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 املقدمة: 
  الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين...وبعد؛إن اللغة العربية تعد من أقدم اللغات وأغناها ثروة  

ية  لفظية، وأكثرها قدرة ومرونة في التعبير والتصوير، وال ريب أنها مرت بمراحل من التطور قبل أن تصل إلينا، كما توسعت في الدالالت تلب
الداللة من العلوم األساسيةلح اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم وعنوان هوية اإلنسان العربي، وعلم  الثابتة أن  في    اجة أهلها، والحقيقة 

ر لبيان معاني سيالدراسات اللغوية وقد اهتم به العلماء قديًما وحديًثا اهتماًما كبيًرا وذلك الرتباطه بفهم الكالم.وظهر هذا العلم في كثير من التفا
ور لفهم اآليات القرآنية وتسهيل فهمها على الناس.إن القرآن الكريم بثروته اللفظية الزاخرة محط عناية العلماء والدارسين والباحثين عبر العص 

المعاجم التي دارت حول القرآن وعلومه، وللمفردة ال العلماء وظهرت آالف  القرآنية باهتمام  قرآنية أسرار لغوية  داللته لذلك حظيت األلفاظ 
ي وأسلوبية ال يمكن الكشف عنها إال بالبحث والتأمل، ويعد الجذر )جعل( أحد هذه األسرار في القرآن، فقد تناول هذا البحث التحليل الصوت

ثم تتبعنا داللة    للجذر )جعل(؛ المخرج والضفة ثم بين الداللة المعجمية للجذر من خالل تتبع هذا الجذر في المعجم العربي وبيان معانيه،
الجذر )جعل( في القرآن الكريم والتي انطوت على عدة دالالت وهي )خلق، صبر، اعتقد، الحكم، سمى، بعث، قال، فعل، ايجاد الشيء من 

عرض    شيء، التشريف، التبديل، التقدير، التسوية، إدخال الشيء في الشيء( وجعلنا تحت داللة اآليات القرآنية المتضمنة لذلك المعنى مع 
آني أمثلة للتحليل الداللي باالعتماد على تنوع الصيغ الصرفية وتحت داللتها الخاصة التي نص عليها المعجميون ثم نشير إلى االستعمال القر 

لهذا الجذر مردفين ذلك كله بآي من الذكر الحكيم مبينة في كل موضع معناها في السياق القرآني لتثبيت المعنى وترسيخه بحسب ما جاء  
 في كتب التفاسير ومعاني القرآن، سائلين المولى أن يوفقنا في عملنا هذا خدمة للغة القرآن الكريم.

 التحليل الصوتي للجذر )جعل( المخرج والصفة.      
اللهاة في  هـ( إلى أنَّ "مخرج الجيم... من بين عكدة اللسان وبين  175هو خامس حروف الهجائية العربية، وذهب الخليل )تالجيم:   

.وقال ابن السراج  (2)هـ( مخرج الجيم بقوله: "ومن وسط اللسان بينه وبين الحنك األعلى مخرج الجيم"180.ووصف سيبويه )ت(1)أقصى الفم"
، وقد اختلف الباحثون في وصف صوت الجيم في العربية الفصحى "وصف القدماء (3)هـ(: "مخرجه وسط اللسان بينه وبين الحنك"316)ت

أنها صوت شديد انفجاري وعدوها من بين أصوات القلقلة التي كلها من نوع األصوات االنفجارية، أما الجيم التي نسمعها اآلن من  الجيم ب
واالحتكارية(" )االنفجارية  والرخاوة  الشدة  بين  تجمع  القرآنية  القراءة  تابعه"(4)مجيدي  ومن  سيبويه  عند  المجهورة  األصوات  من  "وهو   ،(5) .

و حرف أشبع االعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي االعتماد عليه، ويجري الصوت فهذه حال المجهورة  "والمجهور ه
 . (7).أما من حيث الشدة والرخاوة فهو عند سيبويه من الحروف الشديدة الذي يمنع الصوت أن يجري منه(6)في الحلق والفم"

، (9)."وأما مخرجها عند الخليل فمن الَحْلق"(8)للغة العربية إذ ال وجود لها في لغات أخرى وهي من األصوات التي اختصت بها االعين:   
.وهو من األصوات المجهورة قال سيبويه: "وأما العين فبين الرخوة والشديدة تصل  (10)وذهب سيبويه بقوله: "ومن أوسط الَحْلق مخرُج الَعْين"

هـ( بقوله: "هي شديدة في األصل، وإنما يجري فيها النفس الستعانتها بصوت ما 285المبرد )ت .ووصفها(11)إلى الترديد فيها لشبهها بالحاء"
."واتفق القدماء على وصف العين بأنها من أوسط الحلق، وأنها المقابل المجهور للحاء. ولكنهم فرقوا بينها وبين الحاء  (12)جاورها من الرخوة"

 . (13)لشديدة"من ناحية وصفهم للعين بأنها بين الرخوة وا
قال ابن السراج: "ِمْن بين أول حافة اللسان ِمْن أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك األعلى مما فويق   الالم: 

طرفي المخرج، إن مفهوم .وذلك بسبب قوة االعتماد على  (15).وهو من األصوات المجهورة(14)الضاحِك والناِب والرباعيِة والثنيِة مخرج الالم"
الحرف المنحرف غدا صفة لحرف الالم عند ابن السراج واصًفا إياه بقوله: "وهو حرٌف شديٌد جرى فيه الصوت النحراف اللسان مع الصوت  

ى عن موضعه  وَلْم يعترض على الصوت كاعتراض الشديدة وهو الالم وإْن شئت مددت فيه الصوت وليس كالرَّخوة؛ ألنَّ طرف اللسان ال يتجاف
 .(16)وليَس يخرج الصوُت من موضع الالم ولكن من ناحيتي ُمستدقِ  اللساِن ُفويَق ذلك"

 الداللة المعجمية للجذر:  
 للمفردة القرآنية أسرار لغوية ال يمكن الكشف عنها إالَّ بالبحث والتأمل العميق فعند تتبع هذا الجذر في المعجم العربي نجد له معاني 

، وَجَعَل  ا يطالعنا الداللة المعجمية، وقد أشار إليها الخليل بقوله: "َجَعَل َجْعاًل: صنع صنًعا، وَجَعَل أعمُّ؛ ألنَّك تقول: َجَعَل يأُكلُ كثيرة فأدل م
َأْجَعُلُه وُمْجَعاًل   "وَجَعْلُت كذا .(17)يصنع كذا، وال تقول: َصَنَع يأُكُل. والجعل: ما جعلت إلنسان أجًرا له على عمٍل يعمُلُه، والجعالة أيًضا"

 .(19)"وَجَعَل الشيء يْجَعُله َجْعاًل، واْجَتَعله، كالهما: وضعه" .( 18)وَجَعَلُه هللا نبًيا، أي: صي ره. وَجَعُلوا المالئكة إناًثا، أي: سموهم"
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 الجذر )جعل( ودالالته في القرآن الكريم: 
صيغه، نجد له معاني كثيرة لكن وردت بكثرة في القرآن الكريم بمعنى خلق   عند تتبع هذا الجذر وبيان معانيه بقطع النظر عن اختالف 

 .(20)أو صي ر، وذهب المعجميون في اإلشارة إلى هذا المعنى، فقالوا: "يكون بمعنى الَخْلِق واإليجاِد، فيتعدى إلى مفعوٍل واحد"
َض ِفَراًشا...  قال تعالى: )  -  َرأ ."َجَعَل هنا بمعنى َخَلَق ال َيُجوُز َغْيُرُه... وعليه يتَِّفُق اللَّْفُظ  [22البقرة، اآلية:  ]سورة    (الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأ

."يُجوُز أن يكون في  (21)"والمعنى في الَنَسِق فيكون الَجْمُع َمْعُطوًفا على الَجْمِع والُمْفرُد ًمعُطوًفا على الُمفرِد فيتجاَنُس اللفُظ وتظهُر الفصاَحةُ 
، فيتعدى على إضماِر َهَو الَّذي، وَجَعَل هنا ُمتعدٍ  إلى َمْفُعول واحٍد، وُهَو األرض ِفراًشا َحاٌل، ويجوز أن يكون َجَعَل بمعنى َصيَّرَ  َمْوِضع َرْفع

 . (22)إلى َمْفُعوليِن، وُهَما األرُض وِفراًشا"
َض وقوله تعالى: )  -  َرأ َماَواِت َواْلأ ُد ّلِلَِّ الَِّذي َخَلَق السَّ ( ]سورة األنعام، اآلية: َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُثمَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِ ِهمأ َيعأِدُلونَ   الأَحمأ
."قيل: معناها َخْلُق السموات واألرض، وقد  (23)هـ(: "َجَعَل يتعد ى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشَأ"538[.قال الزمخشري )ت1

."وقيل سبب نزول هذه اآلية في الزنادقة،... قالوا: إن هللا لم يخلق  (24)ألنه خلق الظُّلمة والنور قبل السموات واألرض"َجَعَل الظلمات والنور، 
ل:  الظلمة وال الخنافس وال العقارب وال شيًئا قبيًحا وإنما خلق النور وكل شيء حسن فأنزل فيهم هذه اآلية وأخرج ابن جرير عن أبي ورق قا

 . (25)آن )جعل فهو خلق("كل شيء في الُقرْ 
ٍء َحي ٍ وقوله تعالى: )  -  َماِء ُكلَّ َشيأ َنا ِمَن الأ [."يعني جعلنا حياة كل شيء ،قال قتادة: خلق كل شيء 30]سورة األنبياء، من اآلية:    (َوَجَعلأ

النطفة" من  يعني:  الماء،  ِمَن  وجعلنا  الماء...  من  )(26)حي  تعالى:  قوله  َخَلَق  ."نظيره   ُ َماءٍ َوَّللاَّ ِمنأ  َدابٍَّة  اآلية:  ُكلَّ  من  النور،  ]سورة   )
45"](27)) ( مجروًرا ولكان منصوًبا وإنما )َحيٍ  ِصَفٌة    .قال ابن درستويه: "وهذا غيُر جائٍز في العربي ة؛ ألنَّه لو كاَن المعنى كذلك لم يكن )َحيٍ 

من مكوناته هو الماء   %70الى الحياة مرتبطة كلًيا بالماء، فاإلنسان  .لقد جعل هللا سبحانه وتع(28)لشيٍء، ومعنى اآلية: خلق الخلق من ماء"
 وما يسري على اإلنسان يسري على الحيوان فهو ال يمكنه العيش من دون ماء، وكذلك النبات ال يعيش إالَّ بالماء. 

 وخالصة القول: إنَّ جميع الخالئق ال يمكنها العيش بدون ماء.  
َصارَ َوَجَعَل لَ وقوله تعالى: ) -  َبأ َع َواْلأ مأ  [. 78]سورة النحل، من اآلية:  (ُكُم السَّ
 . (29)"أن السمع ونحوه من آالت اإلدراك إنما يعتد به إذا أحس وادرك وذلك بعد اإلخراج، وجعل إن تعدى لواحد بأن كان بمعنى خلق لكم" 
ُفِسُكمأ أَ وقوله تعالى: ) -  َمةً َوِمنأ َآَياِتِه َأنأ َخَلَق َلُكمأ ِمنأ َأنأ ًة َوَرحأ َنُكمأ َمَودَّ َها َوَجَعَل َبيأ ُكُنوا ِإَليأ َواًجا ِلَتسأ [.هنا 21( ]سورة الروم، من اآلية:  زأ

جعل بمعنى خلق، فالمودة والرحمة بين الزوجين من خلق هللا، )جعل( حينما تعلقت بالمودة والرحمة بين الزوجين فهي الخلق."منه قوالن  
 .(30)واآلخر أن المعنى خلق لكم من جنسكم أزواًجا"  أحدهما أن حواء خلقت من آدم،

 . (31)هنا )جعل( تعدت إلى مفعول واحد، فـ)جعل( فعل ماٍض، والفاعل مستتر، وبينكم ظرف مكان، والمودة مفعول به 
َواًجا َوَجَعَل َلُكمأ ِمنأ وقوله تعالى: ) -  ُفِسُكمأ َأزأ ُ َجَعَل َلُكمأ ِمنأ َأنأ َواِجُكمأ َبِنيَن َوَحَفَدًة...َوَّللاَّ  [. 72]سورة النحل، اآلية:   (َأزأ
 . (33)."وهو بمعنى إيجاد شيء من شيء وتكوينه منُه"(32)"أي: هللا خلق آدم، ثم خلق زوجته منه ثم جعل لكم بنين وحفدة" 
َجَهاوقوله تعالى: ) -  َها َزوأ ٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمنأ  [. 6سورة الزمر، من اآلية: ( ]َخَلَقُكمأ ِمنأ َنفأ

.لقد شارك  (34)هنا جعل أيًضا بمعنى خلق."إن العرب إذا أخبرت عن رجل لفعلين رد وا اآلخر ِبُثمَّ إذا كان ُهَو اآلخر في المعنى"        
ل: جعل يقول وال تقول َصَنَع  المعجميون المفسرون في اإلشارة إلى هذا المعنى، فقالوا: "جعلت الشيء إذا صنعته، إالَّ أن َجَعل أعم ، تقو 

 . (36).وقالوا: كل شيء في القرآن َجَعل فهو بمعنى خلق(35)يُقوُل"
ِسُد ِفيَها وَ وقوله تعالى: )  -  َعُل ِفيَها َمنأ ُيفأ ِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتجأ َرأ َماَلِئَكِة ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اْلأ َماَء َونَ َوِإذأ َقاَل َربَُّك ِللأ ِفُك الدِ  ِدَك َيسأ ُن ُنَسبِ ُح ِبَحمأ حأ

َلُمونَ  َلُم َما اَل َتعأ ُس َلَك َقاَل ِإنِ ي َأعأ . (37)[." َجاِعٌل هنا بمعنى َخاِلٌق... ويقضي بذلك تعدِ  بها إلى مفعوٍل واحٍد"30( ]سورة البقرة، اآلية: َوُنَقدِ 
مبتدأ والخبر، وهما قوُلُه: في األرض خليفًة فكانا مفعوليِن ومعناه هـ( "إن جاعل ِمْن َجَعَل الذي َلُه مفعوالن، دخل على ال606ذكر الرازي )ت

."جاعل: اسم فاعل بمعنى االستقبال... وفي الجعل هنا قوالن: أحدهما: أنه بمعنى الخلق، فيتعدى إلى واحد...  (38)َمصيِ ٌر في األرض خليفًة"
 .(39)وقريب منه ما روي عن الحسن وقتادة أنه بمعنى فاعل"

 : صير -2 
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َتعأِقُلونَ شارك المعجميون المفسرون في اإلشارة إلى هذا المعنى فقالوا: ومن ذلك قوله تعالى: )  َلَعلَُّكمأ  ُقرأَآًنا َعَرِبيًّا  َناُه  ( ]سورة ِإنَّا َجَعلأ
ن بمعنى صيرنا وليست جعلنا [."الهاء التي في جعلناه مفعول أول، وقرآًنا مفعول ثاٍن، فهذه جعلنا التي تتعدى إلى مفعولي3الزخرف، اآلية:  

.وقال (41)."صار الشيء كذا، يصير صيًرا وصيرورة، وصيَّرُتُه أنا كذا، جعلته"(40)التي بمعنى خلقنا؛ ألنَّ تلك ال تتعدى إالَّ إلى مفعول واحد"
القرآن ما هو ِعْبريٌّ وُسْريانيٌّ وألنَّ معاني الُقرآن  هـ(: "هذا الباب على جهة االتساع، أي: َصيَّْرناُه يقرُأ بلساٍن عربيٍ  ألنَّ َغْيَر  794الزركشي )ت

ؤدي المعنى وإذا  في الكتب السالفِة وبهذا احتجَّ َمن أجاز القراءة بالفارسية، قال: ألنَّه ليس في ُزُبر األولين من القرآن إال المعنى، والفارسية تُ 
.قال الزمخشري: "جعلناه بمعنى صيرناه معد ى إلى مفعولين، أو بمعنى خلقناه (42)رُه َعَربًيا" ُعِرَف هذا فكأنَُّه َنَقل المعنى ِمْن َلْفِظ الُقرآن َفَصيَّ 

ناعُة  (43)معد ى إلى واحد" .وقد ردَّ الزركشي على قول الزمخشري: "أخطأ الزمخشري حيث َجَعَلُه بالخلق وهو مردوٌد صناعًة ومعًنى، أمَّا الصِ 
بمعنى الَخْلِق لم َيَتعدَّ إالَّ إلى واحٍد، وتعديُتُه لمفعولين وإْن احتمل هذا المعنى لكن يجوز إرادة التَّْسِمية أو فألنَُّه يتعدَّى لمفعولين ولو كان  

 .   (44)التصيير على ما َسَبق"
َت الأَحَراَم ِقَياًما ِللنَّاِس...وقوله تعالى: )  -  َبيأ َبَة الأ ُ الأَكعأ [."جعل فيه قوالن: األول أنَّه بيَّن وَحَكم، الثاني:  97اآلية:  ]سورة المائدة،    (َجَعَل َّللاَّ

هـ(: "جعل بمعنى َصيَّر. وقيَل" جعل بمعنى بيََّن، وينبغي أن ُيحمل هذا على تفسير 745.أما رأي أبي حيان األندلسي )ت(45)أنَُّه َصيََّر"
.أما الرأي اآلخر فيقل: جعل هللا، فيها وجهان: (46)التصيير يلزُم منه التبيُن والحكُم"المعنى إْذ َلْم ُينَقل َجَعَل ُمرادفًة لهذا المعنى لكنَّه من حيث  

قياًما( "أنها بمعنى صيَّر، فتتعدى الثنين أولهما )الكعبة(، والثاني )قياًما(، والثاني: أن تكون بمعنى خلق، فتتعدى لواحد، وهو )الكعبة( و)
ى اإليجاد، فيتعدَّى إلى مفعوٍل واحٍد... ويطلق بمعنى التصيير، فتعدَّى إلى مفعولين، وكال المعنيين ."والَجَعُل ُيطلق بمعن(47)نصب على الحال"

ُل فأنَّ هللَا أوجد الكعبة، أي: أَمَر خليلُه بإيجادها لتكون قياًما للناس. فقوُلُه: قياًما منصوٌب عل ى الحال، وهي حاٌل  صالٌح هنا. واألظهُر األوَّ
ًرا أْن تكون قياًما.وإذا ُحِمَل َجَعَل على معنى التَّصيير كان المعنى أنَّها موجودٌة بيت عبادٍة فصيرها هللُا قياًمامقدرٌة، أي: أْوجَ  للناس...   َدها ُمقدِ 

َجْعُلُه مفعواًل" الحرام َيِصحُّ  البيت  قوُلُه:  لـ)َجَعَل(. وأمَّا  ثانًيا  قياًما مفعواًل  المعنى في(48)فيكون  َنا  قوله تعالى: )  .وكذلك ورد هذا  َعلأ َواجأ َربََّنا 
يَِّتَنا ِن َلَك َوِمنأ ُذرِ  ِلَميأ ."ولو  (49)[."اجعلنا بمعنى صيرنا تتعدى إلى مفعولين، وُمسِلَمين هو المفعول الثاني" 128( ]سورة البقرة، من اآلية:  ُمسأ

ل ال يدل عليه، وإنما خصااعتبر حذف الجعل فال بد أن يحمل على معنى التصيير ال اإليجاد؛ ألنَّه وإن صحَّ    -  من جهة المعنى إالَّ أنَّ األوَّ
 .وقد تضمن جعل معاني أخرى غير خلق أو صيَّر منها:(51). واجعلنا هنا فعل أمر للدعاء(50)بالدعاء ألنَّهم أحقُّ بالشفقة" - الذرية

 االعتقاد:  -1 
 .(53)اعتقاًدا... ظنَّ تصور، َحِسَب توهَّم" .و"اعتقد يعتقد(52)"اعتقد الدين وغيره، أي: عقد عليه َقلَبُه" 
َحاَنُه َوَتَعاَلى عَ قال تعالى: )  -  ِر ِعلأٍم ُسبأ ]سورة األنعام، اآلية:   (مَّا َيِصُفونَ َوَجَعُلوا ّلِلَِّ ُشَرَكاَء الأِجنَّ َوَخَلَقُهمأ َوَخَرُقوا َلُه َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغيأ

ذا الذي ال يدع لبًسا في تمام عمله وقدرته وكمال حكمته ووحدانيته والحال أن الذي فعل ذلك ألجلهم [."وجعلوا، أي: هو سبحانه فعل ه100
."والمعنى: وجعلوا الجن شركاء هلل في  (54)قد جعلوا وعبر باالسم األعظم وقدمه استعظاًما ألنَّ يعدل به شيًئا )هلل(، أي: له جميع األمر" 

ل جعلوا بتقدير: قد، أي: والحال أنَّهم قد علموا أنَّ هللا خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن ال اعتقادهم الباطل، وخلقهم حال من فاع
اإلشراك"(55)يخلق" الستعظام  م  وقد  ثاٍن،  مفعول  وشركاء:  لجعلوا،  أول  مفعول  عدم  (56)."الجن:  وهو  للجهل  مصاحبين  الكذب  ."افتعلوا 
فال يمكن فهم جعل بمعنى خلق أو صي ر مع هللا إلًها، فهذا ال يعقل فهم اعتقدوا أنَّ   . (58)صيروا".و"بعضهم قال: جعلوا بمعنى (57)العلم"

ِديدِ الجن لها فعلها في الحياة، وأنَّها تعلم الغيب.وكذلك ورد هذا المعنى في قوله تعالى: ) َعَذاِب الشَّ ِقَياُه ِفي الأ   ( الَِّذي َجَعَل َمَع َّللاَِّ ِإَلًها َآَخَر َفَألأ
 .(59)[."يعني: أشرك باهلل عزَّ وجلَّ فألقياه في العذاب الشديد، يعني: في النار"26]سورة ق، اآلية: 

 فال يمكن أن يكون القصد خلق مع هللا إلًها آخر، فمعنى جعل إله آخر فهو االعتقاد. 
ِجِد الأحَ وقوله تعالى: )  -  ُتمأ ِسَقاَيَة الأَحاجِ  َوِعَماَرَة الأَمسأ َد َّللاَِّ  َأَجَعلأ َتُووَن ِعنأ َِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل َّللاَِّ اَل َيسأ ِم اْلأ َراِم َكَمنأ َآَمَن ِباّلِلَِّ َوالأَيوأ

َم الظَّاِلِمينَ  ِدي الأَقوأ ُ اَل َيهأ  .(60)[."أي: اعَتَقْدُتْم هذا مثل هذا"19]سورة التوبة، اآلية:  (َوَّللاَّ
 .(61)ل عمارة المسجد الحرام كمن آمن باهلل واليوم اآلخر وجاهد""المعنى: جعلتم أهل سقاية الحاج وأه 
 وتتصرف داللة الفعل )جعل( إلى معنى آخر وهو الحكم، وينقسم على قسمين:الحكم على الشيء: -2 
ُ ِإالَّ  الحكم على الشيء حًقا.كما في قوله تعالى: )  -  َم َّللاَّ َس الَِّتي َحرَّ ُتُلوا النَّفأ ِه ُسلأَطاًناَواَل َتقأ َنا ِلَوِليِ  (  ِبالأَحقِ  َوَمنأ ُقِتَل َمظأُلوًما َفَقدأ َجَعلأ

 [.  33]سورة اإلسراء، من اآلية: 
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المعنى هنا الحكم، أي: من قتل مظلوًما فقد حكمنا لوليه قتل القاتل "أي: من قتل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره من وارث أو  
."جعلنا فعل وفاعل ولوليه مفعول جعلنا الثاني، وسلطاًنا مفعول جعلنا األول، أي: حجة يثب بها (62)أو الدية"  حاكم حجة في طلب َقْتل قاتله

 .(63)عليه"
َسِلينَ وقوله تعالى: ) -  ُمرأ ِك َوَجاِعُلوُه ِمَن الأ وُه ِإَليأ  [. 7( ]سورة القصص، من اآلية: ِإنَّا َرادُّ

"وجملة إنا رادوه اليِك وجاعلوه مَن المرسلين تعليل للنهي عن الخوف والحزن ، وتبشير لها بأن ابنها  (64")"بمعنى الُحكم بالشيِء على الشيِء 
بينت اآلية حكم هللا سبحانه وتعالى أنه سيرده إليها سالمًا لم يمسه سوء وليس هذا   (65)ال سيعود إليها، وسيكون من رسل هللا عز وجل "

 فحسب بل بشر أم موسى برسالة موسى عليه السالم وهذه مكافأة عظيمة وفضل ال يساويه فضل . 
ِث...قوله تعالى: )  وأما الحكم بالباطل  -  [.والمعنى "كانوا يعينون أشياء من حرث 136األنعام، اآلية:  ( ]سورة  َوَجَعُلوا ّلِلَِّ ِممَّا َذَرَأ ِمَن الأَحرأ

لألصنام تركوه لها   ونتاج هلل، وأشياء منها آللتهم، فإذا رأوا ما جعلوه هلل زاكًيا نامًيا يزيد في نفسه خيًرا رجعوا فجعلوه لآللهة، وإذا زكا ما جعلوه
."أي: اقتسموا القرآن  (67)[. " أي: ُيَسَموَنُه كذًبا"91]سورة الحجر، اآلية:   (وا الأُقرأَآَن ِعِضينَ الَِّذيَن َجَعلُ .ولقوله تعالى: )(66)واعتلوا بأن هللا غني"

، وقوله: عضين مفعول ثاٍن، وجعل بمعنى صي ر، أي: بألسنتهم ودعواهم وأظهر ما فيه أنه جمع عضة وهي  (68)إلى حق وباطل وعضوه"
،  (71)هـ(: "جعل بمعنى الحكم بالشيء على الشيء"1094.وقد ذكر صاحب اإلتقان وأبو البقاء )ت(07)، "أي: فرقوه فرًقا"(69)الفرقة من الشيء"

 . (72)و"معنى جعلهم القرآن عضين حكمهم بأنه مفترى وتكذيبهم به، والمراد منه معناه اللغوي"
َتَلُفوا ِفيهِ وقوله تعالى: )  - بأُت َعَلى الَِّذيَن اخأ [. "بمعنى فرَض عليهم تعظيمُه وترك االصطياد 124النحل، من اآلية:  ]سورة    (ِإنََّما ُجِعَل السَّ

ْبت ِمْن تحريِم الَعَمِل فيه"(73)فيه"  .(74)، "أي: فرض عليهم أحكام السَّ
َمِن ِإَناًثاالتسمية:تكون َجَعَل بمعنى سمَّى كقوله تعالى: )  - 3  حأ َماَلِئَكَة الَِّذيَن ُهمأ ِعَباُد الرَّ [."أي: 19سورة الزخرف، من اآلية:  ( ] َوَجَعُلوا الأ

، (76)."وجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرحمن إناًثا مفعوالن، أي: وصفوا أنه هكذا وحكموا أنه كذا"(75)سموهم، وقيل: وصفوهم بذلك وحكموا بِه"
 وجعلت بمنزلة سميت، أي: جعلوا اسمهم اسم اإلناث، ووصفهم وفعلوا ذلك. 

َنا ُقُلوَبُهمأ َقاِسَيةً َوَجعَ وقوله تعالى: ) -   .(77)[، "أي: سميناها قاسية"13( ]سورة المائدة، من اآلية: لأ
بأنَّها صارت   "أي: جعلناها ناِئَيًة عن قُبول الحقِ  َمنصِرَمًة عن االنقياد للدالئل... وقالت المعتزلة: وجعلنا قلوبهم قاسيًة، أي: أخبرنا عنها 

 . (78)قاسيًة"
َتُروَن َعَلى  تعالى: )وقوله    -  َثُرُهمأ اَل َيعأِقُلونَ َما َجَعَل َّللاَُّ ِمنأ َبِحيَرٍة َواَل َساِئَبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َيفأ َكِذَب َوَأكأ (  َّللاَِّ الأ

؛ ألنَّ هللا تعالى خلق هذه األشياء كلها، وال هي بمعنى  [."جعل في هذه اآلية ال يتجه أن تكون بمعنى خلق هللا103]سورة المائدة، اآلية:  
."فَجَعَل هاُهَنا ِبَمْعَنى َسمَّى، (79)صي ر لعدم المفعول الثاني، وإنما هي بمعنى ما سم ى وال شرع، ولم يذكر النحويون في معاني جعل شرع"

."أي: ما سمَّى هللُا ذلك ُحْكًما وال ُيعبَّدُّ به شرًعا، بيَد  (80) ى هللُا حيواًنا َبحيرًة"فعلى هذا تكوُن َبحيرٌة أحَد المفعولين، واآلخُر مْحذوٌف، أي: ما سمَّ 
، وَنْفٍع وُضر ٍ   . (81) وَمعِصيٍة"أنَّه قضى بِه ِعلًما، وأوجدُه بقدرِتِه وإرادِتِه خلًقا، فإنَّ هللَا ُسْبحانه خالُق كلِ  شيٍء ِمْن َخْيٍر وَشرٍ 

 . (82)ل جعل بمعنى )بعث( جاء في اللسان الِجعالة والِجعاالت: ما يتجاعلونه عند الُبُعوثبعث: وقد يرد الفع -4 
َنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوِزيًراوردت هذه الداللة للفعل في سورة الفرقان قوله تعالى: )   [. 35]سورة الفرقان، من اآلية:   (َوَجَعلأ
 . (83)ثاٍن، أي: جعلنا معه أخاه مقوًيا ومعيًنا" "فأخاه مفعول به أول لجعل، و)وزيًرا(: مفعول 
َتعأِقُلونَ القول واإلرسال:وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى: )  -5  َلَعلَُّكمأ  ُقرأَآًنا َعَرِبيًّا  َناُه  [.قال أحد  3( ]سورة الزخرف، اآلية:  ِإنَّا َجَعلأ

، وهذا القول: ال يبعد عن قول اآلخرين في داللة الفعل على القول.وقد ذكر الزمخشري  (84)المفسرين: "إنا جعلناُه يعني: إنا قلناه ووصفناه وبي ناه"
ى إلى واحٍد" .وقال أحد المفسرين: "الَجْعُل هنا تصييٌر. وال ُيلَتفُت لخطأ (85)"َجَعْلَناه بمعنى صي رناه معد ى إلى مفعولين، أو بمعنى خلقناه معد 

 . (86)قناه"الزمخشري في تجويزه أن يكون بمعنى خل
"الهاء التي في جعلناه مفعول أول، وقرآًنا مفعول ثاٍن، فهذه جعلنا التي تتعد ى إلى مفعولين بمعنى صي رنا، وليست جعلنا التي بمعنى  

بالتعبير عن   .وقال آخرون )إنا جعلناه(: "أي: صيرناه ووضعناه وسم يناه مطابقة لحالة(87)خلقنا؛ ألنَّ تلك ال تتعد ى إالَّ إلى مفعول واحد"
 . هنا معنى جعل في اآلية الكريمة قلناه، أو بيَّناه. (89).وقيل معنى جعل هو القول واإلرسال "أي: قلناه وأنزلناه"(88)معانيه بما لنا من العظمة"
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ِض َوِإذأ َقاَل َربَُّك ِللأمَ إيجاد الشيء من شيء:ونفهم هذه الداللة من سياق اآلية الكريمة في قوله تعالى: )  -6  َرأ اَلِئَكِة ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اْلأ
"جاعل من َجَعَل  (90)[."وقيل: أي يخلف من كان قبله على قول من روى أنه كان قبله في األرض الجن"30( ]سورة البقرة، اآلية:  َخِليَفًة...

."هذا تنوع في  (91)وليِن، ومعناُه ُمَصيِ ٌر في األرض خليفًة"الذي لُه مفعوالِن َدَخَل على المبتدأ والخبر، وُهَما قوُلُه: في األرِض خليفًة فكانا َمْفعُ 
، وفي ذلك أيًضا إشارٌة لطيفٌة إلى أنَّ المقَبَل عليه بالخطاب َلُه الحظُّ  ِ األعظُم من    الخطاب، وُخُروٌج من الخطاب العامِ  إلى الخطاب الخاص 

ويُجوُز إضافُتُه للمفعول إال إذا ُفِصل بينهما... قال بعض المفسرين: الجعل ُهَنا .جاعٌل: اسم فاعل بمعنى االْستقبال، (92)الجملِة الُمخبِر بها"
كال الَقْوَليِن سائٌغ،  أنَّه بمعنى الَخْلِق فيتعدى إلى واحٍد. أما القول الثاني: أنَّه ِبَمْعَنى التَّصيير، فيتعدى إلى اثنين. قال صاحب البحر المحيط:  

ل عندي أجود.  ُل على معنى التصيير َلَذَكَرُه ثانًيا... وإذا لْم يأِت كذلك كان معنى الَخْلِق أرجَح. وال احتياَج  إالَّ أنَّ األوَّ .. فلو كان الَجْعُل األوَّ
 .  (93)إلى تقدير خليفًة لداللِة ما َقْبَلُه َعَلْيِه"

فَ   -7  ُه جعل له َشَرًفا وكلُّ ما َفَضَل على شيٍء فقد التشريف: ويرد الفعل )جعل( بمعنى )التشريف(، جاء في المحكم َشُرَف عليه وشرَّ
َرف" َناُكمأ ُأمًَّة َوَسًطا.ووردت هذه الداللة للفعل في سورة البقرة، قال تعالى: )(94)َشَرَف وشاَرَفُه َيْشُرُفه فاقه في الشَّ ( ]سورة البقرة، من اآلية: َجَعلأ

."أي:  (96)الحتمالها الَمْعَنييِن ولمَّا كان المراد أبعدها وهو الخيار صلحْت أن تكون ِمْن أمثلِة التوريِة"."ُيَسمِ ي تعالى به  (95)[ "أي: عداًل خياًرا"143
، "والوسط  (97)فضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الديان، بأن جعلناكم أمة وسًطا"

.جعل "يتعدى الثنين، فالضمير مفعوٌل أوُل، وأمة  (98)تقول: وسط القوم، وواسطة القالدة أنفس حجر فيها"الخيار واألعلى من الشيء، كما  
 .( 99) ِف"مفعوٌل ثاٍن، ووسًطا نعًته. والَوَسُط بالتحريك: اسم لما بين الطرفين، وُيطلُق على ِخياِر الشيء؛ ألنَّ األوساَط محميٌَّة باألطرا

َقُكمأ َأنَُّكمأ ُتَكذِ ُبونَ اللة من سياق اآلية الكريمة في قوله تعالى: )التبديل: ونفهم هذه الد  -8  َعُلوَن ِرزأ [.أي 82( ]سورة الواقعة، اآلية:  َوَتجأ
، والمعنى: و"تجعلون شكر رزقكم كما تقول لرجل: جعلت يا فالن  (101)، أي: "وضعتم التكذيب موضع الشكر"(100)حظكم "من هذا األمر"

.أي شكر ما رزقكم هللا من إنزال القرآن عليكم تكذيبكم به، أي: تضعون موضع  (102)شتمني، المعنى: جعلت شكر إحساني"إحساني إليك أن ت
رون: ُشْكَر رزقكم"(103)الشكر التكذيب والكفر ره المفسِ  ."رزقكم مفعول أول،  (104)."رزًقا تعين بداللة االقتضاء تقدير محذوٍف ُيفيُدُه الكالُم فقدَّ

، "وهو قيام الشيء مقام الشيء الذَّاِهب... ويقولون:  (106)."التبديل التغيير"(105) المؤول من أن وما بعدها مفعول به ثاٍن لتجعلون"والمصدر  
لُت الشيء: إذا َغْيرُتُه وإْن َلْم يأِت َلُه ِبَبَدٍل"  .(107)َبدَّ

ُ ِلُكلِ  الداللة من سياق اآلية الكريمة في قوله تعالى: )  التقدير: وتطالعنا داللة جديدة للفعل )جعل( فهو )قدر(، ونفهم هذه  -9  َقدأ َجَعَل َّللاَّ
ًرا ٍء َقدأ ْرُتُه  (108)[.يقال: "َقدره هللا تقديًرا. إذا وافق الشيء شيًئا"3]سورة الطالق، من اآلية:    (َشيأ ، "وقَدْرُت الشيء أْقِدُرُه وأْقُدُرُه من التَّقِديِر، وقدَّ
ُرُه. والقَ   .(109)ْدُر: قضاء هللا تعالى األشياء على مباِلغها ونهاياَتها التي أراَدها لها"َأَقدِ 

ُلُه    -بتخفيف الدال  -"القدر مصدُر َقَدُرُه المتعدي إلى مفعولٍ   الذي معناُه َوَضَع ِبمْقداٍر كمي ًة ذاتيًة أو معنويًة ُتجَعُل على َحَسِب ما َيَتَحمَّ
ًر  المفعول. فقْدُر ُكلِ  مفعوٍل لف ُلُه طاقُتُه واستطاعُتُه من أعماٍل... ومن جزئي ات معنى الَقْدِر ما ُيسمَّى التَّقديُر: َمْصَدُر قدَّ عٍل َقْدُر ما تتحمَّ

 .(1010)الُمضاَعِف إذا َجَعَل شيًئا أو أشياء على ِمْقداٍر معين لما جعل ألْجِلِه"
."أي تقديًرا ال يتعداه في مقداره وزمانه ومكانه وجميع عوارضه  (111) يقدم وال يؤخر""أي: أجاًل ومنتهى ينتهي إليه، قدر هللا ذلك كلَّه، فال 

وأحواله وإن اجتهد جميع الخالئق في أن يتعداه... فمن رضى فله الرضى، ومن سخط فله السخط، جف القلم فلم يزاد في المقادير شيء وال 
 . (112)ينقص" 

، تس  -10  ي("التسوية:سوى:"سو ى يسوِ ي، َسوِ  ، والمفعول ُمَسوَّى )للمتعدِ  ."وهو أن علم أن هللا تبارك وتعالى لو شاء (113)ويًة، فهو ُمسوٍ 
."قبل أن يجعل له مخرًجا من الحرام إلى الحالل والصحيح أنَّ هذا  (114)أعطاه وإن شاء منعه... معناه نجاته من كل كرب في الدنيا واآلخرة"

"أي: من يصير على المصيبة َيْجعِل  (115)رًجا من كل ما يضيق عليه. ومن ال يتقي، يقع في كل شدة"عام، فإن هللا تعالى يجعل للتقي مخ
نِ .ومثل ذلك قوله تعالى: )(116)هللا له مخرًجا من النَّار إلى الجنَِّة" َنيأ َعلأ َلُه َعيأ [."أي: عينين تنظر بهما وجعلت  8( ]سورة البلد، اآلية:  َأَلمأ َنجأ

 . (117)ِغطاًء، فانظْر بعينيك إلى ما أحللُت لك، وإْنما َحرَّمُت عليك فأطبق عليهما ِغطاءُهما"لهما 
ًراوقوله تعالى: )  -  رِِه ُيسأ َعلأ َلُه ِمنأ َأمأ [.أي: أن يهيئ هللا له اليسر والسهولة "فإذا رأيت األمور متيسرة  4]سورة الطالق، من اآلية:    (َيجأ

در لك الخير حتى وإْن كنت ال تحتسبه فهذه ال شك أنَّها بشرى، وإذا رأيت األمر بالعكس فصحح مسارك، فإن فيك لك ومسهلة، وأنَّ هللا يق
 . (118)بالًء"
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َعُلوَن َأَصاِبَعُهمأ ِفي َآَذاِنِهمأ إدخال الشيء في الشيء: قال تعالى: )  -11   [. 19( ]سورة البقرة، من اآلية: َيجأ
ريمة بمعنى إدخال الشيء في الشيء.قال بعض المفسرين: "جعل: يكون ِبَمْعَنى َخَلَق أو ِبَمْعَنى ألقى ورد الفعل )جعل( في اآلية الك 

المبتدأ المقاربِة. تدخل على  أفعال  فتكوُن من  الِفْعل  ُروع في  فيتعدَّى الثنين، وللشَّ أو َسمَّى  والخبر بالشروط   فيتعدى لوحٍد، وِبَمْعَنى َصيََّر 
ْجل  ."الجعل هنا ِبَمْعَنى اإللقاء والَوْضِع كأنَّه قال يضعون أصاِبُعهم َوَمْن تتعلق بقوِلِه َيْجَعُلوَن، وهَي سببي ٌة، أي: ِمْن أ(119)المذكورة في بابها"

َواِعق" ك  .إن اإلنسان ال يضع أصابعه كلها في أذنه، بل يضع فقط طرف أصبعه السبابة فال يجعل في أذنه جملة أصابعه.يعدون ذل(120)الصَّ
أبلغ   من المجاز المرسل بإطالق اسم الكل وإرادة الجزء، وإنَّ إطالق اسم الكل وإرادة الجزء كثير في االستعمال العربي، وفي القرآن الذي هو

في ذكر الجعل موضع اإلدخال فإنَّ جعل شيء في شيء أدلُّ على إحاطة الثاني باألول من إدخاله فيه .بعض العلماء قال: "هو .الكالم
 .(122).وهنا يجعلون بتضمينه معنى يضعون (121)ز لغوي لتسمية الكل باسم جزئه أو للتجوز في الجعل"مجا
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 اخلامتة
 تبين من تتبعنا للجذر )جعل( في القرآن الكريم والمعجم العربي أنه يحمل معاني متنوعة، وقد أشرنا إلى ذلك كله في البحث.وبينت اهتمام  

في تفاسيرهم، وأهمية علم التفسير، وأهمية الداللة المعجمية في توضيح المعنى وفهم القرآن الكريم والعمل به.وأخيًرا    المفسرين بالداللة المعجمية
 نسأل هللا أن يوفقنا لخدمة العربية وعلومها، وخدمة القرآن الكريم، إنَّه على ُكلِ  شيء قدير... 

 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم. •
- هـ1394،  1هـ(، تح: محمد أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة، ط911، عبد الرحمن جالل الدين السيوطي )ت القرآناإلتقان في علوم   .1

 م. 1974
 م. 2005-هـ 1426، 1هـ(، تح: عامر حسن صبري، دار ابن حزم، بيروت، ط282، القاضي أبو إسحاق الجهضمي )تأحكام القرآن .2
 لبنان.  -هـ(، تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت316)ت، أبو بكر محمد ابن السراج اْلصول في النحو .3
  - سوريا، دار اليمامة، دمشق  - هـ(، دار اإلرشاد للشؤون الجامعية، حمص1403، محيي الدين بن أحمد مصطفى )تإعراب القرآن وبيانه .4

 هـ. 1415، 4بيروت، ط -بيروت، دار ابن كثير، دمشق
 هـ. 1425، 1الدعاس، أحمد محمد حميدان، إسماعيل محمود القاسم، دار المنير ودار الفارابي، دمشق، ط، أحمد عبيد إعراب القرآن الكريم .5
القرآن .6 النحوي )تإعراب  المرادي  النحاس  العلمية، بيروت338، أبو جعفر  ،  1لبنان، ط  -هـ(، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 

 هـ. 1421
 هـ(، تأليف: د. ياسين جاسم المحيميد.745، ألبي حيان الغرناطي األندلسي )تالمحيطاإلعراب المحيط من تفسير البحر  .7
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و الشيخ عادل احمد، د. زكريا عبد المجيد ، دار  هـ(، تح:  الشيخ علي محمد معوض  373، أبو الليث نصر إبراهيم السمرقندي )ت.بحر العلوم8
    لبنان . –الكتب العلمية ، بيروت 

هـ(، تح: أحمد عبد هللا القرشي رسالن، نشر: د.  1224، أبو العباس أحمد بن محمد الصوفي )تير القرآن المجيدالبحر المديد في تفس .8
 هـ. 1419، 1حسن عباس زكي، القاهرة، ط

لكتب، هـ(، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء ا794، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركشي )تالبرهان في علوم القرآن .9
 م. 1957-هـ1376، 1عيسى البابي الحلبي، ط

العزيز .10 الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  )تبصائر  الفيروزآبادي  الدين  للشؤون  817، مجد  األعلى  المجلس  النجار،  علي  محمد  تح:  هـ(، 
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