
 

 863 

 م2006ـ1427(44/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

 داللة ماجاء على صيغة استفعل من المضاعف الثالثي 
 في القرآن الكريم
 معن يحيى محمد العبادي    

 الملخص
ُيعنى هذا بالمعاني الواردة في القرآن الكريم من صيغة استفعل، مما 
جاء عليها من المضاعف الثالثي، وهو من األفعال ماكانت عينه والمه 

فإذا فتحنا إدغامه صار: قرَر، فإذا جئنا منه حرفًا واحدًا مشددًا نحو: قّر، 
. وقد وردت هذه الصيغة من المضاعف  على صيغة )استفعل( قلنا: استقرَّ

( موضعًا من القرآن الكريم، جاءت من أصل سبعة أفعال، 17الثالثي في )
رتبناها ترتيبًا هجائيًا، وهي: )استحّب، استحّق، استخّف، استزّل، استعّف، 

وقد أخذنا بتحليل هذه المواضع تحلياًل دالليًا، مستعينين  (.استفّز، استقرّ 
بالمعاجم اللغوية أواًل، ثم بكتب التفسير والدراسات القرآنية ثانيًا، وكان منهجنا 
في التحليل قائمًا على ايراد المعنى المعجمي للفعل، ثم إيراد المواضع التي 

عناه في السياق القرآني ورد فيها من القرآن الكريم، مبينين في كل موضع م
بحسب ماجاء في كتب التفسير والدراسات القرآنية، ومعولين على ما في 

 النص من وجوه بالغية.
الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وأصحابه ومن 
وااله. أما بعد، فيعد النص القرآني مصدرًا ثرًا للدراسة والبحث وعلى الرغم 

سات والبحوث التي ألفت عليه، إال أنها قصرت عن كشف كل من كثرة الدرا
عجائبه التي التنتهي. ومن هذا المنطلق آثرت أن أخدم كتاب اهلل بالبحث 
الداللي في جزء يسير من الفاظه الكثيرة، فكان عنوان البحث ))داللة ماجاء 
على صيغة استفعل من المضاعف الثالثي في القرآن الكريم(( فهو اذن بحث 

ي المعاني الواردة في القرآن الكريم من هذه الصيغة، مما جاء عليها من ف
                                                           

  /قسم اللغة العربية. عة الموصل/ كلية االداب ـجام مدرس 
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المضاعف الثالثي. وفي هذا المقام يجدر بنا أن نعرف بالمضاعف الثالثي 
، فإذا فتحنا  من األفعال، إذ هو ماكانت عينه والمه حرفًا واحدًا مشددًا نحو ّقرَّ

عل( قلنا: استقّر. ومن ادغامه صار: قرر، فإذا جئنا منه على صيغة )استف
المناسب في هذا المقام ايضًا ان نذكر القارئ الكريم بمعاني هذه الصيغة، 

 :(1)كما وردت في كتب الصرف، وهي
 الطلب: نحو: استغفر: طلب الغفران، استعان: طلب العون. .1
التحّول: نحو: استحجر الطين: صار حجرًا، استنوق الجمل: تخلق  .2

 بأخالق الناقة.
 نحو: استكرمته واستعظمته: وجدته كريمًا وعظيمًا.الوجدان:  .3
 مطاوعة )أفعل(: نحو: أحكمته فاستحكم، وأقمته فاستقام. .4
نا اليه راجعون. .5  اختصار الحكاية: نحو: استرجع قال: إنا هلل وا 
 بمعنى )َفَعل(: نحو: قرَّ في المكان واستقر، عال واستعلى. .6
 يقن.بمعنى )أفعل(: نحو: أجاب واستجاب، أيقن واست .7

وقد بدأنا عملنا هذا باحصاء ماجاء من هذه الصيغة من المضاعف 
( موضعًا، 17الثالثي في القرآن الكريم، اذ جاءت من سبعة افعال، في )

رتبناها ترتيبًا هجائيًا، سواء أكان ذلك في األفعال السبعة أم في المواضع 
معنية المتعددة من الفعل الواحد. واذا تعددت مواضع ورود الصيغة ال

بالدراسة، فإننا نقدم المعنى اللغوي المعجمي على ذكر الموضع في اآلية؛ اذ 
إنه يخص المواضع كافة، أما اذا كان الموضع واحدًا فإننا نأتي بالمعنى 
المعجمي بعد ايراد موضع الصيغة في القرآن الكريم. ثم أخذنا بتحليل هذه 

للغوية اواًل، ثم بكتب التفسير المواضع تحلياًل دالليًا، مستعينين بالمعاجم ا

                                                           
، دروس 111-1/110ينظــر: شــرف شــافية ابــن الحاجــب، رضــي الــدين االســتراباذي:   (1)

ـــدين عبـــد الحميـــد  ـــدة 83-1/82التصـــريف، محمـــد محيـــي ال ، التطبيـــق الصـــرفي، عب
 .41-40الراجحي 
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والدراسات القرآنية ثانيًا. مبينين في كل موضع معنى الفعل في السياق 
 القرآني، ومعولين على مافي النص من وجوه بالغية.     

:  -*حب    استحب 
اللزوم والثبات واحد من أصول ثالثة لمـادة )حـب(، ذكرهـا ابـن فـارس 

ـــــزوم هــــــ( اذ قـــــال: ))حـــــّب: الحـــــاء 395)ت والبـــــاء اصـــــول ثالثـــــة، احـــــدها الل
 : ــب  والثبــات.. وأمــا اللــزوم فالحــب والمحبــة: اســتقامة فــي أحّبــه اذا لزمــه، والُمح 

ـــر فيلـــزم مكانـــه(( هــــ( معـــاني 538. وأورد الزمخشـــري )ت(1)البعيـــر الـــذي يحس 
المزيـد مـن هـذا الفعـل، مزيـدًا بـالهمزة أو بالتضـعيف أو بـالهمزة والسـين والتـاء، 

ــــه اذ قــــال:  ــــَب اهلل الي ــــّي بفــــالن. وحبَّ ــــّي، وأحب ــــْب ال ــــُه، وهــــو حبيــــب إل ))أحَبْبُت
االيمـــان، وحبَّبـــه الـــّي إحســـانه، وهـــو يَتَحبَّـــُب الـــى النـــاس، وهـــو محبَّـــب  إلـــيهم: 

.. واستحبوا الكفر على االيمان: آثروه((  . (2)متحبِّب 
وقـــــد وردت هــــــذه الصــــــيغة، أي: صــــــيغة الفعـــــل الثالثــــــي المضــــــاعف المزيــــــد 

تحب( فـــي اربعـــة مواضـــع مـــن القــرآن الكـــريم، ثالثـــة منهـــا جـــاءت بصـــيغة )اســ
الماضــي المســند الـــى واو الجماعــة )اســـتحبوا( والرابــع جـــاء بصــيغة المضـــار  

 المسند الى واو الجماعة ايضًا )يستحبون(، والمواضع هي:
سورة   استحّبوا: -

 . 23التوبة/
معنـــــــى االســـــــتحباب فـــــــي اآليـــــــة الكريمـــــــة هـــــــو: االختيـــــــار وااليثـــــــار 

. وهـــو اســـتفعال مـــن المحبـــة دل علـــى الطلـــب؛ ألن المـــ ثر علـــى (3)والتفضـــيل
. ففــي (4)غيــره كأنــه يطلــب مــن نفســه أن يكــون أحــب اليهــا وأفضــل مــن اآلخــر

                                                           
 .232-5/231مقاييس اللغة، ابن فارس:  (1)
 .1/148زمخشري: اساس البالغة، ال (2)
، البحــر المحــيط، ابــو حيــان: 544، الكشــاف/10/112ينظــر: جــامع البيــان، الطبــري:  (3)

5/23. 
 .544؛ الكشاف/ 1/528ينظر: صفوة التفاسير، محمد بن علي الصابوني:  (4)
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االســـتحباب: أن يتحـــرا االنســـان فـــي الشـــيء ان هـــذه الصـــيغة طلـــب وتحـــر  ف
فيكـــون معنـــى  (1)يحبـــه، ولمـــا تعـــدا بعلـــى اقتضـــى معنـــى االيثـــار

 إن اختـــاروا الكفـــر بـــاهلل وآثــروه وفضـــلوه علـــى االيمـــان بـــه
الـــى . وذهـــب ابـــن عاشـــور (2)واالقـــرار بتوحيـــده، واصـــروا علـــى الكفـــر اصـــراراً 

الهمــزة والســين والتــاء فــي )اســتحّب( للتأكيــد اذ جــاءت صــيغة اســتفعل بمعنــى 
 .     (3)أفعل، كما في استقام واستبشر، أي: أحبوا الكفر حبًا متمكناً 

 /107سورة النحل. 
بوا( للمبالغة، فهو بمعنى )أحبوا( مثل: استأخر الهمزة والسين والتاء في )استح

. فــالمعنى: أنهــم (4)واســتكان، وقــد ضــمن معنــى )فضــلوا( فعــدا بحــرف )علــى(
آثـــــروا الـــــدنيا واختاروهـــــا وفضـــــلوها علـــــى اآلخـــــرة اذ قـــــدموا نفـــــع الـــــدنيا علـــــى 

 .(5)اآلخرة
  / 17سورة فصلت . 

اســتحبوا معنــاه: أحبــوا، فــالهمزة والســين والتــاء للمبالغــة ايضــًا، مثــل: اســتكبر، 
. فالمعنى: بعد (6)وضمن )استحبوا( معنى: فضلوا، فلذلك عدي بحرف )على(

أن بينا لهم طريق الهدا، ودللناهم على سبيل السعادة، اختاروا الضاللة على 

                                                           
 .105المفردات في غريب القرآن، الراغب االصفهاني/ (1)
، صـــــفوة التفاســـــير: 24-5/23يط: ، البحـــــر المحـــــ110/113ينظـــــر: جـــــامع البيـــــان:  (2)

1/528. 
 .10/151ينظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور:  (3)
 .14/296ينظر: التحرير والتنوير:  (4)
 .14/296، التحرير والتنوير: 2/144ينظر: صفوة التفاسير:  (5)
 .24/262ينظر: التحرير والتنوير:  (6)
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. وقــد اســتعير العمــى ليــدل علــى الضــالل فــي (1)يمــانالهدايــة، والكفــر علــى اال
 .   (2)الرأي، أي أنهم اختاروا الضالل بكسبهم

 .3سورة ابراهيم/  يستحّبون: -
معنـــــى )يســـــتحبون( يحّبـــــون، فـــــالهمزة والســـــين والتـــــاء للتأكيـــــد، مثـــــل: اســـــتقدم 

ـــى؛ ألن واســـتأخر ـــارون فعـــدا بعل ـــى يـــ ثرون ويخت ، وضـــمن )يســـتحبون( معن
. أي: أنهـــم يختـــارون ويـــ ثرون ويفضـــلون (3)المحبـــة تعـــّدت الـــى الحيـــاة الـــدنيا

 .(4)الحياة الفانية على الحياة اآلخرة الباقية
 استحق  -* حق  

وردت صيغة الفعل الثالثي المضاعف المزيد )استحقَّ( في موضعين 
، جاءا بصيغة الماضي أسندت فـي الموضـع األول الـى ألـف من القرآن الكريم

االثنــين )اســتحقا(، وجــاءت فــي الموضــع الثــاني مبنيــة للمجهــول، والموضــعان 
وردا فـي قولــه تعــالى: 

  /107سورة المائدة. 
حــق اصــل واحــد يــدل علــى اححكــام والصــحة، كمــا ذكــره ابــن فــارس 
بقولــــه: ))حــــق: الحــــاء والقــــاف اصــــل واحــــد، وهــــو يــــدل علــــى احكــــام الشــــيء 
وصحته فالحق نقيض الباطل، ثم يرجع كل فر  اليه بجودة االستخراج وحسن 

كسـائي: يقـول العـرب: انـك لتعـرف التلفيق. ويقـال: حـّق الشـيء: وجـب، قـال ال
قَّـــــَة عليـــــك، وُتعفـــــى بمـــــا لـــــديك قـــــال أبـــــو عمـــــرو: اســـــتحق لقُحهـــــا، اذا  …الح 

هـــــ( بمعنــــى المزيــــد بــــالهمزة ثــــم بــــالهمزة 400. وجــــاء الجــــوهري )ت(5)وجــــب((
                                                           

 .3/119ينظر: صفوة التفاسير:  (1)
 24/262ينظر: التحرير والتنوير:  (2)
 .13/184ينظر: التحرير والتنوير:  (3)
، صــفوة التفاســير: 13/215، جــامع البيــان: 1/335ينظــر: مجــاز القــرآن، ابــو عبيــدة:  (4)

2/90. 
 .227-226مقاييس اللغة/  (5)
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والسين والتاء من هذا الفعل فقال: ))وأحققت الشيء، أي أوجبتـه، واسـتحققته، 
. فاســتحقه (2)اق واالســتيجاب قريبــان مــن الســواء. فاالســتحق(1)أي: اســتوجبته((

بمعنــى: أحقــه لنفســه، ويــدخل ضــمن داللــة الجعــل، اذ إن معنــى )اســتحق(   
 . (3)جعله يحق له

فمعنــى )اســتحقا اثمــًا( فــي اآليــة الكريمــة اســتوجبا اثمــًا، أي: فعــال مــا 
 ، وقــال ابــن عاشــور: إنَّ (4)أوجـب إثمــًا واســتوجب أن يقــال: إنهمــا لمـن اآلثمــين

ثبـــت انهمـــا ارتكبـــا مـــا يأثمـــان بـــه، فقـــد حـــق عليهمـــا االثـــم، أي: وقـــع عليهمـــا، 
 .(5)فالهمزة والسين والتاء حينئذ للتأكيد

فمعناه: من الذين ُجن ي عليهم، بأن ُملك حقٌّ  أما قول 
تحقاق تعّدا . وقد رأينا ان االس(6)من حقوقهم، وهم أهل الميت وعشيرته

بنفسه في الموضع األول )استحقا إثمًا( فاالثم هو الشيء المستحق، فإذا كان 
هناك نزا ، فإن االستحقاق يتعدا الى المحقوق بـ )على( الدالة على 

االستعالء بمعنى اللزوم وان كره، كقوله تعالى: 


أنهم ضمنوه معنى وجب فعّدوه بـ )على(، وكقولنا: استحق زيد ك (7) 

. في حين (8)على عمرو كذا، أي: وجب لزيد حق على عمرو، فأخذه منه
هـ( تعدية االستحقاق بـ )على( على نيابة حروف الجر 207حمل الفراء )ت

                                                           
 .4/1461الصحاف تاج اللغة وصحاف العربية:  (1)
 .10/53 ينظر: لسان العرب، ابن منظور:( 2)
 .363ينظر: الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه، أبو اوس إبراهيم الشمسان:   / (3)
 .314،الكشاف/7/134ينظر: جامع البيان:  (4)
 .7/89ينظر: التحرير والتنوير:  (5)
 . 2/125، فتح القدير، الشوكاني: 314ينظر: الكشاف/ (6)
 من سورة االعراف. 105اآلية:  (7)
 .90و7/89: التحرير والتنوير: ينظر (8)
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عن بعضها، كما هو مذهب الكوفيين إذ ذكر ان معنى )استحق عليهم( هو: 
ه تعالى: فيهم، كقول

 (1)  
أي: في ُملك، وقوله: 

أي: على جذو   (2) 
  .(3)النخل
:-* خف    استَخف 

خــفَّ أصــل واحــد يــدل علــى ضــد الثقــل والرزانــة، اذ ذكــره ابــن فــارس 
))خــّف: الخــاء والفــاء اصــل واحــد، وهــو شــيء يخــالف الثِّقــل والرزانــة. بقولــه: 

فَّـــًة، وهـــو خفيـــف وُخفـــاف(( ـــف  خ  ـــال: خـــفَّ الشـــيء َيخ  . وزاد الزمخشـــري (4)يق
معاني هذا الفعل مزيدًا بالتضعيف ثم بالهمزة والسـين والتـاء، متعـديًا بنفسـه أو 

: ـــف  خفيــف المحمـــل.  بحــرف الجــر، فقـــال: ))وخــفَّ الميـــزان: شــال. وشــيء خ 
وخففَّــه، وخفــفَّ عنــه. واســتخفَّه: اســتفزه.. واســتخف الهــم والفــز ، واســتخف بــه: 

. وقد صنف الشمسان الفعل في مواضعه الثالثـة ضـمن معنـى (5)استهان به((
. وقــد وردت صــيغة (6)الوجــدان، مــن دالالت الفعــل المتعــدي، أي: وجــده خفيفــاً 

( فـــي ثالثــــة مواضـــع مـــن القــــرآن الفعـــل الثالثـــي المضـــاعف المزيــــد )اســـتخفَّ 
الكريم، احدها جاء بصيغة الماضـي المعلـوم )اسـتخف(، والموضـعان اآلخـران 
ـــــى واو الجماعـــــة  جـــــاءا بصـــــيغة المضـــــار ، اســـــندت صـــــيغة األول منهمـــــا ال

 )تستخفونها(، والثاني كان للمخاطب )يستخفنك(، والمواضع هي:
- : ســورة الزخــرف /   اســتخف 
45. 

                                                           
 من سورة البقرة. 102اآلية:  (1)
 من سورة طه. 71اآلية:  (2)
 .1/324ينظر: معاني القرآن:  (3)
 .286ينظر: مقاييس اللغة/  (4)
 .1/243ينظر: اساس البالغة:  (5)
 .361ينظر: الفعل في القرآن الكريم/ (6)
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، واستخفه ضـد اسـتثقله. واسـتخفَّ فالنـًا  : استفز من قولهم للخفيف َفزٌّ استخفَّ
عن رأيه، حملـه علـى الجهـل والخفـة. فمعنـى )اسـتخف قومـه( حملهـم علـى أن 

ولــه يخفــوا لــه، أو وجــدهم خفــاف العقــول، فحملهــم علــى خفــة الجهــل والســفه بق
. والحـديث فـي هـذه اآليـة عـن فرعـون (1)وكيده وغروره، وقيل: وجدهم طائشين

وقومــه إذ إنــه أثــر بتمويهــه فــي نفــوس ملئــه، فعجلــوا الــى طاعتــه بعــد أن كــانوا 
متهيئــين التبــا  موســى )عليــه الســالم( لمــا رأوا اآليــات، وقــد اســتعيرت الخفــة 

ذ انتقلـوا مـن حالـة التأمـل لتصوير الحركة السريعة التي قـام بهـا مـر فرعـون، ا
فــي خلــع طاعــة فرعــون والتثاقــل فــي اتباعــه، الــى التعجيــل باالمتثــال لــه، كمــا 

 .   (2)يخف الشيء بعد التثاقل
ّفو: ا: -  َتســـَتخو

 80لنحل/سورة ا. 
البيــوت المتخــذة مــن جلــود االنعــام، هــي الخيــام والقبــاب المتخــذة مــن 
الشــعر والصــوف والــوبر. فمعنــى )تســتخفونها( الوجــدان، أي: تجــدونها خفيفــة 

. فتسـتخفون حملهـا ونقلهـا فـي اسـفاركم، (3)المحمل في الضرب والنقض والنقل
سـتخفونها عنـد اذ يسهل نقضـها مـن مواضـع وطّيهـا وحملهـا علـى الرواحـل، وت

 .(4)اقامتكم، اذ يسهل ضربها وتوثيقها في األرض
ســــورة  َيســــَتخف : :  -

 .60الروم/

                                                           
بصـائر ذوي التمييـز فـي لطـائف الكتـاب  ،993، الكشـاف/3/35ينظر: معاني القـرآن:  (1)

 .، فتح القدير:2/554العزيز، الفيروز آبادي: 
 .25/233ينظر: التحرير والتنوير:  (2)
 .14/238، التحرير والتنوير: 5/507، البحر المحيط: 580ينظر: الكشاف/ (3)
ــــــر والتنــــــوير: 12/205ينظــــــر: جــــــامع البيــــــان: ( 4) ، صــــــفوة التفاســــــير: 14/238، التحري

2/484 . 
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في هذه اآلية الكريمة يأمر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بالصبر، وينهاه عن 
)اليستخفنك( أي: اليزعجّنك واليزيلنـك عـن اعتقـادك، بمـا يوقعـون ضده بقوله 

ــبه، واليحملنــك اولئــك الضــالون الشــاكون علــى الخفــة والقلــق جزعــاً  . (1)مــن الش 
وقد استعيرت الخفة للتعبير عن حالة الجـز  وظهـور آثـار الغضـب؛ ألن آثـار 

وفــي الجــز  والغضــب تشــبه تقلقــل الشــيء الخفيــف واضــطرابه بــأدنى تحريــك، 
 .   (2)ضده يستعار الرسوخ والتثاقل

: -* زل    اسَتَزل 
وردت صــيغة الفعــل الثالثــي المضــاعف المزيــد )اســتزل( فــي موضــع 
ــــى الجمــــع  واحــــد مــــن القــــرآن الكــــريم، اذ جــــاءت بصــــيغة الماضــــي المســــند ال

)استزلهم( وذلك في قوله تعالى:

 /155سورة آل عمران. 
زلَّ اصل واحد، يدل على الزلق، ذكره ابـن فـارس بقولـه: ))زّل: الـزاي 
والالم اصـل مطـرد منقـاس فـي المضـاعف.. تقـول: زّل عـن مكانـه زلـياًل وزاًل، 

زل عـن ظهـر اللسـان لرقتـه، والزلـة: الخطـأ؛ ألن والمـاء الـزالل: العـذب؛ ألنـه يـ
. وزلَّ عـــن الصـــخرة وفـــي الطـــين زلـــياًل، (3)المخطـــل زّل عـــن نهـــ( الصـــواب((

ــــه الشــــيطان عــــن الحــــق  ــــاًل. وأزل ــــه زلــــة وزل ــــه ورأي ــــي قول ومــــن المجــــاز: زّل ف
 .(5). وزلَّ في طين أو منطق يزل، أي: زل ق(4)واستزله

                                                           
 21/135، صفوة التفاسير: 2/555، بصائر ذوي التمييز: 152ينظر: المفردات/ (1)
 .21/135ينظر: التحرير والتنوير:  (2)
 .431ينظر: مقاييس اللغة/ (3)
 .1/405ينظر: اساس البالغة: ( 4)
 .3/36، بصائر ذوي التمييز: 4/1717ينظر: الصحاف:  (5)
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ى صــيغة اســتفعل فــي اآليــة الكريمــة وقــد ذهــب جمهــور المفســرين الــى أن معنــ
هـــو الطلـــب؛ اذ ان معنـــى )اســـتزلهم( دعـــاهم الـــى الزلـــة، طلـــب مـــنهم الزلـــل، 

 .(1)استدعى زللهم، والزلة: الخطيئة
فــــي حــــين ذهــــب بعــــض المفســــرين الــــى أن معنــــى الصــــيغة الجعــــل، 
فاستزلهم أي: جعلهم زالين، اذ اليحسن حمل الهمزة والسين والتاء علـى معنـى 

ألن المقصـــود لـــومهم علـــى وقـــوعهم فـــي معصـــية الرســـول، فهـــو زلـــل الطلـــب؛ 
 . فالمقام يحتمل كال المعنيين.(2)واقع

ويقال للذنب من غير قصد زّلة، تشبيهًا بزلة الرجـل، فالزلـل فـي االيـة 
. قــال الراغــب: ))اســتزلهم الشــيطان(( أي: اســتجرهم (3)مســتعار لفعــل الخطيئــة

لصــغيرة اذا تــرخص االنســان فيهــا، تصــير الشــيطان حتــى زّلــوا، فــإن الخطيئــة ا
. اذ جرهم الشيطان شيئًا فشـيئًا بـبعض (4) ُمَسهِّلة لسبيل الشيطان على نفسه((

 ماكسبوا من الذنوب، حتى اوقعهم في الزلل.     
 استعف  -* عف  

الكف عن القبيح اصل مـن اصـلين لمـادة )عـف( ذكـره ابـن فـارس، اذ 
: العـــين والفـــاء اصـــال ن صـــحيحان: احـــدهما الكـــف عـــن القبـــيح، قـــال: ))َعـــفَّ

فَّــة: الكــف عمــا الينبغــي، ورجــل عــفٌّ  واآلخــر دال علــى قلــة شــيء. فــاألول الع 
َفًة وعفافًة وعفافًا(( ، (5)وعفيف، وقد عفَّ يع ف  ع  . وعفَّ عن الحرام، أي: كفَّ
 .(7). واالستعفاف: طلب العفة(6)واعفه اهلل، واستعفَّ عن المسألة، أي: كفَّ 

                                                           
 .1/638، فتح القدير: 201لكشاف/، ا4/182ينظر: جامع البيان:  (1)
 .465، الفعل في القرآن الكريم/ 140-4/139ينظر: التحرير والتنوير:  (2)
 .4/140، والتحرير والتنوير: 214ينظر: المفردات/ (3)
 .                                214ينظر: المفردات/  (4)
 .621ينظر: مقاييس اللغة/  (5)
 .4/80، بصائر ذوي التمييز: 2/129، اساس البالغة: 4/1405ينظر: الصحاف:  (6)
 .339ينظر: المفردات/( 7)
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( في ثالثة وق د وردت صيغة الفعل الثالثي المضار  المزيد )استعفَّ
مواضع من القرآن الكريم، جاءت كلها بصيغة المضاعف، اذ جاء االوالن 
باسلوب االمر )فليستعفف، وليستعفف(، وجاء الثالث مسندًا الى نون النسوة، 

 والمواضع هي:
ســورة  : َيْســتعفوف -

 33النور/ 
تدل صيغة يستفعل على الطلب أيضًا، فمعنـى )وليسـتعفف( ليجتهـد فـي العفـة 
وظلــــف الــــنفس، ويــــالزم العفــــاف فــــي مــــدة انتظــــاره تيســــير النكــــاف لــــه. فكــــأّن 

ـــاء المســـتعف طالـــب مـــن نفســـه العفـــاف، وحاملهـــا عليـــه. فـــالهمزة وال ســـين والت
للمبالغة في الفعـل، اذ جعـل طلـب الفعـل بمنزلـة طلـب السـعي فيـه، ليـدل علـى 

 .(1)بذل الوسع
 .6سورة النساء/  يسَتعفوف: -

تـدل صـيغة يســتفعل علـى الطلــب، فمعنـى )فليســتعفف( فليطلـب العفــة 
قه اهلل من الغنى اشـفاقًا علـى اليتـيم عن اكل مال اليتيم واليطمع ويقتنع بما رز 

. اذ إن الفعـل )اسـتعفف( يـدل (2)وابقاًء على ماله، وال يأخذ أجرًا على وصـايته
 .(3)على االقتصاد والتعفف عن المسألة

: يْستعففونَ  -

  /60سورة النور. 
ذلك، فمعنـــى )يســـتعففن( يطلـــبن تـــدل صـــيغة يســـتفعل علـــى الطلـــب كـــ

العفــة بارتــداء الجلبــاب ولــبس الثيــاب، كمــا تلبســه الشــابات مــن النســاء، مبالغــة 
فــي التســتر والتعفــف، وليجتهــدن فــي ذلــك، فهــو ازكــى عنــد اهلل وأطهــر. اذ إن 

                                                           
 .1/259، صفوة التفاسير: 4/40، فتح القدير: 221ينظر: الكشاف/ (1)
 .4/245ينظر: التحرير والتنوير:  (2)
 .18/218، التحرير والتنوير: 729ينظر: الكشاف/ (3)
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اهلل تعالى لما ذكر الجائز وهو وضع الثيـاب، عقبـه بالمسـتحب حثـًا منـه علـى 
 .(1)حسنهااختيار افضل االعمال وا

:-* فز    استفز 
: الفـاء  فز: اصل واحد يدل علـى الخفـة، ذكـره ابـن فـارس بقولـه: ))فـزَّ

. (2)والــزاء اصــيل يــدل علــى خفَّــه وماقاربهــا، تقــول: فــزُه واســتفزه اذا اســتخفه((
وجاء الجواهري بمعنى الفعل مزيـدًا بـالهمزة والسـين والتـاء ثـم بـالهمزة، اذ قـال: 

: اســـتخفه وقعـــد مســـتفزًا، أي: غيـــر مطمـــئن. وافززتـــه: ))واســـتفزه الخـــوف، أي
، أي: خفيف((  .  (3)افزعته وأزعجته وطيرت ف اده.. ورجل َفزٌّ

هـــ( معنــى المزيــد مــن الفعــل متعــديًا بحــرف 711وزاد ابــن منظــور )ت
الجر، ومعنى آخـر لـه متعـديًا بنفسـه، اذ قـال: ))واسـتفزه مـن الشـيء: أخرجـه: 

: االزعـــاج، ومنـــه ســـمي ولـــد (4)فـــي مهلكــة((واســتفزه: ختلـــه حتـــى القـــاه  . والفـــز 
. ويمكـــن أن نقـــول ان الفعـــل (5)البقـــرة َفـــزًَّا، لمـــا فيـــه مـــن عـــدم الســـكون والفـــرار

)يســتفز( يعنــي: يجعلــه يفــز، وانتقــل الفعــل مجــازًا مــن التعبيــر عــن الفــز  الــى 
التعبير عن الخروج من االرض خروجًا فيـه سـرعة وفـز ، وبسـبب هـذه الداللـة 

 . (6)دي الفعل بـ )من( للتعبير عن مصدر الفعلع
( فـي ثالثـة  وقد وردت صيغة الفعل الثالثي المضـاعف المزيـد )اسـتفزَّ
مواضع من القرآن الكريم، جاء اثنان بصيغة المضار ، والثالث بصيغة االمر 

 )استفزز(، والمواضع هي:
                                                           

، صـفوة التفاسـير: 4/71، فـتح القـدير: 6/434، البحـر المحـيط: 736ينظر: الكشاف/ (1)
2/349. 

 .793ينظر: مقاييس اللغة/ (2)
 .3/890ينظر: الصحاف:  (3)
 .5/391ينظر: لسان العرب:  (4)
 .4/190ينظر: بصائر ذوي التمييز:  (5)
 .466ينظر: الفعل في القرآن الكريم/ (6)
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سورة االسراء/   يستفزهم:-
103. 

معنــى )يســتفزهم( يــزعجهم ويســتخفهم ويخــرجهم مــن األرض. وهــذا الكــالم عــن 
فرعـــون، إذ إنـــه أراد أن يـــزع( موســـى وقومـــه بعملـــه حتـــى يخرجـــوا مـــن ارض 

 . (1)مصر
ســـــــورة   يســـــــتفزو: :-

 .76االسراء/
معنــى )ليســتفزونك( ليســتخفونك افزاعــًا علــى خفــة الهــرب، أي: يحملونــك علــى 
أن تخـــّف عـــن االرض، ويزعجونـــك بعـــداوتهم ومكـــرهم حتـــى تخـــرج مـــن أرض 

 .(2)مكة يامحمد
 .64اء/سورة االسر  استفزز: -

ــــى )اســــتفزز( اســــتخفف واســــتجهل وازعــــ( وحــــرِّك مــــن أردت أن تســــتفزه،  معن
. وقـد دلـت صـيغة )اسـتفعل( علـى الجعـل )أي: (3)فتخدعه بدعائك الـى الفسـاد

. ومعنـى )بصـوتك( بـدعائك (4)اجعلهم يفزون( الناشل عن شدة الطلب والحث
يس. وقيــل: الـى معصـية اهلل بالقــاء الوسوسـة فــي نفـوس النـاس، والخطــاب البلـ

. واستفزاز ابلـيس بصـوته كـالم ورد مـورد (5)هو الغناء واللهو واللعب والمزامير

                                                           
، صـــفوة 3/365قـــدير: ، فـــتح ال4/190، بصـــائر ذوي التمييـــز: 610ينظـــر: الكشـــاف/ (1)

 .15/228، التحرير والتنوير: 2/178التفاسير: 
، لســـان العـــرب: 605، الكشـــاف/793، مقـــاييس اللغـــة/2/129ينظـــر: معـــاني القـــرآن:  (2)

 .15/178، التحرير والتنوير: 2/171، صفوة التفاسير: 5/391
ــــدة:  (3) ذوي  ، بصــــائر2/127، معــــاني القــــرآن: 1/384ينظــــر: مجــــاز القــــرآن، ابــــو عبي

 .2/167، صفوة التفاسير: 3/336، فتح القدير: 4/190التمييز: 
 .15/153ينظر: التحرير والتنوير:  (4)
 .15/153، التحرير والتنوير: 3/336، فتح القدير: 6/55ينظر: البحر المحيط:  (5)
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التمثيــل، اذ مثلــت حالــه فــي تســلطه علــى مــن يغويــه بمغــوار أوقــع علــى قــوم، 
 .(1)فصّوت بهم صوتًا يستفزهم من أماكنهم ويقلقهم عن مراكزهم

:-*قر    استقر 
( فــي موضــع وردت صــيغة الفعــل الثالثــي المضــاعف الم زيــد )اســتقرَّ

واحد من القرآن الكريم، جاء بصيغة الماضي )استقر(، وذلك في قوله تعـالى: 


 /143سورة االعراف. 
: القاف والراء  (، اذ قال: ))قرَّ التمكن احد أصلين ذكرهما ابن فارس لمادة )قرَّ
اصـــالن صـــحيحان، يـــدل احـــدهما علـــى بـــرد، واآلخـــر علـــى تمكـــن.. واألصـــل 

.. ومنــه القــرارة ومــايلتزق باســفل القــدر ، كأنــه اآلخــر الــتمكن، يقــال: قــرَّ واســتقرَّ
. وقررُت أقّر قرارًا وقـرورًا، وأقـره فـي مكانـه فاسـتقر، (2)شيء استقر في القدر((

والقرار: المستقر من االرض، والقرارة: القا  المستدير، ويوم القـّر: اليـوم الـذي 
بعد يوم النحر؛ ألن الناس يقـرون فـي منـازلهم، والقـرار فـي المكـان: االسـتقرار 

تقر فـــالن: اذا تحـــرا القـــرار، وقـــد يســـتعمل مكـــان . قـــال الراغـــب: ))واســـ(3)فيـــه
. وفــــي كــــالم الراغــــب داللتــــان للفعــــل )اســــتقر(، (4))قــــّر( كاســــتجاب واجــــاب((

االولى الطلب، أي: طلب القرار، والثانية: مجيئة بمعنى )قّر( المجرد، وحينئذ 
 تكون الهمزة والسين والتاء فيه للتأكيد.

، أي: ثبــت مكانــه ولــ م يتزلــزل ولــم يتضعضــع ولــم فمعنــى )اســتقر( قــرَّ
. فــإذا لــم يســتقر الجبــل مــع شــدته وصــالبته فــاآلدمي مــع ضــعف بنيتــه (5)ينهــد

                                                           
 .602ينظر: الكشاف/ (1)
 .825-824ينظر: مقاييس اللغة/  (2)
 .791-2/788ينظر: الصحاف:  (3)
 .398ينظر: المفردات/ (4)
 .1/469، صفوة التفاسير، 2/345، فتح القدير: 386ينظر: الكشاف/ (5)
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. ومعنــى اآليــة الكريمــة: انــك ياموســى التثبــت لر يتــي، (1)اولــى بــأن اليســتقر
واليثبــت لهــا مــاهو اعظــم منــك جرمــًا وصــالبة وقــوة، وهــو الجبــل، فهــذا بمنزلــة 

 .(2)ضرب المثل لموسى عليه السالم
 ونخلص مما تقدم الى جملة من النتائ( يمكننا اجمالها على النحو اآلتي:

: هــو ماكانــت عينــه والمــه حرفــًا واحــدًا مشــددًا، الفعــل المضــاعف الثالثــي -
ــــا منــــه علــــى صــــيغة  ، فــــاذا فتحنــــا ادغامــــه صــــار: قــــرر، فــــإذا جئن نحــــو: قــــرَّ

 )استفعل( قلنا: استقر.
( موضــعًا 17ف الثالثــي، فــي )وردت صـيغة )اســتفعل( مــن الفعــل المضـاع -

 من أصل سبعة افعال.
وجدنا أّن معاني صيغة )استفعل( من الفعل المضاعف الثالثي الواردة فـي  -

 القرآن الكريم خمسة، هي:
الطلــب: اســحبوا: طلبــوا المحبــة، اســتزلهم: دعــاهم الــى الزلــة: فليســتعفف،  .1

 وليستعفف يستعففن: كلها تدل على طلب العفة.
 استحبو: أحبوا، يستحبون: يحبون، استحق: أحقه لنفسه.بمعنى أفعل:  .2
الوجدان: استخف، تستخفونها، اليستخفنك: كلها تدل على وجدان الشـيء  .3

 خفيفًا.
 الجعل: يستفزهم، يستفزونك، استفزز: كلها تدل على جعلهم يفزون. .4
 بمعنى فعل: استقر بمعنى قّر. .5
ــــاء فــــي هــــذه الصــــ - ــــد، فمــــثاًل: كثيــــرًا مــــا أتــــت الهمــــزة والســــين والت يغة للتأكي

 يستحبون بمعنى يحبون، واستحق بمعنى أحق، واستقر بمعنى أقّر.
ورد الفعل استحب أربـع مـرات، وقـد تعـدا بعلـى فـي هـذه المواضـع جميعـًا،  -

 فاقتضى معنى االيثار والتفضيل.

                                                           
 .4/381ينظر: البحر المحيط: ( 1)
 .2/345ينظر: فتح القدير:  (2)
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ورد الفعل )استحق( في موضـعين، تعـدا فـي االول بنفسـه )اسـتحقا اثمـًا(،  -
ف الجر )استحق عليهم(، فوجدنا انه اذا كان هناك نزا ، فإن وفي الثاني بحر 

االستحقاق يتعدا الى المحقوق بـ )على( الدالة على االستعالء بمعنـى اللـزوم 
 وان كره.

( في ثالثة مواضع، دل في احدها على معنـى الوجـدان  - ورد الفعل )استخفَّ
ــــى ــــي حــــين دل فــــي الموضــــعين اآلخــــرين عل ــــى  الحقيقــــي )تســــتخفونها( ف معن

 الوجدان المجازي )استخف قومه، اليستخفنك الذين..(.
ورد الفعــل )يســتفّز( فــي ثالثــة مواضــع، تعــدا فــي احــدها بنفســه )واســتفزز  -

َمن(، فدل على الخفة واالزعاج، وتعدا في الموضعين االخرين بحـرف الجـر 
)مــــن( اذ جــــاء )يســــتفزهم مــــن االرض، ليســــتفزونك مــــن االرض(، فــــدل علــــى 

 االرض خروجًا فيه سرعة وفز .        الخروج من
 المصادر والمراجع

: ابو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري، دار الكتـب المصـرية، اساس البالغة -
 م.1922هـ 1341القاهرة، 

: أثير الدين أبو الحيان محمدين يوسف االندلسي، تحقيـق: عـادل البحر المحيط -
، 1، بيـــــــــــروت، طأحمــــــــــد عبــــــــــد الموجــــــــــود وآخـــــــــــرون، دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة

 م.2001هـ 1422
: محمـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز بصـــاذر  وي التمييـــز فـــي لطـــاذف الكتـــاب العزيـــز -

 م.1969هـ 1389آبادي، تحقيق: محمد علي النجار، القاهرة، 
الــــدار  -محمـــد الطــــاهرين عاشــــور، الـــدار التونســــية للنشــــر التحريــــر والت:ــــوير: -

 الجماهيرية للنشر والتوزيع واحعالن.
عبدة الراجحي، دار النهضة العربية للطباعـة والنشـر، بيـروت،  صرفي:تطبيق ال -

 م.1974
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أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري، ضــبط  جــاما البيــان فــي تفســير القــرآن: -
، 1وتعليــــــــــق: محمــــــــــود شــــــــــاكر، دار احيــــــــــاء التــــــــــراث العربــــــــــي، بيــــــــــروت، ط

 م.2001هـ 1421
ة، مصــر، محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، مطبعــة الســعاددروس التصــريف:  -

 م.1958هـ 1378، 3ط
رضي الدين محمد بن الحسين االسـتراباذي، تحقيـق: شرح شافية ابن الحاجب:  -

محمــد نــور الحســين، محمــد الزفــزاف، محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، مطبعــة 
هـــ والجــزء الثــاني تــّم 1356حجــازي، القــاهرة، الجــزء األول تــّم تحقيقــه فــي عــام 

 هـ.1358تحقيقه في عام 
تــاج اللغــة وصــحاف العربيــة: اســماعيل بــن حمــاد الجــوهري، تحقيــق:  :الصــحاح -

، 3أحمــــــــــــد عبــــــــــــد الغفــــــــــــور عطــــــــــــار، دار العلــــــــــــم للماليــــــــــــين، بيــــــــــــروت، ط
 م.1979هـ 1399

ـــي الصـــابوني، دار القـــرآن الكـــرين، بيـــروت، ط صـــفول التفاســـير: - ، 2محمـــد عل
 م.1981هـ 1401

محمـد بـن علـي  تفسـير:فتح القدير الجاما بين ف:ي الرواية والدراية من علم ال -
بــن محمــد الشــوكاني، تحقيــق: عبــد الــرحمن عميــرة، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر 

 م.1997هـ 1418، 2والتوزيع، المنصورة، ط
أبــــو أو إبــــراهيم الشمســــان، ذات  الفعــــل فــــي القــــرآن الكــــريم تعديتــــ  ولزومــــ : -

 م.1986هـ 1406السالسل للطباعة والنشر، الكويت، 
أبــو القاســم  ت:زيــل وعيــون ايقاويــل فــي وجــو  الت ويــل:الكشــاف عــن حقــاذق ال -

محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفـة، بيـروت، 
 م.2002هـ 1423، 1ط

أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، دار صــادر للطباعــة  لســان العــرب: -
 م.1955هـ 1374والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر، 

ــرآن: - أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى التميمــي، عارضــه بأصــوله وعّلــق  مجــاز الق
، 1عليــه: محمــد فــ اد ســزكين، مصــر )محمــد ســامي أمــين الخــانجي الكتبــي(، ط
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ـــع فـــي عـــام  ـــع فـــي عـــام 1954هــــ 1374الجـــزء األول طب ـــاني طب م، الجـــزء الث
 م.1962هـ 1381

نجــار أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء، تحقيــق: محمــد علــي ال معــا:ي القــرآن: -
 م.1983هـ 1403، 3وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، ط

أبــو القاســم الحسـين بــن محمــد المعــروف بالراغــب  المفــرداف فــي غريــب القــرآن: -
 االصفهاني، تحقيق وضبط: محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيروت. 

Abstract 

The Semantics of “istafal”verb form from the triple 

gemination in the Glorious Quran 

 Ma'an Y. Al-'Bādi 

The present paper deals with meaning of “istafal” verb 

form in Glorious Quran especilly the triple gemination. This 

verb is characteried by having /2/ and /1/ as one stressed letter 

such as (قـر) “qarra”. If we remove its assimilation it become 

“qarrara” and if we form it following the form “istafal”, we 

shall have “istaqarra”. 

This form was repeated 17 times in the Glorious Quran 

which belong to seven verbs ordered alphabetically as 

“istahabba”, “istahaqqa”, “istakhaffa”, “”istazalla”. “istaaffa”, 

“istaffazza” and “istaqarra”. 

These occurences were sematically analysed by 

resorting to lexicons first and Quraanic hermenutics and 

studies secondly. Our method of analysis is to cite the lexical 

meaning of the verb and then to cite the places of occarence in 

the Glorious Quran showing in each place the meaning in the 

Quranic context according to what we could find in 

interpretations and studies and Quranic. Depending an the 

rhetorical aspects of the text. 
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