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 يف سورة اجلمعة اجملردة أبنية األفعال
 الجخيدي ىالة فخخي أحسج سميسان

 كمية التخبية لمعمػم اإلندانية / جامعة السػصل
Haaallfakh@gmail.com 
haalafakhri@yahoo.com 

 
 
 

 ( وعمى الو وصحبو الى يػم الجيغ .الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى خيخ السخسميغ دمحم )
 أما بعج :

الشػاحي كافة ، مشيا يعخف أصميا ووزنيا الرخفي والحخوف فإنَّ لبشاء الكمسة في المغة العخبية أىسية بالغة مغ 
االصمية مغ الحخوف السديجة ، فزاًل عغ معخفة اصل حخوف العمة كسا في الػاو والياء واليسدة بالخجػع الى جحر 

في  السجخدة الكمسة . ومغ ىحا السشصمق بجأنا بكتابة ىحا البحث الستػاضع الحي بيغ أيجيشا لجراسة أبشية االفعال
سػرة الجسعة ندأل السػلى التػفيق والدجاد والعسل الرالح والشافع في الجنيا واالخخة ، وندألو األجخ لكل  مغ 

 يشتفع بيحا العسل الستػاضع ومشو التػفيق .

 :السمخص 
قداميا بعج التػكل عمى هللا والحسج ، بجأنا بكتابة ىحا البحث الستػاضع حيث بجأنا بعخض مخترخ ألبشية االفعال وا
 لسجخدةا وأوزانيا الرخؼية ثع تبعشاه بعخض مخترخ ؼيسا يتعمق بالدػرة وذكخ فزميا ، ومغ ثع فتحشا باب االفعال

والفعل السعتل ثع قدسشا الفعل الرحيح الى الرحيح الدالع ،  وقدسشاىا الى الفعل الرحيح  التي وردت في الدػرة
قدسشا الفعل السعتل الى السعتل السثال ثع السعتل األجػف وأخيخًا السزعف . ثع الرحيح السيسػز ثع الرحيح ثع 

ومزارعو مع بابو ووزنو عمى كل فعل مغ االفعال بحكخ ماضيو  في القػل وفرمشا الحجيث السعتل الشاقز .

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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عتسجنا . وا  ثع ذكخ معشاه في اآلية الكخيسة ، عمقات الفعل الرخؼية ثع ذكخنا أصل الفعل لغػيًا ومعشاه الرخفي  وم
                                         . والمغػية ومجسػعة مغ كتب التفاسيخفي ذلظ عمى السرادر الرخؼية 

     

 
 :أبشية األفعال

 عمى قدسيغ : في المغة العخبية يقدع الفعل

 األول : الفعل الرحيح ، والثاني الفعل السعتل .

 الرحيح ؼيقدع عمى :أما الفعل 

 أ/ الرحيح الدالع       ب/ الرحيح السيسػز      ج/ الرحيح السزعف

 والسعتل يقدع عمى :

أ/ السثال                 ب/ األجػف                ج/ الشاقز     د/ المؽيف بقدسيو السقخون 
 والسفخوق .

 :الفعل الثالثي 

 : ستة أوزان السجخد لمفعل الثالثي

 . )َفَعل ـ َيْفُعل( يشرخـ باب نرخ -1

 . )َفَعل ـ َيْفِعل( يزخبـ باب ضخب -2

 . )َفَعل ـ َيْفَعل( يفتحـ باب فتح -3

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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 . )َفِعل ـ َيْفَعل( يفخحـ باب فخح -4

 . )َفُعل ـ َيْفُعل( يكخمـ باب كخم -5

 . )َفِعل ـ َيْفِعل( يحدبـ باب حدب -6

،  ، فأكثخ األبػاب أفعااًل باب نرخ، فزخب كثخة األفعال في كل بابوىحا التختيب لألوزان يتجرج حدب 
 ، فكخم. وأقميا باب حدب. ، ففخح ففتح

  :الجسعة  سهرة
ا مقرػدىا بيان مدسى الرف بجليل ىػ أوضح شخائع الجيغ وأوثق عخى اإلسالم وىػ الجسعة التي اسسي

اإلؾبال عمييا وىػ التجخد عغ غيخىا واالنقصاع لسا تساع فييا وإيجاب مبيغ لمسخاد مشيا مغ فخضية االج
عميو في الجياد وغيخه في العدخ واليدخ  لخصبة عسغ بعث لمتدكية باالجتساعوقع مغ التفخق حال ا

والسشذط والسكخه ، واسسيا الجسعة أندب شيء فييا ليحا السقرج بتجبخ آياتو وتأمل أوائمو وغاياتو ، الحاثة 
 . (1) جتساع ، والحاممة عمى دوام اإلؾبال عمى السدكي والحب لو واالتباععمى قػة التػاصل واال

وىي مجنية وذكخ الشقاش قػال إنيا مكية وذلظ خصأ مسغ قالو ألن امخ الييػد لع يكغ اال بالسجيشة وكحلظ 
امخ الجسعة لع يكغ قط بسكة أعشي إقامتيا وصالتيا واما امخ االنفزاض فال مخية في كػنو بالسجيشة 

رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع( حيغ ندلت سػرة الجسعة  اش عغ أبي ىخيخة قال كشا جمػسا عشجوذكخ الشق
والدػرة انسا تعالج أن تقخ في أخالد الجساعة  . (2)وىحا ايزا ضعيف ألن أبا ىخيخة إنسا أسمع أيام خيبخ

وأن ىحا فزل مغ هللا عمييا وأن  يسانيةالسدمسة في السجيشة أنيا ىي السختارة أخيخا لحسل أمانة العقيجة اإل
مشة كبخى تدتحق االلتفات والذكخ، وتقتزي كحلظ  - وىع العخب -بعثة الخسػل األخيخ في األمييغ

تكاليف تشيس بيا السجسػعة التي استجابت لمخسػل ، واحتسمت األمانة وأنيا مػصػلة عمى الدمان غيخ 
حه البحرة وتستج . بعج ما نكل بشػ إسخائيل عغ حسل ىحه األمانة مقصػعة وال مشبتة ، فقج قجر هللا أن تشسػ ى

وانقصعت صمتيع بأمانة الدساء وأصبحػا يحسمػن التػراة كالحسار يحسل أسفارا، وال وضيفة لو في إدراكيا ، 
 وال مذاركة لو في أمخىا! تمظ ىي الحؿيقة الخئيدية التي تعالج الدػرة إقخارىا في قمػب السدمسيغ. مغ كان
مشيع في السجيشة يػمحاك عمى وجو الخرػص ، وىع الحيغ ناط هللا بيع تحقيق السشيج اإلسالمي في 

 .(3)صػرة واقعة . ومغ يأتي بعجىع مسغ أشارت إلييع الدػرة ، وضستيع إلى الدمدمة السستجة عمى الدمان 
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 . وىي سبعسائة وعذخون حخفا، ومائة وثسانػن كمسة، وأحجى عذخ آية
 :فزمها 

 وردت عجة أحاديث في ذكخ فزل سػرة الجسعة مشيا : 
: حّجثشا أبػ معاذ  : حّجثشا سميسان قال : أخبخنا مكي قال : أخبخنا مػسى قال أخبخنا أبػ عسخو الفخاتي قال

قال:  ()عب عغ الشبي عغ أبي عرسة عغ زيج العسي عغ أبي نرخة عغ ابغ عباس عغ أبي بغ ك
مغ قخأ سػرة الجسعة كتب لو عذخ حدشات بعجد مغ ذىب الى الجسعة مغ مرخ مغ أمرار السدمسيغ »

 . (4) «ومغ لع يحىب
ِإْذ ندلت عميو ُسػَرُة اْلُجُسَعِة، َفَمسَّا َقَخَأ: َوآَخِخيَغ ِمْشُيْع َلسَّا  ()َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَل: ُكشَّا ُجُمػًسا ِعْشَج الشَِّبيِّ و 

ِ َفَمْع ُيَخاِجْعُو الشَِّبيُّ  َتْيِغ َأْو َثاَلًثا، َقاَل: َوِفيَشا ()َيْمَحُقػا ِبِيْع َقاَل َرُجٌل: َمْغ َىؤاَُلِء َيا َرُسػَل َّللاَّ َحتَّى َسَأَلُو َمخَّ
؟ َقاَل: َفَػَضَع الشَِّبيُّ َسْمَساُن اْلَفارِ  يَساُن ِعْشَج الثَُّخيَّا َلَشاَلُو ِرَجاٌل »َيَجُه َعَمى َسْمَساَن، ُثعَّ َقاَل:  ()ِسيُّ َلْػ َكاَن اإْلِ
 .  (5) «ِمْغ َىؤاَُلءِ 

  : األفعال في الدهرة

 الفعل الرحيح. 1 

 . الفعل الرحيح الدالم أ

 ( َبَعثَ * الفعل )

يِّيَن َرُسهًل  قػلو تعالى :  2/ ُهَه الَِّحي َبَعَث ِفي اأْلُمِّ

 ، مغ الباب الثالث ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ َيْفَعل(  ، (َيْبَعثُ  –َبَعَث )ثالثي صحيح ماضيو ومزارعو 
والفعل متعٍج بشفدو لكل شيٍء يشبعث ومتعٍج بالباء لكل شيٍء ال يشبعث بشفدو مثل الكتاب واليجاية يقال 

َثاَرُة. َوُيَقاُل: َبَعْثتُ " (6) هللا رسػاًل " ويقال: "بعثت بالكتاب""بعث   اْلَباُء َواْلَعْيُغ َوالثَّاُء َأْصٌل َواِحٌج، َوُىَػ اإْلِ
 . (7) الشَّاَقَة: ِإَذا َأَثْخَتَيا

  103/اأْلَْعَخاف:ُثمَّ َبَعْثَشا ِمن َبْعِجِهم مُّهَسى  : ومشو قػلو تعالى حياءاإلرسال سػاء كان لأل والبعث 
ومشو قػلو تعالى :  بعث مغ في القبػر وسسي يػم الؿيامة بيػم البعث مػات يػم البعث ؼيقال، أو لأل

:ْحَسُن َوَصَجَق اْلُسْخَسُمهَن / يذ والبعث  ، (8 ) 52َقاُلها َياَوْيَمَشا َمْن َبَعَثَشا ِمْن َمْخَقِجَنا َهَحا َما َوَعَج الخَّ
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،  56لبقخة:ُثمَّ َبَعْثَشاُكْم ِمْن َبْعِج َمْهِتُكْم َلَعمَُّكْم َتْذُكُخوَن / ااإلحياء أي إحياء هللا السػتى قال تعالى : 
)ِإن لمفتشة َبْعثات وَوَقفات َفسغ اْسَتَصاَع َأن َيُسػت ِفي َوقفاتيا َفْميْفَعل( . : )بعثات( في حجيث ححيفة   و

انبعث عمى اإلسخاع ، ومشو قػليع  البعث يجلو  . (9) . وكّل َشْيء أثخَتو فقج بعثَتو ـَْيجاتَأي إثارات و 
  (10)ؼيقال تبّعث مشي الِذْعَخ أي انبعث كانو سارفي الديخ أي أسخع ، ويجل مزعفو تبّعث عمى الديخ 

بعث يبعثو بعثا  .وثسة معشًى أخخ لمبعث وىػ االثارة ؼيقال : بعثت اْلَبِعيخ فانبعث َأي أثختو فثار ، 
و أرسمو مع غيخه ويتعجى الفعل بشفدو وقج يتعجى بغيخه فيتعجى بشفدو اذا كان لو أرسمو وحجه وبعث ب

ال يشبعث بشفدو  السجيء أو وأما إن لع يكغ لو القجرة عمىالقجرة عمى السجيء يقال : بعث هللا الخسػل 
وقج فخق العدكخي بيغ البعث واإلرسال  .تعجى إليو بالباء ؼيقال بعثت بوكالكتاب واليجية فإن الفعل ي

بقػلو : انو يجػز أن يبعث الخجل الى اآلخخ لحاجة تخرو دونظ ودون السبعػث اليو كالربي تبعثو 
.  (11) الى السكتب فتقػل : بعثتو وال تقػل ارسمتو الن االرسال ال يكػن اال بخسالة وما يجخي مجخاىا

أفادت )فييع( معشى السكػث بيشيع بالخسالة أي رسػال ال ل ويجل البعث في اآلية الكخيسة عمى اإلرسا
: أن هللا  والسعشىسالكة يبمغيا إلى القػم ويغادرىع ، يفارقيع فميذ مارا بيع كسا يسخ السخسل بسقالة أو ب

 . (12) أقام رسػلو لمشاس بيغ العخب يجعػىع ويشذخ رسالتو إلى جسيع الشاس
 * الفعل )َتَخَك( 

ها ِإَلْيَها َوَتَخُكهَك َقاِئًسا قػلو تعالى :  11/َوِإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهًها اْنَفزُّ
التَّاُء َوالخَّاُء ثالثي صحيح ماضيو ومزارعو )َتَخَك ـ َيْتُخُك( مغ الباب األول ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ َيْفُعُل( 

ْيِء،  َواْلَكافُ   . (13) َوُىَػ ِؾَياُس اْلَباِب، َوِلَحِلَظ ُتَدسَّى اْلَبْيَزُة ِباْلَعَخاِء َتِخيَكةً : التَّْخُك التَّْخِمَيُة َعِغ الذَّ

، والتخك ىػ إبقاء الحكخ الحدغ ومشو  (14) وىي العانذ التخيكة مغ الشداء التي تتخك فال يتدوجيا أحجو 
78الخخين/ الرافات :  ُهُم اْلَباِقيَن َوَتَخْكَشا َعَمْيِه ِفىقػلو تعالى : 

والتخك اسقاط الفخض يقال : .  (15) 
وتخكة ىي السال الحي يخمفو السيت  .( 16) فيػ اسقاط لسا ثبت شخعاً تخك ركعة مغ الرالة اذا لع يأت بيا 

، يقال  والتخائظ بقايا الخوضة.  (17): ىػ السال الرافي عغ أن يتعمق حق الغيخ بعيشو  وفي االصصالح
التخك  إنّ  . وقج فخق العدكخي بيغ التخك والتخمية بقػلو : " (18) : رعػا الكأل وتخكػا مشو تخائظ أي بقايا

ادا وقجر عمييسا سا السباشخ وقال بعزيع كل شيء تزعشج الستكمسيغ فعل أحج الزجيغ المحيغ يقجر عميي
. والتخك عشج العخب تخميف حل القجرة ...احجًا وكان يحالن مبقجرة واحجة مع كػن وقت وجػدىسا وقتًا و 

الذي في السكان الحي ىػ ؼيو واالنرخاف عشو وليحا يدسػن بيزة الشعامة اذا خخج فخخيا تخيكة الن 
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الستكمسيغ تخك االمخ والتخمية عشج  .... الشعامة تشرخف عشيا والتخيكة الخوضة يغفميا الشاس وال يخعػنيا
اي ال مانع لو مشو ، شبو  خالفو ويقػلػن القادر مخمى بيشو وبيغ مقجورهبالذيء والخغبة ؼيو والشيي عغ 

صمى )عمى التخمي عشو يجل في اآلية الكخيسة  والتخك .( 19)"  بسغ ليذ معو مػكل يسشعو مغ ترخفاتو
 . (20)في خصبة الجسعة  (هللا عميو وسمع

 

 (َحَسلَ * الفعل )
ُمها التَّْهَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِسُمهَها َكَسَثِل اْلِحَساِر َيْحِسُل َأْسَفاًرا قػلو تعالى :   . 5/َمَثُل الَِّحيَن ُحسِّ
اْلَحاُء ل( مغ الباب الثاني ، وزنو الرخفي  )َفَعَل ـ َيْفعِ  َيْحِسُل( – َحَسلَ ومزارعو )ماضيو  ثالثي صحيح

ُم َأْصٌل َواِحٌج َيُجلُّ  ْيءِ  َواْلِسيُع َوالالَّ ْيَء َأْحِسُمُو َحْساًل  َعَمى ِإْقاَلِل الذَّ : َما َكاَن ِفي  . َواْلَحْسلُ  . ُيَقاُل َحَسْمُت الذَّ
. َفَسْغ َقاَل َحاِمٌل َقاَل َىَحا َنْعٌت اَل َيُكػُن ِإالَّ ِلْْلَِناِث.  . ُيَقاُل اْمَخأٌَة َحاِمٌل َوَحاِمَمةٌ  َبْصٍغ َأْو َعَمى َرْأِس َشَجخٍ 

 . (21) َوَمْغ َقاَل َحاِمَمٌة َبَشاُه َعَمى َحَسَمْت َفِيَي َحاِمَمةٌ 
: ما ُيْحَسُل عميو مغ  . والُحْسالن . ويكػن الُحْسالن أْجخًا لسا ُيْحَسل والفعل َحَسَل َيْحِسُل َحْساًل وُحْسالناً 

ةً  وابِّ في الِيَبة خاصَّ مو أمخًا فسا يتحسل َيَتَحسَّل: إني أَلحِسُمو عمى أمٍخ فسا  . وتقػل الجَّ ، وإنو  ، وُأَحسِّ
فاعة والحاجة، وَتَحسَّمْ  ، وَحسَّْمُت ُفالنًا ُفالناً  ليتحسل الرشَّيعَة واإِلحدان . وَتحاَمْمُت في  ُت بو عميو في الذَّ

ْمُتو ُأُمػري وُحػ  الذيء إذا َتَكمَّْفُتو عمى َمَذقَّةٍ  : وَمغ لع َيَدْل  ، قال ائجي. واسَتْحَسْمُت فالنًا نفدي أي َحسَّ
، والِحْسل ما عمى الطَّْيخ،  : ما في الَبْصغ . والَحْسل يدَتْحِسُل الشاَس نفدو . وَحَسْمُت عشو أي َحمُسْتُ عشو

َجخ ؼيقال َجخ  . وَبعٌس يقػل ، وما َبَصغ فيػ َحْسلٌ  : ما َضَيَخ فيػ ِحْسل وأما َحْسُل الذَّ : َحِسْل الذَّ
َوَحَسَل ِبَجْيٍغ َوِدَيٍة َحَساَلًة  . (22)، وما كان بائشًا فيػ ِحْسل  : ما كان الزمًا فيػ َحْسل ػلػن ويحَتجُّػن ؼيق

ِبَسْعَشى َعِمَقْت  ِباْلَفْتِح َواْلَجْسُع َحَسااَلٌت َفُيَػ َحِسيٌل ِبِو َوَحاِمٌل َأْيًزا َوَحَسَمْت اْلَسْخأَُة َوَلَجَىا َوُيْجَعُل َحَسَمْت 
ي والحسػلة األبل يقال : ومخت الحسػلة وىي اإلبل الت . (23)َفَيَتَعجَّى ِباْلَباِء َؼُيَقاُل َحَسَمْت ِبِو ِفي َلْيَمِة َكَحا 

. ومخت وعمييا حسػل وحسػلة أي أحسال ،  142َوِمَن اأْلَْنَعاِم َحُسهَلًة َوَفْخًشا / األنعام:يحسل عمييا 
.  : احتسمتو عمى مذقة ، كانت فييا نداء أو لع تكغ ، وتحاممت الذيء ومخت الحسػل أي اليػادج

حق و  العسل بسا في الكتاب الكبيخ عمىوالحسل في اآلية الكخيسة يجل  . (24): لع يعجل  فالنوتحامل عمّي 
 . (25) يا مغ أداء حقيا، والعسل بسػجبياحسم

 (َذَكخَ * الفعل )
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 10/َواْذُكُخوا َّللاََّ َكِثيًخا َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحهنَ   قػلو تعالى :
الحال  َيْحُكخ( مغ الباب األول ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ َيْفُعل( .ثالثي صحيح ماضيو ومزارعو )َذَكَخ ـ 

التي ولجت ذكخا. والسحكار: التي تمج الحكخان   : فالسحكخ.  ، عشيسا يتفخع كمع الباب ء أصالنوالكاف والخا
ْكُخ: الحفظ لمذيء تحكخهو  . (26) عادة كُخ: جخي الذيء عمى لدانظ ، وىػ مشي عمى ذكخ الحِّ ، تقػل  . والحِّ

،  والِحْكُخ والِحْكخى   . : خالف التأنيث . والتحكيخ : جّيج الِحْكِخ والِحْفظِ  ورجل ِذكِّيخٌ .  جخى مشو ِذكخ
كْ . بالكدخ: خالف الِشْديانِ  َوِإنَُّه َلِحْكٌخ َلَك َوِلَقْهِمَك َوَسْهَف  :، قال تعالى  : الذخف والرػت خوالحِّ

ْكُخ: الكتاب الحي ؼيو تفريل الجيغ ، 43ُتْدَأُلهَن/الدخخف: :  . وكل كتاب لألنبياء: ِذكٌخ. والحكخ والحِّ
َكَخى  : الرالة ، أي . واألنبياء إذا حدبيع أمخ فدعػا إلى ذكخ هللا ، والثشاء الرالة، والجعاء : اسع  . والحِّ

،  وامخأة ُمَحكَّخة، ي ما إليو : الحكخة، ومغ أجمو سس ، وجسعو . والحََّكُخ معخوف ، والتحكيخ مجاوز لمتحكيخ
. والتحكخ:  . واالستحكار: الجراسة لمحفظ ، ]إذا كانت[ في خمقة الحََّكخ، أو شبيو في شسائميا وناقة محكخة

:  . وشخيق محكخ ذات ىػل : . وفالة محكار : ما ال ردع لو وذكػر الصيب . (27) شمب ما قج فات
والحكخ في اآلية الكخيسة يجل عمى الرالة والدعي ليا .  (28) : قج اشتّج ؼيو القتال . ويػم محكخ مخػف

َراَدِة َواْلَعَسلِ  َوَأنَُّو َيُكػُن ِفي اْلَسْذِي ِخفٌَّة َوِبَجارٌ  ْعُي ُىَػ ِبالشِّيَِّة َواإْلِ ْسَخاُع ِفي اْلَسْذيِ  . َوالدَّ  . (29) ، َوَلْيَذ اإْلِ
 * الفعل )َزَعَم(
ِإْن ُكْشُتْم  َياَأيَُّها الَِّحيَن َهاُدوا ِإْن َزَعْسُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَياُء ّلِلَِّ ِمْن ُدوِن الشَّاِس َفَتَسشَُّها اْلَسْهتَ ُقْل   قػلو تعالى :

 . 6َصاِدِقيَن/
الداء  ثالثي صحيح ماضيو ومزارعو )َزَعَع ـ َيْدُعع( مغ الباب األول ، وزنو الرخفي )َفَعل ـ َيْفُعل( .

.  واآلخخ التكفل بالذيء والقػل بال دليل ، : أحجىسا القػل مغ غيخ صحة وال يقيغ والعيغ والسيع أصالن
ا / َزَعَم الَِّحيَن َكَفُخوا َأْن َلْن ُيْبَعُثه  . وىحا القػل عمى غيخ صحة. قال تعالى: فاألول الدعع والدعع

، وىي  ومغ الباب الدعػم . شسع في غيخ مصسع، أي  : زعع في غيخ مدعع ومغ الباب 7:التغابن
 : " والشدعع التكحب وقال ابغ الدكيت . : الكحب . والتدعع فتػبط باأليجي الجدور التي يذظ في سسشيا

،  وناقة زعػم وشاة زعػم " ، أي َيْدُعُع ىحا أنَّو كحا وَيْدُعُع ىحا أّنو كحا ويقال لألمخ الحي ال ُيػَثق بو َمْدَععٌ 
واألصل  . . وفي قػل فالن مداعع : العيى والدعسػم.  ، فُتْػَبُط باأليجي ان ُيَذظُّ فييا َأِبيا ِشْخٌق أم الإذا ك
و الدََّعاَمُة أيزا  (الدعيع غارم  و الدَِّعيُع الكفيل وفي الحجيث ).  (30)  ، إذا كفل بو : زعع بالذيء اآلخخ

َسعِ  ، كَكِتفٍ  وِشػاٌء َزِععٌ  . (31) اْلَعَخب زاعسًا وُزَعْيساً سّست َوقج  الديادة و َزِعيُع القػم سيجىع ،  : كثيُخ الجَّ
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َيالِن عمى الشاِر، وأْزَععَ  ،  ، كَدَععَ  : أَخَح َيِصيبُ  المََّبغُ و ،  : أْمَكغَ  اأَلْمخُ و ،  ، وأشاعَ  : أْشَسعَ  َسخيُع الدَّ
ُل َنْبِتيا األرُض و  : وال  أي ، : ىحا وال َزْعَسَتَظ وال َزَعساِتظَ  ، وتقػلُ  الَعِييُّ المدانِ :  . والدَّعػمُ  : َشَمَع أوَّ

والدعع في األية الكخيسة يجل عمى اإلدعاء  . (32): الَحيَُّة  . والِسْدعاَمةُ  ، َتْحَىُب إلى َردِّ قػِلوِ  أَتَػىَُّع َزَعساِتظَ 
 . (33)بالكحب بإّن الييػد احباء هللا دون الشاس 

 (َعِممَ الفعل ) *
 9/َذِلُكْم َخْيٌخ َلُكْم ِإْن ُكْشُتْم َتْعَمُسهنَ   قػلو تعالى :

اْلَعْيُغ  ـ َيْفَعل( .اب الخابع ، وزنو الرخفي )َفِعَل ثالثي صحيح ماضيو ومزارعو )َعِمَع ـ َيْعَمع( مغ الب
ُم َواْلِسيُع َأْصٌل َصِحيٌح َواِحجٌ  ْيِء َيَتَسيَُّد ِبِو َعْغ َغْيِخهِ ، َيُجلُّ َعَمى َأَثٍخ  َوالالَّ ، َوِىَي  . ِمْغ َذِلَظ اْلَعاَلَمةُ  ِبالذَّ

ْيِء َعاَلَمًة  . ُيَقاُل: َعمَّْسُت َعَمى َمْعُخوَفةٌ   : عخفتو وعمست الذئ أعمسو ِعْمساً .  . َوَخَخَج ُفاَلٌن ُمْعِمًسا ِبَكَحاالذَّ
ار  والعالع ىػ الحي يعسل بسا يعمع ، : غمبتو بالِعمِع ، . وعاَلْسُت الخجل فَعَمْسُتُو أْعُمُسُو بالزع وأْعَمَع القرَّ

وعمستو الذئ ، فيػ ُمْعِمٌع .  : جعل لشفدو عالمة الذجعان . وأْعَمَع الفارُس  ، فيػ ُمْعِمٌع والثػب مْعَمعٌ  الثػبَ 
.  ، َواْلَجْسُع أَْعاَلمٌ  : الخَّاَيةُ  َواْلَعَمعُ . ويقال أيزًا َتَعمَّْع في مػضع اْعَمْع ،  ، وليذ التذجيج ىيشا لمتكثيخ فَتَعمَّعَ 
 : . َقاَلِت اْلَخْشَداءُ  . َوَجْسُع اْلَعَمِع أَْعاَلٌم َأْيًزا : ِخاَلُف اْلَسْجَيلِ  ، َوُكلُّ َشْيٍء َيُكػُن َمْعَمًسا : اْلَجَبلُ  َواْلَعَمعُ 

 َكَأنَُّو َعَمٌع ِفي َرْأِسِو َنارُ ِبِو ... َتْأَتعُّ اْلُيَجاُة َوِإنَّ َصْخًخا لَ 
َفِة اْلُعْمَيا َواْلَعَمعُ  قُّ ِفي الذَّ ْنَدانِ  . َواْلِؿَياُس َواِحجٌ  ، َوالخَُّجُل أَْعَمعُ  : الذَّ والعمع ىػ . (34) ، أِلَنَُّو َكاْلَعاَلَمِة ِباإْلِ

، واألول أخز مغ  : ىػ حرػل صػرة الذيء في العقل الحكساء، وقال  االعتقاد الجازم السصابق لمػاقع
، وصػل الشفذ إلى  : العمع ، وقيل : صفة راسخة تجرك بيا الكميات والجدئيات ، وقيل: العمع الثاني

: عبارة عغ صفٍة ذات  ، وقيل : عبارة عغ إضافة مخرػصة بيغ العاقل والسعقػل ، وقيل معشى الذيء
باعث عغ أحػال السػجػدات التي ال تفتقخ  عمعٍ ىػ  العمع اإلليي ، قائع بحاتو تعالىوالعمع القجيع  . صفة

 . (36)، وعميع  ، وعاّلم . ورجل عاّلمة ، نؿيس َجِيلَ  َعِمَع َيْعَمُع ِعْمساً و  . (35)في وجػدىا إلى السادة 
، ؼيححفػن  عمى الساء، يخيجون  : عمساء بشػ فالن . وقػليع : عذخ مغ ذى الحجة واألياُم السعمػماتُ 

: الخكيو  . والَعْيَمعُ  : الِحشَّاء . والعاّلُم بالزع والتذجيج : األثخ يدتجّل بو عمى الصخيق والسعمع. الالم تخؽيفا
.  : الحكخ مغ الزباع . والَعْيالمُ  : التار الشاعع والعيمع .: مغ العياليع الخدف  . وقال الكثيخة الساء

السعخفة والجراية بالذي اي ان  في االية الكخيسة يجل عمى عُ مْ والعِ  .(37) والجسع العػالع،  : الخمق والعالع
 . (38) تعمسػن مرالح انفدكع ومّزارىا عكشت
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 (َعِسلَ * الفعل )

َهاَدِة َفُيَشبُِّئُكْم ِبَسا ُكْشُتْم َتْعَسُمهنَ   قػلو تعالى : وَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالذَّ  8/ُثمَّ ُتَخدُّ
ثالثي صحيح ماضيو ومزارعو )َعِسَل ـ َيْعَسُل( مغ الباب الخابع ، وزنو الرخفي )َفِعَل ـ َيْفَعل( . العيغ 

، فيػ  : عسل يعسل عسال . قال الخميل ، وىػ عام في كل فعل يفعل والسيع والالم أصل واحج صحيح
،  : َمْرَجٌر ِمْغ َقْػِلَظ َعاَمْمُتوُ  َما ُعِسَل. َواْلُسَعاَمَمةُ : َأْجُخ  َواْلِعَساَلةُ  ، إذا عسل بشفدو عامل ; واعتسل الخجل

،   (39) ، َأْو َشيِّا َأْو َنْحَػهُ  ، َحْفًخا : اْلَقْػُم َيْعَسُمػَن ِبَأْيِجيِيْع ُضُخوًبا ِمَغ اْلَعَسلِ  . َواْلَعَسَمةُ  َوَأَنا أَُعاِمُمُو ُمَعاَمَمةً 
. والَيْعَسَمُة : الشاقة الشجيبة السصبػعة  . ورجٌل َعسػلٌ  عمى العسل، أي مصبػع  ورجل عسل بكدخ السيع

، وىػ عاممة  : حى مغ اليسغ . وعاممة ، وىػ دون الثعمب : ما يمي الِدشان . وعامل الخمح عمى العسل
النو والعسل اخز مغ الفعل  . (40) : َعسَّْمُت فالنًا عمى البرخة . يقال : تػليُة العسل . والتعسيل بغ سبأ

، ورّبسا أشِمَق عمى  َحَخَكُة البَجِن بُكمِّو َأو َبْعِزو العَسل، و  ِفعٌل بشػع مذّقٍة لحا قالػا اليشدب الى هللا تعالى
، لكّغ اأَلْسَبَق لمَفيِع اخِتراُصو  ، َأو الَقمب ، بالجاِرَحةِ  ، َفُيَػ إحجاُث أمٍخ َقػاًل كاَن َأو ِفعالً  َحَخَكِة الشَّفذِ 

و البعُس ِبَسا اَل يكػن َقػالً  بالجاِرَحة ، وُنػِقَر بأّن تخريَز الِفعِل ِبِو َأْوَلى مغ حيُث استعساُليسا  ، وَخرَّ
، َفسغ َحَمَف  ، َولَحا ُيعصُف َعَمْيوِ  : الَقػُل اَل ُيدّسى عَساًل ُعْخفاً  ، َوقيل : األَْقػاُل َواأْلَْفَعال ، َؼُيَقال ُمتقاِبَمْيغ
ُتُو َأْي ، َواْسَتْعَسمْ  (41) : التحقيُق أّنو اَل يجخُل ِفي العَسِل والِفعِل إاّل َمجازاً  ، َوقيل ، اَل َيْحَشث َفَقالَ  اَل يعسلُ 

ُيَعجُّ َلُو َوَعاَمْمُتُو ِفي َواْسَتْعَسْمُت الثَّْػَب َوَنْحَػُه َأْي أَْعَسْمُتُو ِؼيَسا  . َواْسَتْعَسْمُتُو َسَأْلُتُو َأْن َيْعَسلَ  . َجَعْمُتُو َعاِماًل 
الدعي والعسل في اآلية الكخيسة يجل عمى  . (42) َكاَلِم أَْىِل اأْلَْمَراِر ُيَخاُد ِبِو التََّرخُُّف ِمْغ اْلَبْيِع َوَنْحِػهِ 

 . (43)لتمقي الجداء في اآلخخة لفعل الخيخ واألعسال الرالح في الجنيا 
        

 * الفعل )َلِحَق(
 3/َوآَخِخيَن ِمْشُهْم َلسَّا َيْمَحُقها ِبِهمْ   : قػلو تعالى

الالم  .مغ الباب الخابع ، وزنو الرخفي )َفِعَل ـ َيْفَعل(  ثالثي صحيح ماضيو ومزارعو )َلِحَق ـ َيْمَحُق(
. وألحق  : لحق فالن فالنا فيػ الحق . يقال والحاء والقاف أصل يجل عمى إدراك شيء وبمػغو إلى غيخه

،  : اتبعتو : لحقتو . وربسا قالػا : معشاه الحق قالػا : " إن عحابظ بالكفار ممحق " وفي الجعاء . بسعشاه
. وأثسخ  : تتابعػا . وتالحقت الّخكاب وتالحق القػم، رق : الجعي السم . والسمحق : وصمت إليو وألحقتو
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. ومغ  وىحه الثسار مغ المحق؛  الذجخ المحق واأللحاق والالحقة والمػاحق وىػ الثسخ بعج الثسخ األول
وتالحقت أحػال  ، تتابعت . وتالحقت األخبار : اّدعاه ، واستمحقو : ممرق دعيّ  السجاز: ىػ ممحق

وَلِحَق ُلحػقًا، أي ،  (44). والمحق في التسخ: )داء يريبو(  ولحق بصشو ، ولحق الفخس: ضسخ ، القػم
، َوَلِحَقُو الثََّسُغ ُلُحػًقا َلِدَمُو َفالمُُّحػُق المُُّدوُم َوالمََّحاُق  واْسَتْمَحَقُو، أي ادعاهَضَسَخ. والُسْمَحُق: الجِعيُّ الُسْمَرُق. 

ْدَراكُ  ، وذلظ أن ُيخِشب  : ُكلُّ شيٍء َلِحَق شيئًا أو َأْلحْقُتو بو ، مغ الَشبات ومغ َحْسل الَشخل المََّحقُ و ،  اإْلِ
، ويكػن نحػ ذلظ في الَكْخُم  َقلَّ ما َيْخُشُب حتى ُيجرَكو الذتاء ويتسخ ثع يخُخُج في َبعِزو شيٌء أخَزخُ 

ع . والمََّحُق مغ الشاس ُيَدسَّى َلَحقاً   والمََّحقُ  : وَلَحٍق َيْمَحق مغ أَعخابيا ، ، قال : َقػٌم يمحقػن بَقػْم بعَج ُمزِييِّ
ل بغيخ أبيو ِعيُّ الُسَػصَّ ْيخ، قال رؤبة: ال تكاد  . وناقٌة ِمْمحاقٌ  : الجَّ فيي َضخوُح  : اإِلِبُل َتْفػُتيا في الدَّ

في االية الكخيسة يجل عمى السجيء أى : لع والمحػق  . (45)الخَّْكِس ِممحاُق المََّحْق ، والِحٌق: اسُع َفَخس 
 . (46)يجيئػا بعج ، وىع كل مغ يأتى بعج الرحابة مغ أىل اإلسالم إلى يػم الؿيامة 

 
 السهسهزب. الفعل الرحيح 

 )َرَأى( * الفعل
ها ِإَلْيَها َوَتَخُكهَك َقاِئًسا  قػلو تعالى :  11/َوِإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهًها اْنَفزُّ

ححفت اليسدة لمتخؽيف( مغ  -َيْخأى–ثالثي ناقز ميسػز العيغ ماضيو ومزارعو )رأى ـ َيَخى أصمو 
الخَّاُء َواْلَيْسَدُة َواْلَياُء َأْصٌل َيُجلُّ َعَمى َنَطٍخ َوِإْبَراٍر ِبَعْيٍغ َأْو  الباب الثالث وزنو الرخفي )فَعَل ـ َيْفَعل( .

ْنَداُن ِفي اأْلَْمخِ  . َفالخَّْأيُ  َبِريَخةٍ  ْيءَ  ، َوَجْسُعُو اآْلَراءُ  : َما َيَخاُه اإْلِ .  ، َوُىَػ َمْقُمػبٌ  َوَراَءهُ  . َرَأى ُفاَلٌن الذَّ
، ِإَذا َرَأى  : َرْيُتُو ِفي َمْعَشى َرَأْيُتُو َوَتَخاَءى اْلَقْػمُ  . َواْلَعَخُب َتُقػلُ  ِت اْلَعْيُغ ِمْغ َحاٍل َحَدَشةٍ : َما َرأَ  َوالخِّْئيُ 

َواءُ  ، َوُىَػ َأْن َيْفَعَل َشْيًئا ِلَيَخاُه الشَّاُس  . َوَفَعَل َذِلَظ ِرَئاَء الشَّاسِ  . َوَراَءى ُفاَلٌن ُيَخاِئي َبْعُزُيْع َبْعًزا :  . َوالخُّ
ْؤَيا َمْعُخوَفةٌ  ،َواْلِسْخآُة َمْعُخوَفٌة  َطِخ .ُحْدُغ اْلَسشْ  رأى الخؤية بالعيغ تتعجى إلى و  . (47)، َواْلَجْسُع ُرًؤى  َوالخُّ

وَرئيّّ ،  . وَرَأى َرْأيًا وُرْؤَيًة وراَءةً  : رأى زيجًا عاِلساً  ، وبسعشى العمع تتعجى إلى مفعػليغ. يقال مفعػل واحج
، إذا عُطع  وَأْرَأِت الذاةُ : اْفَتَعَل مغ الخأي والتجبيخ . . واْرَتآهُ  ، وأصمو َأْرَأْيُتوُ  ، وأريتو الذئ فخآه  عمى فعيل

 : فعَل ذلظ ِرياًء وُسسعةً  . يقال ، واالسع الِخياءُ  . وفالٌن ُمخاٍء وقػٌم ُمخاُءونَ  ، فيي ُمْخئٍ  ضخُعيا قبل ِوالدىا
: رأى  . وَتخاءى الجسعان . وكحلظ بيػتيع ِرئاءٌ  ، أي يقابل بعُزيع بعزاً  : قػٌم ِرئاءٌ  . ويقال أيزاً 
. وَتخاَءى لو شئ  ، أي يشُطخ إلى وجيو في السخآة أو في الديف : فالن يتخاءى . وتقػل بعُزيع بعزاً 
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، أي اْعَجْل وكْغ كأنِّي  ا َأَرَيشَّظَ : بَعْيِغ م . وقال أبػ زيج : َتخاَءْوا ، ولمجسع : َتخاَءيا ، ولالثشيغ مغ الجغ
،  : الدحخ، ميسػزة . والخئة ، كسا تقػل يدتحسق ويدتعقل : ُيْدَتْخَأى فالنٌ  . وتقػل مغ الخئاء أنطُخ إليظ

والفعل في اآلية  . (48) ، أي أصبت رئتو : َرَأْيُتوُ  . تقػل مشو ، والياء عػض مغ الياء وتجسع عمى رئيغ
( حال رؤيتيع صمى هللا عميو وسمع)بانيع يتفخقػا الى الميػ والتجارة وتخك الخسػل الخؤية  عمى الكخيسة يجل

 . (49) ليا
 * الفعل )َشاَء(

 4/َذِلَك َفْزُل َّللاَِّ ُيْؤِتيِه َمْن َيَذاءُ   قػلو تعالى :
شاَء مغ الباب الثالث وزنو الرخفي )َفَعَل ـ َيْفَعل( ،  ، َيَذاء( َشاءَ ) ومزارعو ثالثي ميسػز الالم ماضيو

َوَقاُلػا: كلُّ .  (50)، شاَء األمَخ: أراده، أحّبو ورغب ؼيو  ، والسفعػل َمِذيء ، فيػ شاءٍ  ، شْيًئا ، َشأْ  َيذاء
يغِ  شيٍء ِبِذيئِة َّللاَِّ   َفَقالَ  ()َأن َيُيػدّيًا َأتى الشبيَّ . َوِفي اْلَحِجيِث :  ، ِمْثُل ِشيعٍة َأي بَسِذيئِتو ، ِبَكْدِخ الذِّ

: َما شاَء َّللاَُّ ُثعَّ َأن َيُقػُلػا () . فَأَمَخىع الشبيُّ  : َما شاَء هللُا وِشئتُ  ؛ َتُقػُلػنَ  : ِإنَّكع َتْشِحُرون وُتْذِخُكػن 
َراَدُة( َتُقػُل ِمْشُو: َشاءَ  .(51) ِشْئتُ  َراَدِة ، وقج فخق  واْلَسِذيَئُة )اإْلِ َيَذاُء َمِذيَئًة ، واْلَسِذيَئُة َأَخزُّ ِمَغ اإْلِ

َراَدة تكػن لسا يتخاخى وقتو َولسا يتخاخى والسذيئة لسا لع يتخاخ العدكخي بيغ اإلرادة والسذيئة بقػلو : " َأن اإْلِ
اِىج َأنَّظ َتقػل فعمت َكَحا َشاَء َأو َأبى ؼيقابل بَيا إباه َوَذِلظَ  يكػن ِعْشج محاولة اْلِفْعل َوَكَحِلَظ َمِذيَئة ِإنََّسا  َوالذَّ

 والسذيئة نػعان :  . (52) " تكػن َبَجال مغ َذِلظ ِفي َحالو

 ، وىي عمى أقدام :( 53)وىي ثبػت السعمػمات في عمع هللا تعالى  الثبهتية :أ ـ  

 .  ما يجب وجػده . 1      

 .  ما يسكغ وجػده . 2      

 .( 54).  السستشعات . ومتعمق اإلرادة والقجرة بالثاني مشيسا  3      

 ب ـ  وإسشاد فعل " السذيئة " إلى هللا تعالى إيحانًا بأّن اختراص األمخ بو تعالى 
 وليذ بسذيئة غيخه .        
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ى الفعل أو اإلحجام عشو والفخق بيغ السذيئة والعدم ، أّن العدم إرادة يقصع بيا السخيج َرِوَيَتُو في اإلقجام عم
                                 .( 55)، ويخز بإرادة السخيج لفعل نفدو 

،  باختياره ألمة أو جساعة أو فخد ليحسل ىحه األمانة الكبخى والفعل في االية الكخيسة يجل عمى مذيئة هللا 
.. إن اختيار هللا  الدساء باألرضوليكػن مدتػدع نػر هللا ومػضع تمقي ؼيزو، والسخكد الحي تترل ؼيو 

. فزل عطيع يخبى عمى كل ما يبحلو السؤمغ مغ نفدو ومالو وحياتو ويخبى  ىحا لفزل ال يعجلو فزل
 . (56)عمى متاعب الصخيق وآالم الكفاح وشجائج الجياد 

 
 ج. الفعل الرحيح السزعف

 (َردَّ الفعل ) *
وَن ِإَلى َعاِلِم   قػلو تعالى : َهاَدِة َفُيَشبُِّئُكْم ِبَسا ُكْشُتْم َتْعَسُمهنَ ُثمَّ ُتَخدُّ  8/اْلَغْيِب َوالذَّ

( مغ الباب األول ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ َردَّ ـ َيُخدُّ مديج بالتزعيف ماضيو ومزارعو ) صحيح ثالثي
اُل َأْصٌل َواِحٌج ُمصَِّخٌد ُمْشَقاٌس  .ل( َيْفعُ  ْيءِ ، َوُىَػ َرْجُع  الخَّاُء َوالجَّ ة: َرَددْ  . َتُقػلُ  الذَّ ا ، والخَّدُّ ُه َردِّ ْيَء َأُردُّ  ُت الذَّ

َي اْلُسْخَتجُّ أِلَنَُّو َردَّ َنْفَدُو ِإَلى ُكْفِخهِ : مرجر االرتجاد عغ الجيغ  هُ  . َوالخِّدُّ  َوُسسِّ ْيِء الَِّحي َيُخدُّ ، َأْي  : ِعَساُد الذَّ
ْعفِ  ُقػِط َوالزَّ ةٌ  : اْلَسْخأَُة اْلُسَصمََّقةُ  . َواْلَسْخُدوَدةُ  َيْخِجُعُو َعِغ الدُّ ، َوَذِلَظ ِإَذا  . َوُيَقاُل َشاٌة ُمِخدّّ َوَناَقٌة ُمِخدَّ

ْت ِىَي َلَبَشَيا ، َكَأنََّيا َلْع َتُكْغ َذاَت َلَبٍغ َفُخدَّ َعَمْيَيا َأْضَخَعْت  ِة َمْذَي اْلُحفَّ  : . َقالَ  ، َأْو َردَّ ِل َتْسِذي ِمَغ الخِّدَّ
َة َلوُ  دُ  ، َأْي اَل َمْخُجػَع َلُو َواَل َفاِئَجَة ِؼيوِ  َوُيَقاُل َىَحا َأْمٌخ اَل َرادَّ ْنَداُن اْلُسْجَتِسُع اْلَخْمقِ  . َواْلُسَتَخدِّ ، َكَأنَّ  : اإْلِ

اِة َوالشَّاَقةِ . َوَىَحا ُمْذَتقّّ مِ  : َكِثيُخ اْلَساءِ  . َوُيَقاُل َنْيٌخ ُمِخدّّ  َبْعَزُو ُردَّ َعَمى َبْعسٍ  ِة الذَّ . َوِمَغ اْلَباِب  ْغ ِردَّ
راِىع واحُجىا َردّّ ، ِإَذا َشاَلْت ُعْدَبُتُو  َرُجٌل ُمِخدّّ   . (57)، وىػ ما ُزيَِّف فُخدَّ عمى ناقجه بعج ما ُأِخَح مشو  وُرُدوُد الجَّ

: ىي  ، يقال الَؿباحة ويعتخيو شيٌء مغ َجسال. وِإْن كاَن في الَػْجو بعُس  : َتَقاُعٌذ في الحََّقغ والخَّدةُ 
ّدة . وَرّداد اسع الخجل الُسَجبِّخ ُيشَدب إليو الُسَجبِّخون ألنَّو يُخدُّ العطَع  جسيمٌة ولكغَّ في وجييا بعَس الخَّ

، وال خيخ في  : كّخره . وردد القػل : سألو أن يخّده عميو واستخده الذيء . (58) السشكِدَخ إلى مػِضعو
: ارتج عغ  . وتخاد الساء ، وتخاّدا : قايمو . وراّده البيع ، وتخاّدا القػل . وراّده القػل راجعو إياه القػل السخدد

 . . وىػ يتخدد بالغجوات إلى مجالذ العمع ويختمف إلييا . وتعثخ لدانو . وتخدد في الجػابمجخاه الحاجد 
 . (59) . وما يخد عميظ ىحا أي ما يشفعظ ى بيت أبػييا: مصمقة ألنو يخّدىا إل ومغ السجاز: امخأة مخدودة
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 ، ؼيخبخكع بأعسالكع الخجػع يػم البعث إلى هللا العالع بسا غاب وما حزخفي االية الكخيسة يجل عمى  والخدّ 
 .(60) ، وسيجازيكع عمييا

 
 (َفخَّ ) الفعل *

وَن ِمْشُه   قػلو تعالى :  8/َفِإنَُّه ُماَلِقيُكمْ ُقْل ِإنَّ اْلَسْهَت الَِّحي َتِفخُّ
( مغ الباب الثاني ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ  َفخَّ مديج بالتزعيف ماضيو ومزارعو ) صحيح ثالثي ـ َيِفخُّ

ْيءِ  اْلَفاُء َوالخَّاُء ُأُصػٌل َثاَلَثةٌ  َيْفَعُل( . ُل ااِلْنِكَذاُف َوَما ُيَقاِرُبُو ِمَغ اْلَكْذِف َعِغ الذَّ َوالثَّاِني ِجْشٌذ ،  : َفاأْلَوَّ
ِبُل ِلْْلِْثَشاِء ِإْفَخاًرا ، ِإَذا َدَنا َأْن ُيَفخَّ َجَحًعا ، َوالثَّاِلُث َدالّّ َعَمى ِخفٍَّة َوَشْيٍر َأَفخَّ اْلُسْيخُ  ِمَغ اْلَحَيَػانِ   . َوَأَفخَِّت اإْلِ

،  : اْبَحْث ، اْلِفَخارُ  . َوُفخَّ َعِغ اأْلَْمخِ  ، َأْي َفتِّْذوُ  ْفِدوِ ، ِإَذا َذَىَبْت َرَواِضُعَيا َوَأْثَشْت ، وُفخَّ ُفاَلًنا َعسَّا ِفي نَ 
ونَ  . َواْلَفخُّ  : اْلَسْػِضُع ُيَفخُّ ِإَلْيوِ  . َواْلَسَفخُّ  ، َواْلَسَفخُّ اْلَسْرَجرُ  ، ُيَقاُل َفخَّ َيِفخُّ  َوُىَػ ااِلْنِكَذافُ  .  : اْلَقْػُم اْلَفارُّ

. وما زال ُفالٌن في ُأُفخَِّة َشخٍّ  ، وامخأٌة َفْخفارةٌ ، وَرُجٌل َفْخفار  : الصَّْير والِخّفة والَفْخَفخةُ ،  رٍّ ُيَقاُل َفخّّ َجْسُع َفا
.  : َوَلُج اْلَبَقَخةِ  واْلَفِخيخُ : ألجأُتو إلى الفخار ،  ، وَأْفَخْرُتو : الّخجُل الفارُّ  ، ]أي: في أّول[ . والَفخُّ  مغ فالن
، وفخٌس ِمَفخّّ بكدخ  (61) : َشَجَخةٌ  َواْلَفْخَفاَرةُ  ، َواِحَجُه َفِخيخٌ  : َما َصُغَخ ِجْدُسوُ  اُر ِمْغ َوَلِج اْلَسْعدِ َوُيَقاُل اْلُفخَ 

وأَفخَِّت الَخْيُل .  (62): بصغ مغ العخب  . وفخيخ : السػضع : يرمح لمِفخار عميو ، والَسِفخُّ بكدخ الفاء السيع
و  ، : َتأَلْألَ  الَبْخقُ ، و  : َضِحَظ َضِحكًا َحَدشاً  ، وَشَمَع غيُخىا ،  واْفَتخَّ  َسَقَصْت َرواِضُعيا:  واإِلِبُل لِْلْثشاءِ 

والفعل في اآلية الكخيسة يجل عمى اليخوب مغ السػت الحي ال مفخ مشو فيػ آٍت  . (63)  : اْسَتْشَذَقوُ  الذيءَ 
 . (64) إليكع عشج مجيء آجالكع

 
 . الفعل السعتل :2
 الفعل السثال :أ.  

 (َوَذرَ الفعل ) *
ِ َوَذُروا اْلبَ  قػلو تعالى :  اَلِة ِمْغ َيْػِم اْلُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَلى ِذْكِخ َّللاَّ ْيَع َذِلُكْع َياَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإَذا ُنػِدَي ِلمرَّ

 9َخْيٌخ َلُكْع ِإْن ُكْشُتْع َتْعَمُسػَن/
أصمو َوَذر ثالثي ، الفعل الساضي مشو ميسل )وذر يحر اصمو يػذر)إعالل بالححف(( مغ الباب الثاني 

، ووذرت  ، َوِىَي اْلِفْجَرُة ِمَغ المَّْحعِ  : ِإْحَجاُىَسا اْلَػَذَرةُ  اْلَػاُو َوالحَّاُل َوالخَّاُء َكِمَسَتانِ وزنو الرخفي )َفَعل ـ َيْفَعل( . 
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عتو : وكحلظ الجخح إذا شخشَتو. وتقػل : َذْرُه ، أي دعو . وىػ يحره ، أي يحعو . وأصمو المحع تػذيخا : قصَّ 
مرجره . وال يقال َوِذَرُه وال واِذٌر ، ولكغ : تخكو وىػ تارك . ، وقج ُأميت وذره َيَحُرُه، مثل َوِسَعُو َيَدُعُو 

 : " َيا اْبَغ َشامَِّة اْلَػَذِر " َفُحجَّ  . َوِفي اْلَحِجيِث َأنَّ َرُجاًل َقاَل آِلَخخَ  وُ : َوذَّْرتُ  : َأْن ُيْذَخَط اْلُجْخُح َؼُيَقالُ  َوالتَّْػِذيخُ 
: َأَماَتِت اْلَعَخُب اْلِفْعَل ِمْغ َذرَّ  . َقاَل أَْىُل المَُّغةِ  : َذْرَذا َواأْلُْخَخى َقْػُلُيعْ َلَيا ِبَأْعَزاِء الخَِّجاِل .  ، َكَأنَُّو َعخََّض 

وَذرأ : َقاَل المَّْيُث : ُيقال : َذرَأ َّللاَُّ الَخْمق َيْحَرُؤىع َذْرءًا . وِمغ  . (65) ، َفاَل َيُقػُلػَن َوَذْرُتوُ  اْلَساِضيِفي 
َرْأَنا َوَلَقْج ذَ :  ِصفات هللا: الحَّاِرىُء ، َوُىَػ الَِّحي َذَرأ الَخْمق ، َأي َخَمقيع ، َوَكَحِلَظ الباِرىُء . َوَقاَل هللا تعاَلى

ْنِذ/ العخاف: َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِدُكْم  :  َأي َخَمْقشا . َوَقاَل عّد وجلّ  179ِلَجَهشََّم َكِثيًخا ِمَن اْلِجنِّ َواْلِْ
َيْحَرؤكع ِبِو ، :  : الَسْعَشى . َقاَل َأُبػ إْسَحاق 11َأْزَواًجا َوِمَن اأْلَْنَعاِم َأْزَواًجا َيْحَرُؤُكْم ِفيِه َلْيَذ/ الذهرى:

َوَقاَل المَّْيُث : َذَرْأُت اأَلْرَض ، َأي َبَحْرتيا . وَزْرٌع َذِريٌء .  ، َيْجعمو ِمْشُكع َومغ اأَلْنعام َأْزَواجًا ، َأي ُيَكّثخكع
ّيَتظ  ّية ، َتقػل : َأْنَسى هللا َذْرَءك وَذْرَوَك ، َأي ُذرِّ والفعل في اآلية الكخيسة  . (66)َقاَل : والحَّْرُء : َعَجُد الحُّرِّ

 . (67) يجل عمى التخك أي اتخكػا التجارة الخاسخة ، واسعػا إلى التجارة الخابحة
 ب. الفعل األجهف

 الفعل )َقاَل( *
َفَتَسشَُّها اْلَسْهَت ِإْن ُكْشُتْم ُقْل َياَأيَُّها الَِّحيَن َهاُدوا ِإْن َزَعْسُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَياُء ّلِلَِّ ِمْن ُدوِن الشَّاِس   قػلو تعالى :

وَن ِمْشُه َفِإنَُّه ُماَلِقيُكمْ  وقػلو تعالى :   6/َصاِدِقينَ  ُقْل َما  وقػلو تعالى :  8/ُقْل ِإنَّ اْلَسْهَت الَِّحي َتِفخُّ
 11/ِعْشَج َّللاَِّ َخْيٌخ ِمَن المَّْهِه َوِمَن التَِّجاَرةِ 

اْلَقاُف ( مغ الباب األول ، وزنو الرخفي )َفَعل ـ َيْفُعل ـ ُفل( .  )َقال ـ َيُقػلثالثي أجػف ماضيو ومزارعو 
ُم َأْصٌل َواِحٌج َصِحيٌح َيِقلُّ َكِمُسوُ  :  . َواْلِسْقَػلُ  : َقاَل َيُقػُل َقْػاًل  . ُيَقالُ  ، َوُىَػ اْلَقْػُل ِمَغ الشُّْصقِ  َواْلَػاُو َوالالَّ

الَقػُل : اْلَكاَلم ، َتقػل : َقاَل َيُقػل َقْػاًل ، َواْلَفاِعل َقاِئل ، و .(68): َكِثيُخ اْلَقْػِل  ُقَػَلٌة َوَقػَّالٌ . َوَرُجٌل  المَِّدانُ 
 : الَقْيل ،َواْلَسْفُعػل َمُقػل . َوُيَقال : إنَّ لي ِمْقػاًل َما َيُدّخني ِبِو ِمْقَػٌل ؛ َوُىَػ ِلَدانو. والِسْقَػل بمَغة أَىل اْليسغ 

وجسُعو السَقاِولة ، وىع اأْلَْقَػال واألؾيال ، َواْلَػاحج َقْيل . َقاَل الفّخاء : اْلَعَخب َتقػل : إّنو اِلْبِغ َقػل َوابغ 
خ ، ويقال : َكثُ  . (69)َأقػاٍل : ِإذا َكاَن َذا كالٍم َولداٍن جّيج  َخ القيُل والقاُل . َوقيل : الَقْػل ِفي اْلَخْيخ َوالذَّ

ة ،والقال ،  ّخ َخاصَّ وفي الحجيث : " َنيى عغ قيٍل وقاٍل " وىسا اسسان . وفي حخِف عبج  والقيل ِفي الذَّ
: َكُثَخت  وكحلظ القاَلُة ، يقال 34َذِلَك ِعيَدى اْبُن َمْخَيَم َقْهَل اْلَحقِّ الَِّحي ِفيِه َيْسَتُخوَن/ مخيم: هللا : 

وال يجػز أن يكػن بالزع ، ألنو َيَتعجَّى . ورجٌل قؤول وقػم قػل ، . وأصُل قمُت َقَػْلُت بالفتح،  قاَلُة الشاس
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، وتقػالة ، عغ  مثل صبػر وصبخ . وإن شئت سكشت الػاو . ورجل مقػل ومقػال ، وقػلة ، وقػال
، الكدائي ، أي َلِدٌغ كثيخ الَقْػِل . والِسْقَػُل : المدان ، والقيل : ممظ مغ ممػِك ِحْسَيخ دوَن السمظ األعطع 

والسخأُة َقْيَمٌة ، وأصمو َقيٌِّل بالتذجيج، كأنو الحي لو َقْػٌل ، أي َيْشُفُح قػُلُو ، والجسع أْقػاٌل وأْؾياٌل أيزًا ، ومغ 
َلُو( َما َلْع َيُقْل  . (70)جسعو عمى أْؾياٍل لع يجعِل الػاحج مشو مذّجدًا. والقػل : جسع قائل  َوُيَقاُل : )َقػَّ

َل( َعَمْيِو َكِحَب َعَمْيِو .)َتْقِػياًل( َو )َأقْ  َعاُه َعَمْيِو . َو )َتَقػَّ َواْلَقػَّاُل ِبالتَّْذِجيِج اْلُسَغشِّي َوَقاَوَلُو  َػَلُو( َما َلْع َيُقْل َأِي ادَّ
ِئيُذ َوُىَػ دُ  وَن اْلَسِمِظ َواْلَجْسُع َمَقاِوُل  ، ِفي َأْمِخِه ُمَقاَوَلًة ِمْثُل َجاَدَلُو َوْزًنا َوَمْعًشى َواْلِسْقَػُل ِبَكْدِخ اْلِسيِع الخَّ

وجسمة .  (71)اَل َواْقَتاَل َعَمْيِو َتَحكََّع . َو )َقاَوَلُو( ِفي َأْمِخِه َو )َتَقاَواَل( َأْي َتَفاَوَضا .  َوَجاَء )اْقَتاَل( ِبَسْعَشى قَ 
لمحيغ تسدكػا بالسمة  -الخسػلأييا -قل  ( أي :القػل في اآلية الكخيسة األولى مػجو الى الخسػل دمحم )

أنكع أحباء هللا دون غيخكع مغ الشاس، فتسشَّػا السػت إن كشتع  -كحًبا -الييػدية السحخَّفة: إن ادَّعيتع
عائكع حب هللا لكع . إن السػت الحي  ( لمسذخكيغوفي اآلية الثانية قل اييا الخسػل دمحم ) صادقيغ في ادِّ

آٍت إليكع عشج مجيء آجالكع، ثع تخجعػن يػم البعث إلى هللا العالع بسا غاب تيخبػن مشو ال مفخَّ مشو، فإنو 
( وفي اآلية الثالثة أيزا مػجو الى الخسػل دمحم ) . وما حزخ، ؼيخبخكع بأعسالكع، وسيجازيكع عمييا

 -وحجه- : ما عشج هللا مغ الثػاب والشعيع أنفع لكع مغ الميػ ومغ التجارة ، وهللا -أييا الشبي-أي قل ليع 
 . (72)خيخ َمغ رزق وأعصى ، فاشمبػا مشو ، واستعيشػا بصاعتو عمى نيل ما عشجه مغ خيخي الجنيا واآلخخة 

 ( َكانَ الفعل ) *
َفَتَسشَُّها اْلَسْهَت ِإْن ُكْشُتْم   وقػلو تعالى :  2/َوِإْن َكاُنها ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ   قػلو تعالى :

َذِلُكْم َخْيٌخ َلُكْم ِإْن ُكْشُتْم   وقػلو تعالى : 8/َفُيَشبُِّئُكْم ِبَسا ُكْشُتْم َتْعَسُمهنَ   وقػلو تعالى : 6/َصاِدِقينَ 
                                       9/َتْعَمُسهنَ 

 َيْفُعل( ، الكػن :ثالثي أجػف ماضيو ومزارعو )َكاَن ـ َيُكػُن( مغ الباب االول ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ 
ْخَباِر َعْغ ُحُجوِث َشْيٍء ، ِإمَّا ِفي َزَماٍن َماٍض َأْو َزَماٍن  ،  َراِىغٍ اْلَكاُف َواْلَػاُو َوالشُّػُن َأْصٌل َيُجلُّ َعَمى اإْلِ

 . (73)ا اْكِتَياًنا َوِىَي َغِخيَبٌة َيُقػُلػَن : ُكْشُت َعَمى ُفاَلٍن َأُكػُن َعَمْيِو ، َوَذِلَظ ِإَذا َكَفْمُت ِبِو . َواْكَتْشُت َأْيًز 
والكػن : اسع لسا حجث دفعة ؛ كانقالب الساء ىػاء ، فإن الرػرة اليػائية كانت ماء بالقػة ، فخخجت 
مشيا إلى الفعل دفعة ، فإذا كان عمى التجريج فيػ الحخكة ، وقيل : الكػن حرػل الرػرة في السادة بعج 

التحقيق : الكػن : عبارة عغ وجػد العالع مغ حيث ىػ عالع ال مغ  أن لع تكغ حاصمة فييا ، وعشج أىل
 . حيث إنو حق ، وإن كان مخادًفا لمػجػد السصمق العام عشج أىل الشطخ ، وىػ بسعشى السكػن عشجىع
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والكاُنػُن : إن جعمتو مغ . ( 74)التامَّة . ُيَقاُل : َكاَن يكػُن َكْػنًا : َأْي ُوِجَج واْسَتقّخ « َكان»الَكْػن : َمْرَجُر 
الكغ فيػ فاعػل، وإن جعمتو فعمػاًل عمى تقجيخ : قخبػس ، فاأللف ؼيو أصمية ، وىي مغ الػاو . وسسي 

وتفديخ الفعل في  . (75)بو مػقج الشار . وكانػنان )ىسا( شيخا الذتاء ، كل واحج مشيسا كانػن بالخومية 
اآلية الكخيسة األولى أي " وِإنَّ الحال والذأن أنيع كانػا مغ قبل ِإرسال دمحم َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّعَ  ِإلييع لفي 
ة  ضالٍل واضح " ، وتفديخ اآلية الثانية تسشػا مغ هللا أن يسيتكع، لتشقمػا سخيعًا ِإلى دار كخامتو السعجَّ

أي   َفُيَشبُِّئُكْم ِبَسا ُكْشُتْم َتْعَسُمهنَ   تع صادقيغ في ىحه الجعػة ، واآلية الثالثة قػلو تعالى :ألوليائو، ِإن كش
أي إن   َذِلُكْم َخْيٌخ َلُكْم ِإْن ُكْشُتْم َتْعَمُسهنَ  ، وقػلو تعالى : يجازيكع عمى أعسالكع، وؼيو وعيٌج وتيجيج : 

 .(76)كشتع مغ أىل العمع القػيع 
 الفعل الشاقص :ج. 

 (َتاَل * الفعل )
يِّيَن َرُسهًل ِمْشُهْم َيْتُمه َعَمْيِهْم آَياِتِه/  قػلو تعالى :  2ُهَه الَِّحي َبَعَث ِفي اأْلُمِّ

ْيِء الَِّحي َيْتُمػُه :  تال ثالثي ناقز ماضيو َتاَل ، مغ الباب األول ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ َيْفُعل( . )ِتْمُػ( الذَّ
والفخق بيغ التالوة والقخاءة: أن التالوة ال تكػن  َوِتْمُػ الشَّاَقِة َوَلُجَىا الَِّحي َيْتُمػَىا. َو )َتاَل( اْلُقْخآَن َيْتُمػُه )ِتاَلَوًة(

إال لكمستيغ فراعجا، والقخاءة تكػن لمكمسة الػاحجة يقال قخأ فالن إسسو وال يقال تال اسسو وذلظ أن أصل 
ذئ الذئ يقال تاله إذا تبعو فتكػن التالوة في الكمسات يتبع بعزيا بعزا وال تكػن في التالوة إتباع ال

َو )َتَمْػُت( الخَُّجَل َتِبْعُتُو َوَباُبُو َسَسا . َوَجاَءِت اْلَخْيُل )َتَتاِلًيا( َأْي  الكمسة الػاحجة إذ ال يرح ؼيو التمػ.
، تالُىغَّ  . واألمَّياُت ُىغَّ الَستالي : َتِبَعو ُتُمّػاً  . وَتاَل الذيءَ  يتُمػ ِتالوةٌ : َتاَل فالٌن القخآن  تمػ . (77)ُمَتَتاِبَعًة 
.  : الحاجة . والّتمّية ، وكلُّ شيٍء َتاَل يتُمػ شيئًا فيػ ِتْمُػه : َوَلُج الحسار . والتمػُ  ، الػاحُج ُمْتلٍ  أوالُدىغَّ 

.  : َخَحلتو َوَتَخْكُتوُ  ، ِكاَلُىَسا : َتَمْػُتو َأتُمػه وَتَمْػُت َعْشُو ُتُمّػاً  تال . (78): أحمتو  ، أي وَأْتَمْيُت فالنًا عمى فالن
: َما  . ُيَقالُ  : َتِبْعُتوُ  . وَتَمْػتو ُتُمّػاً  ، َوَكَحِلَظ َخَحل َيْخُحل ُخُحواًل  وَتال َعشِّي َيْتُمػ ُتُمّػًا ِإَذا َتَخَكَظ وتخمَّف َعْشظَ 

ْمتو َوَصاَر َخْمِفي ِزْلُت َأْتُمػه َحتَّى ، َوِإْن  . فَأما ِقَخاَءُة اْلِكَداِئيِّ َتَمييا فَأمالَ  . وَأْتَمْيتو َأي َسَبْقُتوُ  َأْتَمْيتو َأي َتَقجَّ
: َمْعَشى  يلَ ، َوقِ  ، َوُىَػ َيْغَذييا وَبَشييا ، َفِإنََّسا قخَأ ِبِو أَلنيا جاَءت َمَع َما َيُجػُز َأن ُيَسالَ  َكاَن ِمْغ َذَواِت اْلَػاوِ 

 : َأتَبْعُتو . وَأْتَمْيُتو ِإيَّاهُ  : َتاَل بعُزيا َبْعًزا . وَتَتاَلت اأُلمػرُ  َتاَلَىا ِحيَغ اْسَتَجاَر َفَتاَل الذسَذ الزياُء والشػرُ 
.  ، َوُىَػ َولج الَبْغل ِتْمػاً ، وَتال ِإَذا اْشَتخى  ، وَتال ِإَذا تخمَّف : َدَعاَك ِإَلى ُتُمػِّه وَتال اتََّبع . واْسَتْتالك الذيءَ 
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: َيْقَخُأ َعَمى َىؤاَُلِء  والفعل في اآلية الكخيسة يجل عمى التالوة َيُقػُل َجلَّ َثَشاُؤهُ  . (79)َوُيَقاُل ِلَػَلِج اْلَبْغِل ِتْمػ 
ِ الَِّتي َأْنَدَلَيا َعَمْيوِ  يِّيَغ آَياِت َّللاَّ  . (80) اأْلُمِّ

 (َسَعىالفعل ) *

اَلِة ِمْن َيْهِم اْلُجُسَعِة َفاْسَعْها ِإَلى ذِ   :قػلو تعالى   9ْكِخ َّللاَِّ َوَذُروا اْلَبْيَع/َياَأيَُّها الَِّحيَن آَمُشها ِإَذا ُنهِدَي ِلمرَّ
)َسَعى( .  ثالثي ناقز ماضيو ومزارعو )َسَعى ـ َيْدَعى( مغ الباب الثالث ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ َيْفَعُل(

َأْكَثُخ )َسْعًيا( َأْي َعَجا . َوَكَحا ِإَذا َعِسَل َوَكَدَب . َوُكلُّ َمْغ َوِلَي َشْيًئا َعَمى َقْػٍم َفُيَػ )َساٍع( َعَمْيِيْع . وَ َيْدَعى 
َعاُة( . َو ) َجَقِة . ُيَقاُل : َسَعى َعَمْيَيا َأْي َعِسَل َعَمْيَيا َوُىُع )الدُّ اْلَسْدَعاُة( َواِحَجُة َما ُيَقاُل َذِلَظ ِفي )ُسَعاِة( الرَّ

ِق َرَقَبِتِو اْلَسَداِعي ِفي اْلَكَخِم َواْلُجػِد . َو )َسَعى( ِبِو ِإَلى اْلَػاِلي )ِسَعاَيًة( َوَشى ِبِو َو )َسَعى( اْلُسَكاِتُب ِفي ِعتْ 
عاية )ِسَعاَيًة( َأْيًزا عاية : ما يُ  والدِّ ْدَتْدَعى ؼيو العبُج مغ : أن َتدَعى براحبظ إلى واٍل أو َمْغ فػَقو . والدِّ

َو )اْسَتْدَعْيُت( اْلَعْبَج  َثَسِغ رَقبِتو إذا أُْعِتق بعُزو ، وىػ أن يكمََّف مغ الَعسِل ما ُيؤّدي عغ نفِدو ما بقي .
َجَقِة َيْدَعى َسْعًيا َعِسَل ِفي َأْخِحَىا ِمْغ َأْرَباِبَيا َوسَ ( 81) ِفي ِؾيَسِتوِ  َعى ِفي َمْذِيِو . وَسَعى الخَُّجُل َعَمى الرَّ

ْعِي التََّرخُُّف ِفي ُكلِّ َعَسٍل وَ  اَلِة َذَىَب إَلْيَيا َعَمى َأيِّ َوْجٍو َكاَن َوَأْصُل الدَّ َعَمْيِو َقْػلو َىْخَوَل َوَسَعى إَلى الرَّ
ْنَداِن ِإلَّ َما َسَعى /الشجم:: َتَعاَلى  َأْي إالَّ َما َعِسَل َوَسَعى َعَمى اْلَقْػِم َوِلَي َعَمْيِيْع  39َوَأْن َلْيَذ ِلْْلِ

مََّز ِبِو َوَسَعى ِبِو إَلى اْلَػاِلي َوَشى ِبِو َوَسَعى اْلُسَكاَتُب ِفي َفظِّ َرَقَبِتِو ِسَعاَيًة َوُىَػ اْكِتَداُب اْلَساِل ِلَيَتخَ 
عْ  َجَقِة َواْسَتْدَعْيُتُو ِفي ِؾيَسِتِو َشَمْبُت ِمْشُو الدَّ اِعي اْنَرَخَف إَلى َعاِمِل الرَّ َي َواْلَفاِعُل َساٍع َوِإَذا ُأْشِمَق الدَّ

ْعي و)تداعػا( ِإَلى َكَحا  . (82)َواْلَجْسُع ُسَعاٌة  و)أسعاه( جعمو يْدَعى )ساعاه( سعى َمَعو وسابقو ِفي الدَّ
جَقات وواله استخخاجيا مغ  ي ِبِو تدابقػا )استدعاه( اْسَتْعسمُو عمى الرَّ َأْرَبابَيا َواْلَعْبج كمفو مغ اْلَعَسل َما ُيَؤدِّ

جَقات ومػزع اْلَبِخيج والسخاشبات َوَنْحػَىا  اِعي( َعامل الرَّ َعغ َنفدو ِإذا أعتق بعزو ليعتق ِبِو َما َبِقي )الدَّ
القانػن الجولي( تصػع سعاة )السدعاة( السكخمة ِفي َأْنَػاع اْلسجج َواْلَكخم و مداع و )السداعي الحسيجة( )ِفي 

والدعُي في اآلية  .( 83)بعس الجول لحث دولتيغ متشازعتيغ عمى فس الشداع اْلَقاِئع َبيشيَسا ِبَغْيخ عشف 
ِإذا أؾيست الرالة فال تأتػىا وأنتع تدعػن ، وأتػىا وأنتع »الكخيسة بسعشى السذي ال بسعشى الجخي لحجيث 

: وهللِا ما ىػ بالدعي عمى األقجام ، ولقج نُيػا أن يأتػا الرالة ِإال  وقال الحدغ« . تسذػن وعميكع الدكيشة
 . (84)عمييع الدكيشة والػقار، ولكشو سعٌي بالقمػب ، والشية ، والخذػع 

  ( َقَزى* الفعل )
اَلُة َفاْنَتِذُخوا ِفي اأْلَْرضِ  قػلو تعالى :   10/َفِإَذا ُقِزَيِت الرَّ
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)َقَزى ، َيْقِزي( مغ الباب الثاني ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ َيْفِعل( ذكخ في ثالثي ناقز ماضيو ومزارعو 
اُد َواْلَحْخُف اْلُسْعَتلُّ َأْصٌل َصِحيٌح َيُجلُّ َعَمى ِإْحَكاِم َأْمٍخ َوِإْتَقاِنِو  اآلية الكخيسة بالبشاء لمسجيػل . اْلَقاُف َوالزَّ

.  َأْي َأْحَكَع َخْمَقُيغَّ  12َفَقَزاُهنَّ َسْبَع َسَساَواٍت ِفي َيْهَمْيِن/ فرمت:تعالى : ، َقاَل  َوِإْنَفاِذِه ِلِجَيِتوِ 
َي : اْلُحْكُع. َقاَل َّللاَُّ ُسْبَحاَنُو ِفي ِذْكِخ َمْغ َقاَل: َفاْقِس َما َأْنَت َقاٍض َأِي اْصَشْع َواْحُكْع. َوِلَحِلَظ ُسسِّ  َواْلَقَزاءُ 

َيِت اْلَسِشيَُّة َقَزاًء أِلَنَُّو َأْمٌخ ُيْشَفُح ِفي اْبِغ آَدَم َوَغْيِخِه ِمَغ  ُيْحِكُع اأْلَْحَكاَم َوُيْشِفُحَىا ، أِلَنَّوُ  اْلَقاِضي َقاِضًيا . َوُسسِّ
َقَزى َيقزي َقزاًء وَقزّيًة أي حكع. وَقَزى إليو عيجًا معشاه الػصية، ومشو قػلو تعالى:  . (85) اْلَخْمقِ 

َو )َقَزى( َنْحَبُو َماَت . َوَقْج َيُكػُن  ْسخاِئيَل . وقػلو: َفَمسَّا َقَزْيشا َعَمْيِو اْلَسْػَت ، أي أتى .َوَقَزْيشا ِإلى َبِشي إِ 
ْنَياِء ، ى أي فشي وذىب. وَقِزَى الدقاء قزًا فيػ قس إذا شال  ِبَسْعَشى اأْلََداِء َواإْلِ وانَقَزى الذيء وَتَقزَّ

ػا بيشيع َمشايا ، بالتذجيج ، أي  (86)تخكو في مكان ففدج وبمي  . واْقَتزى ديشو وَتقاضاُه بسعًشى . وَقزُّ
اُء مغ الجروع : السحكسة ،  أنفحوىا . وقزى المبانة أيزا بالتذجيج ، وقزاىا بالتخؽيف ، بسعشى . والَقزَّ

 جاج. قال الع ، وأصمو تقزس فمسا كثخت الزادات أبجلت مغ إحجاىغ ياء ، أي انقس وتقزى البازى 
يَ  :  . قال أبػ عبيج ، وىي مشقػصة : نبت يشبت في الديل والقزة مخففة البازي إذا البازي َكَدْخ ، َتَقزِّ

: مػضع كانت بو وقعة تحالق المسع ; ويجسع عمى  . وقزة أيزا : ىي مغ الَحْسس والياء عػض
ْشع( والتَّْقِجيخ : ي.  (87) قزات وقزيغ قاُل : }َقَزى الذيَء{ َقزاًء : ِإذا و يكػُن الَقزاُء بسْعَشى )الرُّ
ره ؛  الَقزاُء الَسْقُخون بالَقَجِر ، وُىسا َأْمخاِن ُمتالِزماِن اَل َيْشفّظ َأَحُجىسا َعغ اآلَخِخ ألنَّ  َوِمْشوَصَشَعو وَقجَّ

َراَم  َأَحَجىسا بسْشِدلِة األساِس ، َوُىَػ الَقَجر ، واآلَخخ بسْشدَلِة الِبشاِء ، َوُىَػ الَقزاُء ، فَسْغ راَم الَفْرل َبْيشيسا فقج
أي ِإذا أديتع الرالة وفخغتع مشيا اداء الرالة . والفعل في اآلية الكخيسة يجل عمى  (88)َىْجَم الِبشاِء وَنْقزو 

 .( 89) تفخقػا في األرض وانبثػا فييا لمتجارة وقزاء مرالحكع
 (َهَجىالفعل ) *

ُقْل َياَأيَُّها الَِّحيَن َهاُدوا ِإْن َزَعْسُتْم َأنَُّكْم  قػلو تعالى : و  5/َوَّللاَُّ َل َيْهِجي اْلَقْهَم الظَّاِلِسينَ قػلو تعالى : 
 6/َأْوِلَياُء ّلِلَِّ ِمْن ُدوِن الشَّاِس َفَتَسشَُّها اْلَسْهَت ِإْن ُكْشُتْم َصاِدِقينَ 

)َىَجَي(  (ي ، وزنو الرخفي )َفَعَل ـ َيْفِعلثالثي ناقز ماضيو ومزارعو )َىَجى ـ َييِجي( مغ الباب الثان
ُم ِلْْلِْرَشاِد، َواآْلَخُخ َبْعَثُة َلَصفٍ  : َأْصاَلِن ]َأَحُجُىَسا[ التََّقجُّ اُل َواْلَحْخُف اْلُسْعَتلُّ ُل َقْػُلُيعْ  . اْلَياُء َوالجَّ : َىَجْيُتُو  َفاأْلَوَّ

ٍم ِلَحِلَظ َىاٍد.  الصَِّخيَق ِىَجاَيةً  ْمُتُو أِلُْرِشَجُه. َوُكلُّ ُمَتَقجِّ اَلَلةِ  َوُيْشَذَعُب َىَحا َؼُيَقاُل: اْلُيَجى، َأْي َتَقجَّ .  : ِخاَلُف الزَّ
ُم ُمسْ ،  : َىَجْيُتُو ُىًجى َتُقػلُ  أن  ، والفخق بيغ اليجاية واإلرشاد ِدَكَيا َكَأنََّيا ُتْخِشُجهُ َواْلَياِدَيُة: اْلَعَرا، أِلَنََّيا َتَتَقجَّ



 

 

 

 

 
 

333 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

(االول )اجملهد  2020كانون االول  16-17  

 

واليجاية ىي التسكغ مغ الػصػل إليو، وقج جاءت اليجاية االرشاد إلى الذئ ىػ التصخيق إليو والتبييغ لو . 
َخاَط اْلُسْدَتِقيَم/ الفاتحة: لى : لمسيتجي في قػلو تعا فحكخ انيع دعػا باليجاية وىع   . 6اْهِجَنا الرِّ

 : تعالى كسا قالميتجون ال محالة ولع يجئ مثل ذلظ في االرشاد، ويقال أيزا ىجاه إلى السكخوه 
:23َفاْهُجوُهْم ِإَلى ِصَخاِط اْلَجِحيِم/ الرافات  وقال تعالى ::67ِإنََّك َلَعَمى ُهًجى ُمْدَتِقيٍم/ الحج 

واليجى الجاللة فإذا كان مدتؿيسا فيػ داللة إلى الرػاب وااليسان ىجى النو داللة إلى الجشة وقج يقال 
ىػ القابل لالرشاد والخشيج مبالغة مغ ذلظ، ويجػز الصخيق ىجى وال يقال أرشجه إال إلى السحبػب، والخاشج 

أن يقال الخشيج الحي صمح بسا في نفدو مسا يبعث عميو الخيخ، والخاشج القابل لسا دل عميو مغ شخيق 
الخشج، والسخشج اليادي لمخيخ والجال عمى شخيق الخشج ومثل ذلظ مثل مغ يقف بيغ شخيقيغ ال يجري 

فإذا دلو عميو دال فقج أرشجه وإذا قبل ىػ قػل الجال فدمظ قرج الدبيل  أييسا يؤدي إلى الغخض السصمػب
فيػ راشج وإذا بعثتو نفدو عمى سمػك الصخيق القاصج فيػ رشيج، والخشاد والدجاد والرػاب حق مغ يعسل 

 َأْمِخِه َأْي ِجَيَتوُ : َنَطَخ ُفاَلٌن َىْجَي  َوِمَغ اْلَباِب َقْػُلُيعْ . ػ وحق مغ يعسل عمى خالفو أن ييمظ عميو أن يشج
، ِإَذا َكاَن َيْسِذي َبْيَشُيَسا ُمْعَتِسًجا  : َجاَء ُفاَلٌن ُيَياِدي َبْيَغ اْثَشْيغِ  . َوَيُقػُلػنَ  ، َأْي َىْجَيوُ  ، َوَما َأْحَدَغ ِىْجَيَتوُ 

اأْلَْصُل اآْلَخُخ اْلَيِجيَُّة : َما أَْىَجْيَت َمْغ َلَصٍف ِإَلى وَ  ، َأْي َقْرَجهُ  . َوَرَمْيُت ِبَدْيٍع ُثعَّ َرَمْيُت ِبآَخَخ ُىَجيَّاهُ  َعَمْيِيَسا
ٍة . ُيَقاُل : أَْىَجْيُت أُْىِجي ِإْىَجاًء . َواْلِسْيَجى: الصََّبُق ُتْيَجى َعَمْيِو . َوِمَغ اْلَباِب اْلَيِجيُّ   : اْلَعُخوُس ، ِذي َمَػدَّ

خ الُيجىو  . (90) َوَقْج ُىِجَيْت ِإَلى َبْعِمَيا ِىَجاءً  َأَوَلْم :  . وقػلو تعالى : َىجاُه هللا لمجيغ ىجى . يقال يؤنَّث ويحكَّ
:  . وقػلو تعالى وىجى واىتجى بسعًشى . : أولع يبيغ ليع قال أبػ عسخو بغ العالء 26َيْهِج َلُهْم/ الدججة:

:37َفِإنَّ َّللاََّ َل َيْهِجي َمْن ُيِزلُّ/ الشحل َقاَل الخَّاغُب: }ِىجاَيُة هللا، عدَّ  . َيْيَتجي: يخيج ال  قال الفخاء
، لِْلْنداِن عمى أْرَبَعِة َأْوُجوٍ   : وجلَّ

ل: ُخرويَِّة، بل َعّع بَيا ُكلَّ شيٍء  األوَّ الِيجاَيُة الَِّتي َعّع بجْشِديا كّل ُمَكمَّف ِمغ الَعْقِل والفْصَشِة والَسعاِرِف الزَّ
 . 50َقاَل َربَُّشا الَِّحي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْمَقُه ُثمَّ َهَجى/ طه::  وجلَّ  َحَدب اْحِتساِلو َكَسا قاَل، عدَّ 

، َوُىَػ  الِيجاَيُة الَِّتي ُتْجَعل لمشاِس بُجعاِئو إيَّاىع عمى َأْلِدَشِة األْنبياِء كإْنداِل الُفْخقاِن وَنْحػ ذلظَ  والثَّاني :
 . 24َوَجَعْمَشا ِمْشُهْم َأِئسًَّة َيْهُجوَن ِبَأْمِخَنا/ الدججة::  ، عدَّ وجلِّ  الَسْقرػُد بقػلوِ 

َوالَِّحيَن اْهَتَجْوا زَاَدُهْم  : ، عدَّ وجلَّ  : التَّػِفيُق الَِّحي َيْخَتز ِبِو َمِغ اْىَتَجى، َوُىَػ الَسْعشيُّ بقػِلو الثَّالثو 
 . 11َقْمَبُه/ التغابن:َوَمْن ُيْؤِمْن ِباّلِلَِّ َيْهِج 17  ،ُهًجى/ دمحم:
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/ :  ، عدَّ وجلَّ  اليجايُة ِفي اآلِخَخِة ِإَلى الجشَِّة الَسْعِشيُّ بقػِلو والَّخابع : َوَنَدْعَشا َما ِفي ُصُجوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ
ِجَي َلْهَل َأْن َهَجاَنا َّللاَُّ/ َوَقاُلها اْلَحْسُج ّلِلَِّ الَِّحي َهَجاَنا ِلَهَحا َوَما ُكشَّا ِلَشْهتَ  : ِإَلى قػلوِ ،  43األعخاف:
، بل اَل َيرّح  الِيَجاياُت األْرَبع ُمَتختَِّبة، فإنَّ َمْغ لع َيْحَرل َلُو اأُلْولى لع َيْحَرل َلُو الثاِنَية 43العخاف:

َلُو الخَّاِبع فقج َحَرل َلُو ، وَمْغ حرَل  ، وَمْغ لع َيْحَرل َلُو الثاِنَية اَل َيْحَرل َلُو الثاِلَثة والخَّابَعة َتْكِميفو
ل َواَل  ، وَمْغ حرَل َلُو الثاِلث فقج َحَرل َلُو المَّحان َقْبمو الثَّالث الَِّتي َقْبمو ، ثعَّ اَل َيْشَعِكذ، فقج َيْحَرل األوَّ

لسخأَة إلى زوجيا والِيجاُء : مرجر قػلظ : َىَجْيُت ا ،َيْحَرل الثَّاني، وَيْحَرل الثَّاِني َواَل َيْحَرل الثَّاِلث 
ِىجاًء ، وقج ُىِجَيْت إليو والَيْجُي : ما ُييجى إلى الحخم مغ الشعع . الػاحجة ُىْجَيٌة وَىِجيٌَّة . َىجى َىْجَي فالٍن، 
أي سار سيختو . وفى الحجيث : " واىجوا ىجى عسار ". وىجاه ، أي تقجمو . وىاِدي الديع : نرُمُو . 

ر في وسط البيجر تجور عميو الثيخان في الِجياَسِة . واليادي : العشُق . وأقبمْت واليادي : الخاِكُذ ، وىػ الثػ 
ل رعيل مشيا  والفعل في اآلية الكخيسة االولى يجل عمى  . (91)َىػادي الخيل ، إذا بجْت أعشاُقيا ; ويقال أوَّ

وهللا ال يػفِّق القػم الطالسيغ الحيغ يتجاوزون حجوده، ويخخجػن عغ شاعتو . وفي اآلية الثانية التػفيق ، 
عيتع -أييا الخسػل-يجل عمى التيػد اي : قل  أنكع  -كحًبا -لمحيغ تسدكػا بالسمة الييػدية السحخَّفة: إن ادَّ

عائكع حب هللا لكع أحباء هللا دون غيخكع مغ الشاس، فتسشَّػا السػت إن كشتع صادقيغ في   .(92)ادِّ
 الخاتسة:

في سػرة الجسعة التي اشتسمت عمى ذكخ ثسانية  بشية األفعال السجخدةدراسة أ االنتياء مغ تع بحسج هللا
، الدالسة وىي : )بعث ، تخك ، حسل ، ذكخ ، زعع ، عمع ، عسل ، لحق(  الرحيحة أفعال مغ االفعال

وعجدنا الفعل رأى مغ الرحيح النو ميسػز والعخب  (، شاء السيسػز وىسا : )رأى الرحيح وفعميغ مغ
(  انسا تقجم اليسدة عمى حخف العمة ، واشتسمت ايزا عمى فعميغ مغ الرحيح السزعف وىسا : )َردَّ ، َفخَّ

وفعميغ مغ األجػف وىسا ، ، أما الفعل السعتل فقج اشتسمت الدػرة عمى فعل مثال واحج وىػ : )َوَذَر( 
 : )َتاَل ، َسَعى ، َقَزى ، َىَجى(  . ، وأربعة أفعال مغ الشاقز وىي (َقاَل ، َكانَ )

                                                           

 المصادر والمراجع :

. نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور : إلبراهٌم بن عمر بن حسن الرباط بن علً بن أبً بكر  1
 . 7/590هـ( ، دار الكتاب اإلسالمً ، الماهرة 885البماعً )ت: 
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بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن . المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز : ألبً دمحم عبد الحك  2
 -هـ( ، تحمٌك : عبد السالم عبد الشافً دمحم ، دار الكتب العلمٌة 542عطٌة األندلسً المحاربً )ت: 

 . 5/281هـ ،  1422،  1، ط -بٌروت 

 -بٌروت -هـ( ، دار الشروق 1385فً ظالل المرآن : لسٌد لطب إبراهٌم حسٌن الشاربً )ت: .  3

 . 3563 -3562 /6،  هـ 1412 - 17الماهرة ، ط

هـ( ، 427الكشف والبٌان عن تفسٌر المرآن : ألحمد بن دمحم بن إبراهٌم الثعلبً، أبو إسحاق )ت:  . 4
 -، هـ 1422،  1لبنان ط –تحمٌك : اإلمام أبً دمحم بن عاشور ، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت 

 . 9/305م ،  2002
هـ( ، 510دمحم الحسٌن بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي الشافعً )ت : . تفسٌر البغوي : ألبً  5

 . 5/82هـ ،  1420، 1بٌروت ، ط–تحمٌك : عبد الرزاق المهدي ، دار إحٌاء التراث العربً 
هـ( ، تحمٌك: خلٌل إبراهم 458. المخصص : ألبً الحسن علً بن إسماعٌل بن سٌده المرسً )ت:  6

. و=: المصباح  3/417م  ، 1996هـ   1417،  1بٌروت ط –راث العربً جفال ، دار إحٌاء الت
المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر: ألحمد بن دمحم بن علً الفٌومً ثم الحموي، أبو العباس )ت: نحو 

 . 1/52بٌروت  –هـ( ، المكتبة العلمٌة 770
هـ( ، 395بو الحسٌن )ت: معجم مماٌٌس اللغة : ألحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي، أ . 7

 . 1/266م، 1979 -هـ 1399تحمٌك : عبد السالم دمحم هارون ، دار الفكر ، 
. كتاب العٌن : ألبً عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم الفراهٌدي البصري )ت:  8

. و= :  2/112: د مهدي المخزومً ، د إبراهٌم السامرائً ، دار ومكتبة الهالل ،  هـ( ، تحمٌك170
هـ( ، تحمٌك : دمحم عوض 370تهذٌب اللغة لدمحم بن أحمد بن األزهري الهروي ، أبو منصور )ت: 

 . 2/201م ، 2001،  -بٌروت  –1مرعب دار إحٌاء التراث العربً ط
 . 2،1/202.تهذٌب اللغة : 9

فارابً )ت: . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة : ألبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري ال 10
 بٌروت  -دار العلم للمالٌٌن  - 4هـ( ،تحمٌك: أحمد عبد الغفور عطار ، ط393

 . 1/273م ،  1987 -  هـ 1407
هـ( ، تعلٌك : دمحم باسل 400. الفروق اللغوٌة : ألبً هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري )ت 11

 . 299،  2010 -بٌروت  -، دار الكتب العلمٌة  2عٌون السود ، ط
هـ( ، 1393. التحرٌر والتنوٌر : لدمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسً )ت :  12

 . 28/207هـ ،  1984،  -تونس  –الدار التونسٌة للنشر 
 . 1/345.مماٌٌس اللغة :  13
 . 4/1577. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة :  14
 . 10/78.تهذٌب اللغة : 15
 . 1/74المنٌر :المصباح  16
هـ( ، دار الكتب العلمٌة 816. التعرٌفات : لعلً بن دمحم بن علً الزٌن الشرٌف الجرجانً )ت:  17

 . 56م ، 1983-هـ 1403،  1لبنان ط–بٌروت 
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هـ( ، 538أساس البالغة : ألبً الماسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )ت: . 18
 1/94م  1998 -هـ  1419، 1لبنان ط –، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت تحمٌك : دمحم باسل عٌون السود 

. 
 . 129 : الفروق اللغوٌة  .19
 . 28/228 . التحرٌر والتنوٌر : 20
 . 2/106مماٌٌس اللغة :  21
 . 3/340 :كتاب العٌن .  22
 . 1/151 .المصباح المنٌر : 23
 . 1/214 .أساس البالغة : 24
المجٌد: ألبً الحسن علً بن أحمد بن دمحم بن علً الواحدي، . الوسٌط فً تفسٌر المرآن  25

هـ( ، تحمٌك وتعلٌك : الشٌخ عادل أحمد عبد الموجود، الشٌخ علً دمحم 468النٌسابوري، الشافعً )ت: 
معوض ، الدكتور أحمد دمحم صٌرة، الدكتور أحمد عبد الغنً الجمل، الدكتور عبد الرحمن عوٌس ، دار 

 . 4/295م  1994 -هـ  1415، 1لبنان ط –وت الكتب العلمٌة، بٌر
 . 2/358. مماٌٌس اللغة :  26
 .2/664. و=: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة  347-5/346.العٌن :  27
 . 1/314. أساس البالغة : 28
البحر المحٌط فً التفسٌر : ألبً حٌان دمحم بن ٌوسف بن علً بن ٌوسف بن حٌان أثٌر الدٌن .  29

 . 10/174هـ.  1420  1بٌروت ط –هـ( ، تحمٌك: صدلً دمحم جمٌل ، دار الفكر 745: األندلسً )ت
، و=: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة  114، و=:  التعرٌفات :  3/10.مماٌٌس اللغة :  30

5/1942 - 1943 . 
ة لبنان مختار الصحاح : لدمحم بن أبً بكر بن عبدالمادر الرازي ، تحمٌك: محمود خاطر ، مكتب . 31

 و=: جمهرة اللغة : 1/280،  1995 – 1415بٌروت ، الطبعة طبعة جدٌدة ،  –ناشرون 
هـ( تحمٌك: رمزي منٌر بعلبكً ، دار العلم للمالٌٌن 321ألبً بكر دمحم بن الحسن بن درٌد األزدي )ت: 

  . 2/816م ، 1987، 1ط -بٌروت –
هـ( ، تحمٌك: 817ٌعموب الفٌروزآبادى )ت: . الماموس المحٌط : لمجد الدٌن أبو طاهر دمحم بن  32

لبنان ،  –مكتب تحمٌك التراث فً مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت 
 . 1/1117م ،  2005 -هـ  1426،  8ط

 -. التفسٌر المٌسر : لنخبة من أساتذة التفسٌر ، مجمع الملن فهد لطباعة المصحف الشرٌف  33
 . 1/553م ،  2009 -هـ 1430مزٌدة ومنمحة ،  2ة ، طالسعودٌ

. و=:  1991-5/1990، و=:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة  4/110. مماٌٌس اللغة :  34
 .1/35دٌوان الخنساء  و=: البٌت فً  2/252تهذٌب اللغة : 

 . 156-155. التعرٌفات :  35
 . 2/152،  كتاب العٌن  36.
 . 5/1991وصحاح العربٌة .  الصحاح تاج اللغة  37
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. جامع البٌان فً تأوٌل المرآن : لدمحم بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن غالب اآلملً، أبو جعفر  38
م ،  2000 -هـ  1420، 1هـ( ، تحمٌك : أحمد دمحم شاكر ، مؤسسة الرسالة ط310الطبري )ت: 

23/384  . 
 .4/145معجم مماٌٌس اللغة :  39.
 . 5/1775صحاح العربٌة :. الصحاح تاج اللغة و 40
. تاج العروس من جواهر الماموس : لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسٌنً، أبو الفٌض، الملمّب  41

بٌدي )ت:   56-30/55هـ( ، تحمٌك : مجموعة من المحممٌن ، دار الهداٌة  ، 1205بمرتضى، الزَّ
 . 2/430 . المصباح المنٌر : 42
هـ( 310جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن غالب اآلملً، أبو جعفر الطبري )ت:  . تفسٌر الطبري :لدمحم بن 43

،تحمٌك: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركً بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمٌة بدار 
 هجر الدكتور عبد السند حسن ٌمامة ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزٌع واإلعالن

 .  22/643م ،  2001 -هـ  1422،  1، ط
 . 2/162. و=:اساس البالغة :  5/238معجم مماٌٌس اللغة : للرازي  ،  44.
 2/550. و=: المصباح المنٌر  4/1549، و= الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة  3/48العٌن :  45
 . 14/378. التفسٌر الوسٌط للمرآن الكرٌم : لـ د. دمحم سٌد طنطاوى )شٌخ األزهر( ،  46
 .473-2/472ٌس اللغة : . مماٌ 47
 2350-6/2347. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة  48
هـ( ، المطبعة المصرٌة 1402. ٌنظر : أوضح التفاسٌر : لدمحم دمحم عبد اللطٌف بن الخطٌب )ت:  49

 . 1/687م ،  1964فبراٌر  -هـ  1383، رمضان  6ومكتبتها ، ط
هـ( بمساعدة فرٌك 1424مختار عبد الحمٌد عمر )ت:  . معجم اللغة العربٌة المعاصرة لـ د. أحمد 50

 . 2/1253م  2008 -هـ  1429 1عمل ، عالم الكتب ، ط
لسان العرب : البن منظور ، تحمٌك : عبد هللا علً الكبٌر ودمحم أحمد حسب هللا  وهاشم دمحم الشاذلً  51.

 . 1/103، دار المعارف ، الماهرة 
فروق اللغوٌة : ألبً هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد ال: ، و= 1/171. مختار الصحاح : 52

هـ( ، تحمٌك وتعلٌك: دمحم إبراهٌم سلٌم ، دار العلم والثمافة 395بن ٌحٌى بن مهران العسكري )ت: نحو 
 1/124مصر، –للنشر والتوزٌع ، الماهرة 

، دار الفكر المعاصر ,  1الداٌة ، طلدمحم عبد الرؤوف المناوي ، تحمٌك: د. دمحم رضوان . التعارٌف : 53

    .  658/  1، 1410بٌروت , دمشك ،  -دار الفكر 

 هـ(1094ألٌوب بن موسى الحسٌنً المرٌمً الكفوي، أبو البماء الحنفً )ت:  . الكلٌات :54
 .  525/  1 بٌروت -دمحم المصري ، مؤسسة الرسالة  -تحمٌك: عدنان دروٌش 

  . 124/  1: .  ٌنظر : الفروق اللغوٌة 55

 6/3567. فً ظالل المرآن :  56
 8/7. ، و=: العٌن : 387-2/386. مماٌٌس اللغة :  57
 . 8/8. العٌن :  58
 . 1/347. اساس البالغة :  59
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 . 1/553. التفسٌر المٌسر :  60
 . 8/256. و=: العٌن : 493-4/492مماٌٌس اللغة : .  61
 . 2/780. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة : 62
 . 1/455. الماموس المحٌط :  63
 . 1/553التفسٌر المٌسر : . 64

 . 3/835و=: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة :  . 3/38. مماٌٌس اللغة :  65
 . 3-35/5. تهذٌب اللغة :  66
 . 3/383. أوضح التفاسٌر :  67

 . 5/33. مماٌٌس اللغة :  68

 . 3/333. تهذٌب اللغة :  69

هـ( ، تحمٌك 458المحكم والمحٌط األعظم :ألبً الحسن علً بن إسماعٌل بن سٌده المرسً )ت:  .  70

.  3/533م ،  2000 -هـ  1421،   1بٌروت ، ط –: عبد الحمٌد هنداوي ، دار الكتب العلمٌة 

 . 3833-5/3833الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة : و=:
 . 3/533المنٌر : و=: المصباح  3/333. مختار الصحاح :  71

 . 553-3/553تفسٌر المٌسر : .  72

 . 5/338. مماٌٌس اللغة :  73

: لمجد الدٌن أبو السعادات المبارن بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد  . النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر 74
الطناحً ،  محمود دمحم -هـ( تحمٌك: طاهر أحمد الزاوى 606الكرٌم الشٌبانً الجزري ابن األثٌر )ت: 

 . 1/185و=: التعرٌفات :  . 4/211م ، 1979 -هـ 1399بٌروت ،  –المكتبة العلمٌة 
 . 5/333. العٌن :  75

 . 353-3/353. صفوة التفاسٌر :  76

و= معجم الفروق اللغوٌة : ألبً هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن  . 3/33. مختار الصحاح :  77

، تحمٌك: الشٌخ بٌت هللا بٌات، ومؤسسة  1هـ( ، ط395سعٌد بن ٌحٌى بن مهران العسكري )ت: نحو 
 . 1/140هـ ، 1412، « لم»النشر اإلسالمً ،  مؤسسة النشر اإلسالمً التابعة لجماعة المدرسٌن بـ 

 . 8/333العٌن :  . 78

 . 33/333. لسان العرب :  79

 . 33/333. تفسٌر الطبري :  80

 .  3/333و=: العٌن :  . 3/338. مختار الصحاح :  81

 . 3/333المصباح المنٌر :  . 82

)إبراهٌم مصطفى / أحمد الزٌات / حامد عبد ،  مجمع اللغة العربٌة بالماهرةل . المعجم الوسٌط : 83

 . 333-3/333 ، دار الدعوة،  المادر / دمحم النجار(

الماهرة ،  -، دار الصابونً للطباعة والنشر والتوزٌع  1. صفوة التفاسٌر : لدمحم علً الصابونً ، ط 84
 . 359-3/358م ،  1997 -هـ  1417

 . 5/33. مماٌٌس اللغة :  85
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