
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 ملحق

 خمسونالو  الواحدة / السنةنيوالثمان السابعالعدد 
ل ىجماد ل كانون /  هـ1443 - اأَلوَّ  م30/12/2021 اأَلوَّ

 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

 

mradab.mosuljournals@gmail.co 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 اب/ جامعة املوصل/ العراقكلية اآلد )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :أعضاء هيئة التحرير 

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

         كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     عبد الرمحن أمحد عبدالرمحناذ الدكتور اأُلست

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 كلية الرتبية/جامعة بابل/العراق يخ()التار                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

      كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  ر نايف حممد شبيباأُلستاذ الدكتو

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 بية/جامعة حاجت تبه/ تركياكلية الرت وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

  كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(          الدكتورة َأمساء سعود إدهام املساعد اأُلستاذ

 لية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق ك )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر 
 ط اآلتي: على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الراب  -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ه ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة بهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 بناءا )فّعل, وتفّعل( وداللتهما يف سورة املائدة

 هالل علي حممودو    علي حممود الشرابي  

3/10/2020 تأريخ القبول:       3/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 
يقسم الفعل الثالثي من حيث التجرد والزيادة على قسمين: مجرد, ومزيد,             

مزيدًا بحرف واحد, أو مزيدًا بحرفين, أو مزيدًا بثالثة أحرف, وهو والمزيد إّما أن يكون 
أقصى ما يصل إليه الفعل, وبذلك يكون ستة أحرف إذ ال يوجد فعل وعدد حروفه أكثر 
من ذلك, كل زيادة على أصل الفعل تأتي لمعنى يقتضيه الفعل والسياق الذي ورد فيه, 

ادة في المعنى. وبناءا )فّعَل وتفّعَل( من وكما يقال: كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زي
أبنية الفعل المزيد فبناء )َفّعَل( المزيد بحرف واحد, وبناء )َتفّعل( المزيد بحرفين, ولهذين 
البناءين دالالت مختلفة يحددها سياق اآلية التي ورد فيها الفعل منها ما دّل على 

يرها من المعاني وفق ما نتوصل إليه التكثير, والسلب, والتكلف, والتعدية, والصيرورة, وغ
من خالل تحليل داللة بعض األفعال والوقوف عليها. وأكثر دالالت األفعال الواردة في 
سورة المائدة الكريمة التي جاءت على بناء )فّعل( هي التكثير جاء بعده الصيرورة, وبعد 

من دالالته كثر ما جاء ذلك السلب واإلزالة, ثم النسبة, والتعدية. أّما بناء )تفّعل( فأ
 التكرار وبعد ذلك المطاوعة, واالجتهاد في طلب الشيء والتكلف. 

 .القرآن الكريم, الداللة, الفعل المزيد, األبنيةالكلمات المفتاحية:        
  :البحث إشكالية

فمننننن المعلننننوم أن الصننننيد مجننننردة ومزينننندة, وأن لكننننل منهننننا معناهننننا ولكننننن أهميننننة           
المشننكلة التنني سننتعالجها تكمننن فنني إ هننار أي مننن معنناني الصننيد التنني وردت فنني الدراسننة و 

السورة, وكّمها, ولمناذا, وأي منن معانيهنا فني اللمنة لنم تنرد فني السنورة, وكينف كاننت أولوينة 
 الحكنننم أن معلنننوم هنننو ورودهنننال هنننل تطابقنننت منننا كثنننرة اسنننتعمالها فننني اللمنننة أو ال ل وكمنننا

                                                 

 كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم /طالب ماجستير/ 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم  /مساعد ُأستاذ/ 
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التكثينر, والنسنبة, أّمنا دالالت  هو( َفّعلَ ) بناء دالالت كثرأ فكان إباحة أو منا إما الشرعي
 .  الدراسة خالل من جليا ذلك وقد  هر بناء )تفّعل( هو التكلف وغير ذلك,

  :المبحث األول: الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد على وزن )فّعَل( وداللته

والالم على ما  األولى لعينبتكرير العين, أي: بين او َفعََّل: بفتح أوله وثالثه ورابعه, 
 هر من التعبير بالتكرير, وجّوز بعضهم كون الزيادة بين الفاء والعين لكون الحكم بزيادة 

على: ُيَفعِّل؛ "ألَنَّه فيكون مضارعه هذا من حيث ماضيه, أّما  .(1)من غيره الساكن أولى
 ,والمصدر على التْفِعيل ,هماِفي وزن فاَعل وَأْفَعل َفلَذِلك َوجب َأن يكون مستقبله كمستقَبل

وكّسرت تكسيرا َوَهِذه اأَلفعال الَفْصل َبين  ,قطَّعت تقطيعاالفاعل منه والمفعول: َنْحو 
فاعلها ومفعولها كسرٌة تْلحق اْلَفاِعل قبل آخر ُحُروفه وفتحُة َذِلك اْلَحْرف من اْلَمْفُعول َنْحو 

 .(2)قطِّا وُمقطَّا"َقْولك ُمكِرم وُمكَرم وُمقاِتٌل وُمقاَتٌل ومُ 

ذ ذكنر سنيبويه: "تقنول: كسنرتها, إاألصل فني صنيمة )َفّعنَل(  التكثينر والمبالمنة وأّما داللته ف
وقنننالوا: يجنننّول أي  ردت كثنننرة العمنننل قلنننت: كّسنننرته, وقّطعتنننه, ومّزقتنننه....,أوقطعتهنننا, فننناذا 

ئز كلننه عربنني, ُيكِثننر الَجننوالن, ويطننّوف أي ُيكثننر التطويننف, واعلننم أن التخفيننف فنني هننذا جننا
ويكننوُن متعننّدًيا وغيننَر متعننّد. فالمتعننّدي نحننو:  ,(3)إال أن فعلننت إدخالهننا ههنننا لتبيننين الكثيننر"

نننرُته وَقطَّعتُنننه. وغينننُر المتعنننّدي نحنننو: َسنننبََّح وَهلَّنننلَ  والتكثينننر والمبالمنننة معننننى مشنننهور  ,(4)َكسَّ
 :ما يأتي فضاًل دالالت أخر ذكرها علماء الصرف على نحو

                                                 

 دار فننني تحقينننق دون مطبنننو , البركنننوي, الصنننرف علنننم منننن المبتننند  كفاينننة رحشننن فننني المنتهنننى كفاينننة  (1)
 .  34: ه1312, اسطنبول, العامرة الطباعة

: تحننن(, هننن285: ت) بننالمبرد المعننروف األزدي, األكبنر عبنند بننن يزينند بنن محمنند العبننا  أبننو المقتضنب (2)
 .  1/74: ت.د. بيروت – الكتب عالم,  عضيمة الخالق عبد محمد

 محمند السنالم عبند: تحنن(, هنن180: ت) سنيبويه الملقنب بشنر, أبنو قنبنر, بن عثمان بن عمرو, ابالكت 3))
 .  4/64.: م 1988 - هن 1408 القاهرة, -الخانجي مكتبة, 3ط, هارون

 عصنفور بنابن المعنروف اإلشنبيلي, منؤمن, بنن علني الحسنن أبنو, التصنريف فني الكبينر الممتنا ن ر:يُ  4))
, شننال  طننه هاشننم, ومعانيهننا الفعننل أوزانو  ,189-1/188: م1996, بنننانل مكتبننة, 1ط(, هننن669: ت)

 .83-74 م:1971, األشرف النجف– اآلداب مطبعة
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وقال ابن حسبما ذكرنا آنفا -رحمه اهلل -ذكر ذلك سيبويه   والمبالمة: التكثير -1
أن "األغلب في َفعََّل أن و . (1)جني رحمه اهلل: "اعلم أّن فّعلت أكثر ما يكون لتكرار الفعل"

يكون لتكثير فاعله أصل الفعل, كما أن األكثر في أفعل النقل, تقول: َذَبْحُت الشاة, وال 
 ؛غلقت الباب مرة, وال تقول: َغلَّْقت, لعدم تصور معنى التكثير في مثلهتقول َذبَّحتها, وأ

أكثرت جراحاته, وأما  :بل تقول: َذبَّْحُت المنم, وَغلَّْقُت األبواب, وقولك: َجرَّْحُته: أي
 .(2)فيحتمل التكثير وغيره" -بالتخفيف  -َجَرْحُته 

والتعدينننة تكمنننن بثالثنننة أسنننباب:  (3)همتننننحنننو: قّومنننت زيننندًا وقّعدتنننه فّرحتنننه وغرّ : التعديةةة  -2
الهمنننزة والتضنننعيف وحنننرف الجنننر, فيصنننبح النننالزم بهنننا متعنننديا والمتعننندي النننى واحننند يصنننبح 

 .(4)نحو قولك: أذهبته وفّرحته وخرجت بهمتعديا الى مفعولين 
قننال سننيبويه: "ومّرْضننُته, أي: ُقْمننُت عليننه وَوّليتُننه. ومثلننه أقننذيت عينننه  اإلزالةةة والسةةلب: -3

أي: أزلننننُت مننننا فيهننننا مننننن قننننذا. و كجّرْبننننت البعيننننر  (5)َعلُتهننننا َقِذّيننننة, وقننننذيتها: ن ّفتهننننا"أي: جَ 
 شرها.به, وأزلت قِ رَ وقّشرت الفاكهة, أي أزلت جَ 

 ,جعل الشيء بقدر معنى الفعل أو صيرورة شيء شبه شيء, كقنّو  زيند":  الصيرورة -4
 .(6)وحّجر الطين"

                                                 

, القنننديم التنننراث إحيننناء دار, 1ط(, هنننن392: ت) الموصنننلي جنننني بنننن عثمنننان الفنننتح أبنننو المنصنننف,  (1)
 .   1/91.: م1954 - هن1373

 الرضنننني الحسنننن بنننن محمننند, البمنننندادي القنننادر دعبننن: شنننواهده شنننرح مننننا الحاجنننب ابنننن شنننافية شنننرح  (2)
 ومحمنننند -الحسننننن نننننور محمنننند: األسنننناتذة شننننرح غريبهمننننا, وضننننبط حققهمننننا,( هننننن686: ت) اإلسننننتراباذي,

 .  1/92: م 1975 - هن 1395, بيروت -العلمية الكتب دار: الحميد عبد الدين محيى ومحمد -الزفزاف
. د: تحنن(, هنن538: ت) الزمخشنري محمنود, اهلل جنار القاسنم أبنو, اإلعنراب صنعة في المفصلُين ر:  3))

 .373 م:1993 بيروت, - الهالل مكتبة, 1ط, ملحم بو علي
 .  4/64: ُين ر: م. ن  (4)
 62/ 4الكتاب: 5) )
 النرحمن عبند اهلل نصنر: تحنن( هنن1351: ت) الحمنالوي محمند بنن أحمند, الصنرف فنن فني العنرف شذا6) )

 .31ت:.د, رياضال الرشد مكتبة, ط. د, اهلل نصر
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ننل لنسننبة المفعننول إلننى الفعننل وتسننميته بننه, "يجننف فَ نسةةبة الشةةيي إلةةي أصةةل الفعةةل:  -5  عَّ
 .(1)نحو َفسَّْقته: أي نسبته إلى الفسق وسميته فاسقًا, وكذا َكفَّْرته"

 .(2)بتُ , أو غرّ قتُ : كن شرّ التوجه إلى الشيي -6

 .(3)وسّبحَ  : كهّللَ اختصار حكاية الشيي -7

 .(4)لت شفاعتهبِ قَ أي: : : كشّفعت زيداً قبول الشيي -8

 .(5) وتفّكرَ  , كوّلى وتوّلى وفّكرَ أو بمعنى تفّعل: َد بمعنى أصلهَورَ  -9

 .(6)اً , كمّيره إذا عاَبه, وعّجزت المرأة: صارت عجوز أغنى عن أصله لعدم وروده -10
وَوَرَد في هذه السورة تسعة عشر فعال لدالالت مختلفة. وهناك دالالت أخر منها: الدعاء, 

بمعنى فاعل, الرمي بالشيء نحو: شّجعته وقد ُجمعت  وااليجاب, بمعنى أفعَل, التشبيه,

                                                 

 94/ 1: , للرضيشرح الشافية1) )
 (,هننن 745: ت) األندلسنني حيننان بننن يوسننف بننن محمنند حيننان أبننو, العننرب لسننان مننن الضننرب ارتشنناف 2))

 بالقنناهرة, الخننانجي مكتبننة, 1ط, التننواب عبنند رمضننان: مراجعننة,, محمنند عثمننان رجننب: ودراسننة وشننرح: تحننن
 .174/ 1 م: 1998 - هن 1418

 بننا ر المعروف , الحلبي الدين محب أحمد, بن يوسف بن محمد, الفوائد تسهيل بشرح واعدالق تمهيد 3))
 والتوزينا والنشنر للطباعنة السنالم دار, 1ط, وآخنرون فناخر محمند علني. د. أ: تحنن(, هنن 778: ت) الجي 

 بنن حمند ,األفعنال بالمينة المسنماة القصنيدة علنى المتعنال وفنتح ,3750/ 8 هنن: 1428, القناهرة والترجمة,
نند  بالمدينننة اإلسننالمية الجامعننة مجلننة, البعيمنني سننليمان بننن إبننراهيم: تحننن (,هننن1250 نحننو: ت) الرائقنني ُمَحمَّ
 .239  هن:1418 - هن1417, المنورة

 .32  :شذا العرف 4))
: تحنن(, هنن672: ت) الجيناني, الطنائي مالنك ابنن اهلل, عبند بنن محمند الندين جمال, الفوائد تسهيل شرح 5))
/ 3 م:1990 - هننن1410,والنشننر للطباعننة َهْجننر, 1ط, المختننون بنندوي محمنند. د السننيد, الننرحمن بنندع. د

 -ه1416بينروت,  -, وُين ر: درو  التصنريف, محمند محني الندين عبند الحميند, المكتبنة العصنرية453
 .74م : 1995

ح المينننة , وفنننتح األقفنننال وحنننل اإلشنننكال بشنننر 31, وشنننذا العنننرف: 174/ 1ارتشننناف الضنننرب  ُين نننر: 6))
 .138األفعال: 
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 :ومجيئه للتكثير هو المالب عليه نحو قولك, (1)هذه الدالالت في دراسة للقرآن الكريم
ك وبرّ  ,يكثر الجوالن والطواف ي:أ ,فل ويطوّ قت األبواب, وهو يجوّ عت الثياب وغلّ قطّ 

على  فعالً  ونعشر و ة خمسوقد ورد  .(2)وال يقال للواحد ,ت المالض الشاء وموّ وربّ  ,النعم
 )فّعل( في سورة المائدة, وقد جر  اختيار خمسا منها على النحو اآلتي: بناء

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ    ٱٹ ٹ چ : ُيَحةةةر مُ  -َحةةةّرمَ  (1

 [٣: من اآلية  المائدة]سورة چ  ....ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ
اللموية لمادة )حرم( ومنا اشنتق منهنا نجند أن األصنل فني  بالرجو  إلى االستعماالت

منه حرُ الرجنل أَ  منتُ رَ حدد, فيقنال:" حَ   مُ ر من نوَ  ْ ا وحَ نْ . إال أنه مَ (3)معناها: المنا والح ر
ا ْنننننوجنننناءت داللننننة المَ , (5)ويجننننيء أحننننرَم بمعنننننى َحننننَرَم وحننننّرمَ  (4)مانننننا إذا سننننألك فمنعتننننه"رْ حِ 

ّيز من األرض يستحيل الوصول إليه, يقال عنه حنَرٌم, قنال  ر فيما يبدو في اقتطا  حَ والحَ 
د. محمنند الجبننل "المعنننى المحننوري حّيننز ممنننو  تننابا لشننيء, أي نطنناق مننن األرض تننابا 

                                                 

 دار, 1ط, حميند محمند مناهر أحنالم. د(, داللينة صنرفية دراسنة) الكنريم القنران فني فّعل صيمة ُين ر: 1))
 .  51-43: م2008-ه1429, بيروت - العلمية الكتب

 . 1/373ين ر: المفّصل في صنعة اإلعراب:   (2)
 السنالم عبد: تحن( هن395: ت) الرازي القزويني زكريا بن فار  بن أحمد,  اللمة مقايي  معجمُين ر:  3))

 .45/ 2: م1979 - هن1399,  الفكر دار, هارون محمد
, 1ط, بعلبكني منير رمزي: تحن( هن321: ت) األزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو, اللمة جمهرة 4))

 بنن أحمند عبيند أبنو, ثوالحندي القنرآن فني المريبينو  , ُين ر522/ 1:م1987 بيروت, – للماليين العلم دار
 مكتبننة, 1ط, حجننازي فتحنني. د. أ: وراجعننه لننه قنندم المزينندي فرينند أحمنند: تحننن( هننن 401 ت) الهننروي محمنند
 فني المنينر والمصنباح, 428/ 2:م 1999 - هنن 1419 السنعودية, العربينة المملكنة - الباز مصطفى نزار

 المكتبة(, هن770 نحو: ت) العبا  أبو الحموي, ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد, الكبير الشرح غريب
 .131/ 1: ت.د, بيروت – العلمية

: تحنن(, هنن350: ت) الفنارابي الحسنين بنن إبنراهيم بنن إسنحاق إبنراهيم أبنو, األدب دينوان ُين ر: معجنم  5))
 والطباعنة للصنحافة الشنعب دار مؤسسنة: طبعنة, أنني  إبنراهيم دكتنور: مراجعنة, عمنر مختنار أحمد دكتور

 .328/ 2:م 2003 - هن 1424, القاهرة والنشر,
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فنني أن الحننرام:  االصننطالحية. ثننّم انتقننل إلننى الداللننة (1)ُتمنننا فيننه أمننور وتصننرفات معينننة"
﴾ فننالتحريم هنننا ٻ  ٻ    ٱالمنهنني عننن تعاطيننه شننرعًا مننن األشننياء, قننال تعننالى: 

 .(2)تحريم شرعيّ 

سنورة المائندة منن ﴾ ]....ٱ  ٻ  ٻ   قال الواحدي فني تفسنير قولنه تعنالى :
. قال الجصاص: وقولنه تعنالى حرمنت علنيكم الميتنة (3)نعت عنكم فاتركوهامُ  :أي[ 3: اآلية

ريم المننا والدم ونحوهمنا تحنريم حكنم وتعبند ال تحنريم مننا فني الحقيقنة ويسنتحيل اجتمنا  تحن
وتحننريم التعبنند فنني شننيء واحنند ألن الممنننو  ال يجننوز ح ننره وال إباحتننه إذ هننو غيننر مقنندور 
عليه والح ر واإلباحة يتعلق بأفعالنا وال يكون فعل لننا إال وقند كنان قبنل وقوعنه مننا مقندورا 

. ووردت )حنننننّرم( بصنننننيمة )فّعنننننل( للداللننننة علنننننى الصنننننيرورة, فمعننننننى )حّرمنننننت( أي: (4)لنننننا"
لميتنننة, والننندم, ولحنننم الخنزينننر حرامنننًا, كننأن المعننننى يرجنننا إلنننى اللمنننة, فصنننار لهنننا صننارت, ا

   حاجزًا يمنا من الوصول إليها.

ٻ  ٻ  پ   پ    ٻٱ  ٻ         ٹ ٹ چ  :يكّذب -كّذب (2

 ١٠المائدة:  چپ  
, يتعّد  َيْضِرُب( َربَ باب ضَ الباب الثاني )ثالثّي الزم من أصله الفعل )كّذب(  

حرف واسطة ه بواسطة حرف الزيادة الهمزة وبتضعيف عينه, ويتعّد  بإلى المفعول ب
رحمه اهلل: "وكّذبه وكّذب به: جعله كاذبًا بأن وصفه -قال الزمخشري  .الجّر أيضا

                                                 

ننل) الكننريم القنننرآن أللفننا  المؤصننل االشننتقاقي المعجننم 1))  الكنننريم القننرآن ألفننا  بننين العالقنننات ببيننان مؤصَّ
/ 1:م 2010 , القننناهرة – اآلداب مكتبنننة, 1ط,  جبنننل حسنننن حسنننن محمننند. د( , معانيهنننا وبنننين بأصنننواتها

416. 
: تحننن(, هننن792: ت) األذرعنني النندين, عننالء بننن محمنند النندين صنندر, الطحاويننة العقينندة ُين ننر: شننرح  2))

 .453: هن 1418, واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية, الشؤون وزارة, ط, شاكر أحمد
 ت) الواحندي علني بنن محمند بنن أحمند بنن علني الحسنن أبنو, المجيند القنرآن تفسير في الوسيطُين ر:  3))

 .315/ 2: م1994 -هن1415 بيروت, العلمية, الكتب دار, 1ط, محققين مجموعة: تحن(, هن468
 علنني محمند السنالم عبند: تحنن( هنن370: ت) الجصناص النرازي بكنر أبنو علني بنن أحمند, القنرآن أحكنام 4))

 .44/ 4: م1994/هن1415 لبنان, - بيروت العلمية الكتب دار, 1ط, شاهين
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"الكاُف والذَّاُل والَباُء َأْصٌل َصِحيٌح و. (2)وقيل: كّذبه, أي: نسبه إلى الكذب  .(1)بالكذب"
ْدِق. ِمْن َذِلَك الَكِذُب َيُدلُّ َعَلى ِخاَلِف الصِّ  ْدِق. َوَتْلِخيُصُه َأنَُّه اَل َيْبُلُد ِنَهاَيَة اْلَكاَلِم ِفي الصِّ

ْدق. َكَذَب َكِذًبا. وَكذَّْبُت ُفاَلًنا: َنَسْبُته ِإلى الَكِذِب, َوَأْكَذْبُتُه َوَجْدُتُه َكاِذًبا. َوَرُجٌل  ِخاَلُف الصِّ
روي و  .(3): َحَمَل ُفاَلٌن ثُمَّ َكَذَب َوَكذََّب, َأي َلْم َيْصُدق ِفي الَحْمَلة"َكذَّاٌب َوُكَذَبٌة. ثُمَّ ُيَقالُ 

ه( أّن بعض أهل اللمة يجعل َكّذب بمعنى: أكَذَب؛ إذ 189رحمه اهلل)ت:–عن الكسائي 
ذا قال: "العرُب تقول: أكَذْبُت الرَُّجَل إذا أخبرَت أنه جاء بالكذِب وَرَواه, وتقول: " كذَّْبُته " إ

. وَقيَل: "معنى كّذْبُتُه: قلت َلُه (4)أخبرت أنه كاذٌب, وبعضهم يجعلهما جميعًا بمعًنى"
 -رحمه اهلل-وهو ما تبّناه الجوهري  .(5)"كذْبت, َومعنى أكذْبُتُه: َأَرْيُتُه َأن َما أَتى ِبِه كِذب

 .معنى النسبةويدّل الفعل )كّذب( على .(6)أْكَذَبُه وَكذََّبه بمعنىعن ثعلب أنَّ   ورو 

 بأدّلة وكذبوا: يقول[  39]سورة البقرة:  ڇٹ  ٹ    ٹ ڇ   تفسير قوله جاء في
 (7)وغيرها الرسل بها جاءت التي وحدانيته على الدالة وحججه اهلل

فالكذب بوحدانية اهلل سبحانه وتعالى من نتائجه الخلود في النار, وقد يكنون التكنذيب 
, وذكننر أبنننو زهننرة فننني (8)واحننند وهمننا تعنننالى, اللَّننه منننن  لنني بأننننه بننأن القننرآن لننني   بننالقرآن

                                                 

, السنود عينون باسنل محمند: تحن( هن538: ت) الزمخشري أحمد, بن عمرو بن محمود, البالغة أسا  (1)
 2/127: م 1998 - هن 1419 بيروت, العلمية, الكتب دار, 1ط
: تحنن, القيسني مختار بن محمد بن َحّمو  طالب أبي بن مكي محمد أبو, القرآن إعراب مشكل :ن ريُ  (2)
 فننني ات, والمفنننرد1/251: ه1405, بينننروت –الرسنننالة مؤسسنننة: الناشنننر, 2ط, الضنننامن صنننالح حننناتم. د

 صننفوان: تحننن(, هننن502: ت) األصننفهانى بالراغننب المعننروف محمنند بننن الحسننين القاسننم أبننو, القننرآن غريننب
 .427.: هن 1412, بيروت دمشق - الشامية الدار القلم, دار, 1ط, الداودي عدنان

 .5/166: مقايي  اللمة (3)
 مؤسسنة, الندالي محمد: تحن(,هن276: ت) الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهلل عبد محمد أبو, الكاتب أدب (4)

 . 354.: ت.د, الرسالة
 .  10/101تهذيب اللمة:  (5)
 . 1/210ن ر: الصحاح يُ  (6)
 .175/ 27 المراغي: ويُنظر: تفسير ,100/ 10 :جامع البيان ( 7)

 .477/ 3 السنة: أهل تأويالت(  يُنظر:  8)
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 اآلينات علينه تندل منا لكنل تفسيره)زهرة التفاسير( كثير من صفات المكذبين فقنال: "التكنذيب
 كمنا بهنا, ويكنذب الحقنائق ينر  فنال وفسند, شناه قند القلب ألن القطعية؛ والمعجزات الحسية,

ن المبصننننر, النننننور تننننر  الَ  أصننننبحت وعشننننيت شنننناهت إذا العننننين أن ن صنننناحَبها, عننننمَّ  وا   وا 
 يفقهننون الَ  قلننوب لهننم يكننون إذ اإلدراك, فنني فسنناد عننن يكننون مننا أكبننر بننالمعجزات التكننذيب

 ع يمنا؛ جرمنا التكنذيب وكنان بهنا, يسمعون الَ  آذان ولهم بها, يبصرون الَ  أعين ولهم بها,
 يفعلنوا, فلنم للحنق, عنانواإلذ الرسنالة, علنى للداللنة كاننت التي تعالى اهلل بآيات تكذيب ألنه
وداللنة  .(1)" ڇٻ  پ   پ  ڇ  :تعنالى بقولنه سبحانه عنه عبر ما الجزاء وكان

)كّذبوا( الواردة في اآلية تشير إلى التكثير من الكذب بوحدانية اهلل سنبحانه وتعنالى وبرسنالة 
 نبّيه محمد )صلى اهلل عليه وسلم( من موجبات الخلود بالنار. 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ٹ چ ٹ ُيَعّزُر:-َعّزرَ  (3

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ    ڑژ  ژ  

 [12] سورة المائدة: چ گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
. (2)الَعْزر في اللمة: الِشندة والَصنالبة, ومنن هننا جناء معننى التعزينر بمعننى النصنرة

منا يردعنه عنن بأّدبتنه  بمعننىّزرت فالننا َعن بل هو الَنصر بالسيف, والتع يم, والنرّد, فيقنال:
المدافعنننة و التع نننيم و النننذّب والنصنننرة  ثنننم جنننر  التوسنننا فننني المعننننى ليكنننون بمعننننى: القبنننيح؛ 

 .(3)توقيرالو 

                                                 

 .2064/ 4التفاسير:  زهرة ( 1)
 

: تحن(, هن170: ت)الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو, العين كتابُين ر:  2))
 .351/ 1:ت.د, الهالل ومكتبة دار, السامرائي إبراهيم. د المخزومي, مهدي. د
 مرعنب, عنوض محمند: تحنن ,(هنن370ت) األزهنري أحمند بنن محمند منصنور أبنو اللمنة, تهنذيب ُين نر:3) )
 نصنننر أبنننو, العربينننة وصنننحاح اللمنننة تنننا  الصنننحاحو  ,78/ 2: م2001 العربننني, التنننراث إحيننناء دار ,1ط

 العلنننم دار, 4ط, عطنننار المفنننور عبننند أحمننند: تحنننن ,(هنننن393: ت) الفنننارابي الجنننوهري حمننناد بنننن إسنننماعيل
 .744/ 2: م 1987 -  هن 1407, بيروت -للماليين
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وغالبنا يؤخننذ المعنننى مننن أصنل مننادي, ومعنننى الصننالبة فني مننادة )َعننَزَر( متنننأتية مننن 
 . ثنم جناء بعند ذلنك معننى(1)شّد البعير بخيط من خياشيمه, والعيزار: الُصلب من كل شيء
نْربِ النصرة, والتع يم, ومنن الندالالت االصنطالحية للتعزينر: الَحن ؛ إلرادة (2)ّد المحندود بالضَّ

. إال أن المعنننى األصننل فنني التعزيننر: التقويننة, وهننو تقويننة (4)وهننو نننو  مننن اللننوم( 3)التأديننب
عانننة علننى نحننو بننين, ربمننا يخننتص التعزيننر: النصننر بالسننيف  َعننْززا الرجننلَ " عننَزرتُ "و .(5)وا 

رته"و الشيء من همنعتُ  ته" َعزَّ  . (6)األضداد"  من أدَّبته وأيضا وقرَّ

ة قنال مكني بنن أبني طالنب القيسني: "معننى صنرَ ومعنى )عّزر( في القرآن الكريم: النُ 
ْرُتُموُهْم﴾ أي: نصرتموهم. وقيل معناه: َوقَّْرُتموهم بالطاعة لهنم"  –. وقنال الزمخشنري(7) َوَعزَّ

ْرُتُموهُ رحمه اهلل ْم نصنرتموهم ومنعتمنوهم منن أيند  العندّو. ومننه التعزينر, وهنو التنكينل : "َعزَّ
 .(8)والمنا من معاودة الفساد"

                                                 

 زهيننر: وتحقيننق دراسننة( هننن395: ت) الننرازي القزويننني زكريننا بننن فننار  بننن أحمنند, اللمننة ُين ننر: مجمننل 1))
 .667:  م 1986 - هن 1406, بيروت – الرسالة مؤسسة: النشر دار, 2ط, سلطان المحسن عبد
: ت) النسنفي الندين نجنم , محمند بنن عمنر حفنص أبنو, الطلبنة طلبنة, و 311/ 4مقايي  اللمنة: ُين ر:2) )

 .44: هن1311, ببمداد المثنى مكتبة العامرة, المطبعة(,هن537
 الصنقلي الَقطَّنا  بنابن المعنروف السنعدي, علني بنن جعفنر بنن علني القاسم, أبو, األفعال كتاب: ن ريُ  3))
 . 364/ 2:م1983- هن1403, الكتب عالم, 1ط(, هن515: ت)
 .561/ 4لسان العرب:  ُين ر:4) )
 .24/ 13ُين ر: تا  العرو :  5))
 .364/ 2 األفعال, البن القطا : كتاب(  6)

 طالننب أبنني بننن مكنني محمنند أبننو وأحكامننه, وتفسننيره, القننرآن معنناني علننم فنني النهايننة وغبلنن إلننى الهدايننة 7))
 العليننا الدراسننات بكليننة جامعيننة رسننائل مجموعننة: تحننن(, هننن437: ت) القيسنني مختننار بننن محمنند بننن َحّمننو 
 والسننة, الكتناب بحنوث مجموعة, 1ط, البوشيخي الشاهد: د. أ بإشراف الشارقة, جامعة - العلمي والبحث
 .1642/ 3: م 2008 - هن 1429

 الزمخشننري أحمنند, بننن عمننرو بننن محمننود اهلل جننار القاسننم أبننو, التنزيننل غننوامض حقننائق عننن الكشنناف 8))
 .615/ 1: هن 1407, بيروت – العربي الكتاب دار, 3ط( , هن538: ت)
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. وقنال النيسنابوري: (1)وال ينفك معنى الَتْعزير عن معنى الَنصر الُمؤزر برّد األعداء
رون: "والعنزر فني اللمننة النرّد, ومنننه التعزينر التأديننب؛ ألننه ينرده عننن القبنيح ولهننذا قنال األكثنن

ْرُتُموُهْم (: نصرتموهم؛ ألن َنْصر اإلنسان َرّد أعدائه عننه, ولنو كنان التعزينر هنو  معنى )َعزَّ
ُروُه َوتُنَوقُِّروُه ]سنورة الفنتح:  . وال يبعند القنول عنن الجمنا (2)[ تكنرارا"9التوقير لكان قوله: َوُتَعزِّ

نننا, فهننو رّد العنندو عننن بننين معنناني )عزرتمننوهم(, لمننا للمعنناني مننن تقننارب, فننالتعزير: رّد وم
(, ومنا للنا  من أن ينالوا من الرسول, وربما يكنون معنناه: النرد والمننا, وهنذا الرسول )

عاننننة, وكنننذلك التنننوقير, فلنننوال التنننوقير, والتع نننيم, ال يتحقنننق سنننبب نصنننرة االنسنننان  نصنننر وا 
ْرُتُموُهْم( لفتة معنوية فالتعزير هو المنا ويطلق على ال(3)للرسولل ألن الناصنر  ؛نصنر.)َوَعزَّ

 يمنا المعتدي على منصوره.

ْرُتُموُهمْ ُيلح  فني أن المعننى الندقيق لنن) (: َعّ متمنوهم بالطاعنة والنصنرة والتنوقير, َعزَّ
والبننادي فنني تحديننند داللننة )عنننّزر(: السننلب واالزالننة, فمعننننى َعننَزَره يعنننِزُره ِعننْزرًا: رّدُه بعننننف 

زر, ومنننا عنننه أي نننو  مننن التعنندي واالعتننداء وفضنناعة, أّمننا )عننّزره( فمعننناه: أزال عنننه العنن
 باالنتصار له وتوقيره وتع يمه.

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ٹ ٹ چ  يةةةةةةةةةةةةةةذّكُر: -ذّكةةةةةةةةةةةةةةرَ  (4

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    

 [ 13المائدة: سورة ] چ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  
عول واحد, وبالتضعيف ُعدي إلى مفعولين, وهو ثالثي متعد إلى مف (رَ كَ ذَ )والفعل 

عند الن ر إلى األصل اللموي؛ نجد أّن الفعل و , (رُ صُ نْ األّول )باب َنَصَر يَ باب المن 
"َعْنُهَما َيَتَفرَُّ  َكِلُم اْلَباِب. َفاْلُمْذِكُر: الَِّتي َوَلَدْت َذَكًرا. َواْلِمْذَكاُر: الَِّتي َتِلُد  معنيان)ذّكر( له 

                                                 

: ت) قرطبنيال األنصناري فنرح بنن بكنر أبني بنن أحمند بنن محمند اهلل عبند أبنو, القرطبني ُين نر: تفسنير1) )
براهيم البردوني أحمد: تحن( هن671 : م 1964 - هن1384 القاهرة, – المصرية الكتب دار, 2ط, أطفي  وا 

6 /114. 
 .568/ 2غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 2) )
: م1997, الينوم أخبنار مطنابا(, هنن1418: ت) الشنعراوي متنولي محمند, الخواطر – الشعراوي تفسير 3))
5 /3001. 
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ْكَراَن َعاَدًة... َواأْلَْصُل اآْلَخُر: َذَكْرُت الشَّْيَء, ِخاَلُف َنِسيُتُه. ثُمَّ ُحِمَل َعَلْيِه الذِّْكُر الذُّ 
 .(1)ِباللَِّساِن. َوَيُقوُلوَن: اْجَعْلُه ِمْنَك َعَلى ُذْكٍر, ِبَضمِّ الذَّاِل, َأْي اَل تَْنَسُه"

قال: "ذكرت الشف بعد الِنْسياِن, , يتساو  بناء أفعل وفّعل عند الجوهري رحمه اهلل
. وكذا عند الزبيدي (2)وَذَكْرُتُه بلساني وبقلبي, وتذكَّْرُتُه. وَأْذَكْرُتُه غيري وَذكَّرته, بمعنًى"

التكثير والمبالمة في الوصف أفاد و (3)رحمه اهلل: "وَأْذَكَره ِإيَّاه وَذكََّره َتْذِكيرًا, واالْسُم الذِّْكَر "
اهلل: "ومن ذلك أّنهم جعلوا تكرير العين في المثال  رحمه, قال ابن جني تضعيف العين

دليال على تكرير الفعل, فقالوا: كّسر, وغّلق, وذلك أّنهم لما جعلوا األلفا  دليلة المعاني 
. وقال في باب: "تكرير العين هو طريق (4)فأقو  اللف  ينبمي أن يقابل به قوة الفعل"

وذلك أّن األلفا   معاٍن كثيرة وفق ما يتطلبه سياق اللف  وموضوعه.أي: إلفادة  (5)معنوية"
 . (6)أدلة على المعاني, فال يستقيم معنى الكثرة والقوة ما لم يقابله قوٌة في اللف 

يتبّين لنا مما سبق أّن المفردة منقطعة عن سياقها تدّل على أكثر من معنى, ولي  
ط به, غير أّن مجيء صيمة )ذّكر( بالتشديد لها إال معنى واحد في السياق الذي ترتب

  أكثر داللة على معناها من مجرده.

 

 

                                                 

 .  2/359ايي  اللمة/ مق  (1)
 . 2/664الصحاح:   (2)
 .  380/ 11تا  العرو :   (3)
 الهيئنة, 4ط, النجنار, علنى محمند: تحنن( هنن392: ت)الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو, الخصائص (4)

 . 2/157.: ت.د, للكتاب العامة المصرية
 . 2/158المصدر نفسه :   (5)
 الكنننريم عبننند بنننن محمننند بنننن محمننند بنننن اهلل نصنننر, والشننناعر تنننبالكا أدب فننني السنننائر المثنننل ن نننر:يُ   (6)

: الناشننر, ط .د, الحمينند عبنند النندين محنني محمنند: تحننن, الكاتننب األثيننر بننابن المعننروف الجننزري, الشننيباني,
 .  2/279: هن 1420, بيروت – والنشر للطباعة العصرية المكتبة
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ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ  يبةةةةةةّين: -بةةةةةةّين (5

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 [١٥المائدة: ]سورة  چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
النُّوُن َأْصٌل َواِحٌد, َوُهَو "الَباُء َوالَياُء وَ  :, قال ابن فار  رحمه اهلل:  هرَ الشيءُ  بانَ 

قال ابن , ومنه البيان, (1)ُيَقاُل َباَن َيِبيُن َبْيًنا َوَبْيُنوَنةً  ,ُبْعُد الشَّْيِء َواْنِكَشاُفُه. َفالَبْيُن الِفَراقُ 
: "البيان ِإ هار المقصود بأْبَلد لف , وهو من الفهم وَذكاِء القلب, وَأْصُلُه األثير رحمه اهلل

, (3)تبيَّن :. ويأتي الفعل )بّين( بمعنى تفّعل, يقال: بّين الشيء بمعنى(2)ال ُّهورالَكشف و 
ليه أشار الجوهري و)استفعل( فّعل( و)أفعل(توالفعل مما تساوت فيه صيمة ) )رحمه , وا 

وَأَبْنُتُه أنا, أي أوضحته. واستبان الشف: وضح.  فهو ُمبيٌن... يء, بقوله: "وأبان الشاهلل(
نا: عرفته, وتبين الشف: وضح و هر. وَتَبيَّْنُتُه أنا, تتعدَّ  هذه الثالثة وال واستبنته أ

 عديةالت معنى . والفعل في أصله ثالثيٌّ الزٌم معتل العين, أفادت الزيادة فيه(4)تتعدَّ 
, وُعّدي إلى المفعول به وهي و يفة الزيادة وفق ما ذكره أبو حيان رحمه اهلل والمبالمة
   .النحوية

حته فرّ  :نحو ,"وفّعل يؤاخي أفعل في التعدية :رحمه اهلل -ل جار اهلل الزمخشريقا
. وال شك في وجود دالالت لهذه الصيد توجب التفريق (5)قته"أته وفسّ مته, ومنه خطّ وغرّ 

                                                 

 1/327مقايي  اللمة:   (1)
 . 1/175ثر: النهاية في غريب الحديث واأل  (2)
 مكتبنننة: الناشنننر, 1ط, عبيننند أحمننند محمننند عبننندالنبي محمننند: تحقينننق, المنننرادي, التسنننهيل شنننرح ن نننر:يُ   (3)

 .3/451.  م2006, المنصورة -مصر-اإليمان
 . 5/2083الصحاح:   (4)
 1/373المفصل في صنعة اإلعراب:   (5)
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الواقعة في دل على الكثرة يبالتشديد )بّين( ها من صيمة فّعل ؤ بينها داخل الخطاب وبنا
 .(1)والمبالمة, والتدر  والتفصيلامه( أثر زيادته )حالله, حر 

ڄ  ڄ  ڄ     ڦڦ    :فني تفسنيره عنن معننى اآلينة -رحمنه اهلل -ذكر الطبنري

 وال الننناَ   تكتمونننه كنننتم ممننا كثيننًرا رسننولنا, محّمنند لكننم "يبننّين: يقننول ,ڄ  ڃ
 علينه اهلل صنلى اهلل رسنولُ  فبيَّننه كتنابهم منن يخفوننه ممنا وكنان. كتنابكم فني مّما لهم تُبينونه
وبنننناء )فّعنننل( كمنننا ذكرننننا يننندّل علنننى التكثينننر  .(2)المحصننننين" النننزَّانيين َرْجنننمُ : للننننا  وسنننلم

والمبالمة وهذا يوصلنا إلى معنى جديد وهنو أن هؤالء)أهنل الكتناب( كنانوا يخفنون كثينر منن 
 األمور عن أصحابهم من تحليل حرام وتحريم حالل. أي: التبيين هنا الكشف. 

 

ڑ   ک  ک  ک  ک    ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ٹ ٹ چ ُب:ُيقةةةةةر   -َقةةةةةّرَب  (6

 [ ٢٧المائدة: ]سورة  چگ  گ  گ     گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
فنالقرب فني اللمنة ِخاَلف اْلُبعد. يقال َقنُرب َيْقنُرب ُقْرًبنا. األصل اللموي لمادة )قرب( "

َوفُنناَلن ذو  بننة بمعناهننا المجننردالقننرب المننادي المحسننو , ثننم انتقلننت داللتننه إلننى القربننى والقرا
. (3)َقَراَبِتني, وهنو َمنن َيْقنُرب ِمننك َرِحًمنا. وفُنالن َقِريِبني, وُذو َقَراَبِتني. والُقْرَبنة والُقْربنى: الَقَراَبنة

ر حتننى إذا كننان بينننهم يْ "الَقننَرب أن يرعننى القننوم بينننهم وبننين المننَوَرَد وهننم يسننيرون بعننض الَسنن
بنننون قربنننًا, واقربننوا إبلهنننم, وقربنننت اإلبنننل. بنننوا, وهننم يقرّ وا فقرّ لنننوبننين المننناء عشنننية أو ليلننة عجّ 

                                                 

, والبينان الحجنة منن فينه لما القرآن متشابه هتوجي في البرهان المسّمى القرآن في التكرار أسرار ن ر:يُ   (1)
, عنوض عبندالتواب أحمند: وتعلينق مراجعنة, عطنا أحمند عبندالقادر: وتحنن دراسة, الكرماني حمزة بن محمود

 .  1/122: ت.د, الفضيلة دار: الناشر, ط. د
 .141/ 10( جاما البيان:  2)
 .80/ 5مقايي  اللمة :ُين ر:  3))
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بننت تقرابننا وتقربننا. وقننرابين رْ اَلن قُ بننت مننن فُننرّ . وُيقننال: قَ (1)وحمننار قننارب يطلننب المنناء" بننا َوتََقرَّ
َوقند ", وينأتي منن البناب الرابنا قِربنه ومنن بناب نصنر َقنَربَ  .(2)لك: خاصته الَواِحد قْرَبنان"المَ 

ا َأهنننل اأُلصنننوِل, َقننناُلوا: ِإذا قينننل: ال تَْقنننَرْب َكنننَذا بَفنننْتح النننراِء, َفَمْعَنننناه: اَل َتْلتَنننِب  فنننرَّق بيَنُهَمننن
ذا َكاَن بَضمِّ الّراِء, َكاَن َمْعَناُه: اَل َتْدُن"  .(3)بالِفْعل؛ واِ 

وأّما الفعل )قّرَب( فمعناه في اللمة إدناء البعيد, ثم ُتحنّول بنه إلنى داللنة االصنطالح 
لي  معنناه منن "و  .(4)باناً رْ عا قُ يعني وضَ التقرب الى اهلل تعالى بتقديم مال أو غيره  الذي هو

القرينننب النننذي هنننو ضننند البعيننند, ولكننننه منننن قنننولهم قنننّرب قرباًننننا, إذا تقنننرب بمنننال لنننه إلنننى اهلل 
, فيكنون معننى (6)عنّز وجنلّ  َح نوة والَمنزلنة الَرفيعنة عنند اهللكل ذلك طلبا لبلوغ ال .(5)تعالى"
 البناء )قّرب( أي: جعله قريبًا أو تصييره قريباً هذا 

                                                 

 لسنننننان, و 199/ 1, والصنننننحاح :109/ 9, وُين نننننر: تهنننننذيب اللمنننننة :154-152/ 5كتننننناب العنننننين:  1))
 – صنادر دار,  3ط(, هنن711: ت) األنصناري من نور ابنن الندين جمال على, بن مكرم بن محمد, العرب
 .665/ 1:هن 1414, بيروت

 .324/ 1جمهرة اللمة:  2))
 المعننروف الحسننيني لننرّزاقا عبنند بننن محّمنند بننن محّمنند الفننيض أبننو القننامو , جننواهر مننن العننرو  تننا  3))

بيدي   .5/ 4: ت.د الهداية, دار المحققنين, من مجموعة ,(هن1205: ت)بالزَّ
: وتعلينق تحقينق( ه375 ت) السنمرقندي إبنراهيم بن أحمد بن محمد بن نصر الليث أبو,  العلوم بحر 4))

 دار, 1ط, الننوتي يندالمج عبند زكرينا والندكتور الموجنود عبند أحمد عادل والشيخ معّوض محمد علي الشيخ
 .429/ 1:م1993 ه1413, بيروت -العلمية الكتب

: ت) الشنافعي النيسنابوري, الواحندي, علني بنن محمند بنن أحمند بنن علني الحسن أبو,  البسيط الّتفسير 5))
 علمينة لجننة قامنت ثنم سنعود, بنن محمد اإلمام بجامعة دكتوراه رسالة( 15) في تحقيقه أصل: تحن( هن468
 اإلسننالمية, سننعود بننن محمنند اإلمننام جامعننة -العلمنني البحننث عمننادة, 1ط,  وتنسننيقه بسننبكه الجامعننة مننن

 .336/ 7 :هن1430
( هنن 756: ت) الحلبي بالسمين المعروف العبا , أبو, األلفا  أشرف تفسير في الحفا  ُين ر: عمدة 6))

 .290-289 /3:م 1996 - هن 1417 , العلمية الكتب دار, 1ط, السود عيون باسل محمد: تحن



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )       (                 87/1العدد )ملحق                           

 157 

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ    ٱٹ ٹ چ  :ُيقّفةةةةةةةةةةي -( َقّفةةةةةةةةةةى7

سووووووورة  ]چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    

 [٤٦المائدة: 

ومنننه قولننه  .شننيئا يتّبننا َأن وهننو َقفننوا, َيقفننو قفننا: القفننو: تتبننا إثننر مننن خلفننه, فيقننال
مننن  قأي: ال تصنند [.36]سننورة اإلسننراء مننن اآليننة:  چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  ٹ

المه منقلبة عنن واو, وهنو األصنل المنادي فني وقال الّليث: القفا: مؤّخر الُعنق,  دون دليل؛
تقفينت فالننا بعصنا فضنربته, واسننتقفيته ": اشنتقاق معننى: تتبنا األثنر منن الخلنف؛ ومننن ذلنك

قفنى علينه:  ,. وقنال: وسنّميت قافينة الِشنعر قافينة ألّنهنا تقفنو البينتكذلك ِإذا جئته من َخْلنف
 . (1)ذهب به"

ثننارهم فنني الَخيننر, آألّنننه يقفننو  ؛منننهم لننفَ هم: َأي الخَ تُ َيننفْ ه, وقَ ى َأهَلننَفننفُنناَلن قَ "َ : ويقننال
اللحنناق بخلننف الشننيء مننن فقفننا الشننيء يقفننوه تبعننه, والمقصننود بننالقفو: . (2)ة: الننذَّنب"وَ ْفننوالقِ 
   .(3)هأعال

ت علنى بنني اسنرائيل َمنرِ مور في تحلينل التني حُ ( األُ والمراد إعطاء النبي عيسى )
هنل اللمننة وأقنوال المفسننرين؛ إذ قننال أ. ال يختلننف داللنة قفننى بننين ( 4)(فني عهنند موسنى )

مقاتنل: "وقفينننا علنى آثننارهم يعنني وبعثنننا منن بعنندهم يعنني مننن بعند أهننل التنوراة بعيسننى ابننن 
, (1)والتقفيننة فنني هننذه اآليننة عننند الطبننري االتبننا  (5)بننين يديننه مننن التننوراة"مننريم مصنندقا لمننا 

                                                 

 . ,2466/ 6وُين ر: الصحاح: , 248-245/ 9تهذيب اللمة: 1))
 الحمينند عبنند: تحننن(, هننن458: ت) سننيده بننن إسننماعيل بننن علنني الحسننن أبننو, األع ننم والمحننيط المحكننم 2))

. وُين ننننر: لسننننان 576-572/ 6:م 2000 - هننننن 1421 بيننننروت, – العلميننننة الكتننننب دار, 1ط, هنننننداوي
 .194/ 15العرب:

 .1819/ 4المعجم االشتقاقي المؤصل:  ر: ُين 3))
 إسنماعيل عمار(, ماجستير رسالة)داللية دراسة– الكريم القران في بها يتعلق وما الطريق ألفا ُين ر:  4))

   94: م2001-ه1422, الموصل جامعة– اآلداب كلية, أحمد
: تحنن( هنن150: ت) بلخنىال األزدي بشنير بنن سنليمان بنن مقاتنل الحسنن أبنو, سنليمان بنن مقاتل تفسير 5))

 الراغنب وُين نر: تفسنير ,481/ 1:  هننن 1423, بيروت – التراث إحياء دار, 1ط, شحاته محمود اهلل عبد



                                                                                                         و هالل علي حممودعلي حممود الشرابي                                                بناءا )فّعل, وتفّعل( وداللتهما يف سورة املائدة

 158 

: "قفيته مثل عقبته, إذا أتبعته, ثم يقال قفيته بفنالن وعقبتنه بنه, رحمه اهلل -وقال الزمخشري
. وعلننى هننذا األسننا  يمكننن القننول أن )قّفننى( فعننل منناٍض (2)فتعديننه إلننى الثنناني بزيننادة البنناء"

ثالثنني منننه قفنناه يقفننوه وبابننه: نصننر الننذي ممعننناه تبعننه؛ فيكننون معنننى علننى زنننة )فّعننل( وال
( علنى إثنر )قفيناه( جعلنناه تابعنًا, وفني اآلينة إشنارة واضنحة إلنى مجنيء سنيدنا عيسنى )
 األنبياء والمرسلين من قبله؛ ورسالته تتلخص في تصديق الرسالة التي قبله.

  ۈۆ  ۈ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ٹ ٹ چ   :ُيعق ةةةةد –( َعّقةةةةد8

  [٨٩المائدة: ]سورة  چٴۇۋ   

ت الَحْبننل وَعقَّند؛  فانَعَقنندأعقُنُده عقندًا  لَ ْبننَعَقندت الحَ الَعْقند فني اللمننة اإلبنرام, منن ذلننك 
المعقننود فاالعقنناد  الِبننناء؛ أي: كَعْقنندكالصننار َممننام وَتَعقَّنند الكثيننرة,   لننه ُعقُننوداً  تَتعقينندًا جعلنن

ال  الفنحَ  النذي يكنون وَعْقند اليمنينة ونحوهنا, ثنم تحنول إلنى  والعقود األبنية المعقودة بالحجنار 
. (4)فيقنال: عقند فنالن اليمنيَن إذا وّكندها (3)فتستوجب الوفاء من الخنالق لمو فيها وال استثناء

الَعْقنُد: و  .(5)( وهنو الشنّد والتوثينق فينهعقندمشتقة من المعنى األصيل النذي تندّل علينه منادة )
 (6)تعقيدا َده يعقده عْقدا وَتْعقادًا, وَعقَّدهَعقَ ويقال:  ,لّ الحَ  ِخالف

                                                                                                                         

 محمنند. د: تحننن(, هننن502: ت) األصننفهانى بالراغننب المعننروف محمنند بننن الحسننين القاسننم أبننو, األصننفهاني
 .367/ 4 م: 1999 - نه 1420, طنطا جامعة - اآلداب كلية, 1ط, بسيوني العزيز عبد
( هننن310: ت) الطبننري كثيننر, بننن يزينند بننن جريننر بنن محمنند جعفننر أبننو, القننرآن تأويننل فنني البيننان جناما 1))

 :بحنر العلنوموُين نر:  ,373/ 10: م 2000 - هنن 1420 الرسنالة, مؤسسة, 1ط, شاكر محمد أحمد: تحن
1 /394. 
 .639/ 1 :الكشاف2))
 .140/ 1كتاب العين:ُين ر:  3))
 .168/ 1والمحكم والمحيط األع م:  ,509/ 2وُين ر: الصحاح:  ,134/ 1تهذيب اللمة: ُين ر:  4))
 .87-86/ 4مقايي  اللمة:ُين ر:  5))
 .296/ 3وُين ر: لسان العرب:, 165/ 1المحكم والمحيط األع م: ُين ر:  6))
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يجعل مقاتل: المقصود أن اهلل سبحانه وتعالى يؤاخذ ويحاسب من يحلف على 
 والتخفيف بالمد عاقدتم ذكوان ابن فقراءة , وقد اختلف القراء,(1)شيء ويعلم أنه كاذب

 (2) والتشديد" قصربال عّقدتم والباقين والتخفيف بالقصر عقدتم وشعبة والكسائي وحمزة

أوجبتموهننا  مننرة بعنند مننرة, و)َعَقننَدتم(:وّكنندتم األيمنناَن َوَرَددتموهننا ومعنننى )عّقنندتم(:   
وأولى القراءتين بالصواب فني ذلنك, ": من دون ترديد مرة بعد مرة, قال الطبريعلى أنفسكم 

الم, إال قننراءة مننن قننرأ بتخفيننف "القنناف". وذلننك أن العننرب ال تكنناد تسننتعمل "فعَّلننت" فنني الكنن
ر علينه  فيما يكون فيه تنردٌُّد منرة بعند منرٍة, مثنل قنولهم: "شندَّدت علنى فنالن فني كنذا", إذا ُكنرِّ
الشّدة مرة بعد أخر . فإذا أرادوا الخبر عن فعِل مّرة واحندٍة قينل: "َشنَددت علينه", بنالتخفيف. 

فنارة, تلنزم بالحننث وقد أجما الجميا ال ِخالَف بينهم: أن اليمين التي تجب بالِحْننث فيهنا الك
. وقننراءة )عاقنندتم( فعلننى مجننيء فاعننل بمعنننى الثالثنني, نحننو قننول (3)فنني حلننف مننرة واحنندة"

 -ابننن عاشننور قننال. (5)معنننى العننزم علننى الفعننل ﴾ۈ ۋ     ولكننن فنني (4)عافنناك اهللالعننرب, 
ألن  ؛فأّمننا عقنندتم بالتشننديد فيفينند المبالمننة فنني فعننل عقنند, وكننذلك قننراءة عاقنندتم": رحمننه اهلل

المفاعلنننة فينننه ليسننننت علنننى بابهننننا, فالمقصنننود منهنننا المبالمننننة, مثنننل عافنننناه اهلل. وأّمنننا قننننراءة 
التخفيننف فننان مننادة العقنند كافيننة فنني إفننادة التثبيننت. والمقصننود أن المؤاخننذة تكننون علننى نيننة 

                                                 

 .500/ 1تفسير مقاتل بن سليمان: ُين ر:  1))
 الحسنن بنن أحمند بنن محمند بنن عثمنان بنن علني, المنتهي المقرئ وتذكار مبتديال القارئ سرا ُين ر: 2) )

 - هنننن 1373 مصنننر, - الحلبننني البنننابي مصنننطفى مطبعنننة, 3ط(, هنننن801: ت) القاصنننح بنننابن المعنننروف
: ت) محيسننن سنالم محمند محمنند محمند, العشنر القننراءات فني النشنر طيبننة شنرح والهنادي, 202: م 1954
 .178/ 2:م 1997 - هن 1417 بيروت, - الجيل دار, 1ط(, هن1422

 .1851/ 3وُين ر: الهداية الى بلوغ النهاية:  ,525-524/ 10جاما البيان:  3))
: ت) الثعلبنني, إبننراهيم بننن محمنند بننن أحمنند إسننحاق أبننو,  القننرآن تفسننير عننن والبيننان ُين ننر: الكشننف 4))

 إحينناء دار, 1ط, السنناعدي ن يننر األسننتاذ: وتنندقيق مراجعننة عاشننور بننن محمنند أبنني اإلمننام: , تحننن(هننن427
 .102/ 4م: 2002 - هن1422, لبنان – بيروت العربي, التراث

: تحنن ,(هنن 597: ت)الفنر  بنابن المعنروف النرحيم عبد بن المنعم عبد محمد أبو, القرآن ُين ر: أحكام 5))
 2006 - هننن 1427 , لبنننان – بيننروت والتوزيننا, والنشننر للطباعننة حننزم ابننن دار, 1ط, محققننين مجموعننة

 .457/ 2:م
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التوثننق بنناليمين, فننالتعبير عننن التوثننق بثالثننة أفعننال فنني كننالم العننرب: عقنند المخفننف, وعقنند 
 .(1)"المشدد, وعاقد

فيتضننننح بننننذلك مجننننيء )عّقننننَد( علننننى وزن )فّعننننَل( للداللننننة علننننى المبالمننننة فنننني العقنننند, 
ويعضدها قراءة )عاقدتم( الدالة على المبالمنة كنذلك علنى نحنو منا منّرت اإلشنارة إلينه, فعقند 
الثالثنني تنندل علننى االبننرام المجننرد فنني حننين تنندل )عّقنند( علننى التكثيننر والمبالمننة فنني التثبننت 

"وذلنننك للتكثينننر علنننى معننننى: عقننند بعننند عقننند, فالتشنننديد يننندّل علنننى كثنننرة  وتثبينننت التوثينننق؛
. وعلنى وفنق ذلنك فنإن اهلل سنبحانه وتعنالى يحاسنب فني اليمنين المؤكند بنالمواثيق (2)يمنان"اإل

 من الحلف والقسم والشهود والوعد بالتنفيذ.

 لشنعراويل افمعنى )عّقدتم(: أخذ المزيد من المواثيق بالتوكيد والتثبينت واالحكنام, قنا
أن اللسان لم يعقد شيئًا فحسب ولكنن عقنده " أي: ﴾ۈ  ٴۇ﴿قوله الحق:  :)رحمه اهلل(

بإحكام قوي. فهي دليل علنى أنهنا عملينة جنزم قلبينة, وأن اإلنسنان قبنل أن ينطنق بالقسنم قند 
دث فأننت تنأتي أدار المسألة في ذهنه وخواطره وانتهى إلى هذا الرأي. فساعة تبنالد فني الَحن

 (َعَقندَ )بتمكين وتثبينت. وعلنى ذلنك فكلمنة عقَّند غينر  ماً اعلى المعنى تم الذي يدلُّ  له باللف 
اإلنسنننان قننند صننننا عقننندة محكمنننة. ومثنننال علنننى التأكيننند .... قولنننه  إذن فكلمنننة عقَّننند أي أن

 .(3)﴾ . أي: جالت في قلوبكم جولة تُثبِّت صدق نيتكم في الحلف"ۈ  ٴۇۋ    الحق:  

 :األفعال التي لم يتم تحليلها في البحث  وهذا جدول نوضح فيه داللة

 

 

                                                 

 محمننند,  المجيننند الكتننناب تفسنننير منننن الجديننند العقنننل وتننننوير السنننديد المعننننى تحرينننر» والتننننوير التحرينننر 1))
, تنون  – للنشنر التونسنية الندار(, هن1393:  ت) التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر
 .19/ 7:م1984

 .505/ 1 :القراءات وأثرها في علوم العربية 2))
 .3362/ 6تفسير الشعراوي: 3))
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 المبحث الثاني: الفعل الثالثي على وزن )َتفّعَل(

 دالالت مختلفة نذكر منها:  بناء )تفّعل(فعال. ولأستة على هذا البناء َوَرَد  :تفّعل -2
 .(1)ه فتكّسر"تكّسر  :, نحو(فّعل)" مطاوعة -1
 .(2): تصّبر, نحوالتكلف -2
 .(3)اتخذته ابناً  : تبّنيت الصبي, نحواالتخاذ -3
 . (4): تفّهم, نحوبمهلة التكوين -4
 .(5)ذا تجنب اإلثمإ: تأّثم , نحوالتجنب -5
 .(6): تحّجر, نحوالصيرورة -6
  .: تكّبر, نحوالطلب بمعنى -7
 .ذا جاوزهإ : تعّد  الشيء وعداه, نحوفَعل بمعنى -8
  .(7): تكّلم , نحولعَ فَ  عن غناياإل -9

                                                 
 .٢٥٩/ ١االستراباذي:  الدين ركن الحاجب, ابن شافية شرح (1)

 م .ن: والصفحة نفسها. (2)

 .٣٧٥١/ ٨ الفوائد: تسهيل بشرح القواعد ُينظر:  تمهيد( 3)

 .٢٦٠/ ١ االستراباذي: الدين ركن الحاجب, ابن شافية ُينظر: شرح( 4)

 .نفسها ُينظر:  م .ن: والصفحة (5)

 .٣٧٥١/ ٨:  الفوائد تسهيل بشرح القواعد تمهيد ( ينظر: 6)

, هننداوي الحميند عبند: تحنن(, هن911: ت) السيوطي الدين جالل, الجواما جما شرح في الهواما هما 7))
 .3/305: ت .د, مصر – التوفيقية المكتبة

عدد  الفعل ت
مرات 
 دورانه 

التي  اتاآلي داللته
 ورد فيها

 مرات عدد الفعل ت
 دورانه

التي  اتاآلي داللته
 ورد فيها

 33 التكثير 1 صّلبَ  -10 3 الحدة في الحدث 1 ذّكى -1
 33 التكثير 1 قّطاَ  -11 110-4 التكثير 4 عّلم -2
 43 التكثير 1 حّكم -12 41 -6 التكثير 2 طّهر -3
 67 التكرار 1 بّلد -13 65-12 اإلزالة 2 كّفرَ  -4
 80 التكثير 1 قّدمَ  -14 41-13 التكثير 2 حّرفَ  -5
-48-14   التبيين والتكثير 3 نّبأَ  -6

105 
 112-101 التعدية 2 نّزلَ  -15

-40-18 التكثير 5 عّذبَ  -7
115-118 

 110 الصيرورة 1 م1كّلمَ  -16

 110 التكثير 1 أّيد -17 30 التكثير 1 طّو َ  -8
 - - - - - 33    التكثير 1 قّتلَ  -9
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  .نحو: قطَّعته فتقطَّا التكثير -10
 ., نحو: تعلَّم بمعنى أعلمأفعلبمعنى:  -11
 ., نحو: تأدََّب وَتَفقََّه وَتَعلَّمَ الشيي أخذ  -12
ه الشيء بعد , نحو: َتَنقَّصُته وَتَجرَّعُته وَتَحسَّيُته أي: أخذُت منجزي   بعد جزي   أخذ -13

 ومن ذلك: .(1)الشيء
ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ٹ ٹ چ       يتةةةةةةةةةةةيّمُم: -تةةةةةةةةةةةيّممَ -1

 ]چچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ    چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 [٦: من اآلية المائدةسورة 
ند رحمنه اهلل: "وأصنله -قنال الجنوهري .(2)معنى يّمم في اللمة القصد ي التعمُّ  ,والتنوخِّ

وأصننله المشننتق منننه )َيَمننَم(, والمسننتعمل منننه يّمننم وتننيمم التننيّمم معننناه: القصنند ثننّم صننار داال 
 على التيمم االصطالحي, ومجيؤه بهذا المعنى؛ ألن التيمم ال يكون إال القصند لشنيء واحند

  .  (3)دون سواه

صند. التنيمم للصنالة بنالتراب عنند عندم المناء وأصنله فني اللمنة: الق" :ابنن األثينر قنال
يقننال: يممتننه و تيممتننه, إذا قصنندته. ثننم كثننر فنني االسننتعمال حتننى صننار التننيمم اسننما علمننا 

 .  (4)لمسح الوجه واليدين بالتراب"
والمعنى االصطالحي هو المقصنود فني اآلينة؛ فنالتيمم القصند عنن تعّمند وهنو تفعنل  

ض وتربتهنا وهنو مخصنوص بتقصند األر . (1)دته فأننا أتيّممنهإذا قصدته وتعمّ  ؛كذا فتيممت 
                                                 

: تحنن (,هنن316: ت) السنرا  بنابن المعنروف بكنر أبنو, النحنو فني واألصنول, 1/78: المقتضبن ر: يُ  (1)
 .  3/122: ت .د, بيروت – لبنان الرسالة, مؤسسة, الفتلي الحسين عبد
 394, وُين ر: القامو  الفقهي: 248/ 1جمهرة اللمة: ُين ر:  2))
 .2057/ 6, المريبين في القرآن والحديث: 2064/ 5ُين ر: الصحاح:  3))
 ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو نالدي مجد, واألثر الحديث غريب في النهاية 4))

, الطنناحي محمد محمود - الزاوي أحمد طاهر: تحن(, هن606: ت) األثير ابن الجزري الشيباني الكريم عبد
 محمند, للرصنا  عرفنة ابنن حندود شنرحوُين نر:  ,300/ 5:م1979 - هن1399 بيروت, - العلمية المكتبة

, المعجننننم 42: هننننن1350, العلميننننة المكتبننننة, 1ط(, هننننن894: ت)التونسنننني الرصننننا , األنصنننناري قاسننننم بننننن
 .2015/ 4االشتقاقي المؤصل: 
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. وفنني اآليننة الكريمننة جنناء األمننر بننالتيمم للصننعيد الطّيننب, أي أنننه (2)مننن أجننل التمسننح بننه
مخصنننننوص بنننننالتراب الطننننناهر؛ فتبنننننين أن ورود الفعنننننل )تيممنننننوا( دون غينننننره للننننننص علنننننى 
تخصننيص الصننعيد الطيننب بننالتطهير دون غيننره؛ وهننو المعنننى النندقيق للتننيمم, ثننّم إنننه علننى 

ى آخننر وهننو االجتهنناد فنني طلننب هننذا النننو  مننن التننراب المنصننوص بننناء )تفّعننل( فننزاده معننن
 عليه.

 

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ    ۅۅ  ٹ ٹ چ  يتصةةةةّدُ : -َتصةةةةّد َ -2

 [45المائدة: سورة ] چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
 , إذ يقنننال:لبالُصننناألصنننل المنننادي المحسنننو  فننني معننناني اشنننتقاق منننادة )صننندق(: 

ْدق؛ ث ندِق بمعننى ِخنالف الكنذب, بنرابط على الرمح الُصْلب؛ بالصِّ م تطور المعنى إلنى الصِّ
معنوي دقيق وهو أن الصدق ال يكون ااّل قويًا صلبًا أما الكذب, الذي يكون واهينًا ضنعيفًا, 

وهو المعنى المركزي الذي ننّص علينه أحند البناحثين: فجعنل .(3)قال: صدقوهم القتاليُ ولهذا 
ة الكامنة في باطن الشيء منا شندة فينه, نحنو: معنى مادة )صدق( المحوري الصالبة والقو 

 (4)الرمح والكعوب واألنابيب
ق بمنا وجنب لنه منن َقنود فمنن تصندّ  "ل الطبري:وتفسير)تصّدق( في اآلية؛ العفو, قا

أو قصنناٍص علننى مننن وجننب ذلننك لننه عليننه, فعفننا عنننه, فعفننوه ذلننك عننن الجنناني كّفننارة لننذنب 

                                                                                                                         

 منصننور أبننو محمننود, بننن محمنند بننن محمنند,  السنننة أهننل تننأويالت و, 407/ 8ُين ننر: جنناما البيننان:  1))
 2005 - هنن 1426 بينروت, - العلمينة الكتب دار, 1ط, باسلوم مجدي. د: تحن(, هن333: ت) الماتريدي

 .474/ 3:م
 بنن عمنر بن محمد اهلل عبد أبو الدين فخر, الميب مفاتيح, وُين ر: 58/ 2للواحدي: ,التفسير الوسيط 2))

 هننن 1420, بيننروت – العربنني التننراث إحينناء دار, 3ط( , هننن606: ت) الننرازي التيمنني الحسننين بننن الحسننن
:10 /90. 
 المحسننن عبنند زهيننر: وتحقيننق دراسننة( هننن395: ت) زكريننا بننن فننار  بننن أحمنند, اللمننة مجمننل ُين ننر: 3))

المحكننم والمحننيط و , 553: م 1986 - هننن 1406, بيننروت – الرسننالة مؤسسننة: النشننر دار, 2ط, سننلطان
 .189/ 6األع م:

 .1208/ 3المعجم االشتقاقي المؤصل:ُين ر:  4))
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ه. قننالوا: فأّمننا أْجننر العنناِفي المتصنندِّق, فعلننى الجنناني المجننرم, كمننا الِقصنناص منننه كفَّننارة لنن
 .(2)ما ما يحصل للمتصدق من محو لذنوبه.(1)اهلل"

فنني اآلينننة شننرط وجوابنننه, أي أن المتصنندق بنننالعفو عننن حقنننه بعنندم القصننناص منننن و 
الجنناني فننإن جننزاءه التكفيننر عننن ذنوبننه, وهننو األرجننح فنني توجيننه معنننى اآليننة, وهننناك مننن 

ألنننه يقننوم مقننام أخننذ  ؛فننال يؤاخننذ بجنايتننه فنني اآلخننرةن للجنناني ذهنب إلننى تكفيننر الننذنوب يكننو 
. (4)والمتصدق هو من يدفا ويعطي شيئا غير مستحق ابتماء وجنه اهلل تعنالى .(3)الحق منه

وتصّدق على بناء )تفّعل( وفينه داللنة التكلنف؛ ألن منن يبنذل مالنه أو يعفنو عنن حقنه, فهنو 
حصنال الحقنوق واالسنتئثار بهنا. وبهنذا الجندول يتكلف ذلك؛ فالنف  تمينل بطبيعتهنا إلنى است

 نوّضح بقية األفعال ودالالتها على بناء )تفّعل( 

 اآليات التي ورد فيها  داللته عدد مرات دورانه الفعل  ت

 11 التكرار 1 َتوّكلَ  1
 36-27 المطاوعة 2 َتقّبلَ  2
 92-80-56-51-49-43 التكرار 7 َتوّلى 3
 117 المطاوعة 1 َتوّفى 4
 الخاتمة:
لكل عمل نهاية وفي نهاية عملنا هنذا نسنتنتأ أن بنناء )فّعنل( أكثنر ورودا منن بنناء         

)تفّعننل(, هننذا مننن جهننة, ومننن  جهننة أخننر  نننر  بننناء فّعننل داللتننه أكثننر مننن دالالت تفّعننل 

                                                 

 .366/ 10جاما البيان:  1))
 .71/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ُين ر:  2))
 بننن الننرحمن عبنند زينند أبننو, القننرآن تفسننير فنني الحسننان الجننواهر,  و 208/ 6ُين ننر: تفسننير القرطبنني:  3))

 عبننند أحمننند عنننادل والشنننيخ معنننوض علننني محمننند الشنننيخ: تحنننن(, هنننن875: ت) الثعنننالبي مخلنننوف بنننن محمننند
 بنن يعلن بنن محمند, القندير فنتح 389/ 2: هنن 1418, بينروت – العربني التنراث إحياء دار, 1ط, الموجود
,  بيننروت دمشننق, - الطيننب الكلننم دار كثيننر, ابنن دار, 1ط( , هننن1250: ت) الشننوكاني اهلل عبنند بننن محمند
 .54/ 2: ه 1414

 .3169/ 5تفسير الشعراوي: ُين ر:  4))



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )       (                 87/1العدد )ملحق                           
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 , ونسنبة الشنيء إلنى الفعنل, التوجنه إلنىةمنها: التكثير والتعدية, واإلزالة والسلب, والصنيرور 
الشننيء, يعننني مننن االتجاهننات المعروفننة, والختصننار الحكايننة ويننأتي بمعنننى تفّعننل, ويننأتي 
بمعنننى الثالثنني المجننرد, وغيننر ذلننك مننن النندالالت التنني ذكرهننا الدارسننون, أّمننا داللننة )تفّعننل( 
فننأكثر مننا تكننون للمطاوعننة والتكلننف, واالتخنناذ والتكثيننر, والتجنننب وغيننر ذلننك مننن دالالت, 

ءين يحنندده السننياق خصوصننا فنني القننرآن الكننريم؛ إذ ال يمكننن أن نقننول هننذا والفننرق بننين البنننا
البننننناء أبلنننند مننننن ذاك, فالسننننياق هننننو الفيصننننل فنننني داللننننة كثيننننر مننننن األبنيننننة, ولننننم يتطننننرق 
 المفسرون إلى داللة هذه األبنية بل تطرقوا إلى المعنى العام للفعل وداللته المعجمية.    
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. The Structure of (fa'ala) and (tafa'al) and their References 

in surat al-ma'idah 

  Ali Mahmoud Muhammad

 &Hilal Ali Mahmoud


 

  Abstract  

              The triple verb is divided in terms of abstraction and 

increase in two parts: just, and more, and more. Therefore, every 

addition to the origin of the verb comes to a meaning required by 

the action and the context in which it is stated, and as it is said: 

every increase in the building leads to an increase in the meaning. 

Based on (fa'ala and tafa'la) more verb constructs, build (fa'ala) 

more with one letter, and construct (tafa'la ) more with two letters, 

and these two constructs have different connotations that are 

determined by the context of the verse in which the action is 

mentioned, which indicates proliferation, negation, impiety, 

transgression, becoming, and others From the meanings according 

to what we have reached by analyzing the significance of some 

verbs and standing on them. The most indicative of the actions 

mentioned in Surat al-Ma'idah al-Karima that came upon a construct 

(fa'ala) is the multiplication, followed by the becoming, and after 

that the plunder and removal, then the ratio, and transgression. As 

for building (tafa'la ), most of what came from its indications is 

repetition and then obedience, diligence in requesting something 

and being arrogant. 

          Key words: structures - verb more semantics- accusative . 
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