاكمين من  بين 

بذلك  لهم  اإن حكم  باأنه  النبي  وَعــدوا  اأحبارهم 

ــاأراه اأن  ــ اآمــنــوا بــه واتبعتهم الــيــهــود اقــتــداء بــهــم، ف

اأتباعه  بين غير  ولو  الدين  اأحكام  مصلحة جرمة 

مقدمة على مصلحة ايمان فريق من اليهود قوله 

اأنـــزل  بــمــا  بينهم  ــاأن حكمت  فـ اأي  ــوا(  ــول ت ــاإن  ــ )ف

اأن  اأمــارٌة  وتولوا)فاعلم(اأي  اأهوائهم  تتبع  ولم  له  ال�

ذنوبهم  ببعض  والــعــذاب  الــشــقــاء  بهم  اأراد  لــه  الــ�

الذنوب  ببعض  واأراد  توليهم حرٌج،  وليس عليك 

كافية  ذنوبهم  بعض  اأن  اأي  ُمعين،  غير  بعضاً 

 فــي اأصــابــتــهــم واأن تــولــيــهــم عــن حــكــمــك اأمــــارُة 

له اإياهم)6(.  خذإلن ال�

)٤( المفردات، ص58١. 

)5( القاموس المحيط ،العالمة الفيروز اآبادي / ص١١٤٠

)6( التحرير والتنوير، اأبن عاشور / ج5 ص٢٢6. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مروان نوري اإسماعيل 

٧. اأتى: 

]َبــْل  اإلآيــة 5٢:  المدثر  تعالى في ســورة  قوله 

َرًة[.  ُيِريُد ُكلُّ اْمرٍِئ ِمْنُهْم اأَْن ُيْؤَتى ُصُحًفا ُمَنشَّ

اأتى في مقاييس اللغة )تقول اأتاني فالٌن ،اإتياناً 

عطاء، تقول اأتى  يتاء اإلإ و اأتيا اآتية واأتوة واحد، واإلإ

يؤتى اإيتاء()١(.

ورد في سورة الروم اإلآية 38 قوله تعالى: ]َفاآِت 

ِبيِلۚ  َذٰلَِك َخْيٌر  ُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ َذا اْلُقْرَبٰى َحقَّ

ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن[ 
ٰ
َِّهۖ  َواأُوَل لِلَِّذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه ال�

الفعل )اآت( تعدى الى مفعولين وجاء الفعل 

اآت بمعنى العطاء . 

ــة لــلــمــؤمــن ونــبــه  ــ ــة )جــعــل ذلـــك اآي ــ مــعــنــى اإلآيـ

يمان  حسان لمن به فاقة واحتياج، إلأن من اإلإ باإلإ

له  بسط  له  من  فخالف  له  ال� خلق  على  الشفقة 

له من المال()٢(.  الرزق باإداء حق ال�

مفتوحة  ُكتباً  يعطي  اأي:  اللباب:  في  وجــاء 

وذلك اأن جعل اأبا جهل وجماعة من قريش قالوا: 

يا محمد إل نؤمن لك حتى تاأتي كل واحــد منا 

بكتاب من السماء)3(. 

ــَهــا  وورد فــي ســـورة الــمــائــدة اإلآيـــة ٤١: ]َيـــا اأَيُّ

الــرَُّســوُل إَل َيــْحــُزْنــَك الَّــِذيــَن ُيــَســارُِعــوَن فِــي اْلُكْفِر 

قُُلوُبُهْم  تُْؤِمْن  َوَلــْم  بِاأَْفَواِهِهْم  اآَمنَّا  َقالُوا  الَِّذيَن  ِمَن 

اُعوَن  َسمَّ لِْلَكِذِب  اُعوَن  َسمَّ َهــاُدواۛ   الَِّذيَن  َوِمــَن   ۛ

َبْعِد  ِمــْن  اْلَكِلَم  ُيَحرِّفُوَن  َيــاأْتـُـوَكۖ   َلــْم  اآَخــِريــَن  لَِقْوٍم 

)١( مقاييس اللغة، اأحمد اأبن فارس /ج١ ص5١. 

ندلسي /ج٧ ص١6٩.  )٢( البحر المحيط، اأبي حيان اإلأ

)3( اللباب في علوم الكتاب، اأبن عادل / ج١٩ ص538. 

َلْم  اإِْن  َو َفُخُذوُه  ــَذا  َهٰ تِيُتْم  اأُو اإِْن  َيُقولُوَن  َمَواِضِعِهۖ  

َُّه فِْتَّنَّتُه َفَلْن َتْمِلَك َلُه  تُْؤَتْوُه َفاْحَذُرواۚ  َوَمْن ُيِرِد ال�

َر  ُيَطهِّ اأَْن  َُّه  ال� ُيــِرِد  َلْم  الَِّذيَن  ِئَك 
ٰ
اأُوَل َشْيًئاۚ   َِّه  ال� ِمَن 

اإْلآِخــَرِة  َوَلُهْم فِي  ِخــْزٌيۖ   ْنَيا  الدُّ َلُهْم فِي  قُُلوَبُهْمۚ  

َعـــَذاٌب َعِظيٌم [، جــاء فــي اإلآيـــة )اأوتــيــتــم تؤتوه( 

تعديا الــى مفعولين في اإلآيــة، وجــاء معنى اإلآيــة 

اإن لم تؤتوه فاحذروا(  اأنُه: )اأن اأوتيتم هذا فخذوه و

اإن اأمركم بالرجم  اأي اأن اأمركم بحد الجلد فاقبلوا و

اأن  رادة في هذه اإلآية دلت على  فال تقبلوا، واإلإ

له تعالى غير ُمريد اإسالم الكافر، واأنه لم يطهر  ال�

قلبه من الشرك، ولو فعل ذلك إلآمن)٤(.

والفعل )اآت( اآتيتم تؤتوه جاءت بمعنى العطاء.

 )تؤتوه( اأصله: تؤتيونه، مضارع مبني للمجهول 

حــذفــت منه نــون الــرفــع لــدخــول اأداة الــشــرط ثم 

اأبدلت الياء األفاً متحركة بعد فتح فاتقى الساكنان 

وبقيت  اإلألـــف  فحذفت  الجماعة  وواو  اإلألـــف 

الفتحة الدالة عليها)5(. 

8. )َوَجَد(

 فــي ســورة اإلأحــــزاب اإلآيـــة ١٧: ]قُـــْل َمــْن َذا 

َِّه اإِْن اأََراَد بُِكْم ُسوًءا اأَْو اأََراَد  الَِّذي َيْعِصُمُكْم ِمَن ال�

لِيًّا  َو َِّه  ال� ُدوِن  ِمــْن  َلُهْم  َيــِجــُدوَن  َوإَل  رَْحَمًةۚ    بُِكْم 

َوإَل َنِصيًرا[.

جاء في مقاييس اللغة: )الواو والجيم والدال: 

يدل على اأصل واحد، وهو الشيء يلقيه ووجدت 

)٤( اللباب في علوم الكتاب، اأبن عادل /ج٧ ص338. 

التصريف،  اأحــكــام  من  الــقــراآن  في  بما  والتعريف  البيان   )5( 

د. محمد حسن الشنقيطي / ج١ ص٢١6 . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رادة في القراآن الكريم  الفعل في اآيات اإلإ

الضالة وِجداناً()١(.

قـــال اأبـــو حــيــان )ت٧٤5هـــــــ(: َوَجــــَد مشترك 

صـــابـــة والــعــلــم والــغــنــى والــحــزن ويختلف  بــيــن اإلإ

)مثلته  والــوجــد  والــوجــد،  كالوجدان  بالمصادر، 

الواو و الموجدة()٢(.

الــذي يمنعكم من  اللباب: من ذا  وجــاء في 

اأراد بكم رحمة  اأو  اأراد بكم سوءاً هزيمة  اأن  له  ال�

له( اأي  نصرًة، وقوله )وإل يجدون لهم من دون ال�

نصير  وإل  ينفعكم  قــريــب  اأي  شفيع  لكم  ليس 

اأتــاكــم()3(. في  اإذا  السوء  ينصركم ويدفع عنكم 

اأفعال اليقين وهو من  اإلآيــة جاء الفعل وجد من 

باب ظنَّ واأخواتها فلهذا تعدى الى مفعولين . 

يــقــول الــدكــتــور فــاضــل الــســامــرائــي: )َوَجـــَد( 

تعالى  كقوله  )علم(  بمعنى  اليقين  اأفــعــال  من 

الفعل  لَفاِسقين()٤(،وهذا  اأكثرهم  وَجدَنا  )واأنــا 

منقول من وَجَد الشيء ولقيه واأصله في اإلأمور 

الحسية ثم نقل معناه في اإلأمور القلبية فعندما 

العاقبة( كان معناه  نقول )وجدت الظلم وخيم 

ــر واأصــبــتــه كــمــا تصاب  اأنـــك وجـــدت هــذا اإلأمـ

فنقل  ذلك شكة،  في  ليس  المحسوسة  اإلأمور 

المعنوي،  اإلأمــر  الــى  الــمــادي  المعنى  هــذا  من 

يقيناً، كان  اأمراً  ولما كان وجدان الشيء ولقيه 

)١( مقاييس اللغة، اأحمد بن فارس / ج6 ص86. 

)٢( البحر المحيط، اأبو حيان / ج١ ص٢٩8. 

)3( اللباب، اأبن عادل / ج١5 ص٢٩8. 

ية ١٠٢ .  عراف اإلآ )٤( اإلأ

بمنزلته)5(.  العقلي  اإلأمر 

وياأتي الفعل َوَجَدـ على وزن)َفَعَل(متعٍد لفعل 

واحد كما في سورة النساء اإلآية 88 قوله تعالى: 

اأَْرَكَسُهْم  َّــُه  َوالــ� فَِئَّتْيِن  اْلُمَنافِِقيَن  فِي  َلُكْم  ]َفَما 

َّــُهۖ   الــ� ــلَّ  اأََضـ ــْن  َم ــْهــُدوا  َت اأَْن  ــِريـــُدوَن  اأَتُـ بَِما َكَسُبواۚ  

ــُه َســِبــيــاًل[ اإذا جاء  َّــُه َفــَلــْن َتــِجــَد َل ــْن ُيــْضــِلــِل الــ� َوَمـ

 نقي اأو اأصــاب )فلن تجد له سبيالً(اأي ليس له 

الــذي يصيبه وذلــك  الــهــدايــة والــرشــد  الــى  طريقاً 

لطلب الحجة)6(. 

الفعل الالَّزم:

تعريفه 

الى  يتجاوزه  فاعلُه، وإل  اثــُرُه  يتعدى  هو ماإل 

المفعول به، بل يبقى في نفس فاعله، مثل )ذهب 

سعيٌد، سافر خالٌد( هو يحتاج الى الفاعل، وإل 

يحتاج الى المفعول به، إلأنه إل يخرج من نفس 

وسمي  عليه  يقع  بــه  مفعول  الــى  فيحتاج  فاعلِه 

قاصرا لقصور المفعول به، و اقتصاره على الفاعل 

إل يتجاوز فاعله)٧(. 

رادة:  * ما ورد من األأفعال الالزمة في اآيات األإ

، َكَفَر، َطاََل، َتدعون،  قال، اآمنوا، اأراَد، ُيضلُّ

اأنطلَق، شهَد،  َكَسبوا، دامت، شئت، يصعُد، 

يخرجوا،  اأعــــرَض،  يستحي،  اقــعــدهــا،  فــســقــوا، 

، قاَل، ينقضَّ قاَم َتولى اأضلَّ .  اأََضلَّ

)5( معاني النحو، فاضل السامرائي / ج٢، ص١٢. 

حكام القراآن ،القرطبي / ج6 ص5٠5.  )6( ينظر: الجامع إلأ

)٧( جامع الدروس العربية / ج١ ص٤6 . 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مروان نوري اإسماعيل 

المصادر والمراجع

المتقدمين  اأشــعــار  مــن  والنظائر  اإلأشــبــاه   .١  

بكر  اأبــو  الخالديان  والمخضرمين:  والجاهليين 

محمد بــن هــاشــم الــخــالــدي، )الــمــتــوفــى: نحو 

38٠هـ(، و اأبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي 

الدكتور محمد  المحقق:  )المتوفى: 3٧١هـــ(، 

العربية  الــجــمــهــوريــة  الــثــقــافــة،  وزارة  دقـــة،  عــلــي 

السورية، عام النشر: ١٩٩5.

 ٢. اإعراب القراآن، اأبو جعفر اأحمد بن محمد 

بن اإسماعيل النحاس، سنة الوفاة 338، تحقيق 

ـــ-  ــد، عــالــم الــكــتــب، ١٤٠٩هـ د.زهــيــر غـــازي زاهـ

١٩88م، بيروت

 3. اإلأفعال في القراآن الكريم، د. عبد الحميد 

مصطفى السيد .

 ٤. اإلقتراح في علم اصــول النحو / لجالل 

الدين السيوطي )ت٩١١هـــ( علق عليه الدكتور 

جامعة  اإلآداب  كلية  يــاقــوت،  سلمان  محمود 

طنطا/ ١٤٢6 ٢٠٠6م .

حيان  اأبـــو  التفسير،  فــي  المحيط  البحر   .5  

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 

ـــ(،  ــ ــوفــى: ٧٤5هـ ــمــت اأثـــيـــر الـــديـــن اإلأنـــدلـــســـي )ال

 – الفكر  دار  المحقق: صدقي محمد جميل، 

بيروت، ١٤٢٠ هـ.

 6. البيان والتعريف بما في القراآن من اأحكام 

التصريف، د. محمد حسن الشنقيطي.

التونسية، محمد  الطبعة  والتنوير  التحرير   .٧  

الطاهر بن عاشور  الطاهر بن محمد بن محمد 

التونسي )المتوفى: ١3٩3هـ(، دار سحنون للنشر 

والتوزيع - تونس - ١٩٩٧ م.

والمشتقات  والمصادر  اإلفعال  تصريف   .8  

،الدكتور صالح سليم الفاخري .

بــن علي  الــتــعــريــفــات، عــلــي بــن محمد   .٩ 

8١6هـــ(،  )المتوفى:  الجرجاني  الشريف  الزين 

العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقق: 

– بيروت  العلمية  الكتب  دار  الناشر،  بــاإشــراف 

لبنان، الطبعة: اإلأولى ١٤٠3هـ -١٩83م.

 ١٠. تعريف اإلفعال والمصادر والمشتقات، 

الدكتور صالح سليم الفاخر،ص١٠٧. دراسات 

في الفعل، الدكتور عبد الهادي الفضلي.

بن  مصطفى  العربية،  الـــدروس  جامع   .١١  

١36٤هــــ(،  )المتوفى:  الغاليينى  سليم  محمد 

الطبعة:  بــيــروت،   – صــيــدا  الــعــصــريــة،  المكتبة 

الثامنة والعشرون، ١٤١٤ هـ - ١٩٩3 م.

له  ال� ــو عبد  اأب الــقــراآن،  الجامع إلأحــكــام   .١٢  

محمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح اإلأنصاري 

ــديــن الــقــرطــبــي )الــمــتــوفــى:  الــخــزرجــي شــمــس ال

الــبــخــاري،  الــمــحــقــق: هــشــام سمير  ـــ(،  6٧١ هـ

العربية  المملكة  الــريــاض،  الــكــتــب،  عــالــم  دار 

السعودية، الطبعة: ١٤٢3 هـ/ ٢٠٠3 م.

اإلأشمونى  شــرح  على  الصبان  حاشية   .١3  

بــن علي  العرفان محمد  ــو  اأب مــالــك:  ابــن  إلألفية 

ـــ(، دار  ــ الــصــبــان الــشــافــعــي )الــمــتــوفــى: ١٢٠6هــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رادة في القراآن الكريم  الفعل في اآيات اإلإ

اإلأولــى  الطبعة:  بيروت-لبنان،  العلمية  الكتب 

١٤١٧ هـ -١٩٩٧م,

 ١٤. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 

اأبو العباس، شهاب الدين، اأحمد بن يوسف بن 

عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: 

ــور اأحـــمـــد محمد  ٧56هـــــــ(، الــمــحــقــق: الــدكــت

الخراط، دار القلم، دمشق.

 ١5. دلــيــل الــســالــك الـــى األــفــيــة ابـــن مــالــك، 

الــمــســلــم  الـــــفـــــوزان، دار  ــــن صـــالـــح  ب لـــه  ــ� ــبـــدالـ  عـ

للنشر والتوزيع.

العظيم  القراآن  تفسير  المعاني في  ١6. روح   

الدين محمود بن عبد  المثاني، شهاب  والسبع 

ـــ(،  ١٢٧٠هـ )المتوفى:  اإلألــوســي  الحسيني  لــه  الــ�

الكتب  دار  عطية،  الباري  عبد  علي  المحقق: 

العلمية – بيروت، الطبعة: اإلأولى، ١٤١5 هـ.

الــذهــب فــي معرفة كالم   ١٧. شــرح شـــذور 

عبد  بن  اأحمد  بن  يوسف  بن  له  ال� عبد  الــعــرب، 

له ابن يوسف، اأبو محمد، جمال الدين، ابن  ال�

هشام )المتوفى: ٧6١هـ(، المحقق: عبد الغني 

الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع – سوريا.

 ١8. شرح الرضي على الكافية: رضي الدين 

ومذيلة  مصححة  جــديــدة  طبعة  اإلأســتــرابــاذي، 

بــتــعــلــيــقــات مــفــيــدة، تــصــحــيــح وتــعــلــيــق: يــوســف 

حسن عمر اإلستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات 

ــة كــلــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة والــــدراســــات  ــيـ ــالمـ اإلسـ

سالمية، جميع حقوق الطبع محفوظة ١3٩8  اإلإ

ه - ١٩٧8 م جامعة قاريونس.

بن  اأحــمــد  للشيخ  ــنــدى،  ال ١٩. شــرح قطر   

لــه بــن احــمــد بــن عــلــي الفاكهي  ــ� جــمــال عــبــد ال

مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١353هـ .

 ٢٠. شـــذا الــعــرف فــي فــن الــصــرف، احمد 

للطباعة  الــكــيــان  دار  الـــحـــمـــالوي  مــحــمــد   بـــن 

والنشر والتوزيع .

عـــــــــــراب،  اإلإ ــنـــعـــة  صـ ــي  ــ فـ ــفـــصـــل  ــمـ الـ  .٢١   

 اأبو القاسم محمود بن عمرو بن اأحمد، الزمخشري 

له )المتوفى: 538هـ(، المحقق: د. علي  جار ال�

الطبعة:  بــيــروت،   – الــهــالل  مكتبة  ملحم،  بــو 

اإلأولى، ١٩٩3.

 ٢٢. الفعل زمانه وابنيته، ابراهيم السامرائي، 

ـــ  ــ ــثــة ١٤٠3هـ ــال ــث ــعــة ال ــطــب مــؤســســة الـــرســـالـــة ،ال

ـ١٩83م بيروت ـ

 ٢3. الــقــامــوس الــمــحــيــط: مــجــد الــديــن اأبــو 

طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى )المتوفى: 

8١٧هـــــــــ(، تــحــقــيــق: مــكــتــب تــحــقــيــق الـــتـــراث 

فــي مــؤســســة الــرســالــة، بـــاإشـــراف: مــحــمــد نعيم 

والنشر  للطباعة  الــرســالــة  مؤسسة  الــعــرقــُســوســي، 

الثامنة،  الــطــبــعــة:  لــبــنــان،  بــيــروت –  ــوزيــع،  ــت وال

١٤٢6 هـ - ٢٠٠5 م.

 ٢٤. الــكــتــاب: عــمــرو بــن عــثــمــان بــن قنبر 

ــــو بــشــر، الــمــلــقــب سيبويه  ــالـــوإلء، اأب الــحــارثــي بـ

)الــمــتــوفــى: ١8٠هــــــ(، الــمــحــقــق: عــبــد الــســالم 

ــقــاهــرة،  ــارون، مــكــتــبــة الــخــانــجــي، ال ــ مــحــمــد هــ

الطبعة: الثالثة، ١٤٠8 هـ - ١٩88 م.

 ٢5. اللباب في تصريف اإلأفعال، د. محمد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مروان نوري اإسماعيل 

عبد الخالق عظيمه.

 ٢6. اللباب في علوم الكتاب، اأبو حفص سراج 

الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 

الشيخ  المحقق:  )المتوفى: ٧٧5هـ(،  النعماني 

والشيخ علي محمد  الموجود  اأحمد عبد  عادل 

لبنان،   / بيروت   - العلمية  الكتب  دار  معوض، 

الطبعة: اإلأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩8م.

المحقق:  منظور،  ابــن  الــعــرب،  لسان   .٢٧  

له  له علي الكبير + محمد اأحمد حسب ال� عبد ال�

+ هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة.

الــنــدى،  ــنــدا فــي شـــرح قــطــر  ال  ٢8. مجيب 

له بن اأحمد المكي  العالمة جمال الدين عبد ال�

الفاكهة ت٩٧٢هـ، تحقيق د. مؤمن عمر محمد 

البدارين، الدار العثمانية للنشر .

 ٢٩. الــمــصــبــاح الــمــنــيــر فـــي غــريــب الــشــرح 

ــلــرافــعــي، احــمــد بـــن مــحــمــد بـــن على  الــكــبــيــر ل

الدكتور  تحقيق  )ت٧٧٠هــــ(،  الفيومي   المقرى 

عبد العظيم الشناوي ،ط٢، دار المعارف.

ــه، اإبــراهــيــم بن  ــ ــراب اإعــ ــراآن و ــقـ  3٠. مــعــانــي الـ

السري بن سهل، اأبو اإسحاق الزجاج )المتوفى: 

3١١هـ(، عالم الكتب – بيروت، الطبعة اإلأولى 

١٤٠8 هـ - ١٩88 م.

 3١. معاني النحو، الدكتور فاضل السامرائي.

اإلأعـــاريـــب،  كــتــب  عــن  اللبيب  مغني   .3٢   

ابن  له  ال� عبد  بن  اأحمد  بن  يوسف  بن  له  ال� عبد 

ابــن هشام  الــديــن،  اأبــو محمد، جمال  يوسف، 

)المتوفى: ٧6١هـ(، المحقق: د. مازن المبارك 

الفكر – دمشق،  له، دار  ال� / محمد علي حمد 

الطبعة: السادسة، ١٩85 .

الـــنـــحـــويـــة  ــلـــحـــات  الـــمـــصـــطـ ــعـــجـــم  مـ  .33  

 والصرفية، الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي، 

اإلأولـــى  الطبعة  الــفــرقــان،  دار  الــرســالــة،  مــؤســســة 

١٤٠5هـ ـ١٩85م، بيروت .

اإلفــعــال، محمد  تصريف  في  المغني   .3٤  

عبد الخالق عظيمه، طبعه ثانية ١٤٢٤هـ ١٩٩٩م 

دار الحديث للنشر والتوزيع القاهرة.

ــــو بــكــر عبد   35. الــمــفــتــاح فــي الــصــرف :اب

ــل الــجــرجــانــي  الــرحــمــن مــحــمــد الــفــارســي اإلصــ

ت)٤٧١هـ( تحقيق ،دكتور علي توفيق الحمد، 

ــروت، ط اإلولــــى،  ــيـ ــاشــر مــؤســســة الـــرســـالـــة بـ ــن ال

)١٤٠٧هـ ـ١٩8٧م(.

ــراآن،  ــ ــقــ ــ ــ ال غــــريــــب  ــي  ــ فـ ــردات  ــ ــفـ ــ ـــمـ ــ ال  .36   

اأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

المحقق:  )الــمــتــوفــى: 5٠٢هــــــ(،  اإلأصــفــهــانــى 

صفوان عدنان الداودي، ار القلم، الدار الشامية 

- دمشق بيروت، الطبعة: اإلأولى - ١٤١٢ هـ.

 3٧. معجم مقاييس اللغة، اأحمد بن فارس بن 

)المتوفى:  الحسين  اأبو  الــرازي،  القزويني  زكرياء 

3٩5هـ(، المحقق: عبد السالم محمد هارون، 

الناشر: دار الفكر، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.

 38. الــمــصــبــاح الــمــنــيــر فـــي غــريــب الــشــرح 

ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  اأحمد  الكبير: 

العباس )المتوفى: نحو ٧٧٠هـ(،  اأبو  الحموي، 

المكتبة العلمية – بيروت.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رادة في القراآن الكريم  الفعل في اآيات اإلإ

3٩. الــمــحــرر الــوجــيــز فـــي تــفــســيــر الــكــتــاب 

العزيز: اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 

اإلأندلسي، دار الكتب العلمية - لبنان - ١٤١3هـ 

١٩٩3م، الطبعة: اإلأولى، تحقيق: عبد السالم 

عبد الشافي محمد.

الجوامع:  الهوامع في شرح جمع  ٤٠. همع 

عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين السيوطي 

الحميد  عبد  المحقق:  ٩١١هـــــ(،  )الــمــتــوفــى: 

هنداوي، المكتبة التوفيقية – مصر.

 ٤١. هــدايــة الــســالــك، الـــى الــفــيــة ابـــن مالك

د. صبحي التميمي، دار الهداية، قسنطينة، ط٢ 

)١٤١٠هـ ١٩٩٠م(.

* * *


