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 ملخص:
يعد موضوع التعدي واللزوم من الموضوعات والظواهر الــمهمة ؛ النها أصل من أصول اللغة العربية، كونُه يجمع ما بين الدراسة النحوية       

عـــل وأقســــامـــُه ودالالتــــُه المتنوعة فهو  والصرفية فهمـــا توأمان اليفترقان وهذا ما تجدُه في كتب النحو والصرف ، وعـــامـــل الجمع بينهما هـــو الف
، و اعرابية يشكل موضوعًا هامًا نـــاتج عن مادتِه وهيئتِه ، وكل من الفعل المتعدي والالزم اختالفات في جوانٍب شتى منها : تركيبية ، و داللية  

ومهمة ، عنوان البحث الذي يســــلط الضوء على دراسة داللــة    ، و زمنية . واخترنا من ظاهرة التعدي واللزوم وما تشمل من موضوعات متعددة
من القران الكريم الحتوائها الفعــل المجـــرد دراســـة نحويــة لكنها التخلوا من العودة لكتب الصرف ، واخــــتــرنــــــا ان تكون الدراسة في )سورة الدخان(  

واللزوم ، فدرسنا في التمهيد  )معـــنى الفعـــل المجـــرد وأقســـامــُه وعالمــاتُه( وقسمنا البحث الى  على اغلب االفعال المجردة المشتركة بين التعدي  
ي مبحثين درسنا في المبحث االول )معنى الفعل وأقسامهُ من حيث التعدي واللزوم( وانقسم على مطالب ، المطلب االول بعنوان )الفعل المتعد

في المطلب الثاني )الفعل الالزم احكامُه ودالالتُه ( . أمــــــــــا المبحث الثاني فكان بعنوان )دراسة تطبيقية لالفعال    احكامُه ودالالتُه ( ، ودرسنا
المجردة في سورة الدخان( انقسم على مبحثين ، وضحنا في المطلب االول )دراسة االفعال المجردة المتعدية في سورة الدخان( ، والمطلب 

راسة االفعال المجردة الالزمة في سورة الدخان( ، وقســمنا االفعال بحسب االبنية المشتركة بين المتعدي والالزم ، وهي كاالتي الثاني بعنوان )د
 يفِعل( وردت متعدية في ثالث مواضع ، والزمة في ثالث مواضع .  -: صيغة )فَعل  
 موضعين .  يفــُعــل( وردت متعدية في خمسة مواضع ، والزمة في –وصيغة )فـَعـل 

 يفَعـــل( وردت متعدية في موضعين ، والزمة في ثالث مواضع .  –أمـــا صيغة )فـــِعــــل 
يلِقم ، يلُقم( ، كذلك   –ولقد اتضحت لنا امور منها ان اغلب االفعال اختيارية ؛ أي من الممكن تغير حركتها من الكسر الى الضم ، نحو )لَقم  

 ولكن بحسب سياق الجملة الواردة فيها ، فمثاًل قولك : )َنْصَحَتُه( و )َنْصَحُت لُه( .   ترد افعال تقبل التعدي واللزوم ؛ 
 املـقــدمـــــة

ين سيِدنا محمٍد الحمُد هلل الذي خلَق االنساَن وعلمُه البيان ، وأنزل القران بلسان عربيٍ  مبين ، والصالُة  والسالُم على خاتِم االنبياِء والمرسل    
صواتها وألفاظها وصيغها وتراكيبها ، وعلى الِه وصحبِه الُغرَّ المياميِن وَبْعد : فأن كتاب هللا )القران الكريم( هو كتاُب العربية اأُلمُّ الذي جمع ا 

ِه اْلَباِطُل ِمْن العالية التي تقبلتها العرب على اختالف لهجاتها وقبائلها ومواطنها ؛ ألنه الكتاب المحكم قال تعالى في كتابه العزيز : )اَل َيْأِتي
واللغة العربية أشرف اللغات وأكرمها ، شر فها هللا تعالى بكالمه العظيم ، فهو    (.  42)فصلت : (َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ 

حدود ،  خير كالم يلجأ اليه الدارسون ؛ لفهم قواعد اللغة العربية ، فضاًل عن أهميتها في حياة األمم والشعوب وقيمتها للوطن لقيمة األرض وال
قبل فإنها حافظة لتراثها العلمـي واألدبـي من الضيـاع . وليقمتها العلميــة واألدبيــة بـوأتــها زيادًة على كونها وسيلة االتصال بين المرسل والمست

وصرفيــة ليستقيم الكالم   منظـمة األمم الـمتحدة المرتبة الرابعـة من بين لغــات العــالم في التحــدث بـالمنظمة .والبــد لكـــل لغـــة من قواعــد نحويــة
لتحدث وْلُيْعَصْم اللسان من الزلل ولتحفظ اللغة من الضياع ولتؤدي دورها في التوصيل بين المرسل والمستقبل بالدقة في المعنى،  في الخطاب وا

ن أصول  وان حالتي التعدي واللزوم للفعل تعدان من الجوانب المهمة في النحو العربي اللتين يجب تناولها بجالء فالتعدي واللزوم يعدان أصاًل م 
رزة بذلها ة العربية ؛ ألن هما يختصان بالفعل بأنواعه ليأخذ فاعاًل في حالة اللزوم ومفعوال بأنواعه في حالة التعدي وبأمكاننا مالحظة جهود بااللغ

ًا اهل اللغة ؛ في العديد من المجاالت العلمية عن طريق اعداد الكتب العلمية والبحوث وغيرها ، فهو ليس بالموضوع الذي لم يطرق سابق
م ، .والقران الكريم العظيم هو خير كالم لم ينله تحريف او يتطرق اليه تبديل ؛ لذلك اخترت دراسة موضوع من مواضيع النحو في القران الكري

 وباحدى  وكانت الرغبة في التعرف الى االفعال المجردة المشتركة المتعدية والالزمة في القران الكريم ، وبما ان موضوع الدراسة مرتبط بكتاب هللا
( في القران الكريم ، وهي من السور المكية 44سورِه الِعظام . لــــذا اخترت ))سورة الدخان(( وقمُت بدراستها نحويًا فهي تقع في التسلسل الـــ)

ماُء ِبُدخاٍن  نزلت بعد سورة الزخرف وسميت بهذا االسم )الدخان( لقولِه تعالى : ) (. وكذلك الوقوف  10()سورة الدخان: ُمِبينٍ َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السَّ
من خالل استخداماتها في كتب النحو والصرف وبيان خصائصها واحكامها ودالالتها ، وايجاد  ، على االفعال المجردة المتعدية والالزمة منها 

ومبحثين ، تناولنا   وتمهيد  نة من مقدمةالفروق بينها وأثر ذلك في المعنى واالعراب . لذلك تقوم  خطة البحث على تناول محاور أساسية مكو 
تعدي واللزوم( وجعلته  في  التمهيد ) معـــنى الفعـــل المجـــرد وأقســـامــُه وعالمــاتُه (وكان المبحث االول بعنوان : )معنى الفعل وأقسامهُ من حيث ال

 على مطلبين : 
 المطلب االول كان بعنوان : )الفعل المتعدي احكامُه ودالالتُه( 
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 والمطلب الثاني كان بعنوان : )الفعل الالزم احكامُه ودالالتُه( 
ــــة أمـــا المبحث الثاني فكان بعنوان : )دراسة تطبيقية لالفعال المجردة في سورة الدخان( وجعلته على مطلبين : االول كان بعنوان ) دراس

 االفعـــــال المجردة المتعـــديـة فــي ســـورة الدخــــــان ( .
سة ، ثم قائمة المصادر  والمطلب الثاني بعنوان : )دراســــة االفعـــــال المجردة الالزمة فــي ســـورة الدخــــــان(. وختم البحث بخاتمة تخص نتائج الدرا

القران . فما كان من  و المراجع . ومــن الكتب والمراجع التي اعتمدُت عليها ؛ كتب النحو والصرف والمعاجم فضاًل عن كتب التفاسير وعلوم  
الكريم  توفيق فمن هللا سبحانه وتعالى ، وما كان من خطأ فمن نفسي ، وأسال هللا تعالى أن يبارك هذا العمل ، وان يجعلُه عماًل خالصًا لوجهه  

 أنه على كل شيء قدير .  
 والَحْمُد هلِل ربِ  ا لـــــــعالمــين .

 وأقسامُه وعالماتُهمعنى الفعل اجملرد  الـــتمهيــد
ه( قولُه : " َفَعَل َيْفَعُل َفْعاًل 170تعريف الفعل عند اللغويين : ورد عن الخليل بن احمدالفراهيدي )ت  :  تعــــريف الفعــــل لغـــــًة واصطـــالحـــــاً 

(. اذن الفعل هو " ُكلِ  عمٍل متعٍد، وغيِر  1والكرم ونحوه " )   وِفْعاًل، فالَفْعُل: المصدر، والِفْعل: االسم ، والَفعاُل اسٌم للِفعل الحَسن ، مثل الجود 
ئار، وقيل: َفَعله َيْفَعله  متعٍد ، َفَعل َيْفَعل َفْعاًل وِفْعاًل ، فاالسم مكسور والمصدر مفتوح واالسم الِفْعل ، والجمع الِفعال مثل ِقْدح وِقداح وِبئر وبِ 

( . وأمـــا في االصطالح فقد ورد لعلماء النحو آراء في 2َحره ِسْحرًا ، والَفْعل بالفتح مصدر َفَعل َيْفَعل" ) ِفْعاًل مصدر، وال  نظير له ِإال َسَحره َيسْ 
ه( بأن الفعل هي " أمثلة ُأخذْت من لفظ أحداث األسماء ، وُبنيْت 180الفعل المتعدي كثيرة ومتنوعة ، نذكر بعضًا منها : يقول سيبويه )ت

ه( فيقول : " الفعل فما كان مسندًا إلى  377( . ويبين ابو علي الفارسي )ت3لم يقع ، وما هو كائن لم يَنقطع ") لما مضى ، ولما يكون و 
ه( اشار الى ان الفعل ما دلَّ على حدٍث  577( . ابو البركات االنباري )ت4شيء ، ولم يسند إليه شيء ... والفعل ينقسم بانقسام الزمان ") 

ٍل" ) و زمٍن بقولِه : " كل لفظ (.  أي أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد  5ٍة دلْت على معنى تحتها ُمْقـتـرٍن بـزماٍن ُمَحصَّ
ِ َوكَ األزمنة الثالثة ، كما اجتمعت االزمنة في قوله تعالى :  ) َواَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن َوَدْع َأَذاُهْم َوَتَوكَّ  ِ َوِكياًل(  )األحزاب: ْل َعَلى َّللاَّ َفى ِباَّللَّ

 (.   6، أي أن الحدث هو الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما))48
 أقســــام الفعل :

يقسم الفعل المجرد كما ذكرنا ؛ بحسب االزمنة الثالث ماضيٍ ، ومضارع ، وأمر ، كذلك بحسب التركيب الصوتي فيكون ثالثي وغير       
عي( ، وبحسب حروفه ان كانت صحيحة او معتلة ، وبحسب التـــركيب الوظيفي ان كان متعديًا او الزمًا ]وهــــــذا هــو مــــوضـــوع   ثالثي )ربا

 بحـــثــنــا[. 
)وَفِعَل(  مكسور العين  و مقسم على ثالثة أوزان هي: )َفَعَل( مفتوح العين ،  هو ما كانت حروفه اصلية ليست بزائدة .    :المجردفالفعل الثالثي  

معنى ، و) َفـُعـــَل( ، مضموم العين .وذكر سيبويه في كتابِه بأن هذِه االوزان االصلية منها ما يدل على معنى التعدي ،ومنها ما يدل على  
اك إلى غيرك على نحو : َضَرَب يضِرب ، وَقَتَل يقُتل ،   ثالثة أبنية على َفَعَل َيْفُعَل وذلك  اللزوم ؛ حيث قــــــال : " اعلم أنه يكون كل ما تعد 

يتعداك َضرب رابع ال يشــــــركـــه وَلِقَم َيْلَقم . وهذه األضرب  تكون فيما ال يتعداك ، وذلك نحو: َجَلَس يجِلس ، وقَعـــد يقُعــــد وَرِكــَن يــرَكن ، ولما ال  
توصلنا الى انه ليست كل االفعال تكون الزمة او متعدية ، بل منها أفعال التوصف   (.7) فيه مـــا يتعداك، وذلك َفُعَل َيْفُعل نحو َكُرَم ُيْكِرم "

(   9(، كون افعال )كان واخواتها( " ِممَّا يدل على الزََّمان اْلُمَجر د من اْلَحدث ")8بتعٍد او لزوم وهي )كان وأخواتها( ، و)أفعال المقاربة والشروع() 
ير متصرف ؛ لكن عملها واحد وهو الدخول على الجملة االسمية حيث ترفع االول اسمًا لها وتنصب الخبر فهي افعال منها متصرف ومنها غ

( ، وهذا ليس له عالقـة باالفعال المتصرفة وازمنتها وصيغ الجمل الفعلية . أمــــا افعال )المقاربة والشروع( هي افعال ناسخة 10خبرًا  لها )  
(. وهذا دليل على ان االفعال الناسخة لالبتداء هي  11)   أخواتها( في النقصان، واقتضاء، اسم مرفوع، وخبر منصوبلالبتداء مساوية لــــــ)كان و 

 افعال ناقصة وال توصف بتعٍد او لزوم . 
فلكِل واحدٍة منها سمات  ( عالمات كثيرة يتميز بها الفعل عن غيرِه من اقسام الكالم وهما : )االسم  ، والحرف(  12ذكر النحاة )   الفعل:عالمات  

الضمائر خاصة.  ومن عالمات الفعل : دخول )قــــــد(، و )الســين( ، و)ســـوف( ؛ نحو: قــد قـام ، وسيقوم ، وسوف يقوم ؛ كذلك اتصال الفعل ب
نيث الساكنة( ؛ نحو: َقامْت، وَقِعدْت ؛ منها )التاء المتحركة( ، و )ألف االثنين( ، و)واو الجماعة( ؛ نحو: ُقمُت، وَقاما، وقاموا، و)تـــاء التأ

و)نون التوكيد الخفيفة    كذلك اتصالِه بــــ )أن الخفيفة المصدرية( ؛ نحو: أريد أن تفعل؛ ومنها )إن الخفيفة الشرطية( ؛ نحو: إن تفعل أفعل؛ 
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اِغِرينَ والثقيلة( كما جاء في قوله تعالى : ) َوَلَقْد َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم   (    32)يوسف:    (  َوَلِئْن َلْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن الصَّ
َعُلوا َفاَل َتْحَسَبنَُّهْم . ودخول ادوات الجزم والنصب على الفعل وبخاصة )الفعل المضارع( ؛ نحو قولِه تعالى : )َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيفْ 

(.  اذن ؛ كلُّ األفعال المتصر فة تخرج الى التعدي واللزوم إال ستة أفعال ؛ وهي االفعال  188َزٍة ِمَن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ()آل عمران:  ِبَمَفا 
 غير المتصر فة، مثل : )نعم، بئس، عسى، ليس، فعل التعجب، وحبذا( ال تخرج الى التعدي واللزوم .   

 الفعل وأقسامهُ من حيث التعدي واللزوممعنى  األولاملبحث 
 الفعل املتعدي احكامُه ودالالتُه: األولاملطلب 

المتعدي لغًة: الفعل  إلى مفعوٍل بعد مفعول، تعريف  المجاِوِز: يتعد ى  فقال : "وللفعل  اللغة  التعدي في  الخليل بن احمد الفراهيدي ،  عرف 
فاعله، وهو كالم عام  في كل شيء")  ظن  عمرو   والمجاوز مثل : ضرب عمرو بكرًا ، والمتعد ي مثل: اه  ابن  13بكرًا خالدًا. وعد  (. ويرى 

(، كما جاء في الذكر الحكيم  قال تعالى 14هـ( ان الفعل المتعدي هو :"مجاوزة الشئ غيرُه ، يقال: عديتُه فتعدى أي: تجاَوَز") 711منظور)ت
ِ َفاَل  ِ َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن (: )  ِتْلَك ُحُدوُد َّللاَّ  ( ، أي : ال تتجاوزوا حدود هللا .   229)البقرة:  َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ
هو  و   (،15ضرب عبدهللا زيدًا ")   مثل:  مفعول،ذكر سيبويه  بقولِه : "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله الى    :اصطالحاً تعريف الفعل المتعدي  

ما يصل إلى مفعوله بغير حرف جر نحو: )ضربت زيدًا( او ما يتعد ى بنفسه مطَلًقا، نحو:  اي    مفعول؛ل ما يقتضي معناه التعدي الى  ك
ي بالن قل إلى   ًيا إلى مفعول، َفُعدِ  فعاًل ويسمى الفعل المتعدي الذي " يصل إلى مفعوله بنفسه  (.  16)آَخَر  )كسوت زيًدا ُحلًَّة( وما كان متعد 

   به.على المفعول به، ولمجاوزته الفاعل إلى المفعول  أي؛ لوقوعه( 17متعديًا وواقعًا ومجاوزًا ") 
( بتقسيم الفعل المتعدي الى ثالثة أقسام ، وهي: الفعل المتعدي الى مفعوٍل واحد َنْحو: َقْولك )ضربُت 18قاموا النحاة)  :المتعديأقسام الفعل  

ه( ما 368(.ووضح السيرافي )ت19)َشِرْبُت مـــــاًء(، ووردَّ عن سيبويه قولِه : " ليس كل  فعل يتعد ى الفاعل وال يتعد ى إلى مفعولين")زيًدا( َو  
نى قالُه سيبويه : " الفعل في األصل على ضربين، منه ما يتعد ى نحو: ضرب زيد عمرًا ، ومنه ما ال يتعد ى، نحو: "جلس" و " قام " وهذا مع

ا يتعد ى قوله:  كما أنه ليس كل فعل يتعدى الفاعل ، وقوله: وال يتعدى إلى مفعولين ، كأنه قال: وال كلُّ فْعٍل يتعد ى إلى مفعولين، بل منه م
عول "من  ه( فقد قام بتقسيم االفعال معتمدًا على درجة تأثيرها في المف285(. أمــــا المبرد )ت20إلى مفعول، ومنه ما يتعد ى إلى مفعولين") 

ا َفتى ... وِمـْن َهـِذه المتعدية ِإَلى  اأْلَْفَعال َما يَتَعدَّى اْلَفاِعل ِإَلى مفعول َواِحد َوفعله َواصل ، ُمؤثر، َكَقْوِلك: َضرْبُت زيدًا، َوَكــســْرُت  الشَئ يَ 
األفعال المتعدية ال تتُم, إال بوجود المفعول, ألنك إن قلت:   (. لـــذا فأن ؛21مفعول َما يكون غير َواصل، َنْحو: ذكْرُت زيدًا، وشتْمُت ُعَمرًا ") 

ا نحو )َذَكرْت( , ولم يكن المفعول به مذكورًا فهذا محال, وكذلك )اشتهيت(، وأن األصَل فيه أن يكون متعدًيا بحرف جر, وإنما حذفوه استخفافً 
هـ( كيفية تعدية الفعل الكثر من 538(. وبيََّن الزمخشري )ت22ي البيت ): ذهبت الشام , ودخلت البيت ، أي ؛ َذَهْبُت الى الشام ، َدَخْلُت ف 

إلى مفعول ، وقال : "وللتعدية أسباب ثالثة: وهي الهمزة وتثقيل الحشو وحرف الجر. تتصل ثالثتها بغير المتعدي فتصيره متعديًا، وبالمتعدي 
 (.23ة بالمتعدي إلى اثنين فتنقله إلى ثالثة نحو: أعلمت ")مفعول واحد فتصيره ذا مفعولين: نحو قولك أذهبته... وتتصل الهمز 

، منح ، كسا ،  الفعـــل المتـــعـدي الى مفــعـولـــين ، وهـــو على قســــمين : الفعل المتعدي الى مفعولين ليس اصلهما مبتدأ وخبر ، مثل : أعطى  
(. ويوضح ابن السراج كيفية عمل االفعال  1الى : )ِإنَّا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر ( )  الكوثر: سقى ، تقول )ســقيُت زيــــدًا مــــاًء(  ، وقد ورد في قوله تع

المتعدية الى مفعولين ليس اصلهما مبتدأ وخبر ، فقال : الفعل الذي  يتعدى إلى مفعولين، لك أن تقتصر على أحدهما دون اآلخر نحو : )  
بالمفعول الثاني, أال ترى أنك إذا قلت:     بكًرا ثوًبا( ؛ أي أن يكون المفعول األول فاعاًل فيه في المعنىأعطى عبد هللا زيًدا درهًما, وكسا عبد هللا 

:)كسوت زيًدا )أعطيُت زيًدا درهًما( ، فــــ)زيد( المفعول األول. والمعنى: أنك أعطيته فأخذ الدرهم و )الدرهم( مفعول في المعنى لــــ)زيد( وكذلك
ل تقول: )سقيُت زيًدا ماًء()ثوًبا( المعنى: أن   الفعل    (.24 زيًدا اكتسى الثوب ولبسه )َسَقى( ؛ ألن ه متعدٍ  بنفسه إلى مفعولين ثانيهما غير األو 

 المتعدي الى مفعولين اصلهما مبتدأ وخبر ، وهو ) ظن واخواتها ( ؛ وتقسم الى قسمين هما : افعال القلوب ، والتصيير والتحويل . 
 وتدل افعال القلوب على نوعين ،هما: 

 .  : )رأى ، علم ، وجد، درى ، تعلم ، الفى ، جعل ( أفعال اليقين ، وهي
 أفعال الرجحان ، وهي : ) خال ، ظن، حسب ، زعم ، عدَّ ، حجا ، جعل ، هب( . 

 ( 25َردَّ ، َوَهَب(. )  أمــــــا أفعال التصيير والتحويل وهـــي : )َصيَّر، جعَل ، أتَّخَذ ، َتِخَذ ، َترَك،
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جعل الفاعل فى ذلك الفعل مفعوال ِبأنُه كان يعلم، َفجعل َغيره أعلمُه؛ أي أنُه يتميز بكونِه مبدوء   (:26الفعل المتعدي الى ثالثة مفاعيل ) 
)أعلم هللا زيدا عمرًا خيَر النَّاس( و )َنبَّْأُت َعْمًرا    بالهمزة ، ومضعف ، ومزيد بحرف ، مثل: ) أَْعَلَم ، َأَرى ، َنبََّأ ، َخبََّر ، َأْخَبَر( يقول القائل :

 (27َزْيًدا َكِريًما( ، والت قدير: أَْعلَم هللُا زيدًا أنَّ عمرًا خيَر الناس. ) 
:  إحــداهمـــا: أن يتصل به )هــاء( ضمير غير المصدر وذلك كــ)ضرب( . أال ترى أنك تقول: )زيد ضربه عمرو(  عــالمــــات الفعـــل الـمتـعــدي

هي تتصل بالفعل ، فتصل بالفعل )هـــاء( الضمير غير المصدر؛ أي أن الهاء تعود على االسم الذي هو )زيــــد( ، أمــــــــــــا )هــــــاء( المصدر ف
الفعل م ، فعند اتصالها بالمتعدي ، نقول : )الضرب ضربتُه زيدًا( أي ؛ ضربت الضرب زيدًا ، وأمــــــا عند اتصال الــــــ)هــــــــاء(  بالمتعدي والالز 

يست كل )هــــــــــاء( متصلة تدل على  ه( ؛ بأن ل1364(. وقد وضح الغالييني )ت28)القــــــــــيـام قــــــــمته( أي ؛ قمــــُت القـــــــيام ) :  الالزم ، فـــنقــــول  
ي الفعل إن لحقته. فاالول  تعدي الفعل ، إذ قـــــال : " امــــــــــــــــا )هـــــــــاء( الضمير التي تعود إلى الظرف، او المصدر، فال تكون داللة على تعد

له سلفك الصالح( . فالهاء في المثال االول؛ في موضع نصب  مثل : )يوم الجمعة سرته( ، والثاني مثل : )تجمل بالفضيلة تجمال كان يتجم
 (.29على إنها مفعول فيه ، وفي المثال الثاني ؛ في موضع نصب على انها مفعول مطلق" ) 

أن يصاغ منه اسـم مفعول تـــام غير مقترن بحرف جر او ظرف ؛ وذلك مثل : )زيد ضربه عمرو( أي ؛ )هو مضروب( فيكون    الثــــانيـــة:
يُد ،  تاما، وحكمه أن ينصب المفعول به، كـــ) ضربت زيدًا( ، و) تـدبرُت الكتَب( ، إال أن ناب المفعول عن الفاعل فحينئذ يرفع ، كــ)ضرب ز 

 متعديًا  (.ويضيف على ذلك عباس حسن بقولِه بــأن: " كل اســـم مفـــعول ادى معنـــاه بغير حاجة الى جار ومجرور كان فعالً 30دبرْت الــكتـُب()
الخبر معلن ... بخالفه عند صياغة الفعل الالزم ... حيث نقول: الحجرة   -مأكولة    -الفاكهة  –بنفسِه ، وإال كان الزمًا ... نقول: الباب مفتوح  

ــد ، نحو: ه( أن الفعل الالزم والمتعدي استعمالهما واحــ911( ويرى السيوطي)ت31القضاء على أسباب الحرب ميئوس منه ")  -مقعود فيها  
وى   فيه االستعماالن صار  )شـــــــكر ونصـــح( فأنه يقال : شــكــرته ، وَشَكـــرُت له ، ونصحتــه ، ونصحُت له . مؤكـــــدًا ذلك بقولـــه: "ولمـــــا تسا

ن قال : االصل تعديه بنفسه وحرف  قسمًا برأسِه ، ومنهم من انكره ، وقال : أصله ان يستعمل بحرف الجر وكثر فيه االصل والفرع ، ومنهم م
 ( . 32الجر زائد" ) 

تحدث ابن السراج عن دالالت الفعل المجرد المتعدي فقال ؛ بأنَّ الفعل الذي يتعدى, يستدل عليِه بحركة للجسم كانت مالقيًة لغيرها   ثــالـثـــًا :
من الخمس كلها متعدية مالقية نحو: نظرت ، وشممت , وسمعت,   نحو: أتيُت زيًدا ووطئُت بلدَك ودارَك ، كذلك أفعال النفس وأفعال الحواس

لم بالتالقي  وذقت, ولمست, وأما قولك: فارقته وقاطعتُه, وباريتُه, وتاركتُه, فإنما معناه: فعلت كما يفعل وساويت بين الفعلين, والمساواة إنما تع
 (.33َك ) وتـركــــتَك في معنى تاركــتَك ألن كل شيء تــركتُه فـقــد تركــ

 الفعـل الالزم أحكامُه وِدالاَلُتُه: املطلب الثاني
الخليل بن احمد الفراهيدي ، عن الفعل الالزم وقال:" والفعل: َلِزَم َيْلَزُم، والفاعل: الزم، والمفعول: ملزم، والَزَم   تحدث  لــغًة:تعريف الفعل الالزم 

ه( بأن معنى الالزم هو: " من لزمُت 321( . ووَرَد عن محمد بن دريد االزدي )ت34ِلزامًا ، وجاء في قوله تعالى : َفَسْوَف َيُكوُن ِلزامًا " ) 
ة والمالصقة " ) الشَئ أ ( . وجاء في مقاييس اللغة اصل لفظة  35لَزمُه َلــْزمــًا ولــزومـــًا ، ِإذا لم ُتَفاِرقُه، والزمُته ُماَلزَمة وِلزامًا ... والل زوم: المماس 

ُم َوالزَّاُء َواْلِميُم َأْصٌل َواِحٌد َصِحيٌح ، َيُدلُّ َعَلى ُمَص  ْيِء َداِئًما " ))لزم( وما تدل اليه ، فقال :"الالَّ ْيِء ِبالشَّ (. وهذا يشير الى ان الفعل  36اَحَبِة الشَّ
  الالزم مالصق ومصاحب للفاعل وال يتعداه . 

اه فعله فقولك:    :تعريف الفعل الالزم اصطالحاً  ه فعله الى مفعول... فأم ا الفاعل الذي ال يتعد  قـــال ســـيبويه : "وهذا باب الفاعل الذي لم يتعد 
ًيا إلى مفعوٍل؛ 720(. وعبر ابن الصائغ )ت37)َذَهَب زيٌد( و)َجَلَس عمٌر(")  ه(عن الفعل الالزم بقوله : " هو ُكل  ما ال يقتضي معناه تعدِ 

المفعول به ، ويكتفي 38األلوان، والِخَلق، والمطاوعة") كأفعال   الفاعل الى  الفعل الالزم ال يتعدى فاعله ، أو ال يتجاوز اثره  (، بمعنى أن 
ويتميز الفعل االزم بعدم اتصاله بــــ)هاء( الضمير غير المصدر ، كذلك تعديِه إلى مفعوله بحرف جر نحو )مررت بزيد( ( .39بمرفوعه ) 

(. لوِحَظ ؛ بأن الفعل الالزم يتحدث عن الفاعل  41ى قاصرًا، وغير واقٍع، وغير مجاوز، وغير متعٍد والزمًا، وذلك للزومه فاعله ) (، ويسم40)
د( لم  وحدُه ، مثل )َذَهَب أحمُد( وهذا يدل على الحدث المطلق للفعل ، وهذا االطالق يزول بتقييدها بحرف الجر ، فلو قلنا )قام احمد مع خال

(. والفرق الجوهري للفعل المتعدي عن الفعل الالزم بأنه ينفرد بتعديه إلى المفعول به مباشرًة  دون  42لقيام مطلقًا بل مقيدًا مع خالد ) يعد ا
لم  وساطة مـن حرف جر، أما غير المفعول به فنجد بأن الالزم والمتعدي في التعدي إليها سواء، فالفعل الالزم يتعدى إلى )المصدر( ، مع الع
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أن الفعل الذي ال يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان، ويتعدى إلى ظرف الزمان، نحو: )قعد شهرين( ويتعدى إلى ظرف المكان نحو  
 (. 43)قعدُت مقعدًا كريمًا(، ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسًما للمكان نحو: )ذهبُت الشام( ) 

(: أن ال يتصل الفعل الالزم  بــ)هــاء( الضمير 44وهي)  الالزم،ت عديدة يتميز بها الفعل  النحاة عالما  الالزم: ذكرعالمــات الفعــل المجرد  
  غير المصدر .وأن ال يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك مثل: )خرج(، أال ترى أنه ال يقال: )زيد خرجه عمرو( وال: )هو مخروج( وإنما يقال ) 

 أو إليه( . يدل الفعل الالزم على سجية، ال تعد حركة جسم، بل وصف مالزم، نحو: جبن وشجع.  َزيٌد َخَرَج ِبِه َعْمُرو( أو: ) هو مخروج به ، 
يدل الفعل الالزم على عرض، وهو ليس بحركة جسم ، بل وصف غير ثابت، مثل : مرض وكسل وشبع . كذلك يدل على النظافة النها تعد  
وصفًا غير ثابت مثل : نظف وطهر ووضوء . أو على دنس، نحو نجس وقذر.ويدل الفعل الالزم على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعدٍ  لواحد،  

 (، فلو طاوع ما يتعدى فعله الثنين تعدى لواحد  نحو: )علَّمته الحساب فتعلمه( .  نحو: )كسرته فانكسر
 داللــة ابنيــة الفعــــل المجرد الالزم :  

ه( الذي تحدََّث وأسهَب 316للفعل الالزم العديد من الدالالت التي يعبر عنها ، وقد ذكرها الكثير من النحاة ، ومنهم        ابن السراج )ت    
دلت    حديث في ذكر دالالت الفعل الالزم فقال : األفعال الالزمة هي ما دلت على خلقٍة نحو: أسَوَد وأحمَر, وأعوَر, وأشهَب, وطاَل. ومــــاال

َظــُرَف, و على ـحركة الجسم التي تكون غير مالقاة لشيء آخر فنحو: قاَم وقعَد, وساَر وغاَر . وأمـــا أفعال النفس التي ال تتعدى فنحو: كُرَم,  
ه( بأن داللة االفعال الالزمة ، يستدل عليها 672(. ويقول محمد بن مالك )ت45وَفـــَكــر, وَغِضَب, وَخبَر, وَبُطَر, وَمُلَح, وَحُسَن, وسمَح ) 

ِعَل( ، وما يستدُل عليه بمعناه   بمجرد وزنها، أو بمعناها ؛ فاذا كانت على وزن ) َفُعَل( كــ )َظُرَف( و)َعُذَب( و)َجُبَن( أو على )َفَعَل( أو ) فَ 
(.و وردَّ عن ابن الصائغ  ، بأن للفعل الالزم ثالث انواع داللية فقال : "  46تاتي بمعاني مختلفة نحو : )َحَدَث( و)َنَبَت( و)َمِرَض( و)َبِرَئ() 

ًيا إلى مفعوٍل؛ كأفعال األلوان، والخِ  ( و )َحِوَل( و )َدْحَرَج( و )ظـــُرَف( الفعل منه الِزٌم وهو: ُكلَّ ما ال يقتضي معناه تعدِ  َلق، والمطاوعة، كـ )اْسَودَّ
ه( فقد قسم دالالت الفعل الالزم الى انواع : " فعل دال على سجية وهي الطبيعة ، نحو )شرف( و)كرم( 769( . أمـــا أبن عـقيـل )ت47" )

ى دنس كــ)دنس الثوب ووسخ( أو دل على عـرض نحو )مــرض زيد و)ظرف( و)نهم( ... أو دلَّ على نظافة كـــ )طهر الثوب ونظف( أو عل
 ( .  48واحمر(")

 االبنية المشتركة بين االفعال المجردة المتعدية والالزمة : 
]وهــــذا  أبنية األفعال وعالقاتها في التعدي واللزوم ، حيث يمكن أن تصنف في ثالث مجموعات: أبنيــــة مشــــتركة بين المتعدي والـــالزم        

عد  امرًا ضروريًا ، ألنه ال يمكن الربط محـــور بحثنــــــــا[ ، وأبنيــــــــة خاصـــــة بالالزم، وأبنيــــة خاصــــة بالمتعــــدي. وان تحديد البنية الصرفية للفعل يُ 
(.  واالفعال الثالثية الصحيحة على اضرب ، هي : 49)  بين الفعل ومعناه اال اذا ُعرفْت بنيته الصرفية، ومن ثم  ُيحدد المعنى الوظيفي للفعل

ة أوزان ثــــالثـــة َضْرٌب على )َفَعل( ، وَضْرٌب على )َفِعل( ، وَضْرٌب على )َفُعل( . ومنـــها االفعال المشتركة بين التعدي واللزوم ، فهي أربعـــــ
 منـها موضحة في الجدول ادناه وهي:  

 

 

 

 

 

والالزمة.)َفْعَلَل(  المتعدية  االفعال  والرباعي : أيضًا من المشترك بين  
. نلحظ أن اوزان الفعل الثالثي المجرد المشترك ، أثنان منُه مفتوح العين ، والثالث  مكسور (50)   المتعدي نحو: دحرجته، والالزم نحو: قرقر

أكثر في الكالم، فصار فيه ضربان، أال ترى أن َفَعَل فيما تعدى العين ؛ والسبب في هـــذا يـُــبَِّيــُنه سيبويه فيقول : "وإنما كان َفَعَل كذلك ألنه  
(. وقيل : أذا ورد الفعل الثالثي المجرد مفتوح العين )فــََعـــَل( فالمضـــارع يجوز 51أكثر من َفِعَل، وهي فيما ال يتعدى  أكثر، نحو َقَعَد وَجَلَس" )

(. ويشـــير هــــــذا الى ان  52َيــْضـِرب()  -َيرِجـــع ، َضــَرب    –يـَـــْقـــتُــــل( ، ويجوز فيه الكسر نحو: )َرَجــَع    –ـتَــَل  َيـــْقــُعــد ، َقـــ  –فيه الضم نحو: )قــَعـــَد  
فعال (؛ ان بنية اال53صيغة )َفَعَل( مفتوح العين هي أكثر ورودًا في الكالم ؛ وسبب يعود إلى أن الفتح أخف من الكسر والضم .وذكر العلماء)  

:    المجردة المشتركة منها ما يكون متعديًا وفيها معنى اللزوم ، ومنها ما يكون غير متعٍد )فعل الزم( وفيه معنى التعدي ؛ وهو على ضربان

 الفعل الالزم  الفعل المتعدي  اءن ــــــــــــــــــــــالب 

ب ضْ َي  بَ رَ ضَ  ل ـــفَعََل: يَْفع    س ــ ل  جْ ـــَي   س لَ جَ  ر 

 د ــــع  ـقْ ــــَي  د  ــــعَ ـــوقَ  يقت ل قتل   ل ــفَعََل: يَْفع  

َل: يَْفعَ  َب  ل ــفَع  َح   يَــْفــَرح   ْشَرب َي  شر   فَــر 
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ي حالة دل على المغالبة ،  )َفَعل( ، )َفِعل( . فقـــد يجيُء الفعــل متعـــديًا وغير متعٍد على وزن )َفَعـــل( ومســتقبلُه على وزن )َيْفُعل( بضم العين ف
، وتُفحُّ ( ، )َحدَّت المرأة تِحدُّ   نحو :)كـــاتبني فــكتبته أكــُتبــه ، وعــالمنــي فعـــلمته أعـــلُمه( ، وهناك بعض االفعال ترد باللغتين )فحَّت األفعى َتِفحُّ 

(.  ويجوز ان يرد الفعل متعديا وغير متعٍد بصيغة )َيْفِعل( بكس ر العين ؛ اذا كانت احد  حروفه من حروف العلة )الواو و الياء( ، نحو  ، وَتُحد 
ي األمر َيِجد  ، َيُجد  (.  وأمــــا الصيغة الثالثة من االفعال : ) َوَعــــد َيِعـــــــد ، َيــَســــر َتــِيــــســر( ، ) َســــــاَر  َيِســــــــير ، َرمــــــى َيِرمـــي( ، ) وَجدَّ ف

يكون مستقبله إال )يفَعل(  بفتح العين، ليخالف الماضي المستقبل في البناء، ويعتدال في    صحيحة على وزن )َفــــِعـــل( بكسر العين " لم يجز أن ال
فاعله،  )الخفة و الثقل( ... وألن األصل الفتح في مستقبله، وهو أخف الحركات وأكثر ما يجيء هذا الباب، في الفعل الالزم، الذي ال يتعدى  

(وقد يرد بالكسر 54وإنما يكون بمعنى االنفعال والمطاوعة، فإذا جاء في غير ذلك، فهو ألنه يشبه المتعدي في معناه، ويشاركه في سبب آخر" ) 
، ِووِعم ، ويرد بالكسر جوازًا   مع الفتح في المضارع  وجوبا في المضارع على وزن )َيْفِعل( نحو : وِمق، ووِثق، ووِلي، ووِرث ، ووِرع ، ووِري الُمخُّ

 (.55، نحو : حِسب،ونِعم، ويِئس، وبئس، ووِغر، ووِبق، ووِلغ ، ووِصب )
 دراســــــــــة تطــــبيـــــقية فـــي ســــــــــــــــورة الدخـــــــان: الـــــمبحـــث الثـــــــانــــــي

 املتعـــديـة فــي ســـورة الدخــــــاندراســــة االفعـــــال اجملردة : األولاملطلب 
( والفعل  13وجاء في قوله تعالى: ) َأنَّى َلُهُم الذِ ْكرى َوَقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبيٌن(  )الدخان : َيــْفِعــُل(  ورد متعـــديـــًا في ثـــالثِة مـــواضـع :    –)َفـــَعــــَل  

َجاَء َيِجئ ِجْيَئة، وهو من بناء المرَّة الواحدة إال  أنه وضع موضع المصدر مثل الرجفة والرحمة .وتقول: )جاء( مشتق من " الَمِجئ: االتيان. يقال  
فجاءت على مفعـل كالمجئ والمحيض والمكيل  العين، وقد شذت منه حروف  بفتح  ِمْفَعل  يْفِعُل  فَعل  المصدر من  جئت مجيئًا حسنًا، والن 

َيْفِعل( مفتوح    -(. فالفعل )جاء( من باب )َفَعَل  56نى فجئته أجيئه، أي غالبني بكثرة المجئ فغلبته ") والمصير. وأجأته، أي جئت به، وجاءا
     العين في الماضي )اجوف( ، قيل: " إن كانت عين الفعل أو المه ياء، لم يجز فيه إال الكسر، كقولهم: ) مال يميل ، سار يسير ، مشى     

َيِجــئ( ، وتاتي هذِه االفعال متعدية والزمة كونها أفعال     -ى موضع الشاهد في االية الكريمة الفعل )َجـــاَء  ( ، ويشير هـــذا ال57يمشي ( ") 
لى اللزوم  مشـــتـركة ، فكما ورد في كتب اللغة نلحظ لفظة ) ِجئَتُه تظهر داللة الفعل على التعدي ، وفي لفظة )ِجْئَت بِه( تظهر داللة الفعل ع

ماضي ، والضمير المنفصل )هم(  ــأ االيـــة الكريمة )َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبيٌن( وجــدنـــا الـفعــــل )َجــــاَء( وردَّ متعديــــًا في صيغة الـزمن ال.ولــو تــأملنـ
( وما جاء برســالتِه في محل نصب مفعول به مقدم ، وفاِعلُه )َرُسوٌل( ، وهذِه داللة على الصدق الظاهر والمتمثل بشخص سيدنا محمد )

(. ووردَّ الفعل في موضع آخر من سورة الدخان ، قال تعالى: )وجاءهم رسول كريم( 58ليهدي قومِه ؛ ومع هــــذا ال يتعظون بما يعظهم به  )
اء يدعوهم الى اإليمان  ( الذي جبهـــذه االية ينتقل السياق الى مصرع فرعون ومل ته ، يوم جاءهم الرسول الكريم، ويقصد به سيدنا موسى )

(. جاء في قوله تعالى :  )َيْوَم  59(، وتـركوا وراءهم الجنات والزروع ) ( ، فأبوا أن يستجيبوا لدعوته، وهم وا باالنتقام منُه فأغرقهم هللا )باَّلل )
: )الدخان  ُمْنَتِقُموَن(   ِإنَّا  اْلُكْبرى  اْلَبْطَشَة  االية  (16َنْبِطُش  في  )َبَطَش(  َوُهو                    والفعل  َواِحٌد،  َأْصٌل  يُن  َوالشِ  َوالطَّاُء  اْلَباُء  من"  مشتق  الكريمة 

ْيِء ِبَقْهٍر َوَغَلَبٍة َوُقوٍَّة ") ولة . واألخذ الشديد في كل شيء : بطش به ، وهللا ذو البطِش الشديد ،  60َأْخُذ الشَّ ( ، وقيل بمعنى " الت ناول عند الصَّ
البأس واأل َأَفاَق         ( ، ويطلق61خذ ألعدائه") أي: ذو  ِإذا  الُحمَّى،  الَمَجاز: َبَطَش ِمَن  الَبْطِش، كالَبط اِش. َومن  ِديُد  الَبِطيُش: الرَُّجُل الشَّ  "   الــــــــــ 

 (" التنزيل :62ِمْنَها  في  ، وجاء  االية  (  البروج:  َلَشِديٌد( )سورة  َربِ َك  َبْطَش  )وَ 12)ِإنَّ  تعالى:  ، وقال  َجبَّاِريَن((  َبَطْشُتْم  َبَطْشُتْم  )الشعراء:   ِإَذا 
هـ( : " كل  347( .قــال ابـن ُدُرْسَتَوْيه )ت  36( ، وورد في قولِه تعالى : ) َوَلَقْد َأْنَذَرُهْم َبْطَشَتَنا      َفَتَماَرْوا ِبالنُُّذِر( )سورة القمر: االية 130االية

َعلت، بفتح العين، ولم يكن ثانيه وال ثالثه من حروف اللين، وال حروف الحلق؛ فإنه  يجوز في مستقبله ما كان ماضيه من األفعال الثالثية على فَ 
لوجهان  )يفُعل( بضم العين، و)يفِعل( بكِسرها، كقولنا: ضَرب َيْضـِرب، وَشَكر َيـْشُكر، وليس أحدهما أولى به من اآلخر... وقد استعمل فيه ا

ويشُتم. فهذا يدلكم على جواز الوجهين فيه، وأنهما شيء واحد؛ ألن الضمة أخت الكسرة في الثقل، كما أن الواو نظيرة قولهم: ينِفر وينُفر، ويشِتم  
َيْبِطش    – (. وهـــذا يؤكد بان الفعل اختياري؛  كونُه يرد في المضارع على وجهين مرًة بالكسر ومرًة بالضم )َبَطَش  63الياء في الثقل واالعتالل ") 

وفاعلُه مستتر َيْبُطش( ، وكذلك تعدي الفعل ولزومِه كونُه من ابنية االفعال المشتركة .ورد الفعل )َنْبِطُش( متعــديـًا في صيغة الزمــن المضارع    -
يعرش  ه( نبطش ، أو نبطش وهذا مثل؛ عكف يعكف ويعكف ، وعرش يعرش و 311تقديرُه )نحن( ، والمفعول به هو )اْلَبْطَشَة( قال الزجاج )ت

ه( في تفسيرِه لقولِه تعالى: )يوَم َنْبِطُش الــَبْطَشــَة الُكـــْبرى( ؛ أي أن " يبطشوا بهم البطشـة  538(. ويذهب الزمخشري )ت64وهذا في اللغة كثير)
فضاًل عن االخذ بقوة لما يبلغ من وصف  (؛ أي انُه يشـــير في تفســـيرِه الى تعدي الفعل ،  65الكبرى أو يجعــل الَبْطَشـَة الُكبـرى بــاِطَشـًة بهم") 

ورد متعديًا   َيــْفُعـــل(  –الباب الثاني على وزن )َفـَعـــَل  (.  66عظيم ويعد انتقام تام لما سيحصل يوم القيامة ، ظهر ذلك من خالل كلمة )كبرى( ) 
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َماَواِت َواأْلَْرَض  ( َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِ  َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن 38 َوَما َبْيَنُهَما اَلِعِبيَن )في اربعِة مواضع : جاء في قوله تعالى : ) َوَما َخَلْقَنا السَّ
ديم: قدرته .  (( الفعل )خلقنا( مشــتق من: "خلق: الَخليقُة: الطبيعة. والجمع: الخالئُق... والخليقة: الَخْلُق، والخالق: الصانع ، وَخَلْقُت األ39)

(. يقال : "اْلخلق: مصدر ، َخَلَق هللا اْلَخْلَق َيْخُلَقُهم 67هذا َلَمْخَلَقٌة للخير، أي: جدير به، وقد ُخِلَق لهذا األمر فهو خليق له، أي: جدير به" )   وإن
ْنَساُن الَِّذي ُطِبَع َعَلْيِه . َوُفاَلن حسن اْلخلق وكريم ا (. وجاء في التنزيل : ) ُهَو َّللاَُّ اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ 68لخليقة ") َخْلقًا ثمَّ سموا ِباْلَمْصَدِر، وُخِلَق اإْلِ

ُر( )الحشر:   َيْفُعل( من الصحيح    -(.  والفعل )َخَلَق( من باب )فَعل  1، وفي قوله عزوجل : ) َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة(    )النساء :  ) 24اْلُمَصوِ 
لماضي ، يصبح مضارعُه مكسور العين او مضموم العين كقولنا: ضَرب َيْضـِرب،  وَشَكر َيـْشُكر ، السالم ، أي أن كل فعل مفتوح العين في ا

( ، ويدل هذا على أن الفعل اختياري ؛  كونُه من أبنية االفعال المشتركة في تعدي 69ويعد هذا الباب من االبواب التي تعد متعدية والزمة)
وردَّ بصيغة الماضي المبني على الفتح ، والفتحه تعد من اخف    الحركات ، وبأتصالِه بضمير الرفع   الفعل ولزومِه . نلحظ بأن الفعل )خَلَق(

(   )المتحرك )نـــا( أصبح الفعل والفاعل بمنزلة كلمة واحدة )خلقنا( ؛ تدُل على الحدث الماضي ، ويدل ضمير المتكلم )نــــا( على عظمة هللا 
متتاليتين متصلتين في المعنى من سورة الدخان    هما من خالئق ، فضاًل عن تكرار لفظة الفعل في آيتينفي خلقِه السماوات واالرض وما في

(  ول )َخَلْقنـَــاَخَلْقنـَـاُهمــا( ويـــدُل هــذا التكرار أيضًا على توكيد الفعل ، وكال الفعلين تعديا الى مفعول به واحد ؛ فـفـــي المــوضع اال  - وهما؛ )َخَلْقنـَــا  
كريمة تتضح كان المفعول به )السماوات واالرض( ، وفي الموضع الثاني)َخَلْقنـَـاُهمــا( كان المفعول به )هما( أي السماوات واالرض.  في االية ال

جلَّ وعال( : )َما  ( يبين في االيتين الكريمتين ؛ أنُه بعظمتِه وقدرتِه التي خلق بها السموات واالرض والخالئق قال )داللة الفعل أي ان هللا )
( )الدخان:   أي: ليس عبثـــًا وانمـــا للحق ، الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، ولكن أكثرهم من المشركين  ،    (39َخَلْقَناُهَما ِإال ِباْلَحقِ 

جاء في قوله تعالى : )اَل َيُذوُقوَن  (.70د ) ال يعلمون ؛ أي ال يخافون من سخط هللا عقوبة ، وال يرجون على خير ِإن فعلوه ثوابا لتكذيبهم بالمعا
وردت في االية الكريمة جملتين فعليتين ؛ االولى تتضمن فعل مضارع    ( 56ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اأْلُوَلى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم ( )الدخان : 
( فالفعل اَل َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوتَ الجملة االولى من االية الكريمة )  َيــْفِعـل( :  – متعدي ، والثانية فعـل ماضي متعدي من الباب الثالث )فـَعــَل  

ُت ما عنده، وما نزل بك )َيُذوُقوَن( مشتق من " ذوق : ذاَق يذوُق َذْوقًا وَمذاقة وَمذاقًا وَذواقًا. وَذواُقه وَمذاُقه طيب أي طعمه، وُذْقُت فالنًا وُذقْ 
ْيِء ِبَواِسَطِة ... اْلَعَصِب اْلَمْفُروِش َعَلى َعَضِل اللِ َساِن ُيَقاُل ذُ 71ُذْقَته" ) مكروه فقد  ْقُت الطََّعاَم َأُذوُقُه َذْوًقا  (. ويقال ايضًا " الذَّْوُق إْدَراُك َطْعِم الشَّ

(. في االية الكريمة وَرَد 72ى إَلى َثاٍن ِباْلَهْمَزِة  َفُيَقاُل َأَذْقُتُه الطََّعاَم وذقت الشيء جربته ") َوَذَوَقاًنا َوَذَواًقا َوَمَذاًقا إَذا َعَرْفَتُه ِبِتْلَك اْلَواِسَطِة َوَيَتَعدَّ 
َيــذوق( معتل العين في الماضي وعند قلب حرف العلة )االلف( الى )واو( او )يــــاء( في المضارع    –َيـــْفُعل( نحو )ذاَق    -الفعل من باب )َفــَعـلَ 

الفعل ى ان الفعل اختياري من الممكن تغيير حركتُه ، كذلك يرد متعديًا والزمًا كونُه فعــاًل مشترك . ويؤكــــد ابو البقاء الكفوي  تعدي  ، دليل عل
)ذاَق( بقولِه : " كل فعل نسبته إلى عضو معين فهو متعٍد نحو:) ضرب بيده( ،و)ركض برجله( ، و) نظر بعينه ( ، و) ذاق بفمه( ، و) سمع  

(.في االية الكريمة الفعل )يذوقون(  تعدى الى مفعول به واحد هو )الموت( ؛ الن الفعل )ذاق( يدل على ادراك طعم الشئ ، اال 73بأذنه( ")
ـــذا على  (، ويــدل ه74أنه منفي بدخول )ال الناهية( عليه ؛ أي أن المتقون ال يذوقون في الَجنة الموت بعد الموتة األولى التي ذاقوها في الدنيا )

( ونعمه بالمؤمنين المتقين بأنهم يدركون طعم الموت وعذابه وشدته في الدنيا فقط ، وال يدركونه في اآلخرة ، وُذِكَر ذلك بالمعنى  فضل هللا )
البتة ، ألن الموتة    (.يقول الزمخشري : "اليذوقون فيها الموت56الصريح في قولِه تعالى : )ال يذوقون فيها الموت اال الموتة االولى( )الدخان: 

 (. 75الماضية محال ذوقها في المستقبل ، فهو من باب التعليق بالمحال" )
 َيــْفَعـــل( ورد متــعــديـــًا في مـــوضعــين:  –الباب الثالــث على وزن )َفـِعــَل  

( والجملة الثـــانيــة 56ِإالَّ اْلَمْوَتَة اأْلُوَلى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم  ( ) الدخان :  )اَل َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت  قولِه تعالى:  نجدها في الجملة الثانية من  
لفظة الفعل )َوِقَي( في قولِه تعالى: )َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم( نلحظ بأنها مبتدئة بفعل ماضي متعدي مبني على الكســر ، وقـــد وضح الخليل معنى  

( 76")  هـــي : " كل ما َوَقى شيئًا فهو ِوقاء له ووقاية، تقول: توق هللا يا هذا، ومن عصى هللا لم َتِقِه منه واقية إال      بإحداث توبة  لغويًا ، قال
ْيَء . َواتَِّق َّللاََّ : َتَوقَُّه، َأِي اْجَعْل  ، وقيل هي : " َكِلَمٌة َواِحَدٌة َتُدلُّ َعَلى َدْفِع َشْيٍء َعْن َشْيٍء ِبَغْيِرِه ، وقاُه هللُا َوْقيًا َوِوقايًة َواْلوِ  َقاَيُة: َما َيِقي الشَّ

ِإَذا ُصْنَته وَسَتْرَته َعِن اأَلذى ، َوَهَذا اللَّْفُظ َخَبرٌ  َأِقيه  ْيَء  ِلَيِق َأحُدكم وجَهه الناَر ِبالَبْيَنَك َوَبْيَنُه َكاْلِوَقاَيِة ، َوَقْيُت الشَّ طَّاَعِة   ُأريد ِبِه اأَلمر َأْي 
َدقة ، َوِفي التَّْنِزيِل اْلَعِزيِز: ) َفَوقاُهُم َّللاَُّ َشرَّ ذِلَك اْلَيْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا( )اال َيْفَعــل(   –(. فالفعل )َوِقَي( على وزن )َفِعل  77(" ) 11نسان:والصَّ

َيْعَلم ... وجاء بكسرها وجوبا في    -ه بفتح العين )َيفَعل( نحو : عِلمَ قيل في ذلك ؛ هو: " كل فعل ماضي مكسور العين )َفِعل( فقياس مضارع
، ِووِعم، وبكسرها جوازا مع الفتح في مضارع حِسب، ونِعم، ويِئس، وبئس، وو  ِغر، ووِحر"  مضارع وِمق، ووِثق ، ووِلي، ووِرث ، ووِرم، ووِري الُمخُّ
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ومِه ، كونُه من االفعال المشتركة ، باالضافة الى أنُه ورد في ســــياق يحدد ان كان متعديًا او (. وكـــل هـــــذا يــشــير الى تعدي الفعــل ولز 78)
الزمًا ففي قولِه تعالى : )ووقاهم عذاب الجحيم ( فالفعل )وقاهم( ورد بصيغة الزمن الماضي ، وضمير الرفع المتصل )هم( في محل نصب 

ر تقديرُه )هؤالء( ؛ أي وقى هؤالء المتقين عذاب الجحيم ، وقد تعدى الفعل الى مفعول به ثاني مفعول به اول عائد الى المتقين والفاعل مستت
ه( الى ان الـفرق بين )اتقى و َوِقَي(  هو أن " اتقى يتعدى إلى واحٍد، وَوَقى يتعد ى إلى 756هو )َعذاَب اْلَجِحيِم( . ويذهب السمين الحلبي )ت

( يبين في االية الكريمة بأنه  (. أي ان هللا )79ُقون أنفَسكم،( لكنه ليس )َتتَّقون( بمعنى َيُقْون، فال يعدى تعديته " ) اثنين ... ولذلك قدرُه  بــــ) تَ 
ُه ُهَو (.جاء في قوله تعالى : )   ِإالَّ َمْن َرِحَم هللُا ِإنَّ 80وقى المتقين الصالحين عذاب النار تفضال ِمْن ربك عليهم، وِإحسانا ِمْنُه ِإليهم بذلك )

قَِّة َواْلَعْطِف َوالرَّْأَفةِ 42اْلَعِزيُز الرَِّحيُم( )الدخان :   . ُيَقاُل ِمْن َذِلَك َرِحَمُه َيْرَحُمُه، ( والفعل ) َرِحـــَم ( مــن " الرَّاُء َواْلَحاُء َواْلِميُم َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى الرِ 
( ، وقيل أيضًا " َرِحَم : الرَّحمن الرَّحيم : اسماِن ُمشَتق اِن من الرَّْحمة، وَرْحمُة هللا وسعت كل شيء ... الرَّْحمة ، 81ِإَذا َرقَّ َلُه َوَتَعطََّف َعَلْيِه " )

بْ   - جلَّ وعز    - تقول: َرِحْمُته َأْرَحُمه َرْحمًة وَمْرحمة ، وَتَرحَّْمت عليه ، أي قلت: َرْحمُة هللِا عليه ، وقال هللا ِر َوَتواَصْوا ِباْلَمْرَحَمِة ، َوَتواَصْوا ِبالصَّ
عيف والتَّْعطُّف عليه ")  َيـــْفــــَعـــل( مكسور العين في الماضي وهو    –(.فــالفعل )َرِحــَم( من بــاب) َفــِعـــَل  82أي أوَصى بعُضهم بعضًا برحمة الضَّ

َيـــْفــــَرُح ، وسبب االختالف في الحركات بين   –َيــْلــَقـــُم ، َفِرَح    –،نحو :  َلـــِقـــَم  مــن الصحيح  الســالم لــــذا فمضــارعُه  يجئ على )َيْفَعل( بالفتح  
( . ونلحظ بأن الفعل من االفعال االختيارية والتي من 83الفتحة هي اخف الحركات )  الماضي والمضارع ؛ لإلعتدال في الخفة والثقل كون 

( بخلقه ء في االية الكريمة تنفيس لهول الكربة، وانفراج ِلَباِب الرحمة ؛ َأْي اَل ينفع يومئذ إال رحمة هللا ) الممكن تغييرها.  والمراد من االستثنا
فاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلُه )سبإ:   ؛ النُه ذو رحمة    ( يْأذن للشافع بَأن يشفع( ، اي َأْن هللا )23حتى ال ييئس عائذ ، َقاَل َتَعاَلى : )َوال َتْنَفُع الشَّ

ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقيَن( )الزخرف   ( نجد االية تشير الى استثناء 67:  واسعة ، ونجد االستثناء يرد في قوله تعالى )اأْلَِخالَّ
ن الرحيم ذو الرحمِة الواسعة ،وفي االية الكريمة : )َوال ُهْم  ( هو الرحم(. أمــــــا الفعل )َرِحَم( فتجدها تشير الى العموم فاَّلُل )84المتقين )

بدال من االسم المضمر في ُيْنَصُروَن كأن التقدير: وال ينصرون إال    ُيْنَصُروَن ِإالَّ َمْن َرِحَم َّللاَُّ ( تدل )من( الى معنيين : االول ؛ " محله رفع 
 (.85رت خبره  والتقدير: ِإالَّ َمْن َرِحَم َّللاَُّ فنغني عنه ونشفع له ") من رحمُه هللا . والثاني؛ وإن شئت جعلته ابتداء وأضم

 دراســــة االفعـــــال اجملردة الالزمة فــي ســـورة الدخــــــان املطـلـب الثــاني
(الفعل )ُتْؤِمُنوا( 21)سورة الدخان:    (َفاْعَتِزُلونِ َيْفِعـل( وردت الزمـة في ثالِث مواضع : ورد في قوله تعالى : )َوِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِلي    –باب )َفَعـل  

يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُه( 86مشتقة من " أمن : اأَلمُن: ضد  الخوف، والفعل منه: أِمَن يْأَمُن َأْمنًا ... ")    ( ، ووردت في قولِه تعالى : ) ِإْذ ُيَغشِ 
ر  ، ويقال رجل ُأَمَنة ، للَّذي يأَمنُه الناُس َواَل َيخافوَن  ( ، فجاء الفعل " )َأَمنة( منصوب أِلَنَّ 11)االنفال:   ُه َمْفعول َلُه ، َكَقْوِلك: فعلت َذِلك َحَذر الشَّ

قال تعالى: )َلْسَت ُمْؤِمًنا(  لعدو  ُمْؤَمن ،  غـــاِئــَلتــه ... َأْنت ِفي َأْمن من َذاك ، َأي: ِفي َأَمان ، َوُيَقال: آمن فالٌن العدوَّ  ِإيَماًنا . فَأِمَن َيْأَمن ، وا
(.  ويشير ما سبق الى أن الفعل الثالثي مفتوح العين في الماضي يصبح مكسور العين في المضارع كونه 87( َأي: اَل ُنْؤمـِــُنَك") 94)النساء:  

ُن أو ُيـْؤِمـــُن( .وكما هو مذكور في الشــاهد من االية الكريمة يأَمـــ  –(، وهـــذا مــا نجدُه في الفعل ) أَمـــَن  88يأِســر)  –مبدوء بالهمزة ، نحو : أَســـَر  
)لي( ،  ، نلحظ بأن الفعل ورد بصيغة الزمن المضارع ، والضمير المتصل )الواو( فاعلُه ، ولم يتخذ مفعواًل به كونُه متبوعًا بالجار والمجرور  

( ، وهذا دليل على أن الفعل )أَمـــَن( هو فعل الزم الن من عالماتِه ان يكون 89ويقال " والالم بمعنى الباء، كقوله : فآمن له لوط ؛ أي : به ") 
اْعَتِزُلوِن ( ؛ أي " إن لم  متبوع بحرف الجر)الباء( ، كذلك اليبنى منه اسم مفعول تام . وتشـــير داللــة االيــــة الكريمـــة ) َوِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِلي فَ 

أسباب الوصلة عنى ، وال تتعرضوا لي بشركم وأذاكم ، فليس جزاء من دعاكم إلى ما فيه فالحكم كما في قوله  تصدقوني فاتركوني، واقطعوا  
(. ويقول ابن عطية  90( " ) 88(، يعني: دعا موسى ربه ، قولِه تعالى: ) َربََّنا اْطِمْس َعلى َأْمواِلِهْم( )يونس: 22تعالى: )فــــَدعا َربَُّه( )الدخان:  

ُه  تفسيره بأن جملة : ")َفَدعا َربَُّه( محذوفة من الكالم، تقديره: فما كفوا عنه، بل تطرقوا إليه وعتوا عليه وعلى دعوته َفَدعا َربَّ ه( في  542)ت
الفرق بين (. وقيل في  تعدية فعل االيمان بحرف )الباء( بأنُه " ِإذا علق به ما يدل على الخبر تقول: آمنت بأن َّللاَّ واحد. وبهذا ظهر  91")

. وتقول:   امنت  قولك: آمنت بمحمد وقولك: آمنت لمحمد. فمعنى األول: َأنك صدقت شيئا ، ولذلك ال يقال: آمنت َّللَّ وِإنما يقال: آمنت باَّلل 
تعالى : )َفما َبَكْت  ( .جاء في قوله 92بمحمد وامنت لمحمد ، ومعنى االول يتعلق بذاته وهو الرسالة ومعنى الثاني َأنك صدقته فيما جاء به " ) 

ماُء َواأْلَْرُض َوما كاُنوا ُمْنظــَِريـَن ) َيـْفِعــل( "ولزموا الكسر في االجوف    - ((ورد الفعل المعتل )بكى( في االية الكريمة على وزن )فَعــل  29َعَلْيِهُم السَّ
( بالياء نحو ؛ باع يبيع ، رمى يرمي"  َأْبَكى (، وقــد ورد بدالالت مختلفة، ق93والمنقوص  فبَكْيُته، أي: كنت  َيْبِكي وباَكْيُته  َبَكى   " فيها:  يل 

 عليه  الُبكا ُيَمدُّ وُيْقَصُر، فإذا مددت أردت الصوَت الذي يكون مع البكاء، وإذا َقَصْرَت أردت الدموَع وخروجها. وَبَكْيُتُه وَبَكْيتُ  (، ويقال"94منه") 
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(.  95كالهما إذا بكيت عليه. وأبكيته، إذا صنعَت به ما ُيْبكيِه ، وباَكْيُته فَبَكْيُتُه ، إذا كنَت َأْبكى منه " )، بمعنى َبكْيُت الرجل وَبَكْيُتُه بالتشديد، 
  تعديــًا أو الزمــاً نلحظ عبارة ) َبَكْيُتُه وَبَكْيُت عليه( داللة على أن الفعل اختياري ؛ كونُه من االبنية المشتركة بين التعدي واللـزوم ؛ أي يرد م

بحسب السياق ، باالضافة الى ان الفعل يدل على عرض، وهو وصف غير ثابت، مثل : مرض ، كسل ، حزن. لذلَك نجدُه يرد بصيغة الزمن  
ويأتي معنى   الماضي متصل بتــــاء التــأنيث الســـاكنــة ، والفاعـــل )السماء( ، )واالرض( معطوفة على السماء ، ولم ينصب الفعل مفعواًل بِه .

ماُء َواأْلَْرُض( تدل )مــا النافية( الى استعارة لتحقير أمرهم ، وأنه لم يتغير عن هالكهم شيء ، بل  :االية الكريمة   هم   )َفما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ
من األرض موضع    ( وتكذيبهم الرسل ، وتظهر االية الكريمة جزاء المؤمن إذا مات ، بكى عليه مسرورون بهالكهم لعدم تصديقهم بايات هللا )

هـ( الصورة البالغية لقولِه  1403( .ويوضح محيي الدين درويش )ت  96عبادته أربعين صباحًا ، وبكى عليه من السماء موضع صعود عمله ) 
ماُء َواأْلَْرُض( ، فقال : " معنى بكت عليهم السماء واألرض ... استعارة مكنية تخييلية شبه السماء واألرض بمن   تعالى : )َفما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

ن  يصح منه االكتراث ثم حذف المشبه به وهو من يصح منه االكتراث واستعار له شيئا من لوازمه وهو البكاء والمعنى ؛ أنهم لم يكونوا يعملو 
(. نرى  97عد هالكهم ")عماًل صالحًا ينقطع بهالكِه فتبكي األرض النقطاعِه وتبكي السماء ألنه لم يصعد إليها شيء من ذلك العمل الصالح ب

م  ان البكاء يشير الى الحزن على االنسان المؤمن ، وتدل االية الكريمة على هالك فرعون وقومه، دون أن يحزن عليهم أحد ولم يفتقد لوجوده 
لحًا تبكي عليهم ألجله ،  أحد ، وبهذا تقدر االية الكريمة على انه: ما بكى عليهم أَهل السماء واألرض ؛ النهم لم يعملوا على األرض عماًل صا 

َيْفُعــــل( وردت الزمة في موضعين : جاء في قوله تعالى : )ُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُه َوَقاُلوا   –( وسخطِه عليهم . باب )َفَعل وهــذا يدل على غضب هللا )
: الَقوُل: اْلَكاَلم، َتقول: َقاَل َيُقول َقْواًل، َواْلَفاِعل َقاِئل، َواْلَمْفُعول (ورد أصل الفعل )قــال( من " َقول قيل : َقاَل اللَّْيث14ُمَعلٌَّم َمْجُنوٌن( )الدخان : 

 (. وجاء في التنزيل : )َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ 98َمُقول ، َوُيَقال: إنَّ لي ِمْقواًل َما َيُسر ني ِبِه ِمْقَوٌل؛ َوُهَو ِلَسانه. والِمْقَول بلَغة أَهل اْليمن: الَقْيل")
(. ونســتدل على ذلك من خالل بنية الفعل ، وبمـــا أنــُه فعل معتل مفتوح العين بالماضي )اجوف(  34َقْوَل اْلَحقِ  الَِّذي ِفيِه َيْمَتُروَن( )مريم :  

  –فيصبح على وزن ) َفَعــــل  وكانت عين الفعل أو المه )الــفــــًا( أي ؛  قلب حـرف العلة )االلف( الى )واو( ولم يجز في مستقبله إال الضم وحده  
( . ونلحظ الفعــل )قال( ورد بصيغة الجمع ؛ وهـــو أتصال الفعل ماضــــي 99يدعو()   -يعود ، دعا    -يقوم ، وعاد    - َيْفعـُـــل( ، نحو: ) قام  

الفعل والفاعل معطوفة   الفاعـــل، وجملة )وقـــالـــوا( من  الفعــل 100على ما قبلها)بالضمير المتصل )واو الجماعة( الذي يمثل  لـــذا أكتفـــى   ،)
( أراد من قومه سيدنا محمد )  بالفاعـــل ولم ينصب مفعــواًل بِه كونُه فعاًل الزمــــًا.وعند التأمــل في قولِه تعالى : )َوقاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنوٌن( نرى أن

ين لهم مناهج الحق بإظهار آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة ، وكشف الدخان لهم ، كما بو    ( وحدُه ال شــريـك لُه وعدم االشـــراك به ،عبادة هللا )
(، ومع كل هــذِه الدالئل تجدهم يدبرون عنُه ، وال يتعظـون بمــا يخبرهم  12جاء في قولِه تعالى : )َربََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن( )الدخان:

 بالجنون ، أي وقالوا هــو )ُمَعِلٌم( أي علمه غيره ، و)مجنون( يهذي بهذا الذي اختطفه من علم العلماء فــأجابهم هللا عز  بِه ، بــل يكذبوه ويتهموهُ 
ِ ِإنِ ي آِتيُكْم ِبُسْلطاٍن    (.  وقــد َوردَّ في قوله تعالى : )َوَأْن ال َتْعُلوا َعَلى101( ) 15وجل : )ِإنَّا َكاِشُفو اْلَعَذاِب َقِلياًل ِإنَُّكْم َعاِئُدوَن( )الدخان : َّللاَّ

وأعظم    (أصــل الفعل )تَــــْعـــُلـــوا( المشتق من )عال( أي بمعنى العالء وهو " الُعُلوٌّ هلِل سبحاَنه وَتَعاَلى عن كلِ  شيء فهو أعلى19ُمِبيٍن( )الدخان :  
، ْفَعُة، والُعُلوُّ العظمة والتجب ر... عال َيْعلو علوا ")  مما ُيْثَنى عليه ... والعلو: أصل البناء ، ومنه الَعالُء  والُعُلو  الُعْلو:   (. وقيل "102فالَعالُء الرِ 

فل، َوَعاَل الشيُء ُعُلوًّا ... ُيَقاُل: َعال فالٌن الَجَبَل ِإَذا َرِقَيه َيْعُلوه ُعُلو ًا ... َقاَل ِسيَبَوْيِه: حَ  ُل ِحيَن قَ ضد السُّ ُل،  رَّكوه َكَما َحرَّكوا َأوَّ اُلوا اْبَدْأ ِبَهَذا َأوَّ
اُر اآْلِخَرُة  103َوَقاُلوا: ِمْن َعال وَعْلُو، َوِمْن عاٍل وُمعاٍل ، ُفاَلٌن َتْعلو َعْنُه الَعيُن ِبَمْعَنى َتْنبو َعْنُه  الَعين ")  (. وورد في قولِه تعالى: ) ِتْلَك الدَّ

( . الشــــــاهـــد في االية الكريمة الفعل المعتل )تَـــْعـــُلوا( من  83ْرِض َوال َفسادًا َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن( )القصص:  َنْجَعُلها ِللَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اأْلَ 
 – لضم ؛ لكنُه يجيء على ) َيــْفــُعــل  َيـــــْفـــــُعــل ( وبمـــــا أنــُه فعل )نـــاقص( مفتوح العين في الماضي لم يجز في مستقبله إال ا  –باب ) َفـــــــَعــــــَل  

(. ولــــــو نـظــرنــا في 104َيـْرِمي () -َيْعُود ، َرَمى -َيْدُعــــــــــو ، عـــَـــــــاَد  -وَيْفِعــــل( بأبدال حرف العلة )االلف( الى ) واو( او ) ياء( نحو : ) َدَعـــــا
الــــــــ)واو(  لـــــــوجــــدنــــا الفعل )َتْعُلوا( َورد على وزن )َيْفُعل( بصيغة مضارع مجزوم بـــــ)ال( الناهية، وعالمة جزمِه حذف النون، و االيــــة الكريمـــــة  

وتتضح  ولم يتخذ مفعواًل به كونُه فعاًل الزمـــًا .   (،105فاعلُه ، والجار والمجرور)َعــَلى َّللاَِّ( متــعـــلـــق بــــــ)تَــــْعـــُلـــوا( ؛ أي: بعدم علوكم على هللا ) 
( من أن توحدوه ، فتكفروا به  ( أي ؛ ال تتكبروا وتتجبروا على هللا )19( )الدخان :َوَأْن ال َتْعُلوا َعَلى َّللاَِّ داللة الفعل في تفسير قولِه تعالى )

كان عاليا من المسرفين ، والدليل االخر على معنى )َتْعُلوا( في االية الكريمة  " هو    وتخالفوا َأمره ؛ بعلوكم للفســاد كما فعل فرعون لعنُه هللا ، 
. وضد  وصفهم المستكبر بالعلو والتطاول وصفهم المتواضع  بالخشوع والتضاؤل ")  ( ، أي ال تتجبروا على هللا بترك 106االستكبار والعتو 

جاء في قوله تعالى : )ِإنَّ هذا ما ُكْنُتْم ِبِه َتْمَتُروَن(  )الدخان  ـل( ورد الزمـــــًا فـــي ثــالثــِة مـواضـع :َيْفـــــَعــ  –بـاب )َفـِعــل  (.107عبادتِه وذكرِه ) 
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، َوِمْنُه االْمتراء والتَّماري  ِفي الُقرآن، يُ 50: كُّ ى َيَتمارى َتماِريًا، واْمَتَرى اْمِتراًء  َقاُل: َتمار (وتشـــتـق صـيغــة الفعــل )َتْمَتُروَن( لغويـــــًا مـن " الِمْريُة الشَّ
 (" . النَّاُر... َمَرى الشيَءواْمَتَرا 108ِإذا شكَّ ِمْنَها  النَّار وُتْقَدح  ِفيَها  الَمْرُو: ِحَجاَرٌة َبرَّاقة َتُكوُن  يُح َتْمِري ( . وقيَل ايضًا " مرا:  اْسَتْخَرَجُه. َوالرِ  ه 

َحاَب و َتْمَتِريه: َتْسَتْخِرُجهُ  كُّ السَّ مِ  ... واالْمِتَراُء ِفي الشيِء : الشَّ كُّ والجَدل ، ِباْلَكْسِر َوالضَّ  ِفيِه، َوَكَذِلَك التَّماري    وَتْسَتِدرُّه ... والِمْريُة والُمْرَيُة : الشَّ
( ، َقاَل: وَأصله ِفي اللَُّغِة الِجدال وَأن َيستخرج 23ظاِهرًا ( )الكهف :، والِمراُء: الُمماراُة والجَدل، َوِفي التَّْنِزيِل اْلَعِزيِز: ) َفال ُتماِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمراًء  

( ...  12) َأَفُتماُروَنُه َعلى َما َيرى( )النجم:الرجُل ِمْن ُمناظرِه َكاَلًما َوَمَعاِني اْلُخُصوَمِة ... واْمَتَرى ِفيِه وَتَماَرى : َشــكَّ ... َوَقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ :  
ْيَت َعَلْيِه "   الرجَل وماَرْرُتهوماَرْيُت   بخصوص صيغة الفعل    -فيما ذكرناه في كتب المعاجم    -(. ويشير علماء اللغة  109)   ِإذا َخاَلْفَتُه وَتَلوَّ

ع ؛  )َتْمَتُروَن( ، بأنُه من اللغــات التي تداخلت فتركبت ؛ وسبب هذا التداخل في اللفظ هــو ، وجوب مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضار 
ة ، فتذكر  الفادة االزمنة وكلما ازداد الخالف ازدادت قوة الداللة على الزمــان ،  والدليل على ذلك ذكرها في كتب المعاجم بالفاظ وحركات مختلف

َيْفِعل( نحو :   -اواًل)َفَعَل مرًة )مري( ، ومرًة )مرا او مرو( ، وهـذا دليل على مطاوعتها  لـــذا نجد الفعل النــــاقص يتراوح بالحركات بين بنائيين ، 
( يرد الفعل )َتْمَتُروَن(  في  50(. وفي االية الكريمة )ِإنَّ هذا ما ُكْنُتْم ِبِه َتْمَتُروَن( )الدخان:  110َيْبَقى)  -َيْفَعُل( َبِقيَ   -َيْرِمي ، وثانيًا )َفِعلَ   –َرَمى  

فعال الخمسة ، والواو في محل رفع فاعل ، والعائد المجرور لالسم  جملة صلة الموصول بصيغة المضارع مرفوع بثبوت النون كونه من اال
(،  ولهــذا فــــــأنُه لـــم يتخذ مفعواًل به كـونــُه فعـــاًل الزمـــًا أكتفى بفاعـــله .   وتتضح داللة الفعل في الشـــاهد 111الموصول تقديرُه ) َتْمَتُروَن بِه( )

ْنُتْم ِبِه َتْمَتُروَن( أي تشـــكون به ، بمعنى ِإن هذا العذاب الذي كنتم في الدنيا تشكون وتستهزؤن بأيات هللا ومعجزاته من قولِه تعالى: )ِإنَّ هذا ما كُ 
ثيم ، وجاء  ، وتختصمون فيه ، وال توقنون بِه فقد لقيتموه اليوم فذوقوه ، و تــدل صيغـــة الجمع في الفعل على اعتبار المعنى ألن المراد جنس األ

( يبين بقولِه ؛ بأي نعمة من نعم ربك تكذب ، وتشكك َأنها ليست  ( ، أي أن هللا )55ي كتابِه العزيز : )َفِبَأيِ  آالِء َربِ َك َتَتمارى ( )الرحمن:ف
( ، ويشير هذا الى مطاوعة  112ريم)( ، أي في مكان ك51( في كتابِه العزيز : )ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َمقاٍم َأِميٍن( )الدخان :منه ، لــذا يجيبهم هللا )

امتراء( وهـــذِه احدى عالمات الفعل الالزم . وفي قوله تعالى : )َيْلَبُسوَن ِمْن ُسنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق -تمارى    -تمتر  –الفعل الوزان مختلفة فنجد )تمري  
لفــة منها : " لبس: اللِ باُس: ما واَرْيَت به َجَسَدك، ولباُس التَّق وى: الَحياُء، وَلِبَس والفـعـل )َلــِبـــــَس( مشــتق من معــاني مخت(  53ُمَتقاِبِليَن( )الدخــان :  

ْنَت به ") ْرع، وكلُّ ما َتَحصَّ (. " لبس الُلْبُس بالضم: مصدر قولك  113َيْلَبس. واللَّْبُس: َخلط األمور بعِضها ببعٍض إذا الَتَبَسْت. واللَُّبوُس: الدِ 
ُلْبسًا وَأْلَبَسه ِإياه، وَأْلَبس   واللَّْبُس: اختالط الظالم . والِلباُس: ما ُيْلَبُس،َكَذِلَك الَمْلَبس واللِ ْبُس، ِباْلَكْسِر، ... َلِبَس الثَّْوَب َيْلَبُسه لبست الثوب ألبس . 

( . نالحظ بأن الفعل ورد  114ِمْلَحَفة َلِبيٌس، ِبَغْيِر  َهاٍء، َواْلَجْمُع ُلُبٌس")  َعَلْيَك ثوَبك. َوَثْوٌب َلِبيس ِإذا َكُثَر ُلْبُسه، َوِقيَل: َقْد ُلِبَس فَأْخَلق، َوَكَذِلكَ 
َيْسَمـــُع ،   –َيْفَعل( نحو: َسِمَع    -فعل صحيح سالم وردَّ على وزن ) َلِبـــَس( من باب )َفِعَل  بالفاظ وازمنة مختلفة تدل على أنه فعل الزم ، كونُه  

(. والدليل على ذلك ان الفعل  115هـ( : " اعلم أن َفِعَل الزمُه أكثر من متعديه ") 686ويقول نجم الدين الرضي اإلستراباذي )ت  َيْفـــَرُح ،    –َفِرَح  
و)الواو( في محل رفع فاعل مبني على    بثبوت النون كونُه من االفعال الخمسة ،مكونة من فعل ورد بالزمن المضارع مرفوع    ( هو جملةَيْلَبُسونَ )

الفـعـل ) ُسنُدٍس )َيْلَبُسوَن ِمْن  في االية الكريمة    والفعل )ُمَتقاِبِليَن((  َيْلَبُسونَ السكون ، ولم يتعدَّ الى مفعول بِه الكتفائِه بالفاعل . ولو الحظنا 
( في قولِه العزيز : )ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َمقاٍم َأِميٍن( )الدخــان :  ( ، لتجدها تــــدُل على حال )المتقين( الذين وصفهم هللا )53َوِإْسَتْبَرٍق( )الدخان:  

المراد من لبس المتقين يرجع إلى ما  ؛ لتجد وصف جميل لمجالس أهل الجنة ال ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران األسرة بهم ، أمــــا    (51
( اراد ان يبين كيف ينعم عبادُه الصالحين الذين امنوا بكتبِه يلبس، وهو الذي يرق منه ويدق ويقصد )بالسندس و االستبرق( ؛ أي ان هللا )

رق( ما غلظ منُه ، وتعد هذه االلفاظ معربة ؛ ألن  ورسلِه ، فبينَّ المقام الكريم لهم ثم ِلــبســَهم وذكر)السندس( وهو ما رق من الديباج ، و)االستب
( وصف النعيم الذي هم فيه من خالل وصف  (. وخالصة ما ذكر أراد هللا )116اصلها أعجمي وعند ذكرها في القران الكريم صار عربيًا ) 

 يلبس هذا اللباس ِإال من استكمل ما قبله من  َأجسادهم بذكر لباسهم وهو لباس الترف والنعيم وفيه كناية عن توفر َأسباب نعيم األجساد ألنه ال
 (117مالئمات الجسد باطنه وظاهره )

 اخلامتة
ة  ومن أبرز النتائج التي توصلنا اليها من خالل دراستنا للبحث : يعد موضوع تعدي الفعل ولزومِه من أبرز الموضوعات وأهمها في مجال دراس

المتكررة حول موضوع تعدي الفعل ولزومِه  وألهمية هذا الموضوع في كتب النحو، قمُت بأختيار دراسة  اللغة العربية . على الرغم من الدراسات  
التعرف ، داللة الفعل المجرد ، وكان التركيز على ابنية االفعال المجردة المشتركة بين التعدي واللزوم ، والوقوف على معنى التعدي واللزوم و 

  - علقها بالفعل المجرد .األبنية المشتركة تأتي على وفقها االفعال متعدية والزمة. ومنها موضوع البحث هذاعلى أحكاِمها، وعالماتها، ومعنى ت
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رابط بين  وال يتضح اثرها النحوي إال  في سياق الكالم فصيغ االفعال المجردة مرتبطة بالداللة التي تؤديها األفعال في السياق ، وهذه اهمية الت
ا. لذا توصلت من خالل البحث في الدراسات النحوية القديمة والحديثة الى ان الفعل يتغير من حيث التصريف والبناء المستويات اللغوية جميعه

لفضل  ، الى ابواب واسعة ، لما للفعل من اهمية كبيرة في اللغة العربية ، فهو أهم جزء في الجملة العربية ، وركن اساس من اركانها، ويعود ا
والنحويين الذين اشاروا الى جوانب مهمة لالفعال في القران الكريم .  تقسيم ابواب الفعل الى ثالثة بحسب الجدول الموضوع للمفسرين والبالغيين  

لالفعال المجردة ، مفادها أن نقدم مفتوح العين في الماضي ومكسورها لما بينهما من صفة مشتركة .الدراسة في    والخاص باالبنية المشتركة
ؤدي به الى حالة التعدي أو اللزوم تكون صرفية نحوية، فالبنية الصرفية للفعل ذات عالقة بالتركيب النحوي، وتحديد البنية  صيغ الفعل التي ت

ُد المعنى الوظيف حركة عين الفعل  الصرفية للفعل أمرِ  ضروري  ، فال يمكن الربط بين الفعل ومعناه إال  اذا ُعرفت بنيته الصرفية، ومن ثم ُتَحد 
، وهــذا ما مثاًل قد تجعله الزمًا، او متعديًا . تضمنت سورة الدخان الكثير من االوزان ؛ اغلبها االفعال المجردة المشتركة بين التعدي واللزوم  

ل )ترك( ورد في دفعنا الى اختيار هذه السورة الكريمة .االفعال المتعدية الى مفعولين اصلهما مبتدأ وخبر لم يرد لها فعل اال واحد فقط هو الفع
ا موضعين؛ لكن وردت بمعنى )خال( وهذا بعيد كل البعد عن موضوع البحث. واالفعال المتعدية الى مفعولين ليس اصلهما مبتدأ وخبر وردَّ منه

ماُء ِبُدخاٍن ُمِبيٍن(   ( ، ومـــرًة متعديـــًا كما ورد في  10)الدخان : الفعل )أتى( فمرًة يرد الزمـــًا ، كما جاء في قوله تعالى : )َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السَّ
( .واالفعال المتعدية الى ثالث مفاعيل لم ترد في سورة الدخان .أمــــــا 33( )الدخان :  قوله تعالى : ) َوآَتْيَناُهْم ِمَن اآْلَياِت َما ِفيِه  َباَلٌء ُمِبينٌ 

 ان .تم والحمد هلل الفعل الرباعي المجرد على وزن )فعلل( لم يرد في سورة الدخ
 فهرست املصادر

 القران الكريم 
هـ( ، دار النشر: دار األرقم  577أسرار العربية : عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري، أبو البركات، كمال الدين األنباري )المتوفى:  

 م. 1999  -هـ1420بن أبي األرقم ، الطبعةاألولى ،  
هـ( ، تحقيق: عبد الحسين الفتلي ، دار  316ن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )المتوفى: االصول في النحو : أبو بكر محمد ب

 بيروت .   –النشر: مؤسسة الرسالة، لبنان 
  هـ( ، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد338إعراب القران : أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )المتوفى: 

 هـ .   1421المنعم خليل إبراهيم ، دار النشر: منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ، الطبعة: األولى، 
 إسماعيل محمود القاسم ،   - أحمد محمد حميدان   -اعراب القران الكريم : أحمد عبيد الدعاس 

 . هـ  1425دمشق الطبعة: األولى،  - ، دار المنير ودار الفارابي 
 1971،  1أوزان األفعال ومعانيها ، هاشم طه شالش ، مطبعة اآلداب، النجف، ط

هـ(  761أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى:  
 .  1979بيروت ،الطبعة الخامسة،   –، الناشر: دار الجيل 

جامعة الرياض( ، الطبعة:    - هـ( ، المحقق: د. حسن شاذلي فرهود )كلية اآلداب    377  -   288يضاح العضدي : أبو علي الفارسي  )اإل
 م.  1969  -هـ  1389األولى، 

: صدقي  هـ( ، المحقق745البحر المحيط في التفسير : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )المتوفى:  
 هـ.  1420بيروت ، الطبعة:  –محمد جميل ، الناشر: دار الفكر 

هـ(  1224البحر المديد في تفسير القران المجيد : أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي )المتوفى:  
 .  1419القاهرة ، الطبعة:   –، المحقق: أحمد عبد هللا القرشي رسالن ، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

هـ( ،  1205د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى:  تاج العروس من جواهر القاموس : محم  
 .   المحقق: مجموعة من المحققين ، الناشر: دار الهداية

ق: د. محمد بدوي هـ( ، المحق347تصحيح الفصيح وشرحه: َأُبو محمد، عبد هللا بن جعفر بن محمد بن ُدُرْسَتَوْيه ابن المرزبان )المتوفى:  
 م .  1998 -هـ  1419المختون ، الناشر: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ]القاهرة[ ، عام النشر: 
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هـ( ، المحقق: محمد 774تفسير القرآن العظيم )ابن كثير( : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  
 هـ .   1419 -بيروت ، الطبعة: األولى   –ار الكتب العلمية ، منشورات محمد علي بيضون حسين شمس الدين ، الناشر: د

ى :  معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوف
 هـ .  1420بيروت ، الطبعة : األولى ، –دار إحياء التراث العربي هـ( ، المحقق : عبد الرزاق المهدي ، الناشر : 510

ور  التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد« : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاش
   1984سنة النشر:  تونس ،  –هـ( ، الناشر : الدار التونسية للنشر 1393التونسي )المتوفى : 

هـ(، تحقيق: اإلمام أبي  427تفسير الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسير القرآن( : أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى:   
، هـ  1422: األولى  لبنان ، الطبعة  -محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي ،  الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت  

 م .  2002 -
هـ( ،  741لباب التأويل في معاني التنزيل : عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى:  

 ه.  1415بيروت الطبعة: األولى،  –تصحيح: محمد علي شاهين ، الناشر: دار الكتب العلمية 
التفسير الكبير( : أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي -ح الغيب  تفسير الرازي )مفاتي

 هـ .  1420  -بيروت ، الطبعة: الثالثة  –هـ( ، الناشر: دار إحياء التراث العربي 606خطيب الري )المتوفى: 
بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي  ، تحقيق: د.محمود مطرجي ، دار النشر :  العلوم (  : أبو الليث نصر   )بحرتفسير السمرقندي  

 بيروت . –دار الفكر 
القرآن( : أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي    )تفسيرتفسيـر السمعاني  

ياس489)المتوفى:   المحقق:   ، الرياض  هـ(  الوطن،  دار  الناشر:   ، إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم  األولى،    –ر بن  الطبعة:   ، السعودية 
 م . 1997  -هـ1418
هـ(  310جامع البيان عن تأويل آي القرآن( : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: الطبري )تفسير 

الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ، بدار هجر الدكتور عبد السند حسن  ، تحقيق:  
 م  2001 -هـ   1422يمامة ، الطبعة: األولى، 

جي شمس الدين القرطبي )المتوفى:  تفسير القـرطبي )الجامع ألحكام القرآن( : أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزر  
 م .    1964 - هـ 1384القاهرة ، الطبعة: الثانية،   –هـ( ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، الناشر: دار الكتب المصرية 671

حقق: د. مجدي باسلوم هـ( ، الم333تفسير الماتريدي )تأويالت أهل السنة( : محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى:   
 م .  2005 - هـ  1426بيروت، لبنان ، الطبعة: األولى،   -، الناشر: دار الكتب العلمية 

جالة  التفسير الوسيط  للطنطاوي )التفسير الوسيط للقرآن الكريم( : محمد سيد طنطاوي ، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الف
 . 1998، تاريخ النشر:    القاهرة ، الطبعة: األولى –

الشافعي   النيسابوري،  الواحدي،  الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  أبو   : المجيد(  القرآن  تفسير  في  )الوسيط  للواحدي  الوسيط  تفسير 
ر أحمد هـ( ، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتو 468)المتوفى:  

  – عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس ، قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  
 م .  1994 -هـ   1415الطبعة: األولى،   لبنان

هللا األرمي العلوي الهرري الشافعي ، إشراف ومراجعة:   تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن : الشيخ العالمة محمد األمين بن عبد
 م .   2001 - هـ  1421لبنان ، الطبعة: األولى،   –الدكتور هاشم محمد علي بن حسين الناشر: دار طوق النجاة، بيروت 

  - ابن كثير، دار الكلم الطيب  هـ( ، الناشر: دار  1250تفسير فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  
 ه .   1414 –دمشق، بيروت ، الطبعة: األولى 

هـ( ، المحقق: عبد هللا محمود شحاته ، الناشر:  150ـتفسير مقاتل بن سليمان : أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى )المتوفى:  
 هـ .   1423  -بيروت ، الطبعة: األولى  –دار إحياء التراث 
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 لخيص البيان في مجازات القران : الشريف الرضى ، دار النشر : دار األضواء ـ بيروت .  ت
 م  2001هـ( ، المحقق: محمد عوض مرعب ، الطبعة: األولى،  370تهذيب اللغة : محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  

بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي المصري المالكي )المتوفى   توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : أبو محمد
هـ( ، شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة األزهر ، الناشر : دار الفكر العربي ، الطبعة : األولى  749:  

 م. 2008  -هـ 1428
بيروت ، الطبعة: الثامنة    –هـ( ، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  1364الغاليينى )المتوفى:    جامع الدروس العربية ، مصطفى بن محمد سليم 

 م .    1993  -هـ  1414والعشرون، 
 –هـ( ، المحقق: رمزي منير بعلبكي ، الناشر: دار العلم للماليين  321جمهرة اللغة : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى:   

 م .  1987عة: األولى، بيروت ، الطب
)المتوفى:   الحلبي  الدائم المعروف بالسمين  الدين، أحمد بن يوسف بن عبد  العباس، شهاب  أبو  المكنون :  الدر المصون في علوم الكتاب 

 هـ( ، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط ، الناشر: دار القلم، دمشق ،  756
هـ( ، المحقق: نصر هللا عبد الرحمن نصر هللا ، الناشر: مكتبة الرشد  1351حمالوي )المتوفى:  شـــذا العرف في فــن الصرف :أحمد بن محمد ال

 الرياض . 
هـ( ، المحقق : محمد 769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ابن عقيل ، عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )المتوفى :  

  -هـ  1400القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه ، الطبعة : العشرون    -ر التراث محيي الدين عبد الحميد ، الناشر : دا
 م .   1980

هـ(  ، الناشر: دار  900شرح االشموني على الفية ابن مالك : علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين اأُلْشُموني الشافعي )المتوفى:  
 مـ.1998 - هـ1419، الطبعة: األولى لبنان  -الكتب العلمية بيروت

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ، : خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي  األزهري، زين 
 م . 2000  -هـ1421ألولى لبنان ، الطبعة: ا-بيروت-هـ( ، الناشر: دار الكتب العلمية 905الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد )المتوفى: 

شرح الرضي على الكافية :  رضي الدين األستراباذي ، طبعة جديدة مصححة ومذيلة بتعليقات مفيدة ، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر  
م    1978  -ه    1398االستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات االسالمية كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ، جميع حقوق الطبع محفوظة  

 جامعة قاريونس 
، بيروت،  1هـ(، تحقيق: صاحب ابي جناح، عالم الكتب، ط 669شرح جمل الزجاجي، الشرح الكبير، البن عصفور)علي بن مؤمن بن علي، ت

1997 . 
هـ( ، المحقق: د. عبد المقصود  715شرح شافية ابن الحاجب : حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني األستراباذي، ركن الدين )المتوفى:  

 م .  2004 -هـ  1425محمد عبد المقصود ، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية ، الطبعة: األولي 
هـ(  889ين محمد بن عبد المنعم بن محمد الَجوَجري القاهري الشافعي )المتوفى:  شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب : ابن هشام شمس الد

طبعة:  المحقق: نواف بن جزاء الحارثي ، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية  ، ال
 م.  2004هـ/ 1423األولى، 

هـ( ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ،  393ة : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي
 م.  1987 -  هـ 1407بيروت ،الطبعة: الرابعة  -الناشر: دار العلم للماليين 

 م .    1997  - هـ  1417الطبعة: األولى،  القاهرة ، – صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني ، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع 
 م.  2001  -هـ  1422ضياء السالك الى اوضح المسالك ، محمد عبد العزيز النجار ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األولى 

هـ( ،  المحقق: د مهدي المخزومي، د 170كتاب العين : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  
 لناشر: دار ومكتبة الهالل.  إبراهيم السامرائي ، ا
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دار النشر : مؤسسة  محمد المصريكتاب سيبويه ،    -كتاب الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، تحقيق : عدنان درويش  
 م.  1998  - هـ 1419  -بيروت  -الرسالة 

هـ( ، الناشر: دار الكتاب 538ري جار هللا )المتوفى:  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخش
 هـ .  1407  -بيروت ، الطبعة: الثالثة  –العربي 

هـ( ، المحقق: 1094الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  
 بيروت.  –: مؤسسة الرسالة محمد المصري ، الناشر -عدنان درويش 

هـ( ، المحقق: الشيخ عادل  775اللباب في علوم الكتاب : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى:  
 م .  1998- ـ ه 1419بيروت / لبنان ، الطبعة: األولى،  -أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ(، الناشر: دار  711لسان الـعـرب : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:  
 هـ1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –صادر 

هـ(  720س الدين، المعروف بابن الصائغ )المتوفى:  اللمحة في شرح الملحة : محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد هللا، شم
طبعة:  المحقق: إبراهيم بن سالم الصاعدي ، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ال

 م.  2004هـ/ 1424األولى، 
 الكويت .   –هـ( ،  المحقق: فائز فارس ، الناشر: دار الكتب الثقافية 392فى:  اللمع في العربية : أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتو 

ار  المحرر الوجيز في تفسيـر الكتاب العـزيــز : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي ، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد ، د 
 األولى.    م الطبعة:1993هـ 1413  -لبنان   -النشر: دار الكتب العلمية 

هـ( ، المحقق: عبد الحميد هنداوي ، الناشر: دار الكتب 458المحكم والمحيط االعظم : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  
 م.  2000  -هـ  1421بيروت،  الطبعة: األولى،  –العلمية 

 هـ(911طي )المتوفى: المزهر في علوم اللغة وأنواعها : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيو 
 م . 1998هـ 1418بيروت الطبعة: األولى،  -المحقق: فؤاد علي منصور، الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ( ، الناشر: المكتبة 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  
 بيروت .  –العلمية 

هـ( ، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي ، الناشر:  311عاني القران واعرابُه للزجاجي : إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  م
 م . 1988  -هـ   1408بيروت ، الطبعة: األولى  –عالم الكتب 

 هـ(207مي الفراء )المتوفى: معاني القران للفراء : أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديل
مصر ، الطبعة:   –المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة  

 األولى.
بيروت ، عام    –مكتبة الحياة    معجم متن اللغة  )موسوعة لغوية حديثة( : أحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي بدمشق(. الناشر: دار 

 هـ[ .  1380  -  1377النشر: ]
هـ(  761مغني اللبيب عن كتب االعاريب : عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: 

 م .   1985بعة: السادسة، دمشق، الط –، المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد هللا ، الناشر: دار الفكر 
هـ( ، حققه وقدم له: الدكتور  471المفتاح في الصرف أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل، الجرجاني الدار )المتوفى:  

 م( 1987  -هـ    1407األولى ) بيروت ، الطبعة:    –عمان ،  الناشر: مؤسسة الرسالة    –إربد    -جامعة اليرموك    -علي توفيق الَحَمد، كلية اآلداب
هـ( ، المحقق: د. علي بو ملحم ،  538المفصل في صنعة االعراب : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى:  

 م .  1993بيروت ، الطبعة: األولى،   –الناشر: مكتبة الهالل 
هـ( ،المحقق: عبد السالم محمد هارون، الناشر:  395رازي، أبو الحسين )المتوفى: معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ال

 م.  1979 -هـ 1399دار الفكر ، عام النشر:  
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هـ( ، المحقق: محمد عبد الخالق  285المقتضب : محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد )المتوفى:  
 بيروت .   -لم الكتب عظيمة ، الناشر: عا

هـ( ، الناشر: دار إحياء  392المنصف البن جني، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني : أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  
 م. 1954أغسطس سنة  - هـ 1373التراث القديم ، الطبعة: األولى في ذي الحجة سنة  

- ه1400ة في الصـرف العربي ، د. عبد الصبور شاهين ، مؤسسة الرسالة بيروت ، سنة النشر  المنهج الصوتي للبنية العـــربية رؤية جديد
 م.  1980

المذاهب  بين  التقريب  دار  الناشر:   ، التويجزي  العزيز بن عثمان  المحقق: عبد   ، الدين  السور: جعفر شرف  القرآنية، خصائص  الموسوعة 
 هـ  1420 -بيروت ، الطبعة: األولى  –اإلسالمية 

 هـ( الناشر: دار المعارف ، الطبعة الخامسة عشرة. 1398نحو الوافي : عباس حسن )المتوفى: ال
ن  الهداية الى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه : أبو محمد مكي بن أبي طالب َحم وش بن محمد ب

هـ( ، المحقق: أ. د: الشاهد البوشيخي ، الناشر: مجموعة جامعة الشارقة،  437القرطبي المالكي )المتوفى:  مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي  
 م.   2008 - هـ  1429الطبعة: األولى، 

هـ( ، المحقق: عبد الحميد هنداوي ،  911همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  
 مصر. –اشر: المكتبة التوفيقية الن

هـ    1422حلب ، الطبعة: األولى،    –وظيفة الصورة الفنية في القران  : عبد السالم أحمد الراغب ،الناشر: فصلت للدراسات والترجمة والنشر  
 م .  2001 -

 الرسائل واالطاريح :  
 ( . 19ماجستير، كلية االداب الجامعة االسالمية ، )تعدي الفعل ولزومه في صحيح البخاري ، عوني ادريس ، رسالة  

 ( . 7- 6م ، )ص1987قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي ، ابو أوس ابراهيم الشمسان ، مطبعة المدني ، جدة ، 
   اهلوامش

 

 ( .  145/ 2(  العين ، الخليل بن احمد الفراهيدي  ، مادة )فعل( )1)
 (  937/ 2( ، ينظر: جمهرة اللغة ، محمد بن دريد االزدي مادة )فعل() 528/ 11( لسان الـعـرب ، محمد بن مكرم بن منظور، مادة )فعل()2)

 ( . 1/12كتاب سيبويه ، عمرو بن عثمان بن قنبر )  (3)
 .( 160/ 1( و ينظر: شرح الكافية الشافية ، جمال الدين محمد بن مالك )7(  االيضاح العضدي ) 4)
 (. 39(  اسرار العربية )5)
(  ، شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين االستراباذي  18(  ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ، جمال الدين ابن هشام )6)
(1/38 .) 
 (. 4/38(  كتاب سيبويه )7)
و شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون  ( ،156/  2( ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، جمال الدين ابن هشام )8)

 (.1/462التوضيح في النحو ، محمد الجرجاوي  األزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد )
 ( . 36(  اللمع في العربية ، ابن جني )9)
 ( .239العرب)( ، شرح شذور الذهب في معرفة كالم 381- 1/380(  ينظر: شرح الكافية الشافية ) 10)
 ( . 323 -  322/ 1(  ينظر : شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ، عبدهللا بن عبد الرحمن الهمداني )11)
(،  290- 288/  1( ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك ، بدر الدين بن علي المرادي )40  -39( ينظر : اسرار العربية  )12)

( ، شرح ابن 324  -319( ، المفصل في صنعة االعراب ، ابو القاسم الزمخشري )55  -53المفتاح في الصرف ، عبد القاهر الجرجاني )
 (  .  64- 1/56( ، النحو الوافي ، عباس حسن )4/5( ، شرح الرضي على الكافية )23  - 22/ 1لك )عقيل على الفية ابن ما
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 ( .  216- 215/ 2(  كتاب العين ، مادة )عدو( ) 13)
 ( .  15/33( لســـان العرب ، مادة  )عدى( )14)
 ( .  34/ 1( الكتاب ، )15)
 ( .328-325/  1( ينظر: اللمحة في شرح الملحة ، ابن الصائغ  ) 16)
 (. 1/34( ، وينظر: جامع الدروس العربية ، مصطفى بن محمد سليم الغاليينى )2/146( شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك )17)
( ، المفصل في صنعة االعراب 54-51( ، اللمع في العربية )190  -172/  1(  ينظر : االصول في النحو ، ابو بكر ابن السراج )18)
(341- 342 . ) 
 (. 39/ 1(  الكتاب )19)
 ( . 279/ 1(  شرح الكتاب للسيرافي)20)
(  ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك  ، بدر الدين  632/ 2(  ، وينظر: شرح الكافية الشافية )188/ 3(  المقتضب )21)

 ( .  1/35( ، جامع الدروس العربية )2/626المرادي )
 ( .  1/171(  ينظر: االصول في النحو  ) 22)
 ( .188/  3( ، المقتضب )37- 34/  1( ، وينظر: الكتاب )341في صنعة االعراب  ) (  المفصل 23)
 (. 148/  2( ، شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك)33(، اللمع في العربية )177/ 1( ينظر: االصول في النحو )24)
 (  10-2/5( ينظر : النحو الوافي )25)
 يختص بالفعل المجرد فقط [ ( مالحظة : ] هذه االفعال التخص موضوع البحث النه 26)
 ( .    189/  3( المقتضب )27)
 ( . 620/  2( ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك ) 28)
 (.34/ 1( جامع الدروس العربية )29)
أحمد بن محمد ( ، وشـــذا العرف في فــن الصرف ،  88/  2( ينظر: ضياء السالك الى اوضح المسالك ، محمد عبد العزيز النجار ) 30)

 ( . 38الحمالوي )
 ( . 153/ 2( النحو الوافي  )31)
 ( . 5/ 3( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جالل الدين السيوطي ) 32)
 (.    64( ، المفتاح في الصرف )170/ 1( ينظر: االصول في النحو )33)
 ( . 150/ 13احمد االزهري الهروي ، مادة )لزم( ، )( ، وينظر : تهذيب اللغة ، محمد بن 7/372(  كتاب العين ، مادة )لزم( ، ) 34)
 (. 12/54( ، وينظر : لسان العرب  ، مـادة )لزم( )826/ 2(  جمهرة اللغة ، مادة )زلم( ) 35)
 ( .  245/ 5( مقاييس اللغة ، احمد بن فارس القزويني ، مادة )لزم( )36)
 ( . 33/ 1(  الكتاب ، )37)
 (. 325/  1( اللمحة في شرح الملحة )38)
 (.  1/46( ينظر : جامع الدروس العربية )39)
 ( .  150-149/ 2(  شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك )40)
 (. 439/  1ور الدين اأُلْشُموني الشافعي )( ينظر: شرح االشموني اللفية ابن مالك ، ن41)

 ( . 19ينظر : تعدي الفعل ولزومه في صحيح البخاري ، عوني ادريس ، رسالة ماجستير، كلية االداب الجامعة االسالمية ، )  (42)
 (.  3/187( ، و المقتضب )36-1/34( ينظر: الكتاب )43)
( ، اوضح  1/299زجاجي الشرح الكبير ،أبو الحسن ابن عصفور ) (  و شرح جمل ال171- 169/  1(  ينظر: االصول في النحو )44)

(  ، مغني اللبيب 465-464/  1( ، شرح التصريح على التوضيح على الفية ابن مالك ) 177/ 2المسالك الى الفية ابن مالك، ابن هشام ،)
 ( .   90/ 2مد عبد العزيز النجار )( ، ضياء السالك الى اوضح المسالك ، مح676-674عن كتب االعاريب ،جمال الدين ابن هشام ) 
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 ( . 170- 1/169( االصول في النحو ) 45)
( ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك 57  -56( ، وينظر: المفتاح في الصرف ) 632-630/  2( شرح الكافية الشافية )46)
(2/621 - 622 .) 
 (. 155 -154/ 2( ، النحو الوافي)47- 1/46العربية)(  وينظر: جامع الدروس 325/ 1( اللمحة في شرح الملحة )47)
 (  440- 439/  1( ، وينظر: شرح االشموني على الفية ابن مالك ، نور الدين االشموني )149/  2( شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك)48)
 ( . 7-  6م ، )ص 1987جدة ، ( ينظر: قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي ، ابو أوس ابراهيم الشمسان ، مطبعة المدني ،  49)
 ( . 180( ، شرح جمل الزجاجي)1/256( ينظر: المقتضب )50) 

 ( . 4/104الكتاب ) (51)
( ، اوزان االفعال ومعانيها،هاشم طه  688/ 2( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، أبو العباس الفيومي الحموي، الخاتمة )52)

 ( . 23- 22شالش )
( ، المنهج الصوتي للبنية  104-2/99( ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،جالل الدين السيوطي ) 37-36الصرف )  ( ينظر: المفتاح في 53)

 (. 66-65العـــربية رؤية جديدة في الصـرف العربي ، د. عبد الصبور شاهين )
 ( . 57- 56(  تصيح  الفصيح وشرحه ، أبو محمد  بن درستويه ابن المرزبان  )54)
 ( . 2/43زهر في علوم اللغة وأنواعها ) (  ينظر: الم55)
( ، ينظر: تهذيب اللغة ، مادة )أجا(  42/  1( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، مادة )جيأ( )56)
 ( . 594- 1/593( ، معجم متن اللغة ، أحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي بدمشق( ، مادة )جاء( )11/158)
 ( . 28(  ، اوزان االفعال ومعانيها )21( ، شــذا العرف في فـن الصـرف )34-33( تصحيح الفصيح وشرحه )57)
(، تفسيـر السمعاني)تفسير  4/87( ينظـر: تفسير الوسيط للواحدي )الوسيط في تفسير القرآن المجيد( ، أبو الحسن محمد بن علي الواحدي )58)

المروزى   أحمد  ابن  منصور   ، )القرآن(  السعود  5/123السمعاني  بن  محمد  ابو   ، القرآن(  تفسير  في  التنزيل  )معالم  البغوي  تفسير   ،  )
 ( . 7/230البغوي)

 (. 8/107( ينظر : الموسوعة القرآنية خصائص السور، المؤلف: جعفر شرف الدين) 59)
 ( .  1/262( مقاييس اللغة ، مادة )بطش()60)

 ( . 1/342( ، ينظـر: جمهرة اللغة ، مادة )بشط()6/240)بطش()( كتاب العين ، مادة (61
( ، ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس ، محم د بن عبد الرز اق الحسيني، الملق ب بمرتضى،  11/218تهذيب اللغة ، مادة )شطب()  (62)

 ( .17/82الزَّبيدي ، مادة )بطش()
 ( .33( تصحيح الفصيح وشرحُه )63)
 (. 3/209( ، اعراب القران الكريم ، أحمد عبيد الدعاس واخرون ) 4/425معاني القران واعرابُه، أبو إسحاق الزجاج )( ينظـر: 64)
 ( .  274/ 4( تفسير الزمخشري ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ، أبو القاسم الزمخشري جار هللا )65)
( ، صفوة التفاسير ، محمد علي  4/85لقران ، ابو جعفر النحاس ) ( ، اعراب ا274/ 4( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )66)

 ( .  160/ 3الصابوني )
( ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، 16-7/15( ، ينظر : تهذيب اللغة ، مادة )خ ق ل( )4/151( كتاب العين ، مادة )خلق()67)

 ( .1471-1470/  4مادة )خلق( )
 (.535/ 4(، ينظر: المحكم والمحيط االعظم ، ابو الحسن بن سيده المرسي  ، مادة)خ ق ل()1/618( جمهرة اللغة ،مادة)خ ق ل()68)
 (.  36(  ، المفتاح في الصرف )33(  ينظر:  تصحيح الفصيح وشرحُه )69)
ر الخازن )لباب ( ، تفسي91/  4( ، تفسيرالوسيط الواحدي )21/51( ينظر: تفسيرالطبري)جامع البيان في تأويل القرآن( أبو جعفر الطبري )70)

 ( . 148/ 6التأويل في معاني التنزيل( عالء الدين علي بن ابراهيم البغدادي الشهير بالخازن)
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( ، تاج العروس من  6/543( ، المحكم والمحيط واالعظم)364/ 2( ، ينظر : مقاييس اللغة )  5/201( كتاب العين ، مادة )ذوق( ) 71)
 ( . 326/ 25جواهر القاموس )

 ( . 211/  1نير في غــريب الـشرح الكبير ، ابو العباس احمد بن محمد الحموي)( المصباح الم72)
 ( .  809( كتاب الكليات أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )73)
(  8/357( ، تفسير الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسير القرآن( أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي)69-65/ 21( ينظر: تفسير الطبـري )74)
. 

 ( . 4/283الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (75)
 ( .           1/245( ، ينظر : جمهرة اللغة ، مادة)وقي()239/ 5( كتاب العين ، مادة )وقي()76)
 ( . 15/404( ، ينظر : لسان الـعـــــــرب )6/131(  مقاييس اللــــغة ، مادة )وقي() 77)

 ( .  31( ، ينظـر : اوزان االفعال ومعانيها )2/43( المـزهر في علوم الغة وانواعها )(78
النعماني  10/526( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )79) الدمشقي  اللباب في علوم الكتاب ، أبو حفص سراج الدين  ( ، ينظر: 
 ( .  944لبقاء الحنفي )( ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، ابو ا19/476)
( ، البحر المديد في تفسير القران المجيد، أبو العباس أحمد بن 3/274( ، تفسير السمرقندي ) 69- 21/65( ينظر : تفسير الطبـري )80)

 ( .  165/ 3( ، صفوة التفاسير )5/296محمد األنجري الفاسي الصوفي  )
 ( . 1929/  5ح تاج اللغة وصحاح العربية ، مادة )رحم()( ، ينظر: الصحا2/498( مقاييس اللغة ، مادة )رحم( ) 81)
 ( . 523/ 1( ، ينظر : جمهرة اللغة مادة )حرم( )224/  3( كتاب العين مادة )رحم( )82)
  36( ،  المفتاح في الصرف )72- 1/71( ، شرح شافية ابن الحاجب، ركن الدين األستراباذي )56( ينظر: تصحيح الفصيح وشرحُه )83)
- 37 .) 
( ، التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن  238/  7ر: تفسير ابن كثير)تفسير القران العظيم( ابو الفداء بن كثير القريشي الدمشقي )( ينظ84)

 (  . 313/ 25عاشور التونسي)
ومه ، أبو محمد ( ، ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون عل8/355( تفسير الثعلبي )85)

 ( . 6749/  10مكي األندلسي القرطبي المالكي )
 ( . 134/  1( ، ينظر : مقاييس اللغة ، مادة )امن()388/ 8(  كتاب العـيـــن ،مادة )أمن()86)
رب )امن(  ( ، لسان الـعـ2071/  5( ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، مادة )أَمَن( )367/  15(  تهذيب اللغة ، مادة )أمن( ) 87)
(13  /21 . ) 
 ( . 28(  ، اوزان االفعال ومعانيها )21( ، شــذا العرف في فـن الصـرف )34(  ينظر: تصحيح الفصيح وشرحه )88)
 (.  371/  26(  تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ، الشيخ محمد األميـن الهرري الشافعي )89)
( ، تفسير  426/  4( ، ينظر: معاني القران واعرابه للزجاجي )3/257(  تفسير بحر العلوم ، أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي )90)

 ( .    4/657( ، تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني )8/352الثعلبي )
( ، ينظر : تفسير القـرطبي )الجامع ألحكام القرآن( أبو عبد هللا محمد شمس الدين  5/71فسيـر الكتاب العـزيــز )(  المحرر الوجيز في ت91)

 ( . 135/ 16القرطبي )
 ( .  65/ 18(  تفسير التحرير والتنوير )92)
 ( .  22( ، وينظر: شذا العرف في فن الصرف ) 28-27(  اوزان االفعال ومعانيها  )93)
 ( . 417/ 5ادة )بكى( )(  كتاب العين م94)
/  14(، لسان العرب مادة)بكى( )1/285( ، ينظر: مقاييس اللغة مادة)بكي()6/2284( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة)بكي( )95)

82 -83 ) 
 (  8/353( ، تفسير الثعلبي ) 4/426( ، معاني القران واعرابه للزجاج )37/ 8البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان أثير الدين األندلسي )   (96)
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 ( . 140( ، ينظر: وظيفة الصورة الفنية في القران ، عبد السالم أحمد الراغب)9/126اعراب القران وبيانه )  (97)
مادة)قول( 98) اللغــة  تهذيب  مادة)قول()9/230)   (  العـين  كتاب  ينظر:   ، العربية 212-213/ 5(  وصحاح  اللغة  تاج  ،الصحاح   )

 (  . 5/1806مادة)وقي()
 ( . 21( ، شذا العرف في فن الصرف )33( ينظر: تصحيح الفصيح وشرحُه  ) 99)
 ( . 369/ 26ن )( ، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآ9/122( ينظر: اعراب القران وبيانه )100)
( ، تفسير روح البيان ، ابو الفداء 5/195( ، تفسير الثعالبي ) 87/  4( ، تفسيرالوسيط للواحدي ) 22/ 21( ينظر: تفسير الطبري )  101)

 ( . 282/ 5( ، تفسير البحر المديد )407- 400/ 8المولى )
 ( .  2/245كتاب العين مادة )علو()  (102)

 (.  950/ 2( ، جمهرة اللغة )3/287( ، ينظر : الكتاب لسيبويه )89  – 83/ 15(  لسان العرب مادة)عال() 103)
 (. 21(، شذا العرف في فن الصرف ) 42( ، المفتاح في الصرف)71-1/70( ينظر: شرح شافية ابن الحاجب )104)
 (. 26/370( ، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )125- 124/ 9(  ينظر: اعراب القران وبيانه )  105)
 ( .2/303(  تلخيص البيان في مجازات القران ، الشريف الرضى )106)
(  270/  3( ، بحر العلوم )30/  21( ،  تفسير الطبري )820/  3(  ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان ، أبو الحسن مقاتل بن سليمان )107)

 ( .   5/71، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)
 ( .  295/ 8ـري( )( كتـــاب العين مادة )مـ108)
/  15( ، تهذيب اللغة )مرا() 10/314( ، ينظر : المحكم والمحيط االعظم مادة )مري() 278  -275/  15( لســـان العرب مادة )مــرا()109)

204 . ) 
المازني )57- 56( ينظر : تصحيح الفصيح وشرحُه )110) ( ،   188- 187( ، المنصف البن جني، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان 

 (.  22  - 21( ، وشذا العرف في فن الصرف ) 42ح في الصرف )المفتا
 ( .  3/212( ،  اعراب القران للدعاس )9/135( ينظر: اعراب القران وبيانه )111)
/  21( ، تفسير الطبري )103/ 3( ، معاني القران للفراء ، ابو زكريا بن منظور الديلمي )825/  3( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )112)

 ( .  356/ 8( ، تفسير الثعلبي)5/78القران واعرابه للزجاج )( ، معاني 63
 ( .  262/ 7(  كتاب العين ، مادة )لبس()113)
( ، المحكم والمحيط 202/ 6(  )974- 3/973( لســـان العرب مادة )لبس( ، ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، مادة )لبس( )114)

 ( . 510/ 8االعظم مادة )لبس()
 ( . 72/ 1شافية ابن الحاجب )(  شرح 115)
( ،  27/665( ، تفسير الرازي)مفاتيح الغيب التفسير الكبير(، أبو عبد هللا محمد فخر الدين الرازي )9/213( ينظر: تفسير الماتريدي)116)

 (. 136 /9( ، اعراب القران وبيانه )405/  26( ، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )3/295تفسير النسفي )
 ( . 317/ 25( ينظر : التحرير والتنوير) 117)

 


