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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

لدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في اهافي
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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 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( 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 راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

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

 
يح 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  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث 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 أي
َ
ًضا: 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  ،كلمات( 3)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
َ
تحديد 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

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد 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 يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

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

 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 ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة 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 البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة 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 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 َأْبِنية األفعال امُلجردة ودالالُتها يف ُسورة املائدة

 و هالل علي حممود   علي حممود الشرابي  

17/10/2020 تأريخ القبول:       3/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ينقسم الفعل باعتبارات مختلفة, غير أن التقسيم المعتمد لدينا في هذه الدراسة اعتبار 
نقسم الفعل من حيث الِبناء إلى مجرد, ومزيد, وينقسم المجرد إلى ثالثي ورباعي, البنية, في

وللثالثي المجرد ستة )أبواب(: وهي أبواب الفعل الثالثي المجرد على  وفق اختالف العين 
يفَعل(,  –يفِعل(, و) فَعل  –يفُعل(, و)فَعل  –واتفاقها في الماضي والمضارع, وهي: )فَعل 

يفِعل(, وهذا ما استقر عليه أمر األفعال  –يفُعل(, و) فِعل  –ل(, و )فُعل يفعَ  –و )فِعل 
الثالثية المجردة في الدرس الصرفي وعلى هذا التقسيم جرى تصنيف األفعال المجردة 
الواردة في سورة المائدة, والوقوف على دالالت األفعال الثالثية المجردة الواردة في هذه 

وبنائه  أهمية داللية كبيرة في الكالم وأنساقه, إذ إن داللة الفعل السورة الُمباركة. وللفعل 
المجرد بأبوابه الثالثة األولى ال تكاد تنضبط  ومع ذلك أشار بعض الصرفيين إلى دالالت 
وأبنية )َفَعَل( ومن معاني )َفَعَل(: "الَجْمع والتّفريق, واإلعطاء والمنع, واالمتناع واإليذاء 

والّتحويل, والّتحّول, واالستقرار, والّسير, والّستر, والّتجريد, والّرمي,  والَغلبة, والّدفع,
واإلصالح, والّتصويت فالفعل المجرد  نفسه في كثير من االحيان يختلف من سياق الى 
آخر, أّما داللة بناء )فِعل( فالغالب فيه األعراض من العلل واألحزان وأضدادها, والعيوب 

البدن, "َحِمـَُق وَخُرـَِق وَعِجـَُم" من عيوب النفس ورِعَن من الِحلى كذلك َعِجـَُف من عيوب 
َجمع ِحلية وللداللة على ُكبر حجم االعضاء وَغُلَب وضعه للنعوت الالزمة أي: "القائمة 
بفاعلها, التي كان من حقها أن يكون فعلها )فُعل( بالضم, نحو: ذرب لسانه ذرابة فهو 

راض ومنها األمراض فنحو: جِرب َجربًا, إذا كان ذلك ِخلقة, َذِرب؛ أي حديد, وأّما األع

                                                 

 كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم /طالب ماجستير/ 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم  /مساعد ُأستاذ/ 
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فتبين غلبة دالالت بناء أفعال الباب الرابع على األمراض الظاهرة والباطنة.  وهذا ما 
 .سندرسه في هذا البحث بحول اهلل وقوته

 .القرآن الكريم -الداللة -الفعل المجرد -األبنيةالكلمات المفتاحية:     
 المقدمة:

 عل الثالثي المجرد وأبوبه:الف
ُقسم الفعل الثالثي المجرد إلى ستة أبواب وكان أساس التقسيم على حسب كثرة        

أفعال كل باب فكان نصيب الباب األول أكثر أفعال من الباب الثاني والثالث والرابع 
والخامس والسادس وهكذا ترتيب بقية األبواب وقد درس هذا البحث الموضوع حسب 

فعال الواردة في السورة؛ إذ إن األفعال التي ظهرت من خالل الدراسة جاءت من األ
األبواب األربعة األولى, ولم يأت من الباب الخامس والسادس, وعملنا قام على بيان داللة 
الفعل في المعاجم العربية ومن ثم كتب التفسير وبيان داللة البناء من خالل وروده في 

 سياق النص القرآني.  
 :البحث إشكالية

 دراســة فــي تتمثــل التــي البحــث إشــكالية البحــث أو مشــكلة أهــم ذكــر هنــا المناســب مــن لعــل
 ســورة بهـا امتـازت التــي الـدالالت مـن كثيــر الحظنـا إذ المجـرد؛ الثالثــي الفعـل أبنيـة دالالت
 مالحكـ أن معلـوم هـو وكمـا, فيهـا الشـرعية األحكام لكثرة األحكام؛ بسورة سميت التي المائدة

 مــن جليــا ذلــك ظهــر المنــع هــو( َفَعــلَ ) بنــاء دالالت أكثــر فكــان إباحــة أو منــع إمــا الشــرعي
 .   الدراسة خالل

صـــلية ,ال يســـقط حـــرف منهـــا فـــي أ "مـــا كانـــت جميـــع حروفـــه هـــو عـــل المجـــرد:الفِ 
األفعــــال علــــى . علــــى اعتبــــار أن الِعلــــة ســــبب طــــار , و"(1)لــــة"تصــــاريف الكلمــــة بغيــــر عِ 

فالثالثية صحيحة ومعتلة فالصحيحة على ثالثة أمثلة ضـّم العـين  ,يةثالثية ورباع :ضربين

                                                 

هـ( تحـ: نصر اهلل عبد الرحمن 1351شذا العرف في فن الصرف, أحمد بن محمد الحمالوي )ت:  1))
 . 18رياض, د.ت.: نصر اهلل, د. ط, ال
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وفتحهــا وكســرها فأّمــا الفــاء فــال تكــون ِإال  مفتوحــة إال  أن تنقــل ِإليهــا حركــة العــين فتضــّم أو 
 (1)"تكسر

وقد فّصل القـول الشـيع عبـد القـاهر الجرجـاني فـي أبـواب الفعـل المجـرد علـى النحـو 
"فــالثالثيث ثالثــة أبنيــة:  خــذ ثــالث صــور:أي مــن حيــث حركتــه يالفعــل فــي الماضــاآلتــي: "

ِرب. ْضــَرب يَ فَعـل, وفِعــل, وفُعــل أّمـا بفــت  العــين: فمضـارعه  "يفِعــل ", متعــديًا والزمـًا, كَضــ
ويجــيء علــى "َيْفَعــُل " بــالفت , مــا كــان عينــه أو المــه حرفــًا مــن حــروف الَحْلــق وهــي الهمــزة 

رَكن, َكـَن َيـوأَبـى َيـأَبى شـاذ, ورَ  أُ رَ قْ يَ  أَ رَ ل, وقَ أَ سْ يَ  لَ أَ سَ ـكـ ـلغين, والهاء والحاء والخاء والعين وا
ويجـيء علـى "يفُعـل "  لغة متداخلة, ماضـيه مـن: رَكـن يـرُكن, ومضـارعه مـن: رِكـن يـرَكن.

ــ ــم بالضــّم متعــديًا والزمــًا, مثــل: قَتــل يقُت ل وأّمــا "َفِعــَل " بكســر العــين, فمضــارعه بــالفت , كعِل
. وأّمـــا "َفُعـــَل ", بضـــّم العـــين, يعَلـــم. وبا لكســـر: كحِســـب يحِســـب, علـــى أن  الفـــت  لغـــة فـــيهن 

فمضــارعه بالضـــمث ال غيــر, كــــ: كــُرم يكـــُرم, وشـــُرف يشــُرف, وال يتعـــد ى فــي هـــذا البـــاب إال 
 .(2)َقْولهم: رحبْتك الدار"

 –و )فِعــل يفَعــل(,  –يفِعــل(, و) فَعــل  –يفُعــل(, و)فَعــل  –وأبــواب الفعــل ســتة هــي: )فَعــل 
وهـــذا مـــا اســــتقر أمـــر األفعـــال الثالثيــــة ( 3)يفِعـــل( –ل  يفُعـــل(, و) فــــعِ  –يفَعـــل(, و )فُعـــل 

 المجردة في الدرس الصرف ي.
 –يفِعـــل(, و)فِعـــل –)فَعـــل , ويفُعـــل( -فَعـــل(: أّمـــا عنـــد ســـيبويه فهـــي أربعـــة وهـــي

 (4)يفُعل ( للالزم فقط. –وتكون للالزم والمتعدي, و) فُعل  يفَعل(,
 

                                                 

 ,هـ(616اللباب في علل البناء واإلعراب, أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري )ت:  1))
 .384/ 2:  م1995 -هـ1416دمشق,  –, دار الفكر 1تحـ: د. عبد اإلله النبهان, ط

 تحـ(, هـ471: ت) انيالجرج محمد, بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو, الصرف في المفتاح 2))
 – الرسالة مؤسسة, 1ط,  عمان – إربد - اليرموك جامعة - اآلداب كلية الَحَمد, توفيق علي. د: له وقدم

 .38-37-36.: م1987 - هـ 1407, بيروت
  .20شذا العرف:  3))
-ه1385بغداد,  -, مكتبة النهضة1ُينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه, د. خديجة الحديثي, ط 4))

 .254م.: 1965
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ل سـيبويه: اقـلُمعتمد في األبواب ما اختلف حركـة عينـه بـين الماضـي والمضـارع, وا
اك إلـى غيـرك علـى ثالثـة أبنيـة: علـى َفَعـَل َيْفِعـُل, وَفَعـَل َيْفُعـل, عـدّ مـا تَ  كـلّ  ه يكـون"اعلم أنّ 

فيمـا ال تكـون  ْلَقم. وهذه األضربُ ِرب, وَقَتَل يقُتُل, وَلِقم يَ ضَ , وذلك نحو َضَرب يَ وَفِعَل يفَعلُ 
يــرَكُن(. ولمــا ال يتعــداك  -يقُعــُد(, و)َرِكــنَ  -َيْجِلــُس(, و)َقَعــدَ  -) َجَلــَس : اك, وذلــك نحــودّ يتَعــ

يكــُرم(, ولــيس فــي  -) كــُرم: فُعــل نحــويَ  اك, وذلــك فُعــلَ تعــد  فيــه مــا يَ  ركهُ ْشــضــربر رابــع ال يَ 
اك, تعــد  اك ومــا ال يَ تعــدّ يَ جتمــع فــي ثالثــة  مــا يَ  األفعــال أربعــةر  متعــديًا. فضــروبُ  هُ الكــالم َفُعلتــ

 .(1)ُعل("فْ يَ  ُعلَ ى, وهو )فَ تعدّ بين بالرابع ماال يَ ويَ 
 -يفِعـــل(, و)فَعـــل  -أن األبنيـــة الثالثـــة )فَعـــل  :أراد ســـيبويه  )رحمـــه اهلل( أن يقـــول

يفُعــــل (  –)فُعـــل  بنـــاءًا, أّمـــا الييفَعـــل( يـــأتي منهـــا الفعــــل الزمـــًا ومتعـــد -يفُعـــل(, و)فِعـــل 
 .(2)جاياللتخصص بالس

بهــذا  د  عَتــفعــال قليلــة يمكــن حصــرها وال يَ أفعــال جــاءت منــه البــاب الســادس مــن األو 
يفِعل ( , فقد َوَرَد فـي عـدة كلمـات  –)فِعل أّما" وتقول خديجة الحديثي: الباب غالب القدماء

ـــِئس –نحـــو: )حِســـب  ـــِبس  -يحِســـب (, )وي ـــِئس(, و)ي ـــم –يي ـــِبس(, و)نِع ـــنِعم (. ويـــرى –يي ي
–هــذا البنــاء كســر فــي المضــارع كمــا كســر فــي الماضــي مشــابهة لبــاب: )فُعــل  نأســيبويه 

قــيس أيفُعـل( حيـث لزمـوا الضـمة فيـه فـي الماضــي والمضـارع . وفـت  )عـين( المضـارع فيـه 
 ولهذا لم يعده من أبوابه. (3)من كسرها عنده"
َرَد عـين يفَعل( مـا وَ  -بوابه وهو )فَعلَ أالذي لم يعده )سيبويه( من  باب الثالثبقي ال

حـد حـروف الحلـق السـتة:) الهمـزة, والهـاء, والعـين, والحـاء, والغـين, والخـاء أو المـه أفعله 
ألنهــا  ؛"وانمــا فتحــوا هــذه الحــروف (. وعلل)ســيبويه ( فــت  عــين الفعــل فــي المضــارع فقــال:

ن يتنـــاولوا حركـــة مـــا قبلهـــا بحركـــة مـــا ارتفـــع مـــن الحـــروف , أفـــي الحلـــق , فكرهـــوا  فلتْ َســـ
                                                 

 محمد السالم عبد: تحـ(, هـ180: ت) سيبويه الملقب بشر, أبو قنبر, بن عثمان بن عمرو, الكتاب 1))
 .38/ 4.: م 1988 - هـ 1408 القاهرة, -الخانجي مكتبة, 3ط, هارون

, نحو: ما ّدل على وصف مالزم, ولم يكن حركة جسم   المراد بالسجية, الَسِجي ُة: الُخلُق والطبيعة. 2))
السجية: الخلق والغريزة: الملكة الراسخة " "َنهَم" إذا اشتّدت شهوته للطعام, وجبن", وشُجَع, وَقِوَى, وَضُعف.

 .2372/ 6 :ُينظر: الصحاح, 111/ 3 :. معجم متن اللغة"في النفس ال تقبل الزوال بسهولة
 .254أبنية الصرف في كتاب سيبويه:   3))
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إنمــا الحركــات مــن األلــف واليــاء  لــف,زهــا وهــو األحركتهــا مــن الحــرف الــذي فــي حيث  فجعلــوا
 .(1)والواو"

ن كان حرف الحلق في موضع الفـاء لـم يفـت  أّما المبّرد فقد ذكر ِعلة ذلك فقال:  "َواِ 
ن مـــا تتحـــرك فــي المعتـــل بحركـــة  ,لــه شـــيء وذلــك َأن الفـــاء ال تكـــون ِإال  ســاكنة فـــي يفعــل واِ 

واعلــم ِإن اأَلصــل مســتعمل فيمــا كانــت حــروف الحلــق فــي موضــع  ,و يقــول يبيــعغيرَهــا نحــ
ــزْ ر األســد يَ عينــه َأو المــه نحــو زأَ  والفــت  عــارض لمــا  ,أِلَن هــذا هــو اأَلصــل؛م م ينــئَ ر ونــأَ َئ

 .(2)ذكرت لك ها هنا من أجل مصادره ليجري الفعل عليها"
يفَعل, بـل قـد يكـون  بنيةلى وليس كلما جاءت العين أو الالم حرًفا حلقًيا جئت به ع

تى فَعل يفَعل بالفت  فيهما وليست عينـه أو المـه حرًفـا حلقي ـا أيفُعل وقد يكون يفِعل, ... إذ 
تحكم عليه بأنه  شاذر, يعني ُيحفـظ وال يقـاس عليـه. هـذا المـراد بكونـه شـاًذا يحفـظ وال يقـاس 

ه كلها فَعل يفَعل بـالفت  فيهمـا, والشـرط فـي َأَبَى َيْأَبى وَسَلى َيْسَلى وَقَلى يقَلى هذ نعليه, إذ
ـــا, ولـــيس واحـــد مـــن هـــذه  فَعـــل يفَعـــل أن يكـــون قياســـًيا أن تكـــون عينـــه أو المـــه حـــرف حلقي 

شــاكلها عينــه أو المــه حــرف حلقي ــا حينئــذ نحكــم عليــه بكونــه اختلــف  األفعــال الــثالث ومــا
   .(3)شاًذا

)فَعــل يفَعــل( مفتــوح العــين فــي وذكــر ابــن القطــاع أنــه لــم يجــر عــن العــرب حــرف علــى   
, وهنـــاك (4)الماضــي والمضـــارع, ِإال  وثانيـــه َأو ثالثــه أحـــد ُحـــروف الحلـــق, غيــر: َأَبـــى يـــأَبى

 أفعال فيها.
الثمــانيني: "فـــاذا كــان حـــرف  لحــرف الحلــق دور فـــي تحديــد بـــاب الفعــل كمــا ذكـــرَ و 

ذا كـان  ذا كـان فـاء لـالمـًا الحلق عيًنا فت  نفسه, وا  ذا لـم يكـن عـين فـت  العـين, وا  م يـؤّثر, وا 

                                                 

  .101/ 4: الكتاب  1))
تحـ:  ,هـ(285محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي, )ت:  ,المقتضب, أبو العباس, المعروف بالمبرد 2))

 .112/ 2:بيروت. د.ت –يمة , عالم الكتب ضمحمد عبد الخالق ع
 الشرح المختصر على نظم المقصود أبو عبد اهلل, أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي  3))

 .17/ 2فريغها موقع الشيع الحازمي: مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بت
كتاب األفعال, أبو القاسم, علي بن جعفر بن علي السعدي, المعروف بابن الَقط اع الصقلي ُينظر:  4))

 .11/ 1 :م1983-هـ 1403, عالم الكتب, 1هـ(, ط515)ت: 
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أو المه حرًفا حلقي ا لم يجـز فـت  العـين فـي المسـتقبل, وقـد شـّذ منـه شـيء قـالوا: "أبـى:  هفعل
ألّن حـروف  ؛غلـطوهـذا يأَبى" قال قوم إّنما فتحه, ألّن فاءه همزة وهي مـن حـروف الحلـق, 

فـي "يـأبى" سـاكنة وهـي فـاء , والهمز هاهنـا ماً الحلق إّنما تؤّثر إذا كانت متحّركة عيًنا أو ال
 .(1)فهي غير مؤّثرة"

وخالصة القول أن تقسيم الفعل الثالثي المجرد في اللغـة العربيـة جـاء ضـمن قـانون 
منضبط مقيس, األصـل فيـه اخـتالف حركتـي العـين بـين الماضـي والمضـارع, ليشـكل بـذلك 

ن مــــا جــــاء باتفــــاق  حركــــة عينــــه فــــي أبــــواب ثالثــــة وهــــي: البــــاب األّول والثــــاني والرابــــع, وا 
   .لعلة داللية نحو تخصيص أبواب الباب الخامس بالسجاياإال الماضي والمضارع, لم يأت 

 أبواب األفعال الواردة في السورة:
َفَعــل بفــت  العــين فــي الماضــي لــه فــي المضــارع ثــالث صــور: )َيْفُعــُل(, )َيْفِعــُل(, 

لكثرتها وستعها؛ لكن الغالـب عليـه )َيفَعُل(, وداللة هذا البناء تكاد ال تنحصر, وال تنضبط؛ 
هـو معنــى المغالبــة. والمــراد بــه أن يقصــد كــل واحــد مــن األثنــين أن يغلــب اآلخــر فــي الفعــل 

 . (2)المقصود لهما, فيسند الفعل إلى الغالب منهم ويكثر في الباب األّول
 :(ينُصرُ –نَصر )يفُعل   –الباب األّول:  فَعل 

عاًل مـن البـاب األّول, وأفعـال البـاب األّول, ومثلهـا َوَرد في السورة ثالثة وأربعون ف
لخّفــة بنائــه, فيقــع علــى مــا أفعــال البــاب الثــاني والثالــث ال تكــاد تنضــبط بــدالالت محــدودة "

اإلنســان  قَ َطـونَ  حَ دَ وَمــ رَ كَ وَقَتـَل وعلــى غيـر المرئـي نحــو: َشـ كـان عمـال مرئيــا نحـو: َضــَربَ 
ومــع ذلــك أشــار بعــض  (3)ه نحــو: َســَكت وَصــَمت"الفــرس وعلــى ضــدّ  لَ هَ الحمــام وَصــ رَ دَ وَهــ

ع والتّفريــــق, واإلعطــــاء ْمــــالجَ ": (َفَعـــلَ )ومــــن معــــاني الصـــرفيين إلــــى دالالت وأبنيــــة )َفَعـــَل( 
والمنــــع, واالمتنــــاع واإليــــذاء والَغلبــــة, والــــّدفع, والّتحويــــل, والّتحــــّول, واالســــتقرار, والّســــير, 

                                                 

بن سليمان تحـ: د. إبراهيم  ,هـ(442شرح التصريف, أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني )ت:  1))
 .433: م1999-هـ1419, مكتبة الرشد, 1البعيمي, ط

: ت)األستراباذي الحسيني شاه شرف بن محمد بن حسن الدين ركن, الحاجب ابن شافية ُينظر: شرح 2))
/ 1: م2004 -هـ 1425, الدينية الثقافة مكتبة, 1ط, المقصود عبد محمد المقصود عبد. د: تحـ(,هـ715
240. 

 .63/ 2ي النحو والصرف: الكناش في فن 3))
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ر( مـن دعـائم َصـباب )نَ ومعلوم أن .  (1)لّتصويت"والّستر, والّتجريد, والّرمي, واإلصالح, وا
 لكثرة أفعاله وتنوع معانيها. ؛األبواب

   :الباب األّول الواردة في السورة على فعالاللة األد
ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    گ  ٹ ٹ چ  : مُ ُكََََح  يَ  - مَ َكََََحَ  -1

   .[1المائدة :سورة ]چڻ  ڻ      ڻگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   
الِحكمـة: مرجعهـا إلـى العـدل والِعْلـم " الخليـل: قـالهمهـا المنـع أ عديدة دالالت (حكملمادة )

 ؛َكمة الّلجام: مـا أحـاط بحنكيـه ُسـمثي بـهوالِحْلم. وَأحكم فالن عّني كذا, أي: مَنَعه, قال: وحَ 
فـي و  (2)أحَكْمتَـه"َحَكْمتَـه وَحك متـه و  ري. وكّل شيء منعته من الفساد فقـدألّنها تمنعه من الجَ 

م العـدل فـي كَ . واهلل عز َوجل الحاكم العدل والحَ ماً كْ م حُ كُ حْ م يَ كَ م: معروف حَ كْ :"الحُ  الجمهرة
 . (3)مه"كْ حُ 

 (4)م َأيضــا: القضــاء بالعـــدل"ْكــخــر للحكــم كمــا بّينـــه األزهــري "والحُ آوقــد َوَرَد معنــى 
ائددددد    الم چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹ چ  تأكيـــــدًا لقولـــــه

                                                 

: تحـ(,هـ 745: ت) األندلسي حيان بن يوسف بن محمد حيان أبو, العرب لسان من الضرب ارتشاف 1))
 1418 بالقاهرة, الخانجي مكتبة, 1ط, التواب عبد رمضان: مراجعة,, محمد عثمان رجب: ودراسة وشرح

لفوائد, محمد بن يوسف بن أحمد, محب تمهيد القواعد بشرح تسهيل ا وُينظر: ,168/ 1.: م 1998 - هـ
, دار 1: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون, طـهـ(, تح 778الدين الحلبي , المعروف بناظر الجيش )ت: 

شرح تسهيل الفوائد, جمال و  , 3724/ 8: هـ. 1428السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, القاهرة, 
هـ(, تحـ: د. عبد الرحمن السيد, د. محمد 672ي الجياني, )ت: الدين محمد بن عبد اهلل, ابن مالك الطائ

 .442/ 3: م.1990 -هـ 1410, َهْجر للطباعة والنشر,1بدوي المختون, ط
هـ(, تحـ: د. 170كتاب العين, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي)ت:  2))

 . 67,66/ 3تبة الهالل, د.ت.:مهدي المخزومي, د. إبراهيم السامرائي, دار ومك
, 1هـ( تحـ: رمزي منير بعلبكي, ط321جمهرة اللغة, أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت:  3))

 .564/ 1م.: 1987بيروت,  –دار العلم للماليين 
, دار 1هـ(, تحـ: محمد عوض مرعب, ط370تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت 4)) 

 .69/ 4م: 2001التراث العربي,  إحياء
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, َوَرددتُ  ك مـت بمعنـى َمَنعـتُ والعـرب تقـول: َحَكمـت وَأْحكمـت وحَ  ,[42المائـدة :سـورة ] ٤٢
 .(1)لم"من الظُ  نع الظالمَ مْ ألَن ه يَ  ؛ومن هذا قيل للحاكم بين الن اس حاكم

 الحـاءجـاء عنـه: " إذ (كـمحَ ) مـادة صـلأع ْنـأّما ما ذكـره ابـن فـارس فهـو يجعـل المَ 
ـــيم والكـــاف ـــد, صـــلأَ  والِم ـــع وهـــو واِح ل..... الَمْن ـــك وَأو  ـــم, ذل ـــع وهـــو الُحْك ـــم مـــن الَمْن . الظ ْل
 الس ـِفيه َحَكْمـت: وُيَقـال. وَأْحَكْمُتهـا الد اب ـة َحَكْمـتُ  ُيَقـال َتْمَنُعهـا, ألَن هـا الد اب ـة؛ َحَكَمـة وُسمثَيتْ 

: وتَقُــول. الَجْهــل مــن َتْمَنــع ألَن هــا ســها؛هــذا قيا والِحْكَمــة.  َيَدْيــه علــى َأَخــْذتَ  ِإذا َوَأْحَكْمتُــه,
: والُمَحك ـم. ِإَلْيـه َأْمـُره ُجِعـلَ  كـذا؛ إذا فـي فُـاَلن وُحكثـمَ . ُيِريـد عّمـا َمَنْعتُـه َتْحِكيًمـا ُفاَلًنا َحك ْمت

 .(3)هحَكم اهلُل: شر عو . (2)"الِحْكَمة إلى الُمَجرثب الَمْنُسوب
مقاتــــل بــــن عــــن معنــــاه اللغــــوي؛ إذ يقــــول   يــــراً ( فــــي اآليــــة ال يبعــــد كثَحَكََََممعنــــى)

﴾ "فحكـــم أن جعـــل مـــا ں  ں   ڻ  ڻ  ڻه( فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى:  150)ت  (4)ســـليمان
ويشتشـف (  5), َوَجَعل ما شاء مما حّرَم في اإلحرام من الصيد حـالال"حراماً شاء من الحالل 

امال مــن اإليمــان.. فــي داللــة المنــع  "دفــع لكــل اعتــراض يقــوم فــي نفــس لــم تأخــذ حظهــا كــ

                                                 

 .69/ 4م .ن:  1))
هـ( تحـ: عبد السالم محمد 395معجم مقاييس اللغة , أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت:  2))

 .91/ 2م. :1979 -هـ 1399هارون, دار الفكر,  
مساعدة فريق عمل, هـ( ب1424ُينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة , د. أحمد مختار عمر )ت:  3))
 73. : 537/ 1م.: 2008 -هـ  1429, عالم الكتب , 1ط
مقاتل بن سـليمان بـن بشـير, َأُبـو الحسـن البلخـي, َقـِدَم بغـداد, وحـّدث بهـا عـن: عطيـة العـوفي, وسـعيد  4))

. مقاتـل بـن سـليمان كـان مـن أهـل بلـع, وتحـّول إلـى مـرو, وخـر  207/ 15المقبري. ُينظـر: تـاريع بغـداد: 
العراق, وهـو مـتهم متـروك الحـديث مهجـور القـول, وكـان يـتكلم فـي الصـفات بمـا ال تحـل الروايـة عنـه, إلى 

ُينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبـي بكـر 
. 256/ 5 :ت, د. تبيـرو  –تحــ: إحسـان عبـاس, دار صـادر  ,هــ(681ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت: 

هــ( 748َقاْيماز الـذهبي )ت :  بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس, النبالء أعالم وسير
ـــاؤوط , ط / 6م.:  1985هــــ /  1405, مؤسســـة الرســـالة, 3تحــــ: مجموعـــة  باشـــراف الشـــيع شـــعيب األرن

602. 
هـ( تحـ: 150ن بشير األزدي البلخى )ت: تفسير مقاتل بن سليمان, أبو الحسن مقاتل بن سليمان ب 5))

 .448/ 1هــ : 1423بيروت,  –, دار إحياء التراث 1عبد اهلل محمود شحاته, ط
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ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ٹ ٹ چ لـــه الخلـــق واألمـــر.. يحكـــم ال معّقـــب لحكمـــه..  -ســـبحانه -فـــاهلل

 فـأمرُ   .(1). فهذا هو ُحكم اهلل, واهلل َيْحكُم مـا ُيريـد" [73سورة األنعام من اآلية:] چۈئ  
كــم الحُ  كــم الــذي تهــواه النفــوس, أوالحكــم هلل وحــده: "إن اهلل يحكــم الحكــم الــذي يريــده, ال الحُ 

كـــم بايجـــاب اإليفـــاء بـــالعقود, وحَ  لف, فهـــو ســـبحانه إذا حكـــمَ لـــف عـــن الَســـالـــذي توارثـــه الخَ 
كــم باســتثناء الفــريقين كــم باســتثناء بعــض األنعــام ممــا أحلــه, وحَ بــاحالل بهيمــة األنعــام, وحَ 

. والمنـع إلصـالح ولحكمـة يريـدها الل ـه (2)ممن أحل لهم, إنما يصدر فـي حكمـه عـن إرادتـه"
 .(3)بما َيْحُكُم به اهلل ويقضيه"والرضى نه, وفي ذلك حّض للعباد على القبول سبحا

اهلل ســـــبحانه  أي: أن ؛﴾ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    قولـــــه تعـــــالى :   فـــــي  (ڻ   ) ن معنـــــىفتبـــــين أ
ٹ  بـاد وهـو المتفـرد فـي شـؤون خلقـهن يمنعه ويمن  ما يريد منحه للعِ أوتعالى يمنع ما يريد 

وقــد ُأِشــيَر إلــى هــذا المعنــى  ,[23]ســورة األنبيــاء:  چۆئ     وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ ٹ چ 
فــي الموســـوعة القرآنيـــة,  وُخالصــة القـــول أّن معنـــى حكــم فـــي اللغـــة: الَمْنــع, وهـــذا المعنـــى 

َحَكَمُة الّدابـة(: وهـي َحْبـل ُيـربط بـرأس  (متأت  من األصل المادّي المستعمل في قول الَعرب
على َنْحو ما ترغب هي, بـل علـى َنْحـو مـا يريـد صـاحبها, الّدابة بطريقة تمنعها من الَجري 

ثّم من هذا المعنى اشتق الَحْكـم والُحكومـة للداللـة علـى َمْنـع الُظلـم والَتعـدي, ويتـرج  معنـى 
( فــي اآليــة, فنّصــت اآليــة علــى تحــريم أشــياء وتحليــل أشــياء مــن دون ڻ  ) الَمْنــع للفعــل

لتســاؤل متســائل عــن ســبب التحــريم, فجــاء الــرد  تبيــان ِعّلــة التحــريم, فكــأن فــي اآليــة جــواب
أي: يمنـع مـا يريـد ِلِحْكمـة وهـو الَعزيـز الَحكـيم, وهنـا دّل بنــاء   ﴾ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    سـريعا 

 )َحَكَم, َيْحُكُم( على الَمْنع.   
 

                                                 

القاهرة,  –هـ(, دار الفكر العربي 1390التفسير القرآني للقرآن, عبد الكريم يونس الخطيب )ت: بعد  1))
 . 1025/ 3د.ت:

هـ( دار النشر: 1394ى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ت: زهرة التفاسير, محمد بن أحمد بن مصطف 2))
 .2017/ 4دار الفكر العربي, د.ت:

هـ(, مؤسسة سجل العرب, 1414ُينظر: الموسوعة القرآنية, إبراهيم بن إسماعيل األبياري )ت:  3))
 .144-142/ 8ه:1405
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َََََكَ  -2  َََََك  يَ  -بَ َت ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ            ۓھ  ھ   ھ  ے  ے  ٹ ٹ چ  :بُ ُت

 [21لمائدة: اسورة ] چۇ   ۇ  ۆ    
َوَرد هذا الفعل أربع مرات ثالث في حالة الماضي ومرة في حالة المضارعية. تعـود 
 داللة مادة )كتب( إلى أصل واحـد مـن المعـاني, وهـو )الَخـْرز( ومعنـاه: الث ْقـُب للِجلـِد ونحـوه

ة التــي "الَكْتــب: َخــْرز الشــيء ِبَســير, والُكْتبــة: الَخــْرز  وقــال الخليــل اآلخــر, لضــّم بعضــه إلــى
يتبــّين بــذلك أّن الَكْتــب: َخــْرُز الجلــود وثقبهــا بــالمخرز لجمعهــا  .(1)َضــّم الســير كــال وجهيهــا"

لد( بمعنـى ضـّم بعضـها إلـى بعضـها وخياطتها؛ ومن ذلك َكْتب الَمزادُة)وعاء الَسْمن من الجِ 
ُب: فالكتــ (3)َجْمــُع الشــيء إلــى الشــيءفــالمعنى المركــزي فــي داللــة جــذر )كتــب(:  .(2)اآلخــر

د حتـى ْلـالجمع, يقال: كتبت البغلة؛ إذا جمعت بين شـفريها بحلقـة مـن حديـد أو سـير مـن جِ 
ذا شـددتها بالوِ ال ترعى, وكتبت القُ  , وا  م هْ كـاء كـذلك, والُكتـاب: َسـربة إذا خرزتها فهي كتيـبر

 نــود يضــم  والكتيبــة: جماعــة مــن الجُ صــغير مــدور الــرأس يــتعلم بــه الصــبيان علــى الرمــي, 
 (4)لى بعض, وكت بت الناقة إذا َصَرْرَت أثدائها حتى ال يرضعها فصيلهابعضهم إ

فكــار علــى الجلــود المكتوبــة: أي: كــم أن الــذي يــدّون األحُ بِ  المعنــى تجــاوزاثــم تطــور 
الحـروف  م بالكتـاب, والتـدوين: الكتابـة بضـمّ نظّ المضـمومة بعضـها إلـى بعـض علـى نحـو ُمـ
م قْ أّدى تطـور األلفـاظ الدالـة علـى التـدوين والـرَ  وجمعها بعضـها إلـى بعـض, فتطـور الوسـيلة

م, وليس المعنـى : إلصـاق الشـيء إلـى الشـيء بقـوة ودقـة علـى نحـو مـا ذهـب إليـه د. سْ والرَ 
ثــّم تطــور معنى)كتــَب( إلــى معــان جديــدة منهــا: قضــى؛ نحــو:  (5)محمــد الجبــل فــي معجمــه

                                                 

 .341/ 5كتاب العين:  1))
 .256-255/ 1ُينظر: جمهرة اللغة:  2))
 .158/ 5ر: مقاييس اللغة: ُينظ3) )
( هـ393: ت) الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو, العربية وصحاح اللغة تا  الصحاح ُينظر: 4))

-208/ 1.: م 1987 -  هـ 1407, بيروت -للماليين العلم دار, 4ط, عطار الغفور عبد أحمد: تحـ
209. 

ل) الكريم القرآن أللفاظ المؤصل االشتقاقي المعجمُينظر:  5))  القرآن ألفاظ بين العالقات ببيان مؤص 
.: م 2010 , القاهرة – اآلداب مكتبة, 1ط,  جبل حسن حسن محمد. د( , معانيها وبين بأصواتها الكريم

4  /1867 . 
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, (1)ومــن ذلــك كتــاب اهلل: قــدرهرها, جــل والــرزق أي: قــدّ مــر, وكتــب اهلل األكتــب اهلل عليــه األ
 .  (2)فالكتاب الفرض والحكم والقدر

 ۓ  ڭ          ۓے  اختلــف المفســرون فــي داللــة )َكتَــَب( الــواردة  فــي قولــه تعــالى:  
ــا فــي اآليــة أمــر . وجــاء عــن الطبــري )كتــَب( (3)﴾؛ فقــد َوَرد عــن مقاتــل أن معنــى كتــب هن

ح المحفــوظ أنهــا لكــم مســاكن ومنــازل دون يضــا: "التــي أثبــت فــي اللــو أبمعنــى وهــَب, وعنــه 
سـة( قـال السـمرقندي: ال تـي َكتَـَب الل ـُه المقدّ األرض والمقصود بذلك )   (4)الجبابرة التي فيها"

َلُكـــْم يعنـــي التـــي أمـــركم اهلل أن تـــدخلوها؛... ال تـــي َكَتـــب الل ـــه َلُكـــم يعنـــي التـــي جعـــل ألبـــيكم 
: أصـل الكتــاب مــا كتـب اهلل تعــالى فــي اللــوح (5)بــيولكــم ميــراث منـه وقــال الُقتَ  ()إبـراهيم

ڎ  ڎ  ڈ  چ  ٹ ٹ المحفــوظ, ثــم يتفــرع منــه المعــاني. ويقــال: كتــب يعنــي قضــى كمــا

                                                 

 عيون باسل محمد: تحـ( هـ538: ت) الزمخشري أحمد, بن عمرو بن محمود, البالغة أساسُينظر:  1))
 .2/121: م 1998 - هـ 1419 بيروت, لمية,الع الكتب دار, 1ط, السود

(, هـ711: ت) األنصاري منظور ابن الدين جمال على, بن مكرم بن محمد, العرب لسانُينظر:  2) )
 .1/699.: هـ 1414, بيروت – صادر دار,  3ط
 .465/ 1ُينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 3))
( هـ310: ت) الطبري كثير, بن يزيد بن جرير بن محمد جعفر أبو, القرآن تأويل في البيان جامع 4))

  .169/ 10:  م 2000 - هـ 1420 الرسالة, مؤسسة, 1ط, شاكر محمد أحمد: تحـ
الُقتَبي:  عبد اهلل بن مسلم ابن ُقتيبة الدينوري الن حوي الّلغوي الكاتب, نزيل بغداد, المتوفى ببغـداد سـنة  5))

ًســا فــي العربيــة واللغــة واألخبــار وأعلــم النــاس, ثقــًة, َدّيًنــا, ســبع وســتين ومــائتين, عــن خمســين ســنة. كــان رأ
فاضاًل ولي قضاء الدينور وَحد ث عن إسحق بن َراَهَويـه وأبـي حـاتم السثِجْسـَتاني, وعنـه ابـن درسـتويه وكـان 
ـــف ـــه, صـــن ف "آداب القـــرآن" و" تأويـــل مختل ـــذ اب والخطيـــب وثّق ـــا. قـــال الحـــاكم: أجمعـــوا علـــى أنـــه َك  َكر امًي
الحديث" و"جامع النحو" و"كتاب الخيل" و"ديوان الكت اب" و"خلـق اإلنسـان" و"دالئـل النبـوة" و"كتـاب األنـواء" 
و"مشكل القرآن" و"غريب الحديث" و"إصالح غلط أبي ُعبيد" و"طبقات الشـعراء" و "الـرّد علـى القائـل بخلـق 

 اهلل عبــــد بــــن مصــــطفى, الفحــــول طبقــــات إلــــى الوصــــول ســــلمالقــــرآن" و "الــــرّد علــــى المشــــّبهة". ُينظــــر: 
ـــ المعــروف العثمــاني القســطنطيني , األرنــاؤوط القــادر عبــد محمــود: تحـــ(, هـــ 1067 ت) «جلبــي كاتــب» ب

 محمـــد, بـــن محمـــود بـــن الـــدين خيـــر, األعـــالمو  ,233/ 2: م 2010, تركيـــا – إســـتانبول إرســـيكا, مكتبـــة
 أحمــد بكـر أبـو بغـداد, تـاريعو  ,137/ 4 :م 2002,  للماليـين العلـم دار, 15ط( , هــ1396: ت)الزركلـي

 ,1ط معــروف, عــواد بشــار. د تحـــ ,(463 ت) البغــدادي الخطيــب مهــدي بــن أحمــد بــن ثابــت بــن علــي بــن
 .411/ 11.: م 2002 - هـ1422 بيروت –اإلسالمي الغرب دار
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[ ويقال: كتب أي فرض كمـا قـال: ُكِتـَب َعَلـْيُكُم 51] سورة التوبة:  چڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ياُم أي فرض ويقال: ُكِتَب َعَلْيُكُم أي جعل"  (1)الصث

بــادي مــن الســياق أن معنــى )كتــب(: وهــب ووعــد علــى مــا مكتــوب فــي اللــوح المحفــوظ, وال
لــــى ذلــــك ذهــــب ابــــن كثيــــر فــــي تفســــير َقْولُــــُه تعــــالى:   ﴾ َأِي: "ال ِتــــي  ۓ  ڭ          ۓے  وا 

 .(2)َوَعَدُكُموها الل ه على لسان َأبيكم ِإسَراِئيل َأّنه ِوراثة من آمن منكم"
ض, رْ , فمــن ذهــب إلــى داللــة الَفــوقــّدرَ  رَض المعنيــين: َفــويبقــى مــدار المفســرين بــين 
رض لبنــي إســرائيل بوجــوب دخــول األ (ســبحانه وتعــالى)وّجــه المعنــى إلــى أنــه أمــر مــن اهلل 

ذا كـان المعنـى الثـاني فيكـون التوجيـه إلـى أن اهلل قضـى المقدسة ومقاتلـة القـوم الجّبـ ارين, وا 
 .(3)اهلل وتفّضل عليكم من دون الجبابرةرض المقدسة مساكن لكم تكرمة من أن تكون األ

واألرجــ  توجيــه معنــى )َكتَــَب( إلــى داللــة التقــدير والقضــاء, والســيما أن التعديــة لكتــب 
ولـــم يقـــل: )َكتَـــَب علـــيكم(؛  ﴾ ڭ ژ   ڑ  جـــرت بـــالالم, ولـــيس بعلـــى, فقـــال تعـــالى: 

َن ذلك وأثبت في اللوح المحفوظ.  فيكون المقصود قد ُدوث

                                                 

: وتعليـق تحقيـق( ه375 ت) السـمرقندي إبـراهيم بن أحمد بن محمد بن نصر الليث أبو,  العلوم بحر 1))
 دار, 1ط, النـوتي المجيـد عبـد زكريـا والـدكتور الموجـود عبـد أحمد عادل والشيع معّوض محمد علي الشيع
 .381/ 1: م1993 ه1413, بيروت -العلمية الكتب

 شمس حسين محمد: تحـ(,هـ774: ت)القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو, كثير ابن تفسير 2))
 .67/ 3.:هـ1419, بيروت, علميةال الكتب دار, 1ط, الدين

 والنشـر للطباعـة مصـر نهضـة دار, 1ط, طنطـاوي سـيد محمـد, الكـريم للقـرآن الوسـيط التفسـيرُينظر: 3) )
 .113/ 4.: م1998, القاهرة – الفجالة والتوزيع,

 
 ت

 وعددالفعل  
                     مرات دوارنه

الفعل وعدد مرات  ت اآليات التي ورد فيها  داللته 
 دوارنه

اآليات التي ورد  داللته
 فيها

 106-99-61 المنع م3َكَتَم  25 91 -2 المنع م2صدّ  1
-88-75-66-4-3 النقص م6أكل 2

11 
 64 المنع م1غلّ  26

الستر  م19 َكَفرَ  3
 والجحود

3-5-10-12-17-
36-41-61-64-
65-68-72-73-

 66 االيذاء م1َساءَ  27
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78-80-86-103-
110-115 

-17-14-12-7-4 التصويت م38قال  4
18-20-22-23-
24-25-26-27-
31-59-60-41-
61-64-68-72-
73-76-77-82-
85-100-104-

109-110-111-
112-113-114-
115-116-117-
119 

-76--60-72 الع م4َعَبَد  28
117 

 الش ْيءِ  َجسث  م1َمس   29
 ِباْلَيدِ 

73 

الرؤية  م1َنَظرَ  30
 واالعتبار

75 

 77 تجاوز الحد م1غال 31

 95  االختبار م1َذاقَ  32

 95  َتَقد م  م1َسَلَف  33 110-20-11-7-4 التصويت م5 ذَكرَ  5

 95 الرجوع م1َعاَد  34 107-6 االنتصاب م2َقاَم  6
 96 الجمع م1َحَشرَ  35 89-6 الثناء م2شَكر 7
 106 الورود م1َحَضر 36 28-11 النشر م2بسط 8
 107 ااِلطثاَلع م1َعَثر 37 110-11  المنع م2َكّف  9
1
0 

 108 الرجوع م1َرد   38 70-41-14-12 المنع م 4َأَخَذ 

1
1 

 110 الدفع م1نفع  39 101-95-15-13 الترك م4َعَفا 

1
2 

 من نفاذ م5َخَرَ  
 الحّيز

16-22-37-61-
110 

 113 الصالبة  م1َصَدق 40

1
3 

 عُلو   مع نفاذ م1َأَمرَ  41 110-18-17 االيجاد م3خلق
 جمع وراءه
 بشدة

117 

1
4 

 الس ُكون م1دام  15 61-24-23-21 الولو  م4َدَخَل 
 والل ُزومِ 

24 

1
8 

-32-30-28-27 االيذاء م12قتل 
33-70-95 

 بين الفصل م1فرق 16
 شيئين

25 

 27 اإلتباع م1َتاَل  17 29المماثلة  م1باء1
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 َيضِرُب(: -يفِعل  )َضَرب -الباب الثاني: فَعل
 في السورة على الباب الثاني:  داللة األفعال الواردة

ورَد  اثنان وثالثون فعاًل على بناء الباب الثاني في سورة المائدة وال تخر  داللة بنيتها عـن 
 بناء الباب األّول ومن ذلك األفعال اآلتية: 

ََّل  -1 ََل: : –َح ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ہۀ  ۀ  ہ  ہ   چ يِح

ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۋٴۇ    ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ

[2: من اآلية المائدةسورة ] چې  ې  ى    ى   
( ومعنــاه: الفــت   للفعــل )َحــّل( المضــّعف بابــان, فيــرد علــى البــاب األّول: )َحــل  َيُحــل 

, (1)فتحتها, ومنـه َحـّل بالمكـان َيُحـّل ُحلـواًل إذا نـزل بـه واألنفتاح؛ نحو: حّل العقدة يحل ها إذا
ويرجـع المعنيـان كالهمـا إلـى داللـة )َحـّل  .(2)يِحل  من البـاب الثـاني, فمعنـاه: َوَجـبَ  أّما َحل  

َوَأْصُلها ُكل ها ِعنِدي َفْت  الش ـْيء, اَل " الُعقدة ونحوها( في االستعمال اللغوي, قال ابن فارس:
. َيِشّذ عنُه َشْيء. صـل ال ـِذي َذَكرَنـاه, كَأن ـه مـن وهـو مـن األَ   ..ُيقال َحَلْلت الُعْقَدة َأُحل ها َحـال 

َحَلْلت الش ْيء, ِإَذا َأَبْحَتُه َوَحّل: َنَزل. وهو من هذا الباب أِلَّن الُمَساِفَر َيُشـّد َوَيْعِقـد, فـِاذا َنـَزل 
 .(3)"َحل  

ـــك   المحـــوري ويقـــول الـــدكتور محمـــد حســـن جبـــل: "المعنـــى  أي: َمشـــُدوًدا كـــان مـــا َف
ـــا َمْربوًطـــا  َحـــل: "ذلـــك يضـــمه....من كـــان مـــا َأمـــرُ  َيســـلُس  أو هـــو فَيســـَلُس  ْســـييبهتَ  أو ُموثًَق

                                                 

 .279/ 3, وتهذيب اللغة: 26/ 3كتاب العين: ُينظر:  1))
 .1674/ 4 الصحاح:, و 280/ 3تهذيب اللغة :ُينظر:  2))
 .21-20/ 2مقاييس اللغة:  3))

 والمعادلة 9
2
2 

 74-71-39-34 الرجوع م5تَاَب  20 41 العرض م1حَزن 

2
3 

 69-44-41 الرجوع م3َهادَ  21 105-42 االيذاء م2َضر  

2
4 

 - - - - 94-48 االيذاء م2َباَل 
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 قيـود مـن انطلق) ُحرمه من خر : بالكسر- وِحال   ُحلوالً  -بالكسر- َيِحل ِإحرامه من الُمْحرم
 .(1)"(اإلحرام

المقصـود بــه المعنـى االصـطالحي؛ وهـو اإلحــالل  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋۅ    :  تعـالى قولـه
 أبـاح ُحـُرم وأنـتم مفهُـوم أفـاده بمـا تصـري  قال اإِلمام الشوكاني: "هـذا بعد اإِلحرام في الَحّج,

مَ  اّلــِذي الّســبب لــزوال علــيهم َحظــره َأن بعــد الّصــيد لهــم والِحــّل  .(2)اإِلِحــرام" وهــو ألجلــه, ُحــرث
مــن اإلحــرام, يكــون بعــد إتمــام مناســك الحــّج. فيكــون معنــى )َحللــتم(: اإلباحــة بعــد الحظــر, 

ل )حــّل يِحــّل( علــى التفريــق بعــد الجمــع, واإلعطــاء بعــد المنــع ويمكــن أن فيــدّل بــذلك الفعــ
 يكون معنى َحّل هو االِحالل من االِحرام أو بمعنى خر  خار  الَحَرم . 

ِسَََلُ –َغَسََََل  -2 پ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ َيغ 

مـن اآليـة  المائدةسورة ]    چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ   
 :6 ] 

 ُكلــه وهــو اســم للِجلـد الَغْســلِ  تمــامُ  مــن مــادة )غسـل( أبنيــة منهــا الُغْســل بمعنـى يشـتق
والَغْســُل المصــدر المقــيس للفعــل )َغســَل(, ومعنــاه: الَتطهيــر والتَنظيــف,  مصــدر مــن َغَســَل,

,: الِغْســل ومــن المــادة  َأو ثــوب َأو مــن َرْأس بــه غَســْلت شــيء   كــل  : ومنــه الَغُســول الِخطمــي 
والبـادي أن داللـة الغْسـل بمعنـى التطهيـر  .(4)والتنقيـة التطهيـر لمعنى األصيل لهوا .(3)نحوه

مشــتق مـــن  .(5)الَغُســول يفعــل كمـــا: يقلعــه بمــائع َدَرن مــن بالشـــيء علــق مــا والتنقيــة "إزالــة
)الُغسول( نفسـه وهـو نبـات الخطمـّي, الـذي يكـون لـه ثمـر تحـت األرض, يسـتعمل للتطهيـر 

 .والتنقية بمثابة الصابون

                                                 

 .479-478-477/ 1المعجم االشتقاقي المؤصل:  1))
 كثير, ابن دار, 1ط( , هـ1250: ت) الشوكاني اهلل عبد بن محمد بن علي بن محمد, القدير فت  2))

 .8/ 2: ه 1414,  بيروت دمشق, - الطيب الكلم دار
 .1781/ 5: الصحاحو  ,68/ 8تهذيب اللغة: ُينظر:  3))
 .424/ 4مقاييس اللغة: ُينظر:  4))
 .1581/ 3المعجم االشتقاقي المؤصل:  5))
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يـدّل علـى معنـاه  ﴾ پ  ڀ  ڀ  ڀ   پ   والفعل )َغَسَل( في قولـه تعـالى 
زالــة األدران بــامرار المــاء عليهــا هــذا هــو األصــل, وفــي األحكــام قــال فــي  اللغــة مــن إزاحــة وا 

اإلنســان المــاء علــى الشــيء المغســول مــع  رمــر : "الُغســل عنــد أهــل اللغــة أن يُ (1)ابــن الفــرس
سـل. وقـال وهـا, وبهـذا قـال مالـك وأصـحابه فـي الوضـوء والغُ إمرار شيء منه معه كاليد ونح

ذا  الشــافعي: عليــه إجــراء المــاء علــى أعضــاء الوضــوء, ولــيس عليــه دلكهمــا بيــده. قــال: وا 
ل َســـل يــده, وغَ َســانغمــس الرجــل فــي المــاء أو غمـــس وجهــه أو يــده ولــم يــدلك, قيـــل: قــد غَ 

ن كـــان وجهـــه. وقـــول مالـــك وأصـــحابه أظهـــر لمـــا قـــدمناه مـــن معنـــى الغَ  ســـل فـــي اللغـــة. وا 
 .(2)سلتنا السماء"بعضهم حكى: غَ 

مـــع إمــرار المـــاء ويقــول الـــرازي فــي تفســـيره: الــدلك ن الخــالف بـــين مــن يوجـــب فتبــيّ 
حيــان أبــو "فاغســلوا وجــوهكم  عنــد الوضــوء, و بــين مــن إمــرار المــاء مــن دون الــدلك, قــال 

المـــاء َمـــع ِإْمـــَرار َشـــيء  علـــى  ومـــن َرَأى َأّن الَغْســـل هـــو ِإيَصـــال هــــ(:745  األندلســـي )ت:
ــه , والُجْمُهــور ال ُيوِجُبوَن ــك  ــْذَهب ماِل ــد ْلك, وهــو َم ــدلك فــي  .(3)"الَمْغُســول َأْوَجــب ال يجــاب ال وا 

                                                 

عبــد المــنعم ابــن اإلمــام محمــد بــن عبــد الــرحيم بــن أحمــد األنصــاري, الخزرجــي. ابــن الفــرس: الشــيع,  1))
بـا القاسـم, وبـرع اإلمام, شيع المالكية بغرناطة في زمانه, أبو محمد ابن الفرس, سمع: أباه, وجده العالمة أ

في الفقه واألصول, وشارك في الفضائل, وعاش بضعا وسبعين سنة. وسمع: أبا الوليد بن بقوة, وأبا الوليد 
بــن الــدبات, وتــال بالســبع علــى ابــن هــذيل, وأجــاز لــه: أبــو عبــد اهلل بــن مكــي, وأبــو الحســن بــن موهــب. بلــ  

/ 21وخمس مائة. ينظر: سير أعالم النبالء:  الغاية في الفقه. مات في جمادى اآلخرة, سنة سبع وتسعين
 أحمــد: تحـــ(, هـــ764: ت) الصــفدي اهلل عبــد بــن أيبــك بــن خليــل الــدين صــالح, بالوفيــات الــوافي. و 364

.إال إن الزركلــي 151/ 19: م2000 -هـــ1420,بيــروت – التــراث إحيــاء دار, مصــطفى وتركــي األرنــاؤوط
 .168/ 4هـ. ينظر: األعالم: 599جعل وفاته سنة 

 مجموعة: تحـ( هـ 597: ت)الفرس بابن المعروف الرحيم عبد بن المنعم عبد محمد أبو, القرآن أحكام 2))
: م 2006 - هـ 1427 , لبنان – بيروت والتوزيع, والنشر للطباعة حزم ابن دار, 1ط, محققين

2/363- 364. 
 الدين أثير حيان بن فيوس بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو, التفسير في المحيط البحر 3))

, وُينظر: 188/ 4: هـ1420, بيروت –الفكر دار, 1ط, جميل محمد صدقي: تحـ( هـ745: ت)األندلسي
 دار(, هـ911: ت)السيوطي الدين جالل بكر, أبي بن الرحمن عبد, بالمأثور التفسير في المنثور الدر
 .27/ 3: ت.د, بيروت – الفكر
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مــرار المــاء علــى المـــأمور بغســله فــي الوضــوء الوجــه واليــدين إلـــى  مــذهب اإلمــام مالــك, وا 
 (1)ورهُ مْ المرافق والرجلين إلى الكعبين مذهب الجُ 

يــر  زالــة وا  اد الَغســل بالفعــل )فاغســلوا( يــدّلنا علــى أن المــراد حقيقــة مــا يحصــل بــه التطهيــر وا 
 مــن عليــه مــا إلزالــة الشــيء علــى المــاء الــَدرن, وهــي داللــة الَغســل نفســه, التــي هــي: "إســالة

 .(2)ونحوه" وسع
 ففي هذا البناء يلم  معنى اإلزالة والتطهير.

                                                 

 الدين, شمس, الخبير الحكيم ربنا كالم معاني بعض معرفة على عانةاإل في المنير ُينظر: السرا  1))
 1285: النشر عام القاهرة –( األميرية) بوالق مطبعة( , هـ977: ت) الشربيني الخطيب أحمد بن محمد

 .357/ 1:  هـ
 مصطفى ومطبعة مكتبة شركة, 1ط(, هـ1371: ت) المراغي مصطفى بن أحمد, المراغي تفسير 2))

 .62/ 6: م 1946 - هـ 1365 بمصر, وأوالده حلبيال البابي

الفعل وعدد  ت
 مرات دوارنه

الفعل وعدد  ت ت التي ورد فيهااآليا داللته
 مرات دوارنه

اآليات  داللته
التي ورد 

 فيها
 38 الجمع م1َكَسَب  16 2 المنع م1َجَرَم  1
 49 االختبار م1–َفَتَن  17 104-6 العثور م4وجد  2
-32-19-15-6 الورود م13جاَء  3

35-42-48-61-
70-84 

 50 الزيادة  م1َبَغى  18

 103-58 المنع م2 َعَقلَ  19 8 المساواة م4عدل 4
 59 الجمع م1َنَقَم  20 9 الترجية م 1َوَعد 5
السير  م1هم   6

     والدبيب
 68-64 الجمع م2َزاَد  21 11

 67 المنع م1َعَصم 22 119-85-12 السير م3َجَرى 7
 75 َقْلُب الشيء م1َأَفَك  23 105-77-12 الذهاب م 4َضل   8
 الت َقد مُ  م5َهَدَي  9

 ْْلِْرَشادِ لِ 
 78 المنع م 1َعَصى 24 16-51-67-108

 83 التفريق م1َفاَض  25 76-41-25-17 المنع والقدرة م4ملك 10
الستر  م3َغَفرَ  11

 والتغطية
 83  االستقرار م1 َعَرفَ  26 18-40-118
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 َيفَتح(: -يفَعل )فَتح–الباب الثالث: َفَعل 
 داللة األفعال الواردة في السورة على الباب الثالث:

علــه أو المــه أحــد َوَرَد فــي هــذا المبحــث ثمانيــة عشــر فعــاًل  ويمتــاز هــذا البــاب كــون َعــين فِ 
 حروف الحلق: )أ, هـ, ع, ت, ح, خ (.

ََََََبَ -1 ََََََب  يَ - ثَ َع چ   چ  چ     چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ٹ ٹ چ  :ثُ َع

 [   12:من اآلية ]سورة المائدة چ  ڇ
َعبــَر التــدقيق فــي داللــة المشــتقات المســتعملة فــي اللغــة مــن مــادة )بعــث(, يتبــين أّن 

أرســلته البعيــر عثــت بَ واإلثــاَرة, ومــن ذلــك قــول الَعــَرب:  علــى نحــو  مــن الَحــث ِإرســالر الَبْعــَث: 
ث, أي: نّبهتــه. ومــه فانبَعــعثتــه مــن نَ بَ , ومــن ذلــك تــهجْ هِ كــان باركــا فَ  بعــد أنقالــه, للــت عِ وحَ 
ابـن لفـت وي .(1)لمـا فيـه مـن إخـرا  للنـاس مـن القبـور يـوم القيامـة , أيثْعـيـوم البَ من ذلـك و 

  .(2)اإلرغام في اإلرسالإلى ُبْعد آخر في المعنى وهو  دريد
واألظهـــر أن فـــي الَبْعـــث   .(3)ثـــارة واإلث فـــي اإلرســـال ْعـــالبَ  معنـــى األزهـــريويحـــدد 

إثـارة )الحـّي( مـن مكـان يلزمـه بقـوة فينـدفع معنى اإلثارة الُمقيدة باإلرغام واإلجبـار, فالَبْعـث "
ــائم ْعــناهًضــا أو مبتعــًدا: كبَ  ــه تعــالى:. (4)"والبعيــرث الن  چ  چ   ڇ چ  چ     قول

                                                 

 أبو القاموس, جواهر من العروس تا , 201/ 2وتهذيب اللغة: , 112/ 2كتاب العين :ُينظر:  1))
بيدي المعروف الحسيني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد الفيض  من مجموعة ,(هـ1205: ت) بالز 

 .168/ 5: ت.د الهداية, دار المحققـين,
 .259/ 1جمهرة اللغة :ُينظر:  2))
 .117-116/ 2, لسان العرب: 266/ 1, مقاييس اللغة :201/ 2نظر: تهذيب اللغة: يُ  3))
 .143/ 1المعجم االشتقاقي المؤصل:  4))

 89 االستقرار م1َحلفَ  27 20 الورود م7َأَتى  12
 106 المنع حبس 28 26 التحير م1تاه 13
 106 السعي م1ضرب 29 31 الغلبة م 1َعَجزَ  14
 106 المنع م1حبس 30 34 الش ْيءِ  َمْبَل ِ  م1َقَدَر  15
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ــ أي إرســال زعمــاء﴾  ــة الجّب ﴾ چ  چ   چ  چ   ڇ ﴿ . (1)ارينبنــى إســرائيل لمقاتل
 .(2), ثم اختيار"صر حْ اإلثارة ثم أطلق على اإلثارة التي يتبعها فَ على وجه "

 يـدّل علـى "أنـه ,(َوَبَعْثنـا: )تعـالى قولـه في تفسير هـ(1409سعيد حّوى )ت  ويذهب
اإلصــحاح  وفــي رئيســا, ِســْبط لكــل اختــار الــذي وهــو رؤســاءال هــؤالء عــّين الــذي هــو تعــالى
 موســـى )فأخـــذ النقبـــاء أســـماء ذكـــر بعـــد حاليـــا التـــوراة يســـمونه ممـــا العـــدد ســـفر مـــن األّول

 ومعيـنكم ناصـركم: أي. َمَعُكـمْ  ِإنثـي الل ـهُ  وقـال بأسـمائهم( تعّينـوا الـذين الرجـال هؤالء وهارون
, فالفعــــل (4)االختيــــار واالنتخــــاب ﴾ چ  چ  فيكــــون فــــي معنــــى:      ,(3)وراعــــيكم"

 )بعث( دل  على اإلثارة والتحريك.
2-   َََََََََََََ ہ  ھ  ھھ     ہۀ   ہ  ہ  ٹ ٹ چ َيل عَََََََََََََ : –َلع

  مدددآل ا  ددد   المائددد  سددد    ]  چھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  

13] 

ـــل: :معنـــى الّلعـــن  الَطـــرد مـــن رحمـــة اهلل تعـــالى التـــي وســـعت كـــل شـــيء قـــال الخلي
: اهللُ  وَلعنـهُ . َسـَبْبُته: َلعنتُـه.  الَمسـبوب الَمشـتوم والل ِعـينُ  الُمَعـّذب,: والُمَلّعنُ  الّتعذيب, "الَلعن:
 َأَبيـتَ : وقـولهم. الَعـذابُ : القرآن في والل ْعَنة رجل, كهيئة المزارع في ُيّتخذ ما: والل ِعينُ  .باعده
 الّلعــن, الكثيـرُ : والَلَعنـة .عليـه الـد عاء: لّلعنـةوا. وُتْلعــن عليـه ُتْلَحـى أمـراً  تـأتي ال: أي الل ْعـَن,
 وَخْصــِمه, نفِســه علــى الــد عاء فــي أنصــف: أي الّرُجــل, والــَتعن. الّنــاس يلعنــه الــذي: والل ْعَنــةُ 
 ُمالعنــة واشــتقاق بعضــا, بعضــهم َلعــن: وتالعنــوا. الل ْعنــة ومنــك مّنــي الكــاذب علــى: فيقــول
   .(5)ُيَفرثق" ثم بينهما ُيالِعنُ  كموالحا. الحكم في منه امرأته الّرجل

                                                 

 .73/ 6تفسير المراغي :ُينظر:  1))
 .2070/ 4زهرة التفاسير: 2))
 . 1347/ 3األساس في التفسير:  3))
 اهلل عبد بن األمين محمد العالمة الشيع, القرآن علوم روابي في والريحان الروح ائقحد ُينظر: تفسير 4))

 – بيروت النجاة, طوق دار, 1ط, مهدي حسين بن علي محمد هاشم الدكتور: ومراجعة إشراف, الهرري
 .170/ 7:م 2001 - هـ 1421 لبنان,

 .2196/ 6لصحاح: ا ,240/ 2, وُينظر: تهذيب اللغة: 142-141/ 2كتاب العين:  5))
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ٹ ٹ  وفضال عن داللة الطرد وااليغال في اللغـة لمـادة )لعـن( فتـدل علـى المسـع كـذلك 

 .(1)َنْمَسُخهم َأي [47: ]سورة النثساء من اآلية چ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱچ 
يــه الخليــل, وضــمن تتبــع االســتعمال اللغــوي لمــادة )لعــن( ومشــتقاتها علــى نحــو مــا أشــار إل

ــدقيق للعــن؛ الَطــرد واالبعــاد بقصــد عــدم َقبــول الُقــرب, ويكــون ذلــك  يمكــن القــول: المعنــى ال
وهـذا المعنـى متـأت  مـن اسـتعمال العـرب للفظ)اللعـين( مـا يجعـل علـى  .(2)بوسائل التخويـف

 هيئة الرجل في الحقل ونحوه إلبعاد الَهوام وتخويفها مما يؤدي عدم اقترابها.
.  (3)سـاس ُفسثـر قولـه تعـالى فـي حـق بنـي إسـرائيل الـذين نقضـوا العهـد بالمســعوعلـى هـذا األ

والَلْعـــن هـــو الَطـــرد واإلخـــرا  مـــن رحمـــه اهلل والمســـع والجزيـــة  .(4)واإلبعـــاد  مـــن الخيـــر كلـــه
 . وَلعن يدل  على االيذاء. (5)عليهم

 
 

                                                 

 الحســـن أبـــو, والمخصـــص, 252/ 5, وُينظـــر: مقـــاييس اللغـــة:241-240/ 2تهـــذيب اللغـــة: ُينظـــر:  1))
 العربـي التراث إحياء دار, 1ط, جفال إبراهم خليل: تحـ(, هـ458: ت) المرسي سيده بن إسماعيل بن علي
 .387/ 3:م1996 هـ1417 بيروت, –
 .4/1981ل: المعجم االشتقاقي المؤصُينظر:  2))
 .461/ 1تفسير مقاتل بن سليمان: ُينظر:  3))
: ت)األندلســي عطيــة بــن  الحــق عبــد محمــد أبــو, العزيــز الكتــاب تفســير فــي الــوجيز المحــررُينظــر:  4))

, 169/ 2هـــ 1422, بيــروت – العلميــة الكتــب دار, 1ط, محمــد الشــافي عبــد الســالم عبــد: تحـــ(, هـــ542
 .26/ 2القدير للشوكاني:  , وفت 66/ 3وتفسير ابن كثير: 

 النسـفي الـدين حـافظ محمـود بـن أحمد بن اهلل عبد البركات أبو,  التأويل وحقائق التنزيل مداركُينظر:  5))
 1419 بيروت, الطيب, الكلم دار, 1ط, مستو ديب الدين محيي -بديوي علي يوسف: تحـ(, هـ710: ت)
 بــن حســن بــن خــان صــديق محمــد الطيــب أبــو, آنالقــر  مقاصــد فــي البيــان فــت ُ , و 434/ 1:م 1998 - هـــ

 العلــم خــادم: وراجعــه لـه وقــّدم بطبعــه عنـي( هـــ1307: ت) الِقن ــوجي البخــاري الحسـيني اهلل لطــف ابــن علـي
 1992 - هــ 1412, َبيـروت – َصـيَدا والّنْشـر, للطَباعـة العصـري ة الَمكتبـة, األنَصـاري إبـراهيم بـن اهلل َعبد
,  المجيـد الكتـاب تفسـير مـن الجديـد العقـل وتنـوير السـديد المعنـى تحرير» التنويرو  التحرير, و  375/ 3: م

 – للنشـر التونسـية الـدار(, هــ1393:  ت) التونسـي عاشـور بـن الطـاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد
 .143/ 6:م1984, تونس
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َلُم(–َيفَعُل )َعِلَم  –الباب الرابع: َفِعَل    َيع 
 لبناء )َفِعَل يفَعل( دالالت أشار إليها الصرفيون, فيما يأتي: 

األعــــراض مــــن العلــــل واألحــــزان وأضــــدادها, كـــــ ســــِقَم, ومــــِرَض, " للداللــــة   (َفِعــــلَ )
 َعِجــُفَ  (2)العيـوب كـذلك , و (1)وحِزن, وفـِرَح, وجـِذَل, وأِشـَر واأللـوان كــ أِدم, وشـِهب, وسـِود"

 .(3)س ورِعَن من الِحلى جمع ِحليةَق وَعِجـَُم" من عيوب النفِـ من عيوب البدن, "َحِمـَُق وَخرُ 
أي: "القائمـة , (4)عضاء وَغُلَب وضعه للنعـوت الالزمـة ة على ُكبر حجم األوللدالل 

ب لســانه ذرابــة فهــو رِ بفاعلهــا, التــي كــان مــن حقهــا أن يكــون فعلهــا )فُعــل( بالضــم, نحــو: ذَ 
ج؛ إذا لـــم يكـــن بـــين حاجبيـــه َشـــْعر, وأّمـــا ب ثغـــُره فهـــو أشـــنب, وبِلـــَذِرب؛ أي حديـــد, وشـــنِ 

                                                 

: ت) يعيش بابن المعروف الموصلي, يعيش بن علي بن يعيش, للزمخشري المفصل شرح 1))
/ 4.: م 2001 - هـ 1422,  بيروت -العلمية الكتب دار, 1ط, يعقوب بديع إميل. د: له قّدم(,هـ643
: ت) حماة صاحب شاهنشاه, بن الدين عماد الفداء أبو, والصرف النحو فني في الكناشوُينظر:   .435
: م 2000, لبنان – بيروت والنشر, للطباعة العصرية المكتبة, الخوام حسن بن رياض. د: تحـ(, هـ 732

2 /64. 
: تحـ(, هـ646: ت)  الحاجب ابن الدين جمال عمر بن عثمان, التصريف علم في الشافيةُينظر:  2))

 .21/ 2.: م1995 هـ1415, مكة المكرمة – المكية المكتبة, 1ط, العثمان أحمد حسن
 .243/ 1: ,ُينظر: شرح شافية ابن الحاجب3) )
 الجياني, الطائي مالك ابن اهلل, عبد بن محمد الدين جمال, المقاصد كميلوت الفوائد تسهيلُينظر:  4))
 .196: م1967 - هـ1387, للطباعة العربي الكتاب دار, بركات كامل محمد: تحـ (,هـ672: ت)

 31 التفتيش م1بحث 8 التي ورد فيها  اتاآلي داللته الفعل ت
 64-33 السير م2َسَعى 9 3 التفريق م1 َذَب َ  1
 38 التفريق م1َقَطَع  10 4 الطلب م1َسألَ  2
-62-52 المواجهة م4َرَأى 11 6 االزالة م1َمَسَ   3

80-83 
-48-20-13-6  التصيير م9جعل 4

60-97-103 
 63 المنع م1َنَهى  12

 79-67  العمل م2َفَعَل  13 13 َوِعَرض َعْرض م1َصَفَ   5
 71 االمتناع م1َصم   14 63-14 العمل المتقن م2 صنع 6
 109 الجمع م1َجَمَع  15 24 التحول م1َذَهَب  7
 119 االفادة م1َنَفَع  16 - - - -
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: جـِرب َجربـًا, وعِطـب َعطبـًا, وعـِر  َعرجـًا فهـو أعـر , إذا األعراض ومنها األمراض فنحـو
ـــب, وَجِهـــر فهـــو أجهـــر: ال يبصـــر فـــي  كـــان ذلـــك ِخلقـــة, وعـــِو  َعَوجـــًا محركـــًا وِعَوجـــًا كِعَن

فتبـين غلبـة دالالت بنـاء أفعـال البـاب الرابـع علـى األمـراض الظـاهرة والباطنـة,  ,(1)الشـمس"
وقــد ورد ســتة عشــرة فعــال علــى هــذا  ذلــك. تيثبــومــا ســيدرس مــن أفعــال فــي هــذا المبحــث 

 البناء منها:
َََََََََ ُ   -َيََََََََِ َ   -1 چ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ٹ ٹ چ : َيي 

 [3]سورة المائدة من اآلية: 
ــِئَس( )َأِيــَس( فجــرى قلــب مكــاني,  وزن )َعِفــَل(, وعلــة القلــب فيكــون الــاألصــل فــي )َي

الصــحي , علــى الـــرغم مــن اعـــتالل , أي: أنــه جــاء علـــى بنــاء الفعـــل (2)فــي صــحة )أيـــس(
علـى  عينه. إذ إن في الفعل قلب مكاني, ولذا قال الخليل: "كلمة قد ُأِميَتت, والتّـأييُس: يـدلّ 

االســتقالل, واإليــاس: انقطــاع المطمــع, واليــأس: نقــيض الرجــاء. يئســت منــه يأســًا, وآيســت 
أس. وفيه لغـة أخـرى: َيـِئَس يْيـِئُس واليْأُس: القنوُط, وقد َيِئَس من الشيء يي",  (3)فالنا إياسًا"

. أي يأتي من الباب السادس أيضـًا وربمـا قـد وردت داللـة القنـوط وانقطـاع (4)بالكسر فيهما"
, (5)المطمــع للفعــل )يــئس( مــن داللتــه علــى المــرض  الَميُئــوسر مــن  صــاحبه, نحــو: الِســل 

حـّدة: كاليـأس, فانـه  في النفس دقيـق  لـه تكّون شعور"المحوري  اهمعن ,نفسيّ  ضفاليأس مر 

                                                 

 بَبْحَرق المعروف عمر بن محمد الدين جمال, األفعال المية بشرح اإلشكال وحل األقفال فت  1))
 .51: م 1993 - هـ 1414, الكويت جامعة - اآلداب كلية, النحاس مصطفى. د: , تحـ(هـ 930:ت)
 الرضي الحسن بن محمد, البغدادي القادر عبد: شواهده شرح مع الحاجب ابن شافية شرحينظر:  2))

 الزفزاف ومحمد - الحسن نور محمد: األساتذة شرح غريبهما, وضبط حققهما,( هـ686: ت) اإلستراباذي,
 , 1/23: م 1975 - هـ 1395, بيروت -العلمية الكتب دار: الحميد عبد الدين ىمحي ومحمد  -
 .6/19نظر: لسان العرب: ويُ  ,331-330/ 7كتاب العين:  3))
 .153/ 6 :مقاييس اللغةوُينظر:  ,992/ 3الصحاح:  4))
 أبي بن حمدم اهلل عبد أبو الدين زين, الصحاح , ومختار632/ 8المحكم والمحيط األعظم: ُينظر:  5))

 - العصرية المكتبة, 5ط, محمد الشيع يوسف: تحـ(, هـ666: ت) الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر
 348: م1999/  هـ1420 بيروت, -النموذجية الدار



 
 هـ1443م( /6/3/2022) آذار                                        (         88العدد )                          

 93 

شعور حادٌّ بتمام استغالق السـبيل نحـو خيـر معـّين يصـحبه سـخط ويتبعـه إعـراض تـام عـن 
 .(1)المحاولة"

﴾  علـى هـذا المعنـى, ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ    ويجري تفسير قولـه تعـالى:  
", قال الطبري "اآلن انقطع طمع األحزاب وأهل الكفر والجحـود, أيهـا المؤمنـون, "مـن ديـنكم

فاليــأس الــذي تملكهــم أن  (2)يقــول: مــن ديــنكم أن تتركــوه فترتــد وا عنــه راجعــين إلــى الشــرك"
انقطعـــت آمـــالهم فـــي أن يرتـــد المســـلمون عـــن ديـــنهم, ولقـــد كـــان فـــي ظـــن الكف ـــار أن يرجـــع 

ـــة, َوأظهـــر اهلل اإِلســـالم؛ حينئـــذ  أيـــَس  ار مـــن الكّفـــ الُمســـلمون إلـــى الكفـــر, إلـــى أن ُفتحـــت َمك 
 .(3)لك كان اعتقادهمذو ذِلك؛ 

بتــوجيهين, أولهمــا:  ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   :  اآليــة الزمخشــري وقــد وّجــه
ــة الخبائــث بعــد تحريمهــا. وثانيهمــا: اليــأس مــن  اليــأس مــن ابطــال الــدين, والرجــوع الــى تحل
تحقيق الَغلبة على المسـلمين, بعـد أن كانـت الَغلبـة للكـافرين ولعـّل الوجـه الثـاني الـراج  لمـا 

ڃ  ڃ  چ فـي الخشـية منـه ألمـنهم  اآلية من أمر للمسلمين من اهلل سبحانه وتعـالى في

ل الــرازي: "وحصــل لهــم اليــأس مــن أن وقــا, (4)[ 3 مددآل ا  دد  المائدد  ]سدد    چ  ڃ
 .(5)يصيروا قاهرين لكم مستولين عليكم"

اليوم يجـوز أن يـراد بـه  ـ"فثم جعل ابن عاشور تخصيص )اليوم( بفت  مكة تحديدًا, 
رم أن ذلـك اليـوم يد به يوم فت  مكـة, فـال َجـرِ اليوم الحاضر, وهو يوم نزول اآلية, وهو إن أُ 

                                                 

 2368-2367/ 4 المعجم االشتقاقي المؤصل: 1))
 بن محمد بن أحمد حاقإس أبو, القرآن تفسير عن والبيان الكشفوُينظر:   ,516/ 9جامع البيان:  2))

, الساعدي نظير األستاذ: وتدقيق مراجعة عاشور بن محمد أبي اإلمام: تحـ( هـ427: ت) الثعلبي, إبراهيم
 .149/ 11: م 2002 - هـ1422, لبنان – بيروت العربي, التراث إحياء دار, 1ط
 المروزى أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر, أبو,  السمعاني تفسيرُينظر:  3))

 – الرياض الوطن, دار, 1ط, غنيم بن عباس بن وغنيم إبراهيم بن ياسر: تحـ( هـ489: ت) السمعاني
 .332/ 2. وأحكام القرآن, البن الفرس: 10/ 2: م1997 -هـ1418 السعودية,

 .605/ 1الكشاف: ُينظر:  4))
: ت) الرازي التيمي الحسين بن نالحس بن عمر بن محمد اهلل عبد أبو الدين فخر, الغيب مفاتي  5))

 .286/ 11: هـ 1420, بيروت – العربي التراث إحياء دار, 3ط( , هـ606
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كان أبهج أيام اإلسـالم, وظهـر فيـه مـن قـوة الـدين, بـين ظهرانـي مـن بقـي علـى الشـرك, مـا 
ب كانـت متعلقـة بمكـة وموسـم رَ يأسهم من تقهقر أمر اإلسالم, وال شك أن قلـوب جميـع الَعـإ

: التـــي كانـــت فيهـــا حيـــاتهم االجتماعيـــة والتجاريـــة والدينيـــة واألدبيـــة, وقـــوام الحـــج ومناســـكه
شؤونهم, وتعارفهم, وفصل نزاعهم, فال جرم أن يكون انفراد المسلمين بتلك المـواطن قاطعـا 

فـذلك اليـوم علـى  ,: من بقاء دين الشرك, ومن محاولة الفت في عضـد اإلسـالمآمالهملبقية 
. ومـن (1)وانقطاع الرجاء, وقد كانوا قبل ذلـك يعـاودهم الرجـاء تـارة"الحقيقة: يوم تمام اليأس 

غفيــرة  اً عــدادأورأوا  ,س مــرض اسـتملك قلــوبهم فـي فــت  مكـةأداللـة هــذا البنـاء يتضــ  أن اليـ
فـــ )َيــِئس( علــى بنــاء  ض مزمنــا فــي نفوســهم ال شــفاء منــه.ر مــن المســلمين فأصــب  هــذا المــ

بهم, وهــو انقطــاع همــة القلــب فــي حصــول المــراد, )فِعــل(, فــدّل علــى داء  مســتمكن فــي قلــو 
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ وفــــي ذلــــك بشــــرى للمســــلمين مــــن تمكــــن ديــــنهم, قــــال تعــــالى:

 [  33الت ب   ]س     چڤ  ڦ  
َََبُط: –َحََِبَط -2 مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب     حئی  ی   ی  جئ  ٹ ٹ چ  َيح 

 [5]سورة المائدة من اآلية :  چ
َوَجــع يأُخــُذ البعيــَر فــي َبْطنــه " الســتعمال اللغــوي علــىاألصــل فــي داللــة الَحــبط فــي ا

ة ر الداّبـاكثـإسـبب بض رَ ط َمـبَ فـالحَ  .(2)من َكأَل َيْسَتْوِبُله, يقال : َحِبَطـِت اإلِبـل تحـَبط َحَبطـًا"
إلـى ُبطـالن  الَحـبط, ثـّم انتقلـت داللـة (3)كالهَ ال بسببه َحدّ رض مْ تَ فنتفع لَذلك َبطنها فتكل األ

ـــه مـــأخوذًا ِإال  مـــن حـــَبط "األزهـــري: قـــال  (4)هطاطـــانحِ الَعمـــل و  وال أرى َحـــْبَط الَعَمـــل وُبْطاَلَن

                                                 

 .100/   6التحرير والتنوير:  1))
 .174/ 3كتاب العين:  2))
 عبد محمد. د: تحـ(هـ224: ت) البغدادي الهروي ساّلم بن القاسم ُعبيد أبو, الحديث غريبُينظر:  3))

 ,89/ 1: م 1964 - هـ 1384 الدكن, -آباد حيدر العثمانية, المعارف دائرة مطبعة, 1ط,خان المعيد
 د: تحـ(,هـ488: ت) الميورقي اهلل عبد بن فتوح بن محمد اهلل عبد أبو, الصحيحين في ما غريب تفسيرو 

 .257:  م1995 – ه1415 مصر, - القاهرة - السنة مكتبة, 1ط, العزيز عبد سعيد محمد زبيدة
 .281/ 1نظر: جمهرة اللغة: يُ  4))
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فــالَحْبط أّمــا  .(1)"الــَبْطن: أَلن صــاحب الَحــبط َيْهِلــك وكــذلك َعَمــل الُمنــافق والُمشــِرك َيْحــبط
 .(2)لمُبْطالن أو أَ 

ل َمــطــال عَ وفــّرق أبــو هــالل العســكري بــين اإلحبــاط والتكفيــر بقولــه: "اإلحبــاط هــو إب
ـــ رّ الِبـــ  چک   ک  ک  گ       ٹ چ  ومنــــه قولــــه ,ئات َوقــــد َحــــبط هـــويّ مــــن الَحَســــَنات بالس 

د بالمأكــل الــرديء والتّكفيــر َســطنــه ِإذا فَ ط بَ وهــو مــن َقْولــك َحــبِ  [1٦  مددآل ا  دد  هدد  ]سدد    
 .(3)"[٢     مآل ا محم ]س     چٹ             ٹ    ڤ  ٹ ٹ چ  إْبَطال الس يثئات بالَحَسَنات و

المعنى فـــ (4)يفَعـــل, ولـــيس لغـــة فَعـــل يفَعـــل( لَ ِعـــفَ )واللغـــة التـــي تـــدل علـــى الـــداء لغـــة: 
فساد ما تجمع في الجوف بكثافة لعدم تصرفه: كضغط الطعـام فـي الجـوف مـن " :المحوري

بول البدن له فيفُسد وتهِلك الماشـية... ومـن تجمعه بكثافة وَعَدم تصرفه في البدن أي َعَدم قَ 
: َعِمــل عمــاًل )صــالًحا( ثــم أفســده بســوء النيــة أو بَ رَ ب وَضــكتِعــ-ذا "َحــِبط عمــل الرجــل هــ

  (5")﴾ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ   غير ذلك فال يقبله اهلل تعالى. وأحبطـه اهلل تعـالى:  
 [ 5: من اآلية ] سورة المائدة

 ن ُقْلـنَ يشير إلى ُبطالن العمل؛ فلقـد نزلـت فـي نسـاء أهـل الكتـاب حـيوالسياق القرآني 
ی  ی      -عـز وجــل -مـا أَحـّل اهلل تزويجنـا للمســلمين إال وقـد رضـَي أعمالنــا فـأنزل اهلل"

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    حئجئ   ﴾ يعني من نساء أهل الكتـاب بتوحيـد اهلل  ی  

 .(7): "َبطل ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنيا"ومعناه  (6)﴾"

                                                 

 .270/ 7ولسان العرب:  ,1118/ 3وُينظر: الصحاح:  230/ 4تهذيب اللغة:  1))
 .129/ 2ُينظر: مقاييس اللغة:  2))
 .236الفروق اللغوية للعسكري:  3))
 أبو الحموي, ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد, الكبير الشرح غريب في المنير المصباحُينظر:  4))
 118/ 1: ت.د, بيروت – العلمية المكتبة(, هـ770 نحو: ت) عباسال
 .367/ 1المعجم االشتقاقي المؤصل:  5))
 .455/ 1تفسير مقاتل بن سليمان:  6))
 .15/ 2تفسير السمعاني:  ,592/ 9جامع البيان:  7))
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ِعقـاُب ُكْفـِرِه ُيِزيـُل مـا كـان حاصـاًل لـه مـن والرازي ذهب إلى معنيين لحـبط, أولهمـا: 
لــك وضــاع, فانــه إنمــا ثــواِب إيماِنــه,  وثانيهمــا: أن عملــه الــذي أتــى بــه بعــد ذلــك اإليمــان هَ 

لــى معنــى الــبطالن  .(1)يــأتي بتلــك األعمــال بعــد اإليمــان العتقــاده أنهــا خيــر مــن اإليمــان وا 
بطلــت معانيهــا وبقيــت  :أي [ ٢1٧البقدد    ]سدد     چڻ   ڻ  چ " أشــار البقــاعي:

 .(2)صورها؛ من َحِبط الجرح إذا برأ وَبقَي أثُره"
واألصل في داللة )َحِبَط( معناه المتنقل من )الَحَبط(, فـ"َحْبُط الَعَمل يـأتي نتيجـة أن 
اإلنسان أنهى عمله وختمه بهذا اللون من الُكفر وظن أنـه َعِمـَل َعَمـاًل صـالحًا. لكـن العمـل 

ا تـذهب البهيمــة لترعــى شـيئا ال يتناســُب معهــا فينـتفُع بطُنهــا. فُيخّيــل للرائــي كمــ تمامــايَحـَبُط 
أن ذلــــك َشــــَبع وأن ذلــــك عافيــــة, ثــــم ال تلبــــث أن تنفــــق وتمــــوت. كــــذلك َعَمــــل الــــذي َيكفــــر 

وصـورة الحبـوط الحسـية تعبـر  (3)باإليمان, َيُظن أّنه َعِمل شيئا ولكن ذلك الشيء متلـف لـه"
 رين وهو مـن انتفـاخ َبْطـن الداّبـة مـن رعـي نبـات سـام تَْنفـق بسـببهعن ُبطالن األعمال للكاف

ـــَي عليـــه غيـــر  ـــك, وكـــذلك ُبطـــالن َعَمـــل الكـــافر؛ ألن األســـاس الـــذي ُبِن فـــالَحَبط انتفـــاخ ُمهِل
, وهكـــذا موجـــود وهـــو اإليمـــان. فاإليمـــان َوحـــده, الـــذي يمـــن  األعمـــال قيمـــة عنـــد اهلل ووزنـــاً 

. فَحـــَبط دّل علـــى (4) للكلمـــة, لْليحـــاء بالمعـــاني الشـــرعيةتســـتثمر الصـــورة الدالليـــة اللغويـــة 
 ل فتبطله. مَ التي تصيب العَ  (5)األدواء
 

                                                 

 علي بن عمر الدين سرا  حفص أبو,  الكتاب علوم في اللبابو  ,296/ 11مفاتي  الغيب: ُينظر: 1) )
 علي والشيع الموجود عبد أحمد عادل الشيع: تحـ(, هـ775: ت) النعماني الدمشقي الحنبلي عادل بن

 .215/ 7: م1998- هـ 1419 لبنان, - بيروت - العلمية الكتب دار, 1ط, معوض محمد
 الكتاب ارد(, هـ885: ت) البقاعي بكر أبي عمر بن إبراهيم, والسور اآليات تناسب في الدرر نظم2) )

 .234/ 3: ت. د, القاهرة اإلسالمي,
/ 5: ت.د, اليوم أخبار مطابع(, هـ1418: ت) الشعراوي متولي محمد, الخواطر – الشعراوي تفسير 3))

2943. 
 - والنشر والترجمة للدراسات فّصلت, 1ط, الراغب أحمد السالم عبد, القرآن في الفنية الصورة وظيفة 4))

 .131:  م 2001 - هـ 1422 حلب,
 .4/286المخصص: ُينظر:  5))
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الفعل وعدد  ت
 مرات دورانه

 فيها التي ورد اتاآلي داللته

 52-44-3 َعَرض م5خشي -1
 119-3 َعَرض م 3َرِضيَ  -2
 108-83-7  َعَرض م3َسِمعَ  -3
 105-93-71-69-66-62-9-8 عمل م9َعِمَل  -4
 14-13 َعَرض م2َنِسيَ  -5
 64-54-48-40-18-17 االرادة م8َشاءَ  -6
 108-94-54-28-23 َعَرض م4َخافَ  -7
 116-113-109-104-99-98-97-94-92-61-49-40-34  َعَرض م15َعِلَم  -8
 69 عرض م1حِزن 9

 70 عرض م1هوي 10
 71 عرض م1َحِسب  -11
 80 عرض م1سِخط -12
 89 عرض م1 َحِفظَ  -13
 94 عرض م1َناَل  -14

  الخاتمة:

 لكل عمل نهاية وفي نهاية بحثنا هذا توصلنا إلى ما يلي:
الحظنــا كثيــرًا مــن الــدالالت التــي امتــازت بهــا ســورة المائــدة التــي ســميت بســورة االحكــام   

أكثـر لكثرة االحكام الشرعية فيها وكما هو معلوم أن الحكم الشرعي إما منع أو إباحة فكـان 
 دالالت بناء )َفَعَل( هو المنع ظهر ذلك جليا من خالل الدراسة.

السورة مدنية ومن صفات السور المدنية أنها تخـتص باألحكـام والتشـريعات  فكانـت 
الكثــرة لداللــة )َفَعــَل( المنــع واإلباحــة وهــذا واضــ  مــن خــالل األفعــال التــي حللنــا جــزءا منهــا 

بــي  أخــرى. كمــا كــان لداللــة بنــاء )َفِعــل(  حضــور فــي فــاهلل ســبحانه وتعــالى يمنــع أشــياء وي
أّمـا دالالت األفعـال مـن البـاب الخـامس السورة وأهم داللة لهـذا البنـاء األعـراض واألمـراض 

ه لــم يــرد أفعــال مــن هــذين البــابين. ولعــل الســبب فــي ذلــك أن أفعــال ّنــأســلفنا أوالســادس كمــا 
الحــالل أحكــام وهــذه الســورة تــتكلم عــن البــاب الخــامس مختصــة بالســجايا الخلقيــة والطبــائع 
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Abstract 

         The verb is divided according to different considerations, but 

the division adopted by us in the study is the consideration of the 

structure, so the verb in terms of construction is divided into an 

basic , and derivative, and the basic is divided into triliteral and 

quadrilateral, and the triliteral basic have six (chapters): the sections 

of the triliteral basic action according to the difference and 

agreement of the eye in the past And the present tense, which is: 

(FALA, YAFOLO), (FALA, YAFELO), (FALA,YAFALO), 

(FELA, YAFALO), (FAOLA, YAFOLO), and (FELA, YAFELO), 

and this is what is settled in the matter of verbs The triliteral basic 

verbs in the morphological lesson and on this division were the 

basic verbs mentioned in Surat al-Ma’idah, and the connotations of 

the abstract verbs contained in this surah were examined. The verb 

and its construction have great semantic importance in speech and 

its patterns, and this is what we will study in this research with the 

grace and strength of God. 

    Keywords: structures - basic verb – semantics- connotation - the 

Holy Quran. 
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