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 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -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 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

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

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

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

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( 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

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

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 اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 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

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، 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 للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: 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  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن 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 ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب 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

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 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

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي 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 .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

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

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

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

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته 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 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ن َجَعل

َ
 َبأ

َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ
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 اأَلبنيَّة الفعليَّة للجذر )ح/ض/ر( يف القرآن الكريم

 –دراسة داللية  -

 حممد فرحان حممد عبادي  

10/4/2021 تأريخ القبول:       13/1/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ر( في القرآن الكريم من حيث بدراسة األبنية الفعلية للجذر )ح/ض/عنى البحث       
رآنية تبًعا لسياقاتها التي وردت بها وكثرة معانيها في كتب الوجوه والنظائر إذا دالالتها الق

تجاوزت سبعة معاني، فضًًل عن ورود أبنيتها بصيغة الفعل الماضي والفعل المضارع وما 
 لذلك من دالالت متعددة .

المختلفة؛  وبّين البحث أبرز مافي أبنية هذا الجذر من دالالت مستعيًنا بمعانيها           
لتخرج بتحليل داللي عالج البحث فيه مشكلة هذا الجذر اللغوّي في القرآن الكريم، وتقلباته 

 اللغوية وسياقاته القرآنية كّل على وفق تراكيبه وأبنيته .
 القرآن معاني وكتب والنظائر، الوجوه كتب متـون في والتقصي الدراسة وبعد           

وحّل  )نزل : وهي ، معان   سبعة على الكريم القرآن في يرد الفعل هذا أنّ  لنا تبين وغريبه،
 بالشيء/ أصاب/ سمع/ أظهر ( .  وتطبع/ أتى / شهد/ الزم

 )معنى/ القرآن/ دالالت/جمالية/ أبنية/تحليل( . الكلمات المفتاحية :
 المقدمة

ـــــى ســـــّيدنا محمـــــد وعا             ـــــلحمــــــد   رّب العـــــالمين والصـــــًلة والســـــًلم عل ه لـــــى آل
 وبعد :وصحابته أجمعين، 

تعّد الدراسات القرآنية أكثر الدراسات اللغوّية فائدة؛ لمـا تضـّمه مـن قيمـة علميـة            
تنبع من جمالية التراكيب، وتناسق األَبنية؛ لذا كان البحث نابع من هذه الفكرة وهـي دراسـة 

ي وردت فــــي ســــياقات متعــــددة األبنيــــة الفعليلــــة للجــــذر )ح/ض/ر( فــــي القــــرآن الكــــريم، التــــ

                                                 

 .المديرية العامة لتربية نينوى/ وزارة التربية/ جمهورية العراق 
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شــهنها شــهن جميــع الجــذور اللغويــة فــي القــرآن الكــريم، وقــد اعتمــد البحــث علــى  المعــاني،
األبنية الفعلية الماضية والمضارعة الواردة في القرآن الكريم للجـذر )ح/ض/ر( فضـًًل عـن 

جملـــة مـــن المعـــاني المســـتقاة مـــن الوجـــوه والنظـــائر فـــي ســـياقاته القرآنيـــة المتعـــددة؛ لنخـــرج ب
الــدالالت فـــي ظـــًلل اريــات الكريمـــات، وكـــان التحليــل علـــى وفـــق مــنهج التحليـــل الـــداللي 
لأللفـــاظ وتقســـيم البحـــث علـــى وفـــق أبنيتهـــا الصـــرفيلة، فضـــًًل عـــن تقســـيم أبنيتهـــا بنظامهـــا 

 الداخلي على وفق وجوه معاني األلفاظ كما وردت في كتب الوجوه والنظائر.
ـــــم البحـــــث ع           ـــــة وُقسِّ ـــــين ضـــــمل األول : أبنيـــــة الجـــــذر )ح/ض/ر( الفعلي لـــــى مبحث

الماضــــية فــــي القــــرآن الكــــريم، وضــــمل المبحــــث الثــــاني : أبنيــــة الجــــذر )ح/ض/ر( الفعليــــة 
المضــارعية فــي القــرآن الكــريم، وقــد ُســبقا بتمهيــد ضــّم تفصــيًًل عــن الجــذر )ح/ض/ر( فــي 

نقّســم المباحــث علــى وفــق التجــرد  العربيــة، ثــم وجــوه الجــذر ونظــائره فــي القــرآن الكــريم، ولــم
والزيادة؛ إذ لم ترد عينات من المزيـد بكثـرة تسـتحق إفـراد تقسـيم خـا  بهـا، بـل وردت جـّل 
المواضــع مــن المجــّرد، وخــتم البحــث بــههم النتــائج المســتقاة منــه فضــًًل عــن ثبــت للمصــادر 

 والمراجع العلمية التي اعتمد البحث عليها .
 ملة من المصادر اللغوية وكتب التفسير كما من أهمها:واعتمد البحث على ج       

 معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي . -
 معجم جمهرة اللغة البن دريد . -
 معجم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس . -
 معجم تهذيب اللغة لألزهري . -
 الوجوه والنظائر لعلي بن يوسف . -
 إصًلح الوجوه والنظائر للدامغاني . -
 . تفسير الطبريّ  -
 تفسير الكّشاف للزمخشري. -
ـلة  - تفسير البحـر المحـيط ألبـي حيلـان، وغيرهـا كثيـر اليتسـع المحـل لـذكرها، وهـي مفصل

 في ثبت المصادر والمراجع . 
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 التمهيد
 الجذر )ح/ض/ر( في دائرة االستعمال اللغوي  

: الجذر    ( في اللغة :ح/ض/ر) َأوَّالا
 ووروده الشـــــــيء، يــــــدل علــــــى  ))إيــــــرادالجــــــذر )ح/ض/ر( فــــــي أصــــــل اللغـــــــة           

ن هــذا عــن يبعــد مــا يجــيء وقــد. ومشــاهدته وزاد الزبيــدي فــي ، (1)واحــًدا(( األصــل كــان وا 
ز فــي التوضــي  ، (2)((َفَحَضــَر َكَنَصــَر وعلــم حضــورًا وحضــارًة ، ضــد غــاب)) تهذيبــه: ويعــزل

ر الماضـــي أي شـــهد ، والكســـر لغــــة فيــه ، واســـتعمل المضـــموم مــع كســـالفيــومي بقولـــه: ))
 . (3)((شذوذًا ، وهذا من تداخل اللغتين

ـــــى             ونقـــــل بنـــــا الجـــــوهرّي باشـــــتقاق جـــــذر )ح/ض/ر( مـــــن اســـــتعمال األرض إل
وَحّضــار  : مثــل قطــام ، نجــم ، يقــال : حضــار والــوزن اســتعماالت صــور الســماء فقــال: ))

 . (4) ((وهما نجمان يطلعان قبل سهيل ، فيحلف أنهما سهيل للشبه، محلفان  
( مــن االســتعماالت القرآنيــة بقولــه: ح/ض/روانتــزع الفيــومّي دالالت اشــتقاقات )           
وحضــــره المـــــوت واحتضــــره أشــــرف عليــــه فهــــو فــــي النـــــزع ، وهـــــو محضــــور ومحتضــــر ))

 .  (5)((بالفت 
، أملا لفظة )الَحَضر( التي يكثر استعمالها في المؤلفات، والمنـاهج الحديثـة بكثـرة          

خــًلف البــدو ، والحاضــرة خــًلف الباديــة ، لــّن أهــل الحاضــرة حضــروا األمصــار هــي: ))

                                                 

هـ(، تحقيق : عبد السـًلم محمد هارون، دار  395أبو الحسين أحمد )ت  ابن فارس، ،(  مقاييس اللغة1)  
 . 75/  2 :م 1979هـ =  1399، 6الفكـر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض،  (  تاج العروس2)  
بيدي )ت   : بيروت، د. ط، د. ت –هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية 1205الملّقب بمرتضى، الزل

2  /633 . 
هـ (، 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي ، أحمد بن محمد ) ت  (  المصباح المنير3)  

 . 192/  1 :م1939المطبعة األميرية ببوالق ، القاهرة ، د . ط، 
هـ(، تحقيق أحمد عبد الغفور 393ة وصحاح العربيلة( : ِإسماعيل بن حملاد الجوهري)ت)تاج اللغ(  الصحاح4)  

 . 77/  2، وينظر : مقاييس اللغة  632/  2 :م4،1990بيروت ، ط -عطلار، دار العلم للمًليين
 . 192/  1 :(  المصباح المنير5)  
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والــديار، والحاضــر : هــم الحــيض إذا َحَضــُروا الــداَر التــي بهــا مجــتمعهم ، وهــو جمــع ، كمــا 
 . (1) ((يقال حاّج للحّجاج

 ( في القرآن الكريم :ح/ض/ر) ثانياا: معاني الجذر
( فـــي القـــرآن الكـــريم فــي عشــــرة مواضـــع ، ح/ض/ر) يلـــة للجــذراألبنيــة الفعل تورد        

وكـان في ثمانية منها بصيغة الماضي ، وفي الموضعين ارخرين بصيغة المضـارع ، ولـم 
 يرد من هذا الفعل صيغة األمـر .

وبعـــد الدراســــة والتقصـــي فــــي متــــون كتــــب التفســـير والكتــــب المعنيـــة بالدراســــات           
دمتها كتب الوجوه والنظـائر ، وكتـب معـاني القـرآن وغريبـه ، تبـين لنـا أّن القرآنية ، وفي مق

، ولهــا معــان  ُأخــر تخــّ  دالالت أبنيــة  هــذا الفعــل يــرد فــي القــرآن الكــريم علــى ســبعة معــان 
 : (2)ومعاني أبنية األفعال هي األسماء،
 الزم شهد وحلّ  نزل

 وتطبع
 أتـــــــــــــــــــــــــــــــــى

 بالشيء
         أظهر سمع أصاب

 الظهور السماع اإلصابة اإلتيان التطّبع هدةالمشا النزول
ـــه تعـــالى :  ،مثـــال )نـــزل وحـــّل( - ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ قول

 .[ 180] سورة البقرة ، ارية :  چائ  ەئ  ەئ    ائې  ې     ى  ى

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ قولـــــــه تعـــــــالى : ، مثـــــــال )شـــــــهد( -

 [ . 8] سورة النساء ، ارية :  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 

                                                 

تحقيق د.مهدي المخزومي و د.ِإبراهيم السامرائي ، َأبو عبد الرحمن الخليل بن َأحمد الفراهيدي ، ، (  العين1)  
 . 633/  2، وينظر : الصحاح  101/  3 :الكويت ،)د.ط( ، )د.ت( –الرسالة 

في المكتبة المركزية  371علي بن يوسف، مخطوط ، مصور على آلة المايكروفيلم، برقم ، الوجوه والنظائر (2)
مييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزآبادي ، مجد الدين بصائر ذوي الت، وينظر :  51/ في جامعة الموصل

هـ  1384هـ(، تحقيق : محمد علي النجار، دار التحرير للطباعة والنشر،  القاهرة ،  817محمد بن  يعقوب )ت 
 .   474/  2 : م 1964= 
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ قولـه تعــالى : ، مثـال )لـزم وتطبـع( -

ٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 [  . 128] سورة النساء ، ارية :  چڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ قوله تعالى : ، مثال )سمع( -

 [ . 29حقاف ، ارية : ] سورة األ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ   ڀڀ  ڀ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    چ قولــــه تعــــالى :   مثــــال )إتيــــان الشــــيء(، -

 [ .68] سورة مريم، ارية :  چڃ  ڃ  چ
ڻ  ڻ    ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ قولـه تعـالى : مثال )أصاب(،  -

 [ . 97ـ  97] سورة المؤمنون، اريتين :  چۀ  ہ 
پ  ڀ    ٻ  پ  پ           ٱ  ٻ  ٻچ قولـــــه تعـــــالى : مثـــــال )أظهـــــر(،  -

ٹ  ڤ    ٿ  ٹ   ٹ   ٺ  ٿ  ٿ   ڀ  ٺ  ٺ    ڀ 

  ڃ  چ  چ     ڄ  ڃ  ڃ    ڦ  ڄ  ڄ  ڤ   ڦ   ڦ    ڤ 

 1] سورة التكـوير، اريـات :  چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڇ  ڍ    ڍ    چ  ڇ  ڇ 
 [ . 14ـ 

ل  المبحث األوَّ
 األبنية الفعليَّة الماضية ودالالتها 

   :ل(ونز الحل  و نزل وحلَّ = ال)لة الجذر )ح/ض/ر( على : دال  -

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ قولــــه تعــــالى : مثــــال ذلــــك فــــي         

 [ . 180] سورة البقرة ، ارية :  چائ  ەئ  ەئ    ائې  ې     ى  ى
ع سيقت اريـة الكريمـة وهـي توصـي بـالميراث للوالـدين واأَلقـربين قبـل نـزول تشـري          

ڭ  چ بـــ ولــم تفتــت  هــذا اريــة الكريمــة  ، (1)المواريــث، فُنســخت بعــد نــزول آيــة المواريــث

                                                 

هـ( ، دار 774مشقي، )ت ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الد، تفسير القرآن العظيمينظر: (  1)
 .  211/  1: الفكـر ، طبعة مقابلة على عـّدة نسخ خطيـة بدار الكتب المصرية ، صححها نخبة من العلماء
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ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ لقــــرب العهــــد بالتنبيــــه فــــي قولــــه تعــــالى :)) چڭ  ڭ 

مــع مًلبسـته بــه ، وذلـك بكــون كـل منهمــا ، [ 178] سـورة البقـرة ، مــن اريـة :  چک 
ــــم يكــــن  ــــا ل ــــه لّم ــــاألموات ، أو ألن ــــم يصــــدره كمــــا صــــدر الشــــاق تنشــــيطًا متعلقــــًا ب شـــــاقًا ل

 .(1)((لفعله
ـــدال فـــي رَ َضـــحَ والفعـــل الماضـــي الُمجـــرلد )           ( مـــن الجـــذر الثًلثـــّي )ح/ض/ر(، ال

، وهــــو مــــن األَبنيــــة المجــــّردة الصــــحيحة الســــالمة، وبابــــه (2)اللغــــة علــــى معنــــى )النــــزول(
ــ(3)الصــرفي: )َنَصــَر َيُنُصــُر( ًلزم والمتعــّدي بنفســه إلــى المفعــول أو ، َأي: البــاب الثــاني، ال

، (5)؛ لتعــدد وجوهـــه، فلــه ســـبعة وجــوه فـــي القــرآن الكـــريم(4)بحــرف الجـــر أو بنــزع الخـــافض
والوجه الذي يناسب هذا البنـاء الصـرفّي فـي اريـة الكريمـة: )النـزول(، أي: إذا نـزل المـوت 

 للنـاس المتخيـل المـوت أن على الدالة وعًلماته بهحدكم،  ونزول الموت المراد به ))أسبابه
 .   (6)ميتًا(( ليصيره ونحوه المريض عند حضر قد

وحضــور المــوت لــيس الُمــراد معاينتــه بــل عًلماتــه كالتقــادم فــي العمــر أو الشــعور        
بالمرض المميت؛ لذا ورد الفعل بصيغة المضي الُمجرلد )حضر( وكهنلـه بـات عًلمـة بـارزة 

ــــم يــــهت بصــــيغة ال ــــى اســــتمرارية الحــــدث أو تســــتوجب النظــــر ول ــــة عل فعــــل المضــــارع الدال
، ويدعم هـذا القـول ماذهـب (7) اإليصاء(( عن عاجًزا يكون الوقت ذلك في حصوله؛ ))ألنل 

                                                 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ارلوسـي ، أبو الفضل  شهاب الدين محمود ارلوسي ( 1)
 .  45/  2 :باعة المنيرية بمصر ، لصاحبها محمد منير عبدة الدمشقيهـ ( ، إدارة الط 1270، البغدادي ) ت 

الحسين بن محمد الدامغاني، تحقيق : عبد العزيز سيد األهل، دار إصًلح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم،  (2)
 . 137 -136/ م 1980ه = 1400، 3العلم للمًليين بيروت، ط

هـ( ، قدلم له وعللق عليه 1315مد بن محمد بن أحمد الحمًلوي )تَأحينظر: شذا العرف في فن الصرف،  (3)
 . 21/ الرياض،)د.ط(، )د.ت(  -محمد بن عبد الُمعطي ، دار الكيان

بيروت ، )د.ط(،  –د.نجاة عبد العظيم الكوفي، دار الثقافة : أبنية األفعال دراسة لغويلة قرآنية، ينظر (4)
 .95/ م  1989 -هـ 1409

 .136صًلح الوجوه والنظائر/ ينظر: إ (5)

 . 146/  2 :م 1984تونس، )د.ط(، -محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر، (  التحرير والتنوير6)
 . 231/  5 :مفاتي  الغيب (  7)
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إليــه ابــن عاشــور فــي أنل داللــة الفعــل )حضــر( فــي ســياق اريــة الكريمــة تــدضل علــى حلولــه 
 قامـت قـد نحو الفعل ربةمقا على الفعل إطًلق قبيل من هنا حضر إطًلق ونزوله ))فليس

 حضــــور ألنــــه المــــوت إلــــى مجــــازي الفعــــل ... لكنلــــه إســــناد إرادة معنــــى علــــى وال الصــــًلة
 شـائع(( أسـبابه علـى الموت إطًلق إن ثم والظهور، للعرو فمستعار الحضور وأما أسبابه،

(1)  . 
نلمــا اســتعمل أداة الشــرط )إذا( فــي التركيــب ))لألمــر                حــدوث وهــو المتحقــق وا 

{ ِإَذا} هـو بشـرط األمـر بهـذا الحـق جـاء لـذلك عبـد، لكـل بالنسبة حتمي أمر والموت. الفعل
 ميعـاده(( يعـرف ال أحـداً  أن إال محقـق أمـر هـو والمـوت. لحـدث وظـرف لشـرط أداة فهي ،

 الظهور .  من فيه ِلما النزول بمعنى الحضور واسـتعمال ،(2)
َأبنية األسماء الجامدة على وزن )َفُعل(، الـدال فـي اللغـة  َأملا الموت فهو من              
نمــا الحيــاة، علــى ))خــًلف ، وهــذا ُيناســب معنــى حضــور (3)القــوة(( ذهــاب أصــله:: قلنــا وا 

شارات ظهوره باتت واضحة .  الموت َأي: ذهاب القوة وا 
ف ذف المضــاوقــد ُحــ، واســـتعمال الحضــور بمعنــى النــزول ِلمــا فيــه مــن الظهــور           

؛ ألنل  (5) ((إذا حضـــر أحـــَدكم أســـباب المـــوت))والتقـــدير :  (4)وُأقـــيم المضـــاف إليـــه مقامـــه

                                                 

 .  147 – 146/  2 : (  التحرير والتنوير1)
القاهرة، د.ط ، د.  -(، مطابع أخبار اليومهـ1418الخواطر: محمد متولي الشعراوي )ت تفسير الشعراوّي، (  2)
 . 756/  2 :ت
 . 283/  5 مقاييس اللغة:(  3)
هـ(، دار اإلرشاد للشئون 1403محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت إعراب القرآن وبيانه،  ينظر:( 4)

 بيروت( ، -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -حم   -الجامعية 
 . 257/  1 :هـ 1415، 4بيروت(، ط -دمشق  -) دار ابن كثير  
هـ (،  577ابن األنبـاري ، أبو البركات عبد الرحمن بن األنباري ) ت ، (  البيان في غريب إعراب القرآن5)

هـ =  1389، 1تحقيق : الدكتور طه عبد الحميد طه ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط
 . 141/  1 :م 19690
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 واألعـــراض واألمـــراض العلـــل مـــن وأســـبابه مقدماتـــه حضـــور: أي المـــوت حضـــور ))معنـــى
 . (1)التجوز(( سبيل على موتًا الموت أسباب على تطلق والعرب المخوفة،

كمــــال تمكــــن )) چۉ   چعلــــى الفاعــــل  چۅ   چتقديـــــم المفعــــول وأفــــاد             
ـــا لفظــة )المـــوت( هنــا فتـــدّل علــى حقيقتـــه  (2)((الفاعــل عنـــد الــنفس وقـــت وروده عليهــا ، َأمل

ـــيس مقدماتـــه ))فيكـــون ـــى متوجهـــا الخطـــاب ول  حـــذف علـــى ويكـــون والورثـــة، األوصـــياء إل
 اريــة تكــون فــًل بهــا، والعمــل الوصــية إنفــاذ أحــدكم، مــات إذا علــيكم، كتــب: أي مضــاف،

فيكـون بـذلك الحضـور ، (3)آخـر(( بـدليل وجوبها على يستدل بل الوصية، وجوب على تدل
 .بمعنى النزول وهذا اللفظ أشّد وقًعا على نفس المتلقي؛ لتذكير اإلنسان بنهايته المحتومة

   :(شهد = الشهادة)داللة الجذر )ح/ض/ر( على :  -

ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ قولـــه تعــــالى : مثـــال ذلـــك فــــي        

 [ . 8] سورة النساء ، ارية :  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 
ـــراث          نزلـــت اريـــة الكريمـــة فـــي تثبيـــت حـــق األقـــربين واليتـــامى والمســـاكين فـــي المي
 يحضـــر لمـــن يســـهموا أن الورثـــة أمـــر: الموروثـــة األمـــوال مـــن تعطـــى بعطيـــة أمـــر ))وهـــذا
 مجـالس يحضـروا أن شـهنهم ممـن ث،اإلر  فـي حـق لهـم الـذين غير قرابتهم ذوي من القسمة
 . (4)األقرباء(( بين الفصل

ـــدال فـــي  )َحَضـــَر(والفعـــل الماضـــي الُمجـــرلد            مـــن الجـــذر الثًلثـــّي )ح/ض/ر(، ال
، (6)-كمـــا اســـلفنا –، ولـــه وجـــوه كثيـــرة فـــي اللغـــة (5)كتـــب الوجـــوه علـــى معنـــى: )المشـــاهدة(

                                                 

هـ(، تحقيق عادل أحمد 745أبو حيان محمد بن يوسف بن علي األندلسي الغرناطي )ت، محيط(  البحر ال1)
 .  16/  1 :م1993 -هـ 1،1413بيروت ، ط –عبد الموجود و علي محمد معولض ، دار الكتب العلمية 

 . 45/  2 : ، وينظر : روح المعاني 51/  1 : (  إرشاد العقل السليم2)
 . 17/  2 : (  البحر المحيط3)
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان : أبو عبد ا  محمد بن أحمد بن أبي بكر  (  الجامع ألحكام القرآن4)

 -هـ 1427، 1بيروت ، ط –هـ( ، تحقيق عبد ا  بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة 671القرطبي )ت
 . 33/  5 :م 2006

 . 137 -136ن الكريم / إصًلح الوجوه والنظائر في القرآ (5)
 .136ينظر: المصدر نفسه/  (6)
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ة الكريمــة: )المشــاهدة(، َأي: )إذا شــهد والوجــه الــذي يناســب هــذا البنــاء الصــرفّي فــي اريــ
يهتي بمعنـى شـهد ، إاّل  چٹ چ ، ألن الفعل  (1)مشاهدتها چٹ  ٹ چ فـ القسمة(،

قـال ابــن  ،(2)((الحضـور مـع المشـاهدة بالبصـر والبصـيرة)))شـهد( أخـ  منـه ، إذ هـو  أن
يخــرج الشــين والهــاء والــدال ، أصــل يــدل علــى حضــور وعلــم ، واعــًلم ، ال )):  (3) فــارس

 .((شيء من فروعه عن الذي ذكرناه
ولّمـا كانــت هـذه األصــناف التـي أمــر ا  ))قسـمة الميــراث ،  :والُمـراد بالقســمة         

 

إرزاقهــم مــن الميــراث مشــتملة علــى الصــبي والســفيه والخــرف والمجنــون ، الــذين ال يملكــون 
هادة فـــي ســـياق نعمـــة البصـــيرة ،  ناســـب اســـتعمال فعـــل الحضـــور الـــّدال علـــى مطلـــق الشـــ

 . (4)((القسمة
نلمـا          چ وعطفــه (5)فاعلهـا بتفاصــيلهالتــي هـي المفعــول علــى  چٹ  چقــّدمت  وا 

ها هي األهـم ، وهـي المقصـودة بـالكًلم ، ولـم يكـن الحضـور إاّل بســببها ، ثـم ألنل )) چٹ 
إًذا ، (6)((أّن الســياق فــي األمــوال والتصــرف فيهــا ، فناســب تقــديم المفعــول بــه علــى الفاعــل

فمعنــى )َحَضــَر( فــي اريــة الكريمــة : مــن شــاهد القســمة، فناســب هــذا المعنــى ســياق اريــة 
 . الكريمة

 
          

                                                 

 . 137 -136المصدر نفسه/  (1)
هـ( ، تحقيق صفوان عدنان 425الحسين بن محملد بن الفضل الراغب اأَلصفهاني)تألفاظ القرآن،  مفردات ( 2)

 . 267/ م 2002 -هـ1423، 3بيروت ، ط -دمشق، دار الشاميلة–داوودي، دار القلم 
 . 221/  3 :قاييس اللغة(  م3)
أبو حف  سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت اللباب في علوم الكتاب، (  4)

بيروت /  -هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية 775
 . 6/358: م1998-هـ  1419، 1لبنان، ط

 . 165 -164/  2 إعراب القرآن وبيانه :ينظر: (  5)
الدكتور فاضل صال  السامرائي، دار الكتب  للطباعة والنشر ، بغداد ، ، (  الجملة العربية تهليفها وأقسامها6)

 . 40/ م  1998هـ =  1419
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   :(الزم وتطبع = اللزوم والطبع)داللة الجذر )ح/ض/ر( على :  -

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ قولـــــه تعـــــالى : مثـــــال ذلـــــك فـــــي       

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ ٿ    ٿٺ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 [  . 128] سورة النساء ، ارية :  چڤ        ڦ  ڦ  ڦ 
 ويريــد منهــا يســتكثر فــًل الرجــل عنــد تكــون المــرأة فــي لآليــة ســبب نــزول إذ ))نزلــت        
 تطلقنــي ال: لــه وتقــول فراقهــا، فيكــره ولــد لهــا ويكــون صــحبة لهــا تكــون أن ولعلهــا فراقهــا،

 . (1)ارية(( هذه فهنزلت شهني، من حل في وأنت وأمسكني
ت( مـــن الجـــذر الثًلثـــّي )ح/ض/ر(، وقـــد جـــاء رَ َحِضـــوالفعـــل الماضـــي المزيـــد )أُ           

ل  الفعــــل متعـــــدًيا لمفعـــــولين بزيـــــادة الهمـــــزة، وُبنـــــي الفعـــــل للمفعـــــول، فصـــــار المفعـــــول األول
بنـاء للمفعـول اجتمـاع )األَنفس( نائًبا عن الفاعل رتبة، وهنا ناسب معنى التعـّدي الفعلـّي وال

ـــع بهـــذه األطبـــاع التـــي ذكرتهـــا اريـــة  الطبـــع والمًلزمـــة النفســـيلة للشـــ  فـــي اإلنســـان المتطّب
، والوجــه الــذي يناســب هــذا البنــاء (3)-كمــا اســلفنا –، ولــه وجــوه كثيــرة فــي اللغــة (2)الكريمــة

:  چ ٹٹ چو الصــرفّي فــي اريــة الكريمــة: )اللــزوم والطبــع(، أي: )الزمتــه وطبعــت بــه(،
إنهـا الزمتــه وطبعـت بـه، ))ي : ، أَ  : )ُأحضرت األنفـس(، ومعنى (4)((البخل مع حر ))

 . (5) ((حتى كهنه حاضر لديها

                                                 

الكتب  أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، تحقيق: كمال بسيوني زغلول، دارَأسباب النزول، (  1)
 . 185/ م 1991ه = 1411، 1بيروت،ط –العلمية 

 . 137 -136إصًلح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /  (2)
 .136ينظر: المصدر نفسه/  (3)

 . 178/  3 :(  مقاييس اللغة4)
ق : هـ ( ، تحقي 1085فخر الديـن الطريحي ) ت ، ، وينظر : مجمع البحرين 217/  2 :(  التحرير والتنوير5)

روائع البيان لمعاني و ،  272/  3: م 1954هـ =  1381، 1السـيد أحمد الحسيني، دار الثقافة ، النجف ، ط
 . 99/ م  1977، دار األرقم ، عّمان ،  1أيمن عبد العزيز جبر ، ط القرآن ، 
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( شــيًئا معــًدا فــي مكــان بعينــه ))            وســيقت إليــه ولــم يــهت وجعــل أبــو حّيــان )الشــ ل
الشــ  مجبــواًل وأحضــر األنفــس فيكــون مســوقًا إلــى األنفــس، بــل األنفــس ســيقت إليــه لكــون 

 .   ، فقد ُطبع عليها، والزمته مًلزمة الطبع الثابت الذي اليتغّير(1)((عليه اإلنسان
، وهــو جمــع تكســير )قللــة( وهــذا التقليــل جــاء مناســًبا            واألَنفــس جمــع، مفــرده نُفــسم

اختلــــف فــــي تهويلــــه ، فقيـــــل : لســــياق اريــــة الكريمــــة متوافًقــــا مــــع وجــــه لــــزوم الطبــــع؛ لــــذا 
أحضــرت أنفــس النســـاء الشـــ  علــى انصبائهـــن مــن أنفـــس أزواجهــّن وأمــوالهّن وأيـــامهّن ، و 

لكـنل الـراج  وقيل : وأحضرت أنفـس كـل واحـد مـن الرجـل والمـرأة الشـ  بحقـه قبـل صـاحبه 
 علـــى مطبوعـــة النفـــوس أن يعنـــي لهـــا، الـــًلزم للنفـــوس المجـــاور كـــاألمر جعـــل الشـــ  ))أن

 أن ويحتمــل وحقهــا، نصــيبها ببــذل تشــ  المــرأة أن منــه المــراد يكــون أن يحتمــل ثــم الشــ ،
 وعــدم ســنها وكبــر وجههــا دمامــة مــع معهــا عمــره يقضــي بــهن يشــ  الــزوج أن المــراد يكــون

 . (2)((.بمجانستها اللذة حصول
   :(سمع = السماع)داللة الجذر )ح/ض/ر( على :  -

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ فــــي قولــــه تعــــالى :  مثــــال ذلــــك       

 [ . 29] سورة األحقاف ، ارية :  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ   ڀڀ  ڀ  ڀ
إذ ( قـــريش وكّفـــار العـــرب فـــي الجزيـــرة ))ســـيقت الكريمـــة توبيًخـــا لقـــوم النبـــّي )          

أنــزل علــيهم هـــذا الكتــاب المعجــز فكفــروا بــه وهــم مــن أهــل اللســان الــذي أنــزل بــه القــرآن ، 
وهــؤالء قــد أثــر فــيهم ســماع القــرآن وآمنــوا بــه وبمــا ومــن جــنس الرســول الــذي ُأرســل إلــيهم ، 

 . (3)((أنزل عليه وعلموا أنه من عند ا 
والفعـــل الماضـــي المجـــرلد )َحَضـــُروه( مـــن الجـــذر الثًلثـــّي )ح/ض/ر(، وقـــد جـــاء          

، ولــه وجــوه (4)الفعــل متعــدًيا لمفعــول واحــد، وقــد ورد بمعنــى : )الســماع( فــي كتــب الوجــوه

                                                 

عضيمة، دار  محمد عبد الخالقدراسات ألسلوب القرآن الكريم ،  ، وينظر :  363/  3 : (  البحر المحيط1)
 ـ القسم األول . 141/ 1 :الحديث القاهرة،)د.ط(، )د.ت(

 . 11/237:  مفاتي  الغيب(  2)
 . 68/  8 :( البحر المحيط3)
 . 137 -136إصًلح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /  (4)



 حممد فرحان حممد عبادي                                   –سة داللية درا - اأَلبنيَّة الفعليَّة للجذر )ح/ض/ر( يف القرآن الكريم

 194 

، والوجـــه الـــذي يناســـب هـــذا البنـــاء الصـــرفّي فـــي اريـــة (1)-كمـــا اســـلفنا –ة كثيـــرة فـــي اللغـــ
وّجهنــا وبعثنــا ))أي :  چٻ چ ومعنــى  الكريمــة: )الســماع(، أي: )ســمعوه وأنصــتوا لــه(،

     .  (3)((رجع الشيء))، وأصل الصرف :  (2) ((إليك
 منـه، بمسـمع كانوا أي القرآن، أي: حضروه ))فلما چڀ چ في  (4)وضمير الغيبة      
 اسـكتوا أي: أنصـتوا قـالوا. الغيـب ضـمير إلـى إليـك من التفات وهو الرسول، حضروا: وقيل

ڀ چ ، وعلـى هــذا الوجــه فـمّن معنـى (5)يـتعلم(( وكيـف العلـم مـع تهديـب وفيه لًلستماع،

ڀ   چ، وهــذا المعنــى مفهــوم مــن ســياق اريــة ، ويعّضــده قولــه تعــالى :(6)ي : ســمعوهأَ  چ

لّما سمعوا القرآن قالوا انصتوا، واسـتعمال فعـل الحضـور بهـذا المعنـى ألنـه ، أي : چ ڀڀ
 . الداعي له ، إذ ال يتحقق السماع إاّل بالحضور 

 مـــا الثــاني عــن ووردت التركيــب مســبوق بـــ)لملا( الظرفيــة بمعنــى: حـــين، التــي تنفــي       
ـا وجب ل، َأي: االسـتماع حاصـل ))َفَلمل  بمسـمع كـان فلمـا: أي للقـرآن الضـمير َحَضـُروهُ  لألول
ــا قــرأ مــن قــراءة وتعضــده (،) ا  لرســول أو. مــنهم  منهــا وفــرع قراءتــه أتــمّ  أي: ُقِضــيَ  َفَلمل
 .   (7)مستمعين(( اسكتوا َأُنِصُتوا لبعض بعضهم قال قاُلوا

فـــي  (8)ومشـــاهدته(( ووروده الشـــيء، وانزيـــاح الحضـــور مـــن معنـــاه اأَلصـــلي ))إيـــراد       
النظائر إلى معناه الجديد )االستماع( ورد ليـدّل أنل هـذا االسـتماع كـان بجمـع غفيـر الوجوه و 

 وتدّبر كبير ورغبة عارمة في معرفة سّره وهذا هو سّر التواشج بين الحضور واالستماع .
   :(ظهر= الظهور)داللة الجذر )ح/ض/ر( على :  -

                                                 

 .136ينظر: المصدر نفسه/  (1)

 . 506(  روائع البيان لمعاني القرآن / 2)
 . 342/  3: اللغة (  مقاييس 3)
 . 191/  9 إعراب القرآن وبيانه : ينظر:( 4)
 . 450/  9 البحر المحيط:(  5)
 . 136(  إصًلح الوجوه والنظائر/ 6)
 . 311/  4 الكشلاف :(  7)
 . 75/  2 الكشلاف :(  8)
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پ  ڀ    پ    ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ       چ قولـــه تعـــالى : مثـــال ذلـــك فـــي        

ٹ  ڤ  ڤ   ٿ  ٹ   ٹ   ٺ  ٿ  ٿ   ڀ  ٺ  ٺ    ڀ 

    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ    چ  ڇ

 [ .  14ـ  1] سورة التكوير، اريات :  چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڇ  ڍ    ڍ    ڇ 

كون عليـه سيقت ارية الكريمة في رسم صورة من صور يـوم القيامـة وكيـف سـت           
النفس البشريًّة فبعد تلك األهوال العظيمة المذكورة في اريات المتقدمة ، يحصـل لهـا العلـم 

 . (1)بعاقبتها إما جنة النعيم أو عذاب النار، وذلك عند عرض األعمال ونشر الصحف
ت( مــن الجــذر الثًلثــّي )ح/ض/ر(، وقــد جــاء رَ َضــحُ والفعــل الماضــي المزيــد )أَ             

: ومعنـى ، متعدًيا لمفعول واحد بزيـادة الهمـزة، وُبنـي الفعـل للمعلـوم، وحـذف المفعـول الفعل
، والوجـــه الـــذي (2)-كمـــا اســـلفنا –ولـــه وجـــوه كثيـــرة فـــي اللغـــة  )َأحضـــرت(، أي: )أظهـــرت(

أي : مـا عملـت وأظهـرت مـن ))يناسب هذا البنـاء الصـرفّي فـي اريـة الكريمـة: )الظهـور(، 
 . (3)((خير وشر

، (4)هــو جــواب الشــروط الثًلثــة عشــر  چڌ  ڎ  ڎ  ڈچ وقولــه تعــالى :           
ــــــات  ـــــي اري ـــــي وردت ف ــــــ  (5) المـــــذكورةالت ـــــاح الســــــورة ب فتت ـــــة  للتشـــــويق چٱچ ، وا  وقطعي

فـمذا سـمعه السـامع ترقـب ِلمـا سـيهتي ))شرط يستدعي جوابًا بعده ،  چٱچ ألّن  الحصول؛
 .  (6) ((بعده، فمذا سمعه تمكن من نفسه

                                                 

 . 140/  30التحرير والتنوير  ينظر:( 1)
 .136ينظر: إصًلح الوجوه والنظائر/  (2)

 . 154/  19لجامع ألحكام القرآن (  ا3)
 . 392/  10 ينظر: إعراب القرآن وبيانه :(  4)
هـ (،تحقيق : علي محمد البجاوي ، 616أبو البقاء عبد ا  بن الحسين ) ت ، (  التبيان في إعراب القرآن5)

 . 1273/  2 :م 1976هـ =   1396مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه ، 
 . 140/  30 :نوير(  التحرير والت6)
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ووردت داللة البناء )َأحضرت( بصيغة الماضي لكنل الزمن النحوّي فيـه ينـزاح إلـى         
ــا جــيء بصــيغة الماضــي  نمل المســتقبل؛ فســياق اريــة يــدّل أنل األمــر ســيكون يــوم القيامــة، واِ 

 . (1)ليدّل على قطعية الحصول
للتعدية ( بحذف المفعول على الرغم من تمحضها ڌ  ڎ  ڎ  ڈوورد التركيب )      

بزيــادة الهمــزة، وهــذا الحــذف أعطــى فرصــة للمتــدّبر أن يســتوعب هــول الصــدمة وصــعوبة 
وهــو فــرد وحيــدم يواجــه  –حينئــذ   –الموقــف يــوم القيامــة، َأي: كيــف ســيكون المشــهد عليــه 

 مـن الممتـد الزمـان المـراد أن ماعمله في الدنيا، وتظهر َأمامه كل َأعماله مسجلة ؟ ))على
 الوقــت هــذا أجــزاء مــن جــزء كــل فــي تعلــم مــا تعلــم أنهــا بمعنــى ال لكــن خــرة،ار إلــى الــدنيا

 أو خيــر مــن عملــت مــا يعنــي الصــحف، نشــر عنــد أحضــرته مــا علمــت المــراد بــل الممتــد،
 األعمـال، صـحائف حضـور والمـراد أعمالهـا، مـن أحضـرت مـا: أحضـرت مـا ومعنـى شر،
 بهـا(( وتعـرف عليهـا تـدل بصـور تصـور األعمـال أن ورد كمـا نفسـها، األعمال حضور أو

(2) . 
 اســم هنــا وفاعــل الفعــل )َأحضــرت( مســتتر تقــديره )هــي( العائــدة للــنفس، و))َنُفــسم          
 دفاعـه وقلـة الواحـد المـرء حقـارة علـى الـذهن لتنبيـه اإلفـراد ووقع النفوس عملت ًأي: جنس،
 .  (3)نفسه(( عن

نلمــا وردت لفظــة نفــسم المعنيــة بســياق ار          العلــم يــة الكريمــة مفــردة منّكــرة ))لثبــوتواِ 
 الظهــور مــن أفرادهــا لجميــع ثبوتــه بــهن لإليــذان منهــا لــبعض أو النفــوس، مــن لفــرد المــذكور
 عملــت مــا نفــس كــل تجــد يــوم: قولــه هــذا علــى ويــدل أحــد، علــى يخفــى ال بحيــث والوضــوح

 مــن سنفــ حينئــذ علمــت إذا بهنــه لإلشــعار ذلــك يكــون أن يجــوز: وقيــل محضــرا، خيــر مــن
 التــي تلــك هـي تكــون أن مخافــة عملهـا إصــًلح نفــس كـل علــى وجــب أحضـرت مــا النفـوس

                                                 

اج :(  1) عرابه، الزجل  . 291/  5 ينظر: معاني القرآن وا 
هـ(، دار ابن كثير، دار 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد ا  الشوكاني اليمني )ت الفت  القدير، (  2)

 . 5/472: م 1994ه = 1414، 1دمشق، بيروت، ط -الكلم الطيب 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )ت أبو محمد عبد المحرر الوجيز، (  3)

: م1992ه = 1422، 1بيروت، ط –هـ(، تحقيق: عبد السًلم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 542
5/443 . 
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 سـتندم لعلـك: تنصـحه لمـن قولـك طريقـة علـى تعلمـه نفس وكل فكيف أحضرت، ما علمت
 . (1)فعلت(( ما على

 علم به لها يكن لم بما اليقين ))حصولچ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ   : والمراد بقوله         
 وبعضه وجهه، غير على معلوم بعضه: أشتاًتا بها علمها كان التي األعمال حقائق من

 من أسلفته ما هو أحضرته عنه ... وما مغفول وبعضه عواقبه، مجهولة صورته معلوم
 آثارها ظهور عن عبر يومئذ وعقاب ثواب من آثارها تظهر األعمال كانت ولما. األعمال

 على ويطلق استعارة، أحضرت :فعل ففي افرللمس الزاد يحضر كما به لشببه باإلحضار
إًذا فمعنى : )ما أحضرت(، أي: ما أظهرته من أعمال لخوض ، (2) اإلعداد(( ذلك

 . الحساب اأُلخرويّ 
 المبحث الثاني 

 األبنية الفعليَّة المضارعيَّة ودالالتها
   :(أتى بالشيء = إتيان الشيء)داللة الجذر )ح/ض/ر( على :  -

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  چ قولـه تعـالى :  لـك فـيمثال ذ           

 [ .68] سورة مريم، ارية :  چڃ  چ 
 ال الــــذي ســــيقت اريــــة الكريمــــة تقريًعــــا وتوبيًخــــا لمنكــــري البعــــث؛ ألنل ))الكــــافر          
 منــه إنكــارا والفنــاء الــبًلء وبعــد الممــات بعــد فُهبعــث حيــا، أخــرج المــوت بعــد بالبعــث يصــدق
 . (3)ذلك((
والفعــل المضــارع المجــّرد )نحضــر( مــن الجــذر الثًلثــّي )ح/ض/ر(، وقــد جــاء             

الفعـــل بصـــيغة المضـــارع متعـــدًيا لمفعـــول واحـــد، وُبنـــي الفعـــل للمعلـــوم، وجـــاء مؤكـــًدا بنـــون 
كمـــا  –ولـــه وجـــوه كثيـــرة فـــي اللغـــة  : )نحضـــر(، أي: )نـــهتي بهـــم(ومعنـــى  التوكيـــد الثقيلـــة،

أي : ))سـب هـذا البنـاء الصـرفّي فـي اريـة الكريمـة: )اإلتيـان(، ، والوجه الذي ينا(4)-اسلفنا

                                                 

 . 5/472الفت  القدير : (  1)
 . 56/  30 :(  روح المعاني2)
 . 227/  18 جامع البيان، الطبرّي:(  3)
 .136ينظر: إصًلح الوجوه والنظائر/   (4)
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اإلحضــار مســتعمل فــي حقيقــة معنــاه ، وهــو اإلتيــان بالشــيء مــن ؛ ألنل )) (1) لنــهتينل بهــم((
، وحول  چڃ  ڃ چ مكان إلى آخر بعد أن كان غائبًا عنه ، والُمراد إحضار الكافرين 

 .(2)((الشيء : جانبه الذي يمكنه أن يحول إليه
وُعطــف التركيــب )لنحضــرنلهم( باســتعمال حــرف العطــف ثُــمل دون غيــره مــن حــروف        

 فــي وتــدرج إنــذار علــى إنــذار فهــو العــذاب مــن للتقريــب آخــر العطـف اأُلخــره فهــو ))إعــداد
 مقصـــودة المهلــة ليســت إذ للمهلــة ال الرتبــي للترتيــب ثــم فحــرف. قلــوبهم فــي الرعــب إلقــاء
نما  .   (3)أشد(( إلى عذاب حالة من ينقلون أنهم المقصود وا 

وورد الفعل مؤكلًدا بنون التوكيد الثقيلة )لنحضرنلهم( مسبوًقا بقسم والم التوكيد فقد        
ناسبت النون الثقيلة هذا السياق المثقل بالهول، متناسًقا مع معنى اإِلتيان الذي دلل عليه 

وة، يوافقه ويعززه قوله تعالى )جثيًّا(، تركيب )لنحضرنلهم(، فهو حضور بسحب وعنف وق
 وقعود قاعد: مثل فعول ووزنه. جاث جمع: والجثي لنحضرنهم، ضمير من حال فـ))جثيا
 ألن -بواوين -جثور جثي فهصل ...فاعل جمع في سماعي وزن وهو وجلوس، وجالس
 . (4)الذليل(( الخاضع هيئة وهي ركبتيه على برك إذا يجثو جثا :يقال واوي، فعله

نلما بـدأت اريـة الكريمـة بالقسـم باسـم ا  العظـيم مضـاًفا         (إلـى اسـم الرسـول ) (5)وا 
ــا القســم بمحضــارهم إلــى الحســاب دون ذكــر البعــث ، (6)ورفــع منــه(( تفخــيم لشــهنه ))  أمل

وبهــذا ، (7)((إثبــات لــه علــى أبلــ  وجـــه ، وكهنــه أمــر واضــ  غنــي عــن التصــري  بــهفهــو ))
 . حضر( باإلتيان بهم، بما فيه من قوة اإلحضار وعنوتهيتلخ  معنى )ن

   :(أصاب = اإلصابة)داللة الجذر )ح/ض/ر( على :  -

                                                 

 . 154/  19 ، القرطبي:الجامع ألحكام القرآنينظر: (  1)
 وما بعدها . 137(  المفردات / 2)
 . 16/147التحرير والتنوير: (  3)
 . 147/  16 التحرير والتنوير :(  4)
 . 132/  6 ينظر: إعراب القرآن وبيانه :(  5)
 . 289/  3، وينظر : إرشاد العقل السليم  241 / 21 مفاتي  الغيب:(  6)
 . 108/  16 :(  روح المعاني7)
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ڻ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ قولـــه تعـــالى : مثـــال ذلـــك فـــي        

 [ . 97ـ  97] سورة المؤمنون، اريتين :  چڻ    ۀ  ۀ  ہ
 أحسـن، هـي التـي ( ))بالخلـةلنبيـه ) سيقت ارية الكريمة وهي أمـر مـن ا              

 قبــل إيــاه أمــره وذلــك أذاهــم، علــى والصــبر المشــركين جهلــة عــن والصــف  اإلغضــاء وذلــك
 ا ، عنـد مـن بـه أتـاهم فيمـا لـه وتكـذيبهم إيـاه المشـركين أذه: بالسـيئة بحـربهم، وعنـى أمره
 .   (1)ا (( ذات في منهم تلقى ما على اصبر: ذكره تعالى له يقول

والفعــل المضــارع المجــّرد )نحضــر( مــن الجــذر الثًلثــّي )ح/ض/ر(، وقــد جــاء             
الفعـــل بصـــيغة المضـــارع األفعـــال الخمســـة متعـــدًيا لمفعـــول واحـــد، وُبنـــي الفعـــل للمعلـــوم، 
منصوب بـ)أن(، والنـون الًلحقـة فيـه )نـون الوقايـة(، ومفعولـه محـذوف وهـي اليـاء وتقـديره: 

كمـــا  –ولــه وجــوه كثيــرة فــي اللغــة  رون(، أي: )يصــيبون(: )يحضــومعنــى  )يحضــروني(،
أي : ))، والوجه الذي يناسب هذا البناء الصرفّي في ارية الكريمـة: )اإلصـابة(، (2)-اسلفنا

، وأوثـــــــر  (4)((يصـــــــيبوني بســـــــوء))أي :  چہ  چ معنـــــــى؛ ألنل  (3) أن يصـــــــيبوني((
أي : أنهــم يــهتون ومعهــم  اســتعمال الحضــور بهــذا المعنــى ، لــّن حضــورهم مــًلزم للســوء ،

 . (5)السوء
 يكونــوا ( َأي: ))أنہ(، فـــ)ں( مــرتبط بقولــه تعــالى : )ہوالتركيــب )      
 فــًل حضــور يكــن لــم فــمذا للهمــز معــدين كــانوا اإلنســان حضــروا إذا فــمنهم أمــوري فــي معــي
 . (6)همز((

 

                                                 

 . 68 – 19/67 جامع البيان:(  1)
 .136ينظر: إصًلح الوجوه والنظائر/  (2)

 . 154/  19 :الجامع ألحكام القرآنينظر: (  3)
 .  474/  2 ، الفيروز آبادي:، وينظر : بصائر ذوي التمييز 15(  الوجوه والنظائر / 4)
 . 42/  4 :(  إرشاد العقل السليم5)
 . 155/  4 المحرر الوجيز:(  6)
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 ي،أمــور  مـن شـيء فـي: ( معنـى اإلصـابة فـي ســياقها القرآنـي ))أيہوناسـب )      
نلما ، وهنا يظهـر التواشـج بـين معنـى (1)وسوس(( َحَضر إذا الشيطان ألن الحضور، ذكر وا 

ذا  الحضور اأَلصلي ووجهه الثاني فـي الوجـوه والنظـائر بمعنـى : اإِلصـابة، فهـو يحضـر وا 
ذ منه فمن تعّوذ ذهبت الشياطين عنه وانصرفت .  حضر َأصاب، ما لم يتعول

ن فعل مضارع مسبوق بهن الناصـبة وهـذا التركيـب فـي ( مۀ  ہوورد التركيب )      
العربيلــة يــؤّول بمصــدر تكــون لــه داللــة مزدوجــة فــي داللــة الفعليــة وداللــة المصــدريلة ففــي 
داللة الفعلية التكرار واالستقبال، أي: أعـوذ بـك ربـّي مـنهم أن يسـتمروا بحضـورهم ويكـرروه 

تقـــديرها: )أن يحضـــرون =  حضـــورهم( ارن وفـــي المســـتقبل، وفـــي داللـــة المصـــدريلة التـــي 
أي: أعـــوذ بــــك ربـــيِّ حضــــورهم َأو مــــن حضـــورهم الثابــــت المــــًلزم لبنـــي البشــــر للوسوســــة 

 . (2)والتشويش
 قـــراءة عنـــد يحضـــرون أن: وتوجيــه قولـــه : )أن يحضـــرون( فـــي وجهـــان: ))أحـــدهما       
 ألنـه حضـورهم فـسن من با  استعاذ بل آخرون وقال سهوه، فيقل متذكرا يكون لكي القرآن

ـــداعي  مـــن بـــا  أعـــوذ بـــل خصـــومتك مـــن بـــا  أعـــوذ المـــرء يقـــول كمـــا وسوســـتهم إلـــى ال
 . (3)لقائك((

 خاتمة البحث ونتائجه:
بعد أن استوه البحث على سوقه نقدِّم وجازة نبيِّن فيها للقـار  الكـريم مـا توصـل            

 ِإليه 
 َأبرزها ما يهتي : هذا البحث من نتائج مستقاة من متنه، ولعلل 

دللــت جــّل المواضــع التــي ورد فيهــا الجــذر )ح/ض/ر( مــن بنــاء الفعــل الماضــي علــى  -1
ـــــــــــــــة الحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى وفـــــــــــــــق معانيهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي ســـــــــــــــياقتها المختلفـــــــــــــــة :  قطعيل
)حضر/ُأحضرت/حضـــــروه(، أي أنل الـــــزمن النحـــــوّي فـــــي مواضـــــعها جـــــاء دااًل علـــــى 

                                                 

 . 253/  14 اللباب في علوم الكتاب:(  1)
 . 122/  18 ينظر: التحرير والتنوير:(  2)
 . 292/  23 مفاتي  الغيب :(  3)
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( الشـــــرطية الدالـــــة علـــــى قطعيـــــة اســـــتقبالية الحصـــــول وقطعيتـــــه، والســـــيلما وجـــــود )ِإذا
 الحدوث.

د َأعطـــى   -2 وردت َأبنيــة الجــذر )ح/ض/ر( مــن المجــّرد إالل فـــي موضــعين، وهــذا التجــرل
ارتكــاز معــاني األَبنيــة فــي آي الــذكر الحكــيم علــى داللــة َأصــل الصــيغة بتجّردهــا؛ إذ 

 الزيادة في المبنى تزي  داللة البناء إلى معان  ُأخر .
ة الفعــل الماضــي للجــذر )ح/ض/ر( فــي َأغلبهــا وقــد تقــدلم المفعــول وردت تراكيــب َأبنيــ -3

بــه رتبــًة علــى الفاعــل، وتــهخير الفاعــل فــي التراكيــب جــاء إلبــراز الفاعــل وتقويــة تــهثيره 
، فتــــهخير  َّ حص مس خس حس ُّٱفـــي ســــياق التعبيــــر القرآنــــي، كقولــــه تعــــالى : 

 الفاعل أبرز فاعليته في التركيب فهو مدار التعبير وأساسه .
ر( بـذكر الفاعـل صـريًحا تـارة َأو /ض/تنّوعت تراكيـب أبنيـة الفعـل الماضـي للجـذر )ح -4

وروده ضــميًرا باســتتاره تــارة َأو بظهــوره تــارة ُأخــره، علــى عكــس َأبنيــة الفعــل المضــارع 
فقــــد ورد الفاعــــل فــــي كــــّل مواضــــعها ضــــميًرا، أَلنل الفواعــــل فــــي تراكيــــب َأبنيــــة الفعــــل 

دة فــذكر الفاعـل صــريًحا دون اسـتعمال الضــمير دلل الماضـي وردت فـي ســياقات متعـد
ـا اسـتعمال الضـمائر فيـدّل علـى أسـبقية  على بدء تفصيل جديد دون ذكر سـابق لـه، َأمل
تفصيل ورد والتركيب الًلحق معتمد عليه؛ لذا ورد الفاعل في َأبنية المضـارع ضـميًرا؛ 

 م لفًظا ورتبة . يعود السم متقدل  –حينئذ   –ألَنله مسبوق بتفصيل والضمير 
( عشـرة مواضـع، ورد 10ورد الجذر )ح/ض/ر( في القرآن الكريم بهبنيتـه الفعليـة فـي ) -5

، و)8فيها )  ( موضعين فعلية فعلها مضارع .2( ثمانية مواضع فعلية فعلها ماض 
 بهبنية فعلية مبنية للمفعول  مجيء الجذر )ح/ض/ر( ندرة لنا االستقراء َأظهر -6

 في عادة الفاعل ألنل  بهبنية فعلية مبنية للمعلوم؛ قيس ما ذاإِ ( والمضارع الماضي)
 َأحكام بيان أغلبها في وردت ِإذ ظهوره؛ ينبغي تقلبات الجذر اللغوي  )ح/ض/ر(

 .  آنًفا ذكرنا كما شرعية
( آيات 6( آيات من سور مكية، و)4وردت مواضع أبنية الفعل للجذر )ح/ض/ر( ) -7

دالالت على وفق كل سياق قرآني متناسقة مع من سور مدنية، وجاءت متعددة ال
 دالالتها التي أشرنا إليها في مواضعها .

ا أَولا  هلل والحمد                                                               ... وآخرا
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  مسرد باآليات التي وردت فيها مواضع الجذر )ح/ض/ر(

 اسم السورة  اآلية ت
 ورقم اآلية

 داللة الجذر  لفعلنوع ا
 )ح/ض/ر(

 خس حس  جس مخ ٹٱٹٱُّٱ  .1

 حض جض مص خص حص مس

 مع جع مظحط مض  خض

  َّجغ

البقرة: 
1٨0 

 نزل وحلَّ  ماض  

 جخ مح جح مج حج ٹٱٹٱُّٱ  .2

 حص مس خس حس جس  مخ

 حط مض  خض حضجض مص خص

 جغ مع جع مظ

  َّحق مف خف حف جف  مغ

البقرة: 
133 

 نزل وحلَّ  ماض  

 ىي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱ  .3
 ٰر  ٰذ يي
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

َّ  

 شهد ماض   ٨النساء: 

  مك لك اك ٱٹٱُّٱٹ  .4

 يل ىل مل يك ىك

 ىن نن من زن رن  مم ام

 ني  ميزي ري ٰى ين

  َّحئ جئ يي ىي

النساء: 
1٨ 

 نزل وحلَّ  ماض  

 جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  .5
 جن  يم ىم مم خم حم
 جه ينىن من خن حن

النساء: 
12٨ 

 وتطبع الزم ماض  
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  مسرد باآليات التي وردت فيها مواضع الجذر )ح/ض/ر(

 اسم السورة  اآلية ت
 ورقم اآلية

 داللة الجذر  لفعلنوع ا
 )ح/ض/ر(

 مي خيحي جي  يه ىهمه
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي
ٍّ ََّّ  

  ىت نت مت زت ٹٱٹٱُّٱ  .6
 ىث نث مث زث رث يت
 اك يق ىق  يف ىف يث
 يل ىل مل يك ىك مك لك
 منزن رن مم  ام
 ري  ٰى ين ىن نن
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ
  َّمت خت

المائدة: 
106 

 نزل وحلَّ  ماض  

 رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ  .7
 ىئ نئ  مئ زئ
  َّ رب يئ

 بالشيء أتى مضارع 6٨مريم: 

 ىي ني  مي زي ٹٱٹٱُّٱ  .٨
  َّيي

 
 

المؤمنون: 
٩٨ 

 أصاب مضارع

 جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  .٩
 يم  ىم مم خم حم
 مه جه ين ىن من خنحن جن

 سمع     ماض     ماض  
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  مسرد باآليات التي وردت فيها مواضع الجذر )ح/ض/ر(

 اسم السورة  اآلية ت
 ورقم اآلية

 داللة الجذر  لفعلنوع ا
 )ح/ض/ر(

  َّىه
التكوير:   َّ اك يق ىق يف ٹٱُّٱٹٱ  .10

14 
        أظهر ماض  

The actual structures of the root (H.D.R) in the Holy Quran 

 - semantic morphological study – 

  Muhammad Farhan Muhammad Abbadi

 

Abstract 

           The research concerned the study of the actual structures of 

the root (h.D.R) in the Noble Qur’an in terms of their Qur’an 

connotations according to their contexts in which they are mentioned 

and the abundance of their meanings in the books of faces and 

analogues if they exceed seven meanings, in addition to the 

occurrence of their structures in the form of the past tense and the 

present tense and the multiple connotations of that  .  

           The research showed the most prominent connotations of the 

structures of this root, using their various meanings. To graduate 

with a semantic morphological analysis, the research dealt with the 

problem of this linguistic root in the Noble Qur’an, and its linguistic 

fluctuations and Qur’anic contexts, each according to its structures 

and structures. 

           After studying and investigating the body of books of faces 

and analogues, and he wrote the meanings of the Qur’an and its 

strange, it became clear to us that this act is contained in the Holy 

Qur’an on seven meanings, which are: (sent down and dissolved / 

witnessed / necessary and printed / brought something / hit / heard / 

revealed(. 

     Key words: (meaning  / Quran  / connotations / aesthetic / 

structures / analysis (.  
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