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 ملخص
  ان المعاني المشتركة التي تتجسد في الصيغ المشتركة مما يثير انتباه المطلع على القران الكريم بحسب نظرية )اختالف المباني تؤدي الى 

 كان عنوان البحثاختالف المعاني(. لهذا 
 في القران الكريم( وقد قسمته على اربع مطالب : الكثرة، المبالغة، المشاركة، المطاوعةمعاني أَوزان )

 المطلب األول:  معاني الكثرة
 المطلب الثاني: معاني المبالغة

 المطلب الثالث: معاني المشاركة
 المطلب الرابع: معاني المطاوعة 

واعتمدت على مصادر عدة منها مقاييس اللغة والتحرير والتنوير وارتشاف الضرب من لسان العرب وغيرها من الكتب المثبوته في قائمة 
 المصادر والمراجع. 

that the common meanings that are embodied in the common formulas, which draws the attention of 

those who are familiar with the Holy Qur’an, according to the theory (different buildings lead to 

different meanings).  That is why the title of the research was (the weights of the meanings of 

abundance, communication, participation, obedience in the Holy Qur’an) and it was divided into four 

demands: The first requirement: the meanings of abundance The second requirement: the meanings 

of exaggeration The third requirement: the meanings of participation The fourth requirement: the 

meanings of obedience and relied on several sources, including standards  Language, Editing, 

Enlightenment, and Lisan Al Arab and other books proven in the list of sources and references.   

 

 املقدمة
الحمد هلل وكفى، والصالة على خير من اصطفى، وعلى آله وأصحابه، أصحاب الصدق والوفا.فإنَّ علوم اللغة العربية من أجلَّ العلوم  

بمشتقات    وأعالها قدرًا وأكثرها منزلًة ورفعًة، والسيما )علم الصرف( فهو علم جليل القدر، عظيم النفع، يبحث في بنية الكلمة وهيأتها، ويعنى
اللغة وصيغتها، وما يطرأ على الكلمات من تغير لفظي ومعنوي وما يعتريها من زوائد، وحذف، وتقديم، وتأخير... إلخ. والحاجة إلى ) علم  

لى الصرف( ماسة، ال يستغني عنه دارس اللغة العربية، فبه تقام األلسن وُتعرف األبنية أصولها وزوائدها، فهو أحق أن نعنى به وننكُب ع
يما معاني  دراسته وال ندخر وسعًا في سير أغوارِه؛ ألنَّه علم جراحة العربية فهو المعياُر والميزان وعليه الُتكالن في معرفٍة ضبط الصيغ.وال س

ان المختلفة مما األبنية فهي روح للجسد البنيوي للكلمة وما تحملُه في خفاياها من معاٍن، وأنَّ أهمية البحث تكمن في اتحاد المعاني بين األوز 
ركة يدلُّ على التناسق العجيب المعجز في آي القرآن الكريم مما يوصل صورة نسقيَه تبين عن فحواه وتؤدي الغرض المراد. إنَّ المعاني المشت

ولهذا ف المعاني(التي تتجسد في الصيغ المشتركة مما يثير انتباه المطلع على القرآن الكريم بحسب نظرية )اختالف المباني تؤدي إلى اختال

 في القران الكريم( وقد قسمته على اربع مطالب : الكثرة، المبالغة، المشاركة، المطاوعةمعاني أَوزان كان عنوان بحثي 
 المطلب األول:  معاني الكثرة 

 المطلب الثاني: معاني المبالغة
 المطلب الثالث: معاني المشاركة
 المطلب الرابع: معاني المطاوعة 

المثبوته في قائمة  واعتمدت على   اللغة والتحرير والتنوير وارتشاف الضرب من لسان العرب وغيرها من الكتب  مصادر عدة منها مقاييس 
 المصادر والمراجع. 

 معنــــــى الَكْثــــــــَرة األولطلب امل
. و))الَكْثَرَة: نماء العدد, َكَثَر الشيء َكْثَرًة فهو َكثير... وأَكْثَرُت الشيء , وَكثَّرَتُه:  (1)أصل صحيح يدل خالف القلة  ،والراء  ،والثاء  ،الكاف  :الَكْثَرة

 ومنهم من يرى أنه ما  ،(3) نهاية  ال  فوق العشرة إلى ما  ما  الَكْثَرة, فمنهم من يرى أنَّه ما دل على  بيانفي    علماءاختلفت آراء الو .(2)َجعلته َكثيرًا((
 .(4)فوق الثالثة إلى غير نهاية

 )َأْفَعَل، َفعََّل(: وزان الَكْثَرة المشتركة المعنىأومن 
فإذا    .قال سيبويه: )) تقول: َدَخَل, َخَرَج, َجَلَس,(5)من أبنية األفعال الثالثية المزيدة بحرف القياسية مثل: )أْكَرَم( و)أْخَرَج(  وهو:أواًل: )اْفَعَل(

الزيادة ومنها   تساهم فيها كثيرًا همزة  . ويحمل هذا البناء دالالت(6) أْجَلَسُه((  أْدَخَلُه,   , شيء من هذا قلت: أْخَرَجهُ   أخبرت أن غيره َصيَّره إلى 
, وَأَزلَت  زيدٍ   عن عينَ   , أي: َأَزلَت القذىتابَ وأْعَجَمُت الكِ   ,زيدٍ   أي: أن يزيل الفاعل عن المفعول معنى الفعل , مثل: أْقَذَيُت عينَ   السلب واإلزالة,
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وقد جاءت كلمة [.84األعراف:  ]چ   ٹ ٹ ڤچ :  . وفي قوله تعالى  (8) أي: َكُثَر َشَجُرهُ   (َأْشَجَر البستان)الَكْثَرة مثل:    .من معانيه(7)ابَ تَ ة الكِ مَ جْ عُ 
ماُء َماِطْرٌة وُمْمِطرة(9) )أْمَطَر( على وزن )اْفَعَل( و)َمَطَر( و)أْمَطَر( بمعنى واحد ماء وَأْمَطَرْتُهم وسَّ . والَمَطَر: الَماء الُمْنَسِكب  (10) . وَمَطَرْتُهم السَّ

حاب ماء وَأَمْطَرْتُهم: أَصاَبْتهم بالَمَطرَ   ،من السَّ . وفرق المفسرون بين )َمَطَر( و)أْمَطَر( فجعلوا )َمَطَر( (11) والَمَطر: ِفْعل الَمَطِر وَمَطَرْتُهم السَّ
العذاب فهف.    (12)للرحمة و)أْمَطَر( للعذاب ابن عاشور: (13)وإن كان من الرحمة فهو )َمَطَرت(  ،لف)َأْمَطرت( باأل  يكل شيء من  . وقال 

ماء بدون همزة بمعنى نزل عليهم المطر ... ومكان ممطور يقال: ُممطر, ويقال: ُأمِطروا يالهمزة ,   أي: أصابة المطر وال؛  ))َمَطَرْتُهم السَّ
وذكر الشهاب: )َمَطَر .(14) يشبه المطر , وليس هو بمطر , فال يقال: هم ممطورون ولكن يقال: هم ممطرون((  بمعنى: نزل عليهم من الجو ما

 ا على نحو المطر, إنَّ لم يكن إيَّاه, ئً ويتوهم أنها تفرقة وضيعة فبيَّن أنَّ معنى )أْمَطرت(: أرسلت شي  السماء( في الخير و)َأْمَطَرت( في الشر,
أي: أرسلتها إرسال المطر , فليس   (،خيراتٍ   السماءُ   أمطرْت )أن يقال فيه:    لسماء أنواعًا من الخيرات واالرزاق وجازحتى لو أرسل هللا من ا 

عذابًا,  للشر كان  إال  المطر  سوى  شيئًا  ترسل  لم  ماء  السَّ أن  اتَِّفقَّ  ولكن   , الرباعية  الصيغة  هذه  في  اتفاقًا   خصوصية  الواقع  أن  َفَظنَّ 
ماء؛ خيرًا كان أم شرًا , ولعلَّ تخصيص األمطار بالعذاب في القرآن الكريم  وعليه.(15)امقصودً   )َمَطَر( و)َأْمَطَر( يستعمل في النازل من السَّ

ماء , وكأنَّ فعل األمطار ُيعبر عن الكثرة واال نَّ  متالء , فالهمزة في )ّأْمَطَرت( أفادت الكثرة والتأكيد على أليؤدي معنى الكثرة في النازل من السَّ
ماء نازٌل على صورة الَمَطَر .  النازل من السَّ

ْلب واإلزالة مثل:    معاٍن,عدة  ل  وقد اتفق الصرفيون على أنه يأتي  هو من الفعل الثالثي المزيد بحرف وهو تضعيف العين,  :ثانيًا: )َفعََّل( منها السَّ
وجاءت الَكْثَرة متجسدة في    .  (17) (َقطَّْعُت الثياب)مثل:  والكثرة من معانيه  .(16) وأَزلُت ِجلَدهُ   الَقَذى,  أي: أَزلتُ   ,(وَجلَّدُت الَبْعيرَ )  ,(َقّذيُت َعْيَنيهُ )

( من قوله تعالى   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ )َفَلُيَبتُِّكنَّ

( من )َبتََّك( على وزن  [،  119النساء:  ]چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې َل(فجاءت كلمة )َفَلُيَبتَِّكنَّ الَبْتُك: الباء والتاء والكاف    .)َفعَّ
. (21) لِلَكْثَرة . وجاءت )الَبتََّك( بالتشديد(20) . والَبتََّك: قطع األذان من أصلها(19). وَبَتْكُت الشيء َأْبِتَكُه َبْتَكًا أي: َقطَّْعَتهُ  (18)أصل واحد هو الَقْطعُ 

نتفاع  ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرًا ويحرمون على أنفسهم اال  يشقون آذان الناقة إذاوتبتيك األذان من فعل العرب في الجاهلية كانوا  
. وذكر الرازي: أنَّهم يقطعون آذان األنعام ُنُسكًا في عبادِة األوثان ألنَّهم يظنون أن ذلك عبادة مع أنُه في    (22) بها وإذا لقيها المعي لم يركبها

 (24)البحائرـــ )ليقطعنها ويشقنها من غير تلعثم وال تأخير,وهو ما كانت العرب تفعله ب: ف  چ   ڭچ   .وقوله تعالى  (23) كفر وفسق  نفسهِ 
)الَبّتُك( هو قطع الشيء من أصله ولكن جاءت صيغة التضعيف للداللة على    ا.إذً   (27) .وقال السيوطي: َوَبتََّك للتكثير والتغيير(26) ((25)والسوائب

 .نعاميفعلون ذلك في األ ما االتكثير , فكان العرب في الجاهلية كثيرً 
 امُلَباَلَغــــــة معنــــــى ثانيالطلب امل

. والُمباَلَغُة: هي أن َتْبُلُغ  (29) ُبُلوغًا: َوَصَل وانتهى  َوَبَلَغ الشيء َيْبُلغُ   ،(28)  أصل واحد وهو الوصول الى الشيء  ،والعين  ،والالم  ،الباء:الُمَباَلَغة
على أن الموصوف بالغ في ذلك    وهي أن يذكر الُمَتَكّلم وصفًا فيزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي َقَصده, ليدلَّ )).  (30) جهدك  من األمر

 . (31)((ف الى النهايةالوص
 )َأْفَعَل، َفعََّل، َفاَعَل، اْفَتَعَل(: :وزان المبالغة المشتركة المعنىأَ ومن 

ڭ ڭ ڭ چ في)وأْجَلَب( من قوله تعالى    وظهرت المبالغة.  (33) بالغت في شغله  المبالغة مثل: َأْشَغلَتُه أي:  (32)من معانيه:أواًل: )أْفَعَل(

اإلتيان بالشيء من َمْوِضع إلى    جاءت كلمة )أْجَلَب( على وزن )أَفَعَل( ))الجيم والالم والياء أصالن: أحدهما: إذ  [،  64اإلسراء:  ]چ ۇ
َأْجَلبوا   .و))الِجَلٌب: ما ُيْجَلُب من الشيء أو الغنم ... والَجَلُب والَجَلَبُة في جماعات الناس,(34)واآلخر: شيء َيْفَشي َشيئًا((  َمْوِضع,   والفعُل: 

الصياح((وَجلَّ  من  الِجِلبة,    .(35) ْبوا  من  البقاعي(36)الصياح  أي:وهو  مه(885)  .وذكر  بغاية  سق  أو  اجمه  أي:  ))وَأْجَلَب  من ا  :   يمكنك 
ها من الَجَلَبة وهي الصياح, نَّ أق من الَجَلَبَة وهي الصياح, وهذا المراد من ذكر  ت.ورأى ابن عاشور أنَّ جمع الجيش وسوقه مش(37)الصياح((

أنَّ قائد    شتقاق معنى الجمع من معنى الصياح وهويناسب معنى الصياح , أمَّا وجه اال  بعد اآلية ال  وليس المعنى؛ ألنَّ ما  شتقاقأي: أصل اال
م والخيل: اسم جمع الفرس , والَرجل: اسم جمع الرجال والمعنى: اجمع من َأتبعك من ذرية  الجيش إذا أراد جمع الجيش نادهم للنفير أو للهجو 

آدم وسائل الفتنة إلضاللهم, فجعلت وسائل الوسوسة بتزين المفاسد وتفضيع المصالح كاختالف أصناف الجيش, فهو يمثل حال الشيطان وحال  
 .(38)م من فرسان ورجالُمتَّبعيه من ذرَّية آدم بحال من يغزو قومًا بجيش عظي
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الصياح أو الحث . فالزيادة في )أَّْجَلَب( للمبالغة في معنى   ن طريقمنجد أنَّ معنى )أْجَلَب( هو السوق واإلتيان بالشيء , وقد يكون    وخالصته
 ق ولكن ال ُيِضلُّ إال من شاء هللا. ائوإضاللهم واغوائهم بشتى الطر  كيد ابليس بعباد هللا

رَت الَحَطبَ )للداللة على المبالغة مثل:  (39)ويأتي هذا البناء:)َفعَّل(ثانيًا:  چ  ُيَجّلِيَها( من قوله تعالى: .وجاءت المبالغة متجسدة في )ال(40)(َكسَّ

ل( فجاءت كلمة )ال[، 187األعراف: ] چىئ ی ی ی ی أصل واحد وهو   ،والحرف المعتل ،والالم ،الجيم ، ُيَجّلِيَها( من )جّلى( على وزن )َفعَّ
والتعيين   باإلخباريشمل الكشف    ))والتَّجليَّة: الكشف , والمراد بها ما  :.وقال ابن عاشور(41)وَتَجلَّى الشيء إذا اْنَكَشف  ،نِكَشاف الشيء وُبُروَزها

ىئ ی ی چ  ى:.وقوله تعال(42) الذي يظهرها إذا أراد((وقتها وهو  والكشف باإليقاع وكالهما منفي اإلسناد عن غير هللا تعالى فهو الذي يعلم

أفاده التضعيف هنا معنى الظهور والكشف الذي    وعليه .(43)   رها , وال يكشف خفاء عملها إال هللا وحدهميظهر أ  أي: التزال خفيَّة ال .    چ  ی ی
 يمكن ألحد أن يكشف عنها مهما كثر عمله. ال خفاء فيه أي: مبالغة في معنى الفعل ألن علم الساعة بيد هللا وحده ال

وذهب الزمخشري: إنَّ .(44) ل((اعَ الحرف على فَ   ل( , قال سيبويه: ))وتلحق األلف ثانية فيكون اعَ وقد زيدت األلف بعد فاء )فَ :ثالثًا: )َفاَعل(
معاني) من  وهو  )أْفَعَل(  بمعنى  فاعل  كون  وأضعفته.  وضاعفته   , باعدته  مثل:  )أْفَعَل(  بمعنى  فاعل  بفالن   )أّضرَّ  رَّ  أضَّ مثل:    )فاعل( 

 والمبالغة من معانيهَ .    اهوزن َفاَعل معن.(46) تطويل حركة فاء في )فاعل(  نَّ الزيادة هنا جاءت منأ.ويرى عبد الصبور شاهين:  (45)((الجوع
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ )َصاِبُروا( من قوله تعالى:  . وقد ظهرت المبالغة في  (47)(َضاَعْفُت الشيء)مثل:  

والَصْبُر: َحْبس النفس  .  (48)الَحبس  فجاءت كلمة )َصاِبُروا( من )َصاَبر( على وزن )َفاَعل( وأصل الصبر:،  [ 200آل عمران:  ]  چ  ۆئ
.وذكر المفسرون أن الَصَبَر يكون على الطاعات والمعاصي والُمَصاَبرة على  (50). وقد َصبَر فالن عند الُمصيَبة َيْصبُر َصْبَراً (49)عند الجزع

))اصبروا على    :ه(  516. وقال البغوي )(52)التي تخص النفس والُمَصاَبرة مع الغير  الشؤون . وذكر الرازي الَصْبَر يكون مع  (51)الكفار أعداد
والضراء(( البأساء  على  عليه    وعند.(53)النعماء وصابروا  الصبر  يجب  ما  على  الصبر  بعد  ُذِكَر  الصبر  باب  من  ))الُمَصاَبرة  الزمخشري: 

ة هي الصبر في وجه الصابر وهذا أشد الصبر ثباتًا في النفس وأقربه إلى التزلزل  .ورأى ابن عاشور: ))الُمَصاَبر (54)تخصيصًا لشدته وصعوبته((
  المصابر   ذلك أنَّ الصبر في وجه صابر آخر شديد على نفس الصابر لما يالقيه من مقاومة قرن له في الصبر قد يساويه أو يفوقه , ثم إنَّ هذا

ثم قال ))فالمصابرة   .(55)يجتني من صبره شيئًا؛ ألن نتيجة الصبر تكون ألطول الصابرين صبرًا((  إن لم يثبت على صبره حتى يمل قرنه فإنه ال
مشتركًا بينه وبين يكون  يتعلق به وحده وهي الُبدَّ من الصبر, والثاني ما أحوال اإلنسان قسمان منها ما وعليه .  (56)هي سبب نجاح الحرب((

ولكن المصابرة هي    والصبر هو الدرجة الطبيعية من التحمل  ،الَصبر والُمَصابَرة هما َحبس النفس  .والظاهر(57) مصابرة   غيره والُبدَّ فيها من
الصبر    ى المبالغة فيالزيادة في )صابر( معن  فأفادتبالَصبر أواًل ثم الُمَصاَبرة .    درجة أعلى في التحمل وترويض النفس لذلك جاء السياق

 والتحمل. 
ويكون الفعل على وزن )اْفًتَعَل( وُيًسّكن أول حرف منه   ةوهو ما زيدت )االلف( في أوله و)التاء( بعد فائه وتلحق )التاء( ثاني:رابعًا: )اْفَتَعَل(

 الى  وًذَهَب القدماء الى ًأنَّ زيادة ألف الوصل في أول البناء إنما جاءت توصاًل .(58) اْكَتَسَب(  -فتلزمه ألف الوصل في االبتداء مثل )اْجَتَرحَ 
جاء بها توصاًل الى النطق بالساكن بعدها لما لم يكن االبتداء وكان    ماإنَّ )) واعلم أنًّ هذه الهمزة  :  النطق بالحرف الساكن بعدها فقال ابن جني

))إنما زادوا الهمزة هنا لكثرة    وزيادتها في أول الفعل أنها هي لكثرة زيادتها أواًل قال:،  (59) ساكنة إال أنها حرف جيء لمعنى((  حكمها أن تكون 
: . وجاءت المبالغة متجسدة في )َيْصَطِرُخوَن( في قوله تعالى(61), أي بالغ في القدرة(أْقَتَدرَ )مثل:      وزن المبالغة معناه.(60)زيادة الهمزة أواًل((

أصل يدل    ،والخاء  ،والراء  ،الصادف  .فكلمة )َيْصَطِرُخوَن( من )اْصَطَرَخ( على وزن )افْفَتَعَل(،  [37فاطر:] چ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ 
رَخة: هي الصيحة الشديدة عند الفزع أو الُمْصيبةَ   (62) على َصوت َرْفيع ارخ: المستغيث  وَصَرخ  .  (63).والصَّ . َتدلَّ   (64) َصَرَخًة واْصَطَرخ, والصَّ

.   (65)يعملوا صالحاً  بعد أن دخلوها وهم يستغيثون بأصواتهم ويطلبون من هللا تعالى إخراجهم منها حتى على حال أهل النارالكريمة هذه اآلية 
اْفِتَعاٌل من الُصراخ    ))االْصُطَراخ ,:  ورأى أبو السعود.(66)الصراخ , وهو شدة رفع الصوت((  ))ويصطرخون , َيْفَتِعلون من:  قال السمين الحلبي

ۈ چ الزيادة في األفعال تأتي مالئمة للمعنى المراد كما في قوله تعالى:    وذكر السيوطي.(67)استعمل في اإلغاثة لجهد المستغيث صوته((

ل المعنى على  دَّ   وهو بهذا.(68)))فأنه أبلغ من )َيْصُرُخون( لإلَشاَرة إلى أنَّهم َيْصُرُخون ُصراَخًا ُمْنَكرًا َخاِرجًا عن الحد الُمْعَتاد((،  چۈ 
)االْصَطراخ( معنى المبالغة لشدة هذا الصراخ الغير مألوف فالُمْسَتْصِرخ بالغ باإلغاثة وجهده    ستغاثة لما هم فيه وزاد النداء بصوت عاٍل مع اال

 ِلما هم واقعون فيه من شدٍة وألم، والعياذ باهلل. صوتُه 
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 معنـــــى املشـــــاركة ثالثالطلب امل
ِركةُ (69)ينفرد به أحدهما هو أن يكون الشيء بين أثنين ال:المشاركة ْرًكُة والشَّ  .(70)سواء, أي: صرُت َشِريَكُه, وَشاَرك أحدهما اآلخر . والشِّ
 َركة تكون بين اثنين اشتركا في الشيء نفسه.اتبين أنَّ الُمشَ من داللة لغوية ومما مرَّ 

 : )َتَفاَعَل، َفاَعَل، اْفَتَعَل(.ومن َأوزان الُمشاركة المشتركة المعنى
. وفي هذا البناء تلحق )التاء( َفاَعل فيكون الفعل على )َتَفاَعَل( ومضارعُة   (71) وهو من األبنية القياسية لألفعال الثالثية المزيدة:)َتَفاَعل(أواًل: 

. وجاءت المشاركة متجسدة في )اَداَرأُتْم( من قوله تعالى:   (73)المشاركة مثل: َتَضاَربَ   لألكثر من معانيه.(72)َيَتَغاَفُل(  ،)َتَغاَفل  :)َيَتَفاَعُل( مثل
والحرف    ،والراء   ،والَدَرأ: الدال  .إذ جاءت كلمة )َداَرأُتْم( على وزن )َتَفاَعل( [،  72البقرة:  ] چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ 

اَرْأُتْم(: َتَداَفْعُتُم واْخَتلْفُتم. (75).َوَدَرأُه َدْرًا وّدرأهُ: َدَفْعهُ (74) أصل واحد يدل على دفع الشيء ،المهموز ة في هذه اآلية اءوردت قر و .(76) و)َتَداَرْأُتْم( و)ادَّ
عدة وجوه , األول: أن يكونوا جاء على  هذه اآلية  وسياق.(77) ألف الوصل وزيادةدغام )التاء( في )الّدال( إوهي عند )ابن كثير، وأبو عمرو(، 

م القتل عن نفسه وينسبه الى  همن  يدرأ بعضهم بعضًا أي: يدافعُه ويزاحمُه . والثاني: أن ينفي كل واحدالمتخاصمين    اختلفوا واختصموا؛ ألنَّ 
.فالمتخاصمين اذا تخاصموا يدفع كل واحد عن نفسه تلك التهمة,  (78) ا عن البراءة والتُّهمة والدرء هو الدفعم بعًض هدفع بعض  :غيره . والثالث

, ويحتمل المجاز    االختصامهذا التدارؤ التدافع أن يكون حقيقة , وهو أن يدفع بعضهم بعضًا باأليدي لشدة  . و))يحتمل  (79) سندها إلى غيرهيو 
اّرأُتْم( بمعنى واحد وهو الدفع    والظاهر.  (80) , وهو أن يكون بعضهم سراح قتله على بعض فدفع المطروح عليه ذلك إلى الطارح(( )ّتداَرأُتْم( و)ادَّ

اَرأُتْم( على وزن )َتَفاَعل( واالختالف ولكن   يحدث إالَّ بين شخصين أو أكثر. فيد المشاركة؛ ألن الدرء الي مماجاءت )ادَّ
. ويرى عبد الصبور  (81)  الحرف على َفاَعَل((  وقد زيدت األلف بعد فاء )َفاَعَل( , قال سيبويه: ))وتلحق األلف ثانية فيكون ثانيًا: )َفاَعَل(  

ثنين يفعل االُمَشاَركة وهو بين  . ويأتي هذا البناء للداللة على معنى(82) (( تطويل حركة )فاء( في )َفاَعَل( هنا جاءت منشاهين: ))إنَّ الزيادة 
ڤ ڦ ڦ ڦ چ ( من قوله تعالى:  نَّ ُتواِعدوهُ   في )ال  هي حاضرة. و ( 83)أحدهما فعاًل بصاحبه فيقابلُه اآلخر بمثله مثل: )َقاَتل وَضاَرَب(

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

( من )َواَعَد( على وزن    )ال  [، فـــ235البقرة:  ] چڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ُتواِعُدُهنَّ
 ون من واحد , والمواعدة تكون بين .وذكر ابن منظور: أن الوعد يك(84)كلمة صحيحة تدل على ترجية بقول  ،والدال  ،والعين  ،والواو،  )َفاَعَل(
رِّ (85)طرفين يكون استمرار تعاهدكم وتواعدكم سرًا وتسترًا وهو   الوعد , أي: ال  . فجاء سياق اآلية هنا في(86)  . ويستعمل الوعد في الَخْير والشَّ

عن تراضي الواعد والموعود وتوافقهما فكأنَّ الوعد    )) إنَّ صيغة المواعدة تبنى  ، إذ(87) تنكح غيره  عليها أن تحبس نفسها عليه, وال  أن يأخذ عهداً 
فجعل القبول وعدًا؛ ألنه من َوعِد َحَصَل    ادريس: تسمية القبول وعدًا: ))هذا على معنى سميتهم الشيء باسم سببه,  ابنوعلل  .  (88) من كليهما((

تكون    المواعدة أكثر ماوعليه  .  (89) فسمى الثاني مجازة االعتداء, فسمَّاه بسببه(([،  194البقرة:  ]  چک ک کچ دليل ذلك قوله تعالى:  
إالَّ بموافقة المرأة , فالمختار أن المواعدة على ظاهرها بتنزيل القبول مقام الوعد وهو    ة أ بين اثنين من البشر فال تكون مواعدة بين الرجل والمر 

 ركة بين اثنين. يدل على المشا مما من تسمية الشيء باسم سببه 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ قوله تعالى:  وقد ورد ذلك في  .(91) , اختلفا(وعمروُ   اْخَتَصَم زيدُ )الُمَشاَركة مثل:    (90) وله معنى :ثالثًا: )اْفَتَعَل(

فجاءت كلمة )اْسَتَبَقا( من )اْسَتَبَق( على وزن  [،  25يوسف:  ] چ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
. والَسَبق: الَقدَمة في الجري في كل    (92)َسْبقاً   –َيْسَبُق    –أصل واحد صحيح يدل على الَتْقديم , يقال: )َسَبقَ   ،والقاف  ،والباء  ، )اْفَتَعَل(.والسين

لسبق الى  االستباق هنا هو طلب ا  مرأة العزيز التي راودتُه عن نفسها . وجاء معنىاو   . وتتحدث هذه اآلية عن سيدنا يوسف    (93)شيء
فإن سبق يوسف المرأة فتح  وهو اْفَتَعال من السبق وهنا إشارة إلى أن يجتهد كل واحد منهما للوصول إلى الباب,.(94) والً أالشيء والوصول اليه 

 .(95) إنا ذهبنا نستبق أي: نتسابق  بمعنى َتساَبق فهو يدل على المشاركة,   ْسَتَبقَ الباب وخرج , وإن سبقت المرأة يوسف أمسكت الباب لئال يخرج .وا 
 . (96)يكون إال بين اثنين؛ ألنَّه بمعنى المسابقة دلَّ السبق هنا على معنى المشاركة؛ ألنَّ االستباق ال وهو بهذا

 معنـــــى امُلَطاَوعــــــة رابعالطلب امل
.   (97)نقيادواال  صطحابالفعل َطاَوَع .الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل على اال  منمصدر على وزن ُمَفاَعلة    الُمَطاَوعة:الُمَطاَوعة

 ،نقيادواال  ، .فالُمَطاَوَعة: هي الموافقة(98) َطاَع َلُه إذا اْنَقادَّ َلُه ومعه وَمَضى ألمره فقال لمن وافق غيره: قد َطاَوَعهُ و وَطاَع َيُطوُع َطوعًا فهو َطائع,  
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ر ُمَطاوَعًا , أي: موافقًا لفاع ))هي  و ستجابة.  واال َر, فيكون َتَكسَّ رُت اإلناء َفَتَكسَّ ل  حصول األثر عن تعلق الفعل الُمَتعَّدي بمفعوله , مثل: َكسَّ
رت , لكنه يقال لفعل يدل عليه: ُمَطاَوع , بفتح )الواو( , تسمية للشيء باسم مت  . (99)علقه((الفعل المعتدي , وهو َكسَّ

 : )اْنَفَعَل، اْفَتَعَل، َتَفعََّل(:ومن َأوزان الُمَطاَوَعة المشتركة المعنى
اجمع علماء الصرف على أن هذه الصيغة    .وقد(100) َيْنَفِعُل(  –بنية الثالثي المزيد بحرفين ويصاغ من )اْنَفَعَل  أَ ُيعد هذا البناء من  :أواًل: )اْنَفَعَل(

يكون فيه حركة   وسميت باألفعال العالجية نسبة إلى العالج وهو العمل الذي  ،(102)االفعال العالجية  وتكون في  ،(101) للُمَطاَوعةتأتي إال    ال
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ الُمَطاَوعة تتمثل في )فاْنَبَجَسْت( من قوله تعالى:    تمثلت.(103)حسية

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ

)اْنَبَجَسْت(  [،  160األعراف:  ]  چڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )اْنَبَجَس(  فجاءت كلمة  على وزن من 
رَ  )اْنَفَعَل( والباء والجيم والسين: تفتح الشيء َس أي: َتَفجَّ رته فاْنَفَجَر , واْنَبَجَس الماء وَتَبجَّ َبَجَس . و  (104)خاصة, َبَجْسُت الماء فاْنَبَجَس أي: َفجَّ

 الَبجُس: انشقاق في قريًة, أو أرٍض ينبع منه الماء,و   ،.وذكر الخليل: الَبَجَس واالنبجاس بمعنى واحد (105)الماُء بنفسه ُيْبجُس يتعدى وال يتعدَّى
  ا, الزمً  والزم أمَّا )اْنَبَجَس( فال يكون إالّ  فَبَجَس: يكون متعدٍ ، (106)  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ  :فإن لم ينبع فليس بانبجاس , قال تعالى

أتي ي تأتي بمعنى واحد وهو )اْنَفَجَر( ولكن الفرق بينهما )َبَجَس(  و)اْنَبَجَس( )َبَجَس( وعليه.(107)  من المجرد والمزيد يأتي بمعنى اْنَفَجرَ إنَّ كاًل و 
نفجار, ويدل  نبجاس( في اآلية الكريمة فذكر الزمخشري: أنه بمعنى االالُمَطاَوعة.واختلف المفسرون في معنى )اال, وليس بمعنى    اوالزمً   امتعديً 

نفجار نبجاس( يخرج من شيء ضيق واال. )فاال(109)نفجارأنه أخف من اال  ه(:546)   . وذكر ابن عطية(108) نفتاح بسعة وكثرة على ذلك اال
الُمَطاَوعة الذي يدل على محذوف وهو فعل سيدنا موسى    . و)اْنَبَجَس( تفيد(110)ُيستعمل فيه وفيما يخرج من شيء أوسع أي:    معنى 
مبنيًا   نبجاسأنَّ االإلى    .وذهب الزمخشري (111) لألمر    للداللة على سرعة استجابة سيدنا موسى  فضرب فانبجست, وحذف ولم يصرح به

إلى اإلفصاح    حاجة  لم يتوقف عن إتباع األمر , وأنه من انتفاء الشك عنه بحيث الو إليه    ىالموح  عن اإليحاء بضرب الحجر للداللة على أنَّ 
يس بل بقدرة هللا تعالى لذلك حذف للداللة على أنه ل  ،  سيدنا موسى  . وهناك داللة أخرى أنَّ انبجاس الحجر لم يكن بتأثير ضرب(112)به

)فاْنَبَجَس(  .(113)لم يتوقف في االمثال، وأنَّ ضربه لم يكن مؤثًرا يتوقف عليه الفعل ، وحذفه لإليماء على أنَّ سيدنا موسى  الحقيقي  المؤثر
تكون   أو   ،اللغويون بينهما نفجار( ولم يفرق  واال   نبجاسالمفسرين بين )اال  على خالف  إمَّا أنَّ تكون بمعنى )َبَجَس( وكالهما معنى )اْنَفَجَر(

ليدل أيضًا على مطاوعة الصخرة  و استجابة سيدنا )موسى( لألمر ,    مطاوعًا ل )َبَجَس( وجاءها مزيدًا بصيغة المطاوعة ليدل على محذوف, وهو
 .(114)األرض((من  نفعالا باالوسرعة استجابتها له. قال الشعراوي: ))إن هذه الضربة كانت ايذانً  ألمر هللا تعالى
الُمَطاَوَعة في )فاْحَتَرَقْت( من قوله تعالى:   ، وبانت(116)(َغَمْمُتُه فاْغَتمَّ )لعدة معاٍن منها الُمَطاَوعة مثل:  (115)وتأتي هذه الصيغة:ثانيًا: )اْفَتَعَل(

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ 

أصالن:    ،والقاف   ،والراء  ،والحاء  ،)اْحَتَرَقْت( على وزن )اْفَتَعَل(و،  [266البقرة:  ]  چڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
 (119). وَتَحرََّق الشيء ُمطاوع َحرَّقَ (118)والَحريق: اْشِتَعال النَّار .(117)أحدهما حك الشيء بالشيء مع حرارة والتهاب, واآلخر: شيء من البدن

 تعالى أمثلة  نفاق في سبيل هللا وحذرت من محبطات األعمال وهي: المن واألذى والرياء, وقد َضِرَب هللا.فدعت هنا اآليات الكريمة على اال
فاْحَتَرَقْت( هذا فعل ُمَطاَوع  )  وذكر أبو حيان )).  (121) ْحِتَراق ُمطاوع َحَرقَ واال.(120) چڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ كثيرة منها قوله تعالى:  

: وهي انفعال في المفعول يكون ةالُمَطاَوعه قيل: فيه نار أحرقتها فاْحَتَرَقْت كقولهم )أْنَصْفَتُه فاْنَتَصف(, و)ّأْوَقدَته , فاتََّقد(. وهذه  حتراق, كأنَّ ال
ومما  .(123) حتراق إيقاع نار ذات لهيب في الشيء, ومنه استعير أحرقني بلومه إذا بالغ في أذيته بلوماال  وعليه  .(122) له قابلية للواقع به فيتأثر له((

 اوع اإلصابة فاحترق، وهو ما يبغيه الوزن بمعناه. مر ذكره تبين أنَّ التشبيه التمثيلي في اآلية الكريمة أنَّ البستان أصابه نار، فط
)َتَفعََّل( لعدة وهو  :ثالثًا:  أنه يأتي  ُل( وذكر علماء الصرف  )َيَتَفعَّ )العين( ومضارعه  )التاء( وتضعيف  المزيد بحرفين  الثالثي  أبنية  بناء من 
ومنها مثل:    دالالت  ر) الُمَطاَوعة  َفَتَكسَّ رَتُه  الُمَطاَوعة  (124)(َكسَّ وجاءت  تعالى:   متمثلةَ .  قوله  من  )َيَتَخيَُّرون(    چٿ ٿ ٿ چ   في 

َل( .وذكر ابن فارس: الخاء[،  20الواقعة:] أصله العطف والميل, ثم ُيْحَمل    ،والراء  ،والياء  ،إذ جاءت كلمة )َيَتَخيَُّروَن( من )َتَخيََّر( على وزن )َتَفعَّ
ر؛ ألنَّ كل أحد يميل إلية ويعطف على صاحبه  فالَخيَُّر:  عليه اء  يصطغْخِتَيار: االواال  . وِخْرُت الشيء واْخَترَتُه وَتَخيَّرتُه: اْنَتَقيَته .  (125)ِخالُف الشَّ



   

         

 َأوزان معاني الكثرة، املبالغة، املشاركة، املطاوعة يف القران الكريم        

  

  

ْضٌت إليه    نبي  . ويأتي الَتَخيَّر: لمعنى التفويض, يقال: َخيَّرته  (126) وكذلك الَتَخيَّر   وخالصته.(127) فاختار أحدهما وَتَخيَّرهاالختيار  الشيئين , أي: َفوَّ
 . (128)فَتَخيَّر . وذكر عدد من المفسرين أنَّ معنى )الَتَخيَّر( اختار اء ولُمَطاَوعة الَتَخيَّر, فيقال: َخيَّرتهُ ينتقاء, واإلصطغالَتَخيَّر يأتي لمعنى اال

 ن شتهو ي َيَتَخيَّرون من أي نوع  بل فال تكون من لون ونوع واحد,  . واالختيار دليل تنوع األجناس واأللوان,(129) تختارونه وتشتهونه حكم ما وهي
أي: يأخذون ويختارون خيره وأفضله مما يشتهون   چٿ ٿ ٿ چ . وذهب أبو حيان وأبو السعود في قوله تعالى:  (130)ن و ءشايأو  

هـ(: ))َتَخّير   1270)   يقال األلوس، فيطاوعون ما ُخّيروا به.دون معنى االنتقاء  من  تريده  معنى خذ ماب  كما أنَّ االختيار قد يكون ،  (131) ويتمنون 
 سبحانه وتعالى ذكر )مما َيَتَخيَّرون( ولم يقل: )مما يختارون(  . وذكر الرازي: أنَّ هللا  (132)يريد((  الشيء واختاره: أي خذ خيره , وشاع في أخذ ما

  يوجد إال ممًّن ال  يكون في نهاية الكمال وهذا ال  مع قرب احدهما إلى اآلخر في المعنى , وهو أن الَتَخيًّر من باب التكلف فكأنهم يأخذون ما
  اء؛ ألنهم أهل الجنة وأهل الجنة ال ينتقاء واالصطغر( قد زاد من قوة االأن معنى )الَتَخيَّ يتبين  ممَّا سبق  و .  (133) يكون له حاجة ال اضطرار

ِلما خيروا   ختيارامعنى الُمَطاَوَعة التي تدل على إنَّهم أصحاب    فضاًل عنغنَّى ,    يكونون أصحاب حاجة أو اضطرار ألنهم يختارون عن ظهر
ل:  , قالبه فطاوعوا االختيار  (134), أي: جعله ذا اختيار َفَتَخيَّر((رهُ يَ لمطاوعة التفعيل يقال: خَ المصطوفي: ))الَتَفعَّ

 ثبت المصادر والمراجع

 م.  2003 ،، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1خديجة الحديثي، طد. أبنية الصرف في كتاب سيبويه،  -
الهيئة المصرية   محمد أبو الفضل إبراهيم،ه(، تحقيق:  911اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) -

   .م  1974/ه1394, العامة للكتاب
: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان  قيقهـ(، تح745األندلسي )  محمد بن يوسف   ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان -
 م . 1998هـ/1418، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1ط بدالتواب،ع
 (. ت .د)دار احياء التراث العربي ، بيروت،    ( ،هـ951بو السعود محمد بن محمد العمادي )، أارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم -
، ، بيروت، دار الكتب العلمية1السود، ط، تحقيق: محمد باسل عيون  (  ه538محمد بن عمر الزمخشري )أبو القاسم   ،ساس البالغةأ -

 م. 1998
، لفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروتا: عبدالحسين  قيقتح  ،ه(316)  بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي  واألصول في النحو، أب -

 )د.ت(.
ه(، دار الصحابة 540االقناع في القراءات السبع، أحمد بن علي بن أحمد بن خلف االنصاري الغرناطي، المعروف بابن الَباِذش ) -

 للتراث، )د.ت(.
التنزيل و أ - التأويلأنوار  البيضاوي )،  سرار  المرعشلي، طه(،  685عبد هللا بن عمر  التراث دار  ،  1تحقيق: محمد عبدالرحمن  إحياء 

 ه. 1418، روت، بيالعربي
 : محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، )د . ت( . قيقه( تح373الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، ) وبحر العلوم، أب -
صدقي    :قيقه(، تح745بن حيان أثير الدين األندلسي )احيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف    وأب  البحر المحيط في التفسير، -

 م . 2000ـ/ ه 1420 ،بيروت ،محمد جميل، دار الفكر
القاموس، - العروس في جوهر  الزبيدي )  تاج  الحسيني  الفيض محمد بن محمد بن عبدالرزاق  ه(، تحقيق: مجموعة من 1205ألبي 

 المحققين، دار الهداية، )د.ت(. 
 م . 2005ية ، بيروت، دار الكتب العلم،  1طمجدي باسلوم ،  .: دقيقبو منصور محمد بن محمد الماتريدي، تح، أتأويالت اهل السنة -
 م. 1984 للنشر والتوزيع، تونس، التونسيةدار ال ، ه(1393)التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور -
 ه. 1416، طهران، 1التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوي، ط  -
المقاصد، جمال الدين محمد بن عبدهللا الطائي ) - الفوائد وتكميل  الكتاب العربي،  672تسهيل  ه(، تحقيق: محمد كامل بركات، دار 

 م. 1967
، شركة دار  1، تحقيق: د. عبدهللا الخالدي، طه(741)  الغرناطي  بو القاسم محمد بن احمد ابن جزي الكلبي، أتسهيل لعلوم التنزيلال -

 ه. 1416الرقم، بيروت، االرقم بن أبي ا
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(  15)  في  تحقيقه  أصل:  ، تحقيق(ه468)  الشافعي  النيسابوري،  الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  التفسير البسيط، -
اإلسالمية،   سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  ،1وتنسيقه، ط  بسبكه  الجامعة   من  علمية   لجنة  قامت  ثم  سعود،  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  دكتوراه   رسالة

 ه.1430

السعودية،    العربية  المملكة  للنشر،  القاسم   ، دار1العاصمي، ط   قاسم  بن   الرحمن  عبد   بن  محمد  بن  الملك  العظيم، عبد  القرآن  تفسير -
 م. 2009ه/1430

العربي، بيروت، ، دار احياء التراث 1محمد عوض مرعب، ط قيق:ه(، تح370تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري ) -
 م. 2001

أحمد البردوني، وإبراهيم :  قيقه(، تح671الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبدهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري القرطبي ) -
 م. 1964، مصرية، دار الكتب ال2، طاطفيش

-  ( دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  ألبي  اللغة،  بعلبكي321جمهرة  منير  رمزي  تحقيق:  طه(،  بيروت، 1،  للماليين،  العلم  دار   ،
 .   م1987ه/1048

شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر ،  (على تفسير البيضاوي حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )عناية القاضي وكفاية الراضي   -
 (.ت.د) بيروت، صادر ،دار ، ه(1069الخفاجي )

 م. 2001، بيروت، دار الرسالة, : سعيد األفغاني, تحقيقه(403زرعة ابن زنجلة ) يعبد الرحمن بن محمد، أبل ,حجة القراءات -

 ه(، مطابع أخبار اليوم، )د.ت(. 1418الخواطر )تفسير الشعراوي(، محمد متولي الشعراوي ) -

- ( يوسف  بن  ألحمد  المكنون،  الكتاب  علوم  في  المصون  تح756الدر  طقيقه(،  الخّراط،  محمد  احمد  ال1:  دار  دمشق،  ق، لم، 
 . م1986ه/1407

، دار البشائر للطباعة  1: حاتم صالح الضامن، طقيقهـ(، تح328دقائق التصريف، ألبي القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب )بعد   -
 م. 2004هـ/1425والنشر والتوزيع، دمشق، 

تحقيق: علي عبدالباري عطية،  ،  ه(1270)   اآللوسيبن عبدهللا الحسيني    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمود -
 .  ه1415، بيروت، الكتب العلميةدار ، 1ط
،  1عبدالرزاق المهدي، ط: قيقهـ(، تح597زاد المسير في علم التفسير، ألبي فرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي ) -

 . ه1422، ، بيروتدار الكتاب العربي
 م. 2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ه(، ط 392مان بن جني )سر صناعة األعراب، ألبي الفتح عث -
كتب العلمية،  ، دار ال6، طقيق: عبدالحميد الهنداوي ه( تح1351شذا العرف في فن الصرف، ألحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي ) -

 م. 2011بيروت، 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1إيميل بديع، طقدم له: د.  ه(،  643شرح المفصل، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي )  -

 م. 2001
، بيروت، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، المكتبة العصريةه(،  807شرح المكودي، ألبي زيد عبدالرحمن بن علي بن صالح المكودي ) -

   م.2005
، مطابع المكتبة العربية، 1ة، ط: فخر الدين قباو قيقهـ(، تح643شرح الملوكي في التصريف، موفق الدين يعيش بن علي بن  يعيش، ) -

 .  م1973 حلب،
دي، حققه وضبطه: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد لرضي الدين بن محمد بن الحسن االسترباشرح شافية ابن الحاجب،   -

 م. 1975محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 
: حسين عبدهللا العمري، مطهر بن علي األرياني، قيقهـ(، تح573ن سعيد الحميري )شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان ب -

 م . 1999 ه/1420ويوسف محمد عبدهللا، دار الفكر، دمشق، 
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 الغفور   عبد  أحمد:  ، تحقيق(هـ393:  المتوفى)  الفارابي  الجوهري   حماد  بن   إسماعيل  نصر  العربية، أبو  وصحاح   اللغة   تاج  الصحاح -
 م. 1987بيروت،  للماليين،  علمال  ، دار4عطار، ط

 . م1988ه/ 1409ة، مكتبة اللغة العربية، مجمع الزوراء، ايلالصرف الواضح، لعبدالجبار علوان الن -
 .   م1991ه/1412، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،  ه(1434) الصرف، لحاتم صالح الضامن -
 ه.1414، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، 1ط ه( ،1205فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ) -
: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهالل،  قيقهـ(، تح170العين، ألبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )كتاب   -

 )د.ت( . 
، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3طارون،  : عبدالسالم محمد هقيقهـ(، تح180كتاب سيبويه، ألبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه )  -

 م. 1988
 الكشاف -
، (ه 1158)  التهانوي   الحنفي  الفاروقي  صابر  محّمد  بن  حامد  محمد  القاضي  ابن  علي  بن  والعلوم، محمد  الفنون   اصطالحات  كشاف -

 م. 1996بيروت،  – ناشرون  لبنان مكتبة ،1دحروج، ط علي. د: تحقيق
ه(، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 1094)  أيوب بن موسى الكفوي   الكليات، ألبي البقاء -

 . 1998 بيروت،
مكتبة ال،  قيق: د. رياض بن حسن الخوامه(، تح732)  أسماعيل بن علي بن محمود بن محمد  الكناش في النحو والتصريف، ألبي الفداء -

 م. 2000بيروت، ، والتوزيع  للنشر العصرية
هــ(، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد   88اللباب في علوم الكتاب، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ) -

 م . 1998هــ/ 1419، دار الكتب العلمية، بيروت، 1معوض، ط
 ه.1414،  دار صادر، بيروت،  3هـ(، ط711لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري ) -
 ه. 1381القاهرة،  الخانجي، سزگين، مكتبة فواد محمد: ، تحقيق( هـ209) البصري  التيمي المثنى بن معمر عبيدة القرآن، أبو مجاز -
  الشافي   عبد   السالم  عبد  ه(، تحقيق:546األندلسي )   عطية   بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  العزيز، أبو  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر -

 ه. 1422العلمية، بيروت،  الكتب  دار ،1محمد، ط
 الكتب   ، دار1هنداوي، ط  الحميد  عبد  ه(، تحقيق:458المرسي )  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  األعظم، أبو  والمحيط  المحكم -

 م. 2000العلمية، بيروت، 
، 1المختار في معاني القراءات أهل األمصار، أبو بكر أحمد بن عبيدهللا بن إدريس، تحقيق: عبدالعزيز بن حميد بن محمد الجهني، ط -

 م. 2007مكتبة الرشيد، الرياض، 
صرية ، الهيئة الم1، لحسن عزالدين بن حسين بن عبدالفتاح أحمد الجمل، ط- معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن  –مخطوطة الجمل   -

 م. 2008- 2003العامة للكتاب، 
 الكتب،  ، عالم1شلبي، ط  عبده  الجليل  عبد:  ، تحقيق(هـ311)  الزجاج  إسحاق  أبو  سهل،   بن  السري   بن   وإعرابه، إبراهيم  القرآن  معاني -

 م. 1988بيروت، 
 م. 2018معجم الجموع في اللغة العربية، عبدهللا محمد، هنانو، بيروت،  -
الفكر،   هارون، دار محمد السالم عبد: ، تحقيق(ه395) الحسين  أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن  اللغة، أحمد  مقاييس معجم -

 م. 1979
  العربي،   التراث  إحياء  ، دار 3، ط(ه606)  الرازي   الدين   فخر  التيمي الحسين   بن   الحسن  بن  عمر بن  محمد  هللا   عبد  أبو  الغيب،  مفاتيح -

 ه. 1420بيروت، 
،  1ط   الَحَمد،   توفيق  علي   د. :  له  وقدم  ، حققه (ه471)  الجرجاني  محمد  بن   الرحمن  عبد   بن   القاهر  عبد  بكر   الصرف، أبو  في  المفتاح -

 م.1987بيروت،  الرسالة،  مؤسسة
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الداودي،   عدنان  صفوان:  ، تحقيق(ه 502)  األصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين   القاسم  القرآن، أبو  غريب  في  المفردات -
 ه. 1412بيروت،  دمشق، الشامية،  الدار القلم،  دار ، 1ط
، مكتبة الهالل،  1: علي بو ملحم، طقيقه(، تح583المفصل في صناعة اإلعراب، ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ) -

 . م 1993ه/1414بيروت، 
 عالم الكتب، بيروت، )د.ت(.ة، : محمد عبدالخالق عظيمقيقه(، تح285المقتضب، ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد ) -
، مكتبة لبنان ناشرون،  1: فخر الدين قباوة، طقيقه(، تح669ابن عصفور األشبيلي )لعلي بن مؤمن  الممتع الكبير في التصريف،   -

 .   م 1996، بيروت
القديم،    التراث  إحياء  دار  ،1، ط(ه392)  الموصلي   جني  بن  عثمان  الفتح  المازني، أبو  عثمان  ألبي  التصريف  كتاب  شرح  المنصف، -

 م. 1954
 م.  1980هـ/1400 ،، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة1المنهج الصوتي للبنية العربية، لعبدالصبور شاهين، ط -
  اإلسالمي،   الكتاب  ، دار (ه885)  البقاعي  بكر  أبي  ابن   علي   بن  الرباط  حسن  بن   عمر  بن  والسور، إبراهيم  اآليات  تناسب  في  الدرر  نظم -

 القاهرة، )د.ت(.
عبدالحميد هنداوي، المكتبة    قيق:ه(، تح911همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )  -

 التوفيقية، القاهرة، مصر، )د.ت(.
عبدالموجود وآخرون،  ه(، تحقيق: عادل أحمد  468الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ألبي الحسن علي بن محمد بن علي الواحدي ) -
 م. 1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

 اهلوامش
 

 .  5/160 :مادة )كثر( ،مقاييس اللغةينظر: (  1(
 .  5/348  :مادة )كثر( ،العين(  2(
 . 322ينظر: شرح المكودي: (  3(
 .  84ينظر: معجم الجموع في اللغة العربية: (  4(
 . 151أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ، و 1/72المقتضب:  ينظر: )5(
 . 4/55الكتاب:  )6(
 . 3/303 :همع الهوامعو  , 173/ 1ارتشاف الضرب و  , 67/ 2 :الكناشو   ,373 ينظر: المفصل في صناعة االعراب: )7(
 .  100 ، والصرف الواضح:198 المقاصد:ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل (  8(
 .   2/818 :مادة )مطر( ،ينظر: الصحاح(  9(
 .   2/218 :مادة )مطر( ، ساس البالغةوأ,  9/166 :مادة )مطر( ،ينظر: المحكم(  10(
 .  5/178 :مادة )مطر( ،لسان العربو ,  9/166 :مادة )مطر( ،المحكمو ,   231/ 13 :مادة )مطر( ،ينظر: تهذيب اللغة ( 11(
 .  245مجاز القرآن: ينظر: (  12(
 .   237/ 8 :التحرير والتنويرينظر: (  13(
 . 8/237التحرير والتنوير:  ( 14(
 .  186/ 4ينظر: حاشية الشهاب (  15(
الكتاب  )16( النحوو   , 4/62  :ينظر:  في    والمفصل  ,1/94  ابن الحاجب:   شرح شافيةو   ,49  المفتاح في الصرف:و   ,3/117  :األصول في 

 . 383المنصف: و  ,373:  صناعة اإلعراب
 .  373ينظر: المفصل في صناعة االعراب: (  17(
 .  1/195 :مادة )بتك( ،مقاييس اللغةينظر: (  18(
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 . 10/395 :مادة )بتك( ،لسان العربو ,  1/95 :مادة )بتك( ،مقاييس اللغةو ,  1/255 : مادة )بتك( ،ينظر: الجمهرة(  19(
 .  1/195 :مادة )بتك( ،مقاييس اللغةو ,  1574/ 4 :الصحاح )بتك(و ,  5/342 :مادة )بتك( ،ينظر: العين ( 20(
 .  27/56 :مادة )بتك( ،تاج العروسو ,  10/395 :مادة )بتك( ،لسان العربو , 4/1574: مادة )بتك(  ،ينظر: الصحاح(  21(
 .  1/474 :زاد المسيرو ,  1/340  :العلومبحر و ,  2/109 : معاني القرآن واعرابه :ينظر(  22(
 .  11/223 :مفاتيح الغيبينظر: (  23(
البحائر: ناقة أو شاة مشقوقة اأُلذن، فإذا ولدت خمسة أبطن وكان آخرها ذكًرا بحروا ُأذنها. أي: شقوها وُتركت فال يمسها أحد. ينظر:   ( 24(

 ,4/43لسان العرب، مادة )بحر(: 
 . 1/478الناقة التي كانت ُتّسيب أو ُتهمل في الجاهلية، لنذر أو غيره. ينظر: لسان العرب: السوائب:  ( 25(
 . 2/234  :ارشاد العقل السليمينظر:  ( 26(
 .  2/752 :قطف االزهار في كشف االسرارينظر:  ( 27(
 .   1/302 (:مادة )َبَلغَ  ،مقاييس في اللغةينظر: (  28(
 . 535/ 5 :مادة )َبَلَغ( والمحيط األعظم، المحكمو ,  4/421  :مادة )َبَلَغ( ،ينظر: العين(  29(
 .  536/ 5 :مادة )َبَلَغ( والمحيط األعظم، المحكمو ,  4/421  :مادة )َبَلَغ( ،ينظر: العين(  30(
 .  2/1428  :كشاف اصطالح الفنون ينظر: و  ,  851الكليات:  ( 31(
 . 3ينظر: (  32(
 .  373اعة االعراب: صنينظر: المفصل في (  33(
 .  1/469  :مادة )جلب( ،مقاييس اللغة(  34(
 . 130/ 6 :مادة )جلب( ،العين(  35(
 .  277/ 2 :الكشافينظر: (  36(
 .  469/ 11  :نظم الدرر(  37(
 .  15/153 :ينظر: التحرير والتنوير(  38(
 . 6: ينظر(  39(
 .  54 : ينظر: الصرف(  40(
 .  468/ 1 :مادة )جلو( ،مقاييس اللغةينظر: (  41(
 .  9/202 :التحرير والتنوير(  42(
حكام الجامع ألو ,  15/423  :مفاتيح الغيبو ,  1/573  :بحر العلومو ,  107/ 5  :تأويالت أهل السنةو ,  5/78  :ينظر: معاني القرآن وأعرابه(   43(

 .  2/311 :فتح القديرو , 335/ 7 :القرآن
 .  280/ 4 :الكتاب(  44(
 .   1/280  :الكشاف(  45(
 .  70ي للبنية العربية: تالمنهج الصو ينظر: (  46(
 .  102ينظر: الصرف الواضح: (  47(
 .  3/329 :مادة )صبر( ،ينظر: مقاييس اللغة(  48(
 .  438/ 4: مادة )صبر( ،لسان العربو , 1/312 :مادة )صبر( ،, جمهرة اللغة 7/115  :مادة )صبر( ،ينظر: العين(  49(
 .  4/438 :مادة )صبر( ،لسان العربينظر: (  50(
,  3/485  :البحر المحيطو ,  9/472 :مفاتيح الغيبو ,  3/473 :المحرر الوجيزو ,   683/ 1 :الكشافو ,  4/222 :ينظر: جامع البيان ( 51(
 . 4/175 :روح المعانيو 
 .  9/473 :ينظر: مفاتيح الغيب(  52(
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 . 389/ 1 معالم التنزيل: ( 53(
 .   1/683  :الكشاف(  54(
 .  4/208 :التحرير والتنوير(  55(
 .  4/208 :المصدر نفسه ( 56(
 .  9/473 :ينظر: مفاتيح الغيب ( 57(
 .  74: ( ينظر: المنصف 58(
 . 1/125 :( سر صناعة االعراب 59(
 . 1/127 :( المصدر نفسه 60(
 .  52ينظر: شذا العرف:  ( 61(
 .  3/348 :مادة )صرخ( ،مقاييس اللغةينظر: (  62(
 .  5/57 :مادة )صرخ(  ،المحكمو ,   4/185  :مادة )صرخ( ،العينينظر: (  63(
 .   6/3727 :مادة )صرخ( ،, شمس العلوم 348/ 3 :مادة )صرخ( ،مقاييس اللغةو ,  1/426 :مادة )صرخ( ،ينظر: الصحاح ( 64(
 . 589/ 5 :تفسير القرآن العظيمو ,  22/141 :ينظر: جامع البيان(  65(
 . 9/235  :الدر المصون (  66(
 .  7/154 :ارشاد العقل السليم ( 67(
 .  3/300  :االتقان في علوم القرآن(  68(
 .  3/256 :مادة )شرك( ،مقاييس اللغةينظر: (  69(
 .  448/ 10 :مادة )شرك( ،ولسان العرب ,  3/256 :)شرك( ةماد ،ينظر: مقاييس اللغة(  70(
 . 152أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ، و 1/60المقتضب: ( ينظر:  71(
 . 2/103 :المقتضبو ,  4/282 :ينظر: الكتاب(  72(
 .  371ينظر: المفصل في صناعة االعراب: (  73(
 .  2/271 :مادة )درأ( ،مقاييس اللغة :ينظر ( 74(
 71/ 1 :مادة )درأ( :لسان العربو  ,9/372  :مادة )درأ( ،ينظر: المحكم ( 75(
 . 1/49مادة )درأ(:  ،ينظر: الصحاح(  76(
 .  195االقناع في القراءات السبع: و ,   535ينظر: حجة القراءات:  ( 77(
  1/79078  :زاد المسيرو ,    135/ 1  :الكشافو ,    1/64  :بحر العلومو ,    1/153  :معاني القرآن للزجاجو ,    2/222  :ينظر: جامع البيان  ( 78(
 .  3/151 :مفاتيح الغيبو , 
 .  3/551 :ينظر: مفاتيح الغيب(  79(
 .  1/419: البحر المحيط ( 80(
 .  280/ 4 :الكتاب ( 81(
 70النهج الصوتي للبنية العربية: (  82(
 .  3/304 :همع الهوامعو  ,  1/174  :ارتشاف الضربو ,   2/68 :ينظر: الكناش(  83(
 .  6/125  :مادة )وعد( ،مقاييس اللغةينظر: (  84(
 . 6/125  :مادة )وعد( ،ينظر: لسان العرب ( 85(
 .  2/551مادة )وعد(:  ،الصحاح ينظر:(  86(
 .  1013/ 2 الخواطر: ,  2/453 :التحرير والتنويرو ,  316/ 1 :المحرر الوجيزو ,  364/ 1 :ينظر: الوسيط للواحدي(  87(
 .  5/247 :معجم وتفسير لغوي (  88(
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 .  1/47 :المختار في معاني قراءات أهل االمصار(  89(
 . 15ينظر: ( 90(
 .  52, وشذا العرف:  72ينظر: دقائق التصريف:  ( 91(
 .  3/129 :مادة )سبق( ،مقاييس اللغةينظر:  ( 92(
 .  10/151 :)سبق( مادة ،ينظر: لسان العرب(  93(
 . 171/ 9 :الجامع ألحكام القرآن  ,3/235  :المحرر الوجيز  , 12/79 :ينظر: البسيط ( 94(
 .  2/38 :البحر المحيطو ,   12/255 :والتنويرالتحرير و ,   12/79 :ينظر: البسيط ( 95(
 .  18/514 :البسيطينظر: (  96(
 .  3/431 :مادة )طوع( ،مقاييس اللغة :ينظر(  97(
 . 3/431 :مادة )طوع(  ،, مقاييس اللغة 210–2/209  :مادة )طوع( ،ينظر: العين ( 98(
 . 218التعريفات: (  99(
 .  152أبنية الصرف في كتاب سيبويه: و   ،50المفتاح في الصرف:   ينظر:(  100(
 . 1/108ابن الحاجب:  شرح شافيةو ,  130 :الممتعو ,  440/ 4 :شرح المفصلو ,   79ينظر: شرح الملوكي: (  101(
 .  80ينظر: شرح الملوكي: (  102(
 .  52شذا العرف:  المفتاح في الصرف، و ينظر: (  103(
 . 108, المفردات:   1/199 :مادة )بجس( ،مقاييس اللغةو  ,  3/907 :(مادة )بجس  ،ينظر: الصحاح(  104(
 .   3/907 :مادة )بجس( ،ينظر: الصحاح ( 105(
 . 6/58  :مادة )بجس( ،ينظر: العين ( 106(
 . 108المفردات: و ,  1/199 :مادة )بجس( ،ينظر مقاييس اللغة(  107(
 . 169/ 2 :ينظر: الكشاف(  108(
   . 466/ 2 :ينظر: المحرر الوجيز(  109(
 .  2/107 في علوم الكتاب: ينظر: اللباب(  110(
 .  2/107 : المصدر نفسه :ينظر ( 111(
 . 8/354 :, والتحرير والتنوير 168/ 2 :ينظر: الكشاف(  112(
 . 3/38ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: (  113(
 . 7/4397  الخواطر:(  114(
 . 15ينظر: (  115(
 .  1/108 ابن الحاجب: ينظر: شرح شافية(  116(
 .  2/43مادة )حرق(  ،مقاييس اللغةينظر: (  117(
 .  10/41 :مادة )حرق( ،, ولسان العرب2/44 :مادة )حرق( ،ينظر: مقاييس اللغة ( 118(
 .   1/168 :مادة )حرق(، معجم الوسيط ال, و  478/ 1 :مادة )حرق( ،معجم اللغة العربية :ينظر ( 119(
 .   7/50 :ينظر: مفاتيح الغيب ( 120(
 .  561/ 1 :ينظر: المفردات(  121(
 .  2/673 :البحر المحيط(  122(
 .   128/ 8 :ينظر: الموسوعة القرآنية ( 123(
 .  305/ 3 :ينظر: همع الهوامع(  124(
 .  2/232 :مادة )خير( ،مقاييس اللغةينظر: (  125(



   

         

 َأوزان معاني الكثرة، املبالغة، املشاركة، املطاوعة يف القران الكريم        

  

  

 

 .  4/266 :مادة )خير( ،ولسان العرب ,  2/652 :مادة )خير(  ،ينظر: الصحاح(  126(
 .  4/266 :مادة )خير( ،, ولسان العرب 2/652 :مادة )خير(  ،ينظر: الصحاح(  127(
   389/ 18 :اللباب في علوم الكتابو ,  2/401 :التسهيل لعلوم التنزيلو ,  10/245 :البحر المحيطو ,  5/236 :نوار التنزيلأينظر: (  128(
 .  5/236 :نوار التنزيلأينظر: (  129(
 .  9/491 ة: ينظر: تأويالت أصل السن(  130(
 .   401/ 2 :, والتسهيل في علوم التنزيل 10/8 :ينظر: البحر المحيط ( 131(
 .  15/38 :روح المعاني(  132(
 .  29/369 :ينظر: مفاتيح الغيب(  133(
 .  3/152 :التحقيق في كلمات القرآن الكريم(  134(


