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 األَْبِنيُة الصَّْرِفيِ ُة َوَدََلََلتُ َها ِف ُسورَِة اْْلُْمَعةِ 
 اْلُمَلَخص  

رَاَسِة الِلَسِانيِة الَبْحَتِة يف العالقِة بني ُمْسَتوينِي لغويني اليكادان ين َْفِصاَلِن َعْن بَ ْعِضِهَما الصَّرُف والداللُة ،  يدوُر فَ َلُك َهِذِه الدِ 
َقِة وِبوَساطَِتهِ  ُُ اللغِة وعالقة السياق ابلداللة ، وأثره فيها ،وللسياِق أثٌر َكِبرٌي يف ََتِْديِد َدالَلِة اْلَكلمِة على َوْجِه الدِ  اَوُُ كِلما ََ  ََ َت

ْعَميَة املْأُلوفََة لِ 
َ
ٍُ جديدة  ُحُدوَدَها الدالليِ َة امل رَاَسُة بِِعْنواِن  ، تُ ْفِرَُ دالال ُْ َهِذِه الدِ  األبنية الصَّْرِفيِ ِة ودَلَلهتا ِف ُسورِة :وَجاَء

َهِج التَّ  اْلُُمَعةِ  الدَّاَلِلِ  َداِخَل السِ ياِق ْحِليِل ِدرَاَسة  صرفيِ ة داللية ، َوََ ْهُدُف ِإىل ََتِْليِل األَبِْنيِة الصَّْرِفيِ ِة يف ُسورَِة اجلُُمَعِة بَتْطِبيِق َمن ْ
 .الُقْرآِن ِ يف ِظلِ  ََمَاوَر َثاَلٍث 

َتا ُبوَعة  اِبْسِتن ْ ُْ َمت ْ َهَج اإِلْحَصاِئيِ  الَتْحِليِليِ  يف ََمَاِورَِها الَِِّت َجاَء رَاَسُة املن ْ بنَّْت َهِذِه الدِ  ُِ الصَّْرِفيِ ِة يف َضوِء َجوِ  َو ٍُ لِْلَتْحِلياَل َجا
َفرَِدة  ،وأَثَ ُر ُكل ِ ، ُِ اآلاي  . َلِلَك يف ََ ْغريِ ِ الدَّاَلَلِة  وَأْسَباِب الن ُُّزوِل ، والسِ ياُق الدَِّخِلي واخلَارِِجي الَوارَِدُة ِفيِه ، وَداَلَلُة الصِ يَغِة ُمن ْ

رَاَسِة َعْن ِإْحَصاِء األبنية الصَّرفيِ ة يف السُّورَِة  ُْ َهِذِه الدِ  األَفْ َعاِل الوارَِدِة يف السُّوَرِة واِحدا  وأَْربَِعنَي ِفْعال   حصيلة الَكرميِة فكانتْ وَأْسَفَر
 . ياِقيِ ِة ، وَسْبعة  وَثالِثنَي ُمْشتَ قَّا  ، وَعْشَرَة ُُجُوٍع ، وَعْن ََتِْليِلها َداللِيا  لَِنِقَف َعلى دالالِِتا الصَّرفيِ ِة والس ِ 

ُُ اْلِمْفَتاِحي ِ  ُُ قَّ ت َ شْ ْلمُ ا  - ةُ يغَ الص ِ  - ةُ ي ِ فِ رْ الصَّ  يةُ نْ الب ُ  -التَّْحِليُل الدَّاَلِلُّ :ُة الَكِلَما   ةِ عَ مُ اجلُ  ةُ ورَ سُ  -  ا

Abstract 

 This pure linguistic study revolves around the relationship between two linguistic levels that 

are inseparable from each other. These are the semantics and morphology, and the 

relationship of context to the semantics, and its effect on it. The context has a great impact in 

determining the semantics of the word precisely and through its mediation the words of the 

language go beyond their familiar semantic lexical boundaries to produce new connotations. 

Therefore, this study aims to analyze the morphological structure in Surah Al-Jumuah by 

applying the content of the meaning to Quranic context in the shade of three axes.This study 

adopted the statistical analytical approach in the axes that were followed by the conclusions 

of the analyzes of morphological content in the light of the atmosphere of the verses, and the 

reasons of received verses, internal and external context contained therein, and the semantics 

of a single formula, and the effect of all this change on semantics. This study resulted in the 

statistics of morphological structures in the Holy Surah, so the verbs mentioned in the Surah 

are the result of forty-one, thirty-seven derivatives, and ten plurals. 
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 ةُ مَ د ِ قَ مُ لْ ا

 نيَ لِ سَ رْ مُ الْ  اتِِ ، خَ  ادِ بَ العِ  ريِ ى خَ لَ عَ  مُ اَل والسَّ  ةُ اَل ، والصَّ  ياءِ شْ األَ  اءِ نَ ف َ  دَ عْ ي ب َ اقِ ، والبَ  اءِ شَ نْ اإلِ  لَ بْ ق َ  لُ وَّ ، األَ  مِ لَ قَ لْ ابِ  لَّمَ ي عَ ذِ الَّ  للِ  دُ مْ الَ 
ينِ  ومِ ىل يَ إِ  نيَ بِ ََ تَ ن ْ مُ الْ  هِ ابِ حَ صْ ،  وأَ  ينَ رِ اهِ الطَّ  نيَ يبِ الطَّ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  ا َممدٍ ينَ بِ نَ   . الدِ 

 ريِ ِ ربِ  الن َّ ِل العَ ِر الَعقْ آثَ  ٌر ِمنْ ث َ أَ  فهوايَة الن ََّفاَسِة ، يٌس غَ فِ اِء نَ مَ دَ القُ  نَ اُه مِ نَ ث ْ رِ ي وَ ذِ الَّ  الصريفَّ  ويَّ غَ لُ اَث الْ رَ نَّ الت ُ أَ  بَ يْ رَ اَل  ... دُ عْ ا ب َ مَّ أَ 
واستخالص مسائله  ََقِديرِه ، والُعُكوِف َعلى ِدرَاَسِتهِ ى لَ تأمِ َل فِيِه عَ مُ هو ََيِْمُل الْ ِكرِي ، فَ فْ اَلَحظَِة ، وَنَشاِط الت َّ مُ ِلَما ِفيِه ِمْن ِدقَِّة الْ 

  .ودقائق معانيه

يِف الَكِثرِي ِمَن اأَلْحياِن ََتَْعُل ئَِلُه ُف ِعْلٌم َجِليٌل ، وَشْأنُُه َكبرٌي ، ََنَْتاُجُه ُكلُّنا ، وال َأَحَد ِمنَّا يف ِغىن  َعْن َمَسائِلِه ، ِإالَّ أَنَّ َمَساالصَّرْ و 
األَبِْنيَة الصَّْرِفيَة ؛ ِلما ََلا ِمْن يف ََبِْثي يِف ََمَاِل الصَّْرِف ، وََتِْديدا   الَكِثريِيَن رَاِغِبنَي َعْنُه ، َفَكاَن َلِلَك اَبِعثا  ِل أَلْن َيُكوَن َموُضوعُ 

ِز الْ لِة ، و اَل َأهِ يٍة يِف الدَّ  ََ ُِ َمَ  نْ اال  مِ وَمََ  َح َهَدفا  ،بَ لِ  َأصْ اَل َث الدَّ حْ نَّ البَ أَ  يُْدرِكُ  يثِ دِ ويِ  الَ غَ لُ املَتأمِ ُل يف املْن ى ظَ الِت َتَْ  ثِ حْ البَ  اال
َباِن ؛ أَلنَّ ُكلَّ ََ َغيرٍي يِف  فَاَلََدُف ِمَن الَبْحِث ِإَلنْ ،  ةِ اسَ رَ والد ِ  ايةِ نَ لعِ ابِ 

َ
َعاِن ابمل

َ
بَ ُعُه ُهو الرَّْغَبُة يِف الَكْشِف َعْن ََتَثُِّر امل َب ْىَن َغالِبا  يَ ت ْ

امل
 :ىَن ، وِمْن ََثَّ اْرََتيُت أَْن ََُصاَغ ِإْشَكالِيُة الَبْحِث َعَلى النَّحو التَّاِل عْ ََ ْغيرٌي يِف امل

َباِن ََتِْثريٌ األَبِْنيُة الصَّْرِفيِ ُة الَوارَِدُة يف ُسوَرِة اجلُْمَعِة ، وما ُهو َسَبُب اْخِتالِف بَ ْعِضَها َعْن بَ ْعِض ، وَهْل 
َ
َعَلى  َِلََذا االْخِتاَلِف يف امل

 .االْخِتاَلِف يف املَعاِن 

َها اَل َحْصَر األَبِْنيِة الصَّرِِفيِ ِة ، والت َّْعرِيَف ِِبا وََتِْديَدها وبَياَن الدَّ واقْ َتَضْت َهِذِه اإِلْشَكالِيُة  ِميِ ِة والسِ ياِقيِ ِة ِلُكلِ  بَِناٍء ِمن ْ ََ لِة الصَّْرِفيِ ِة واملع
 : ؛ ولإِلَجابَِة َعْن َلِلَك َقسَّْمُت الَبْحَث ِإىل َثالثِة ََمَاوَر 

 ةْربَعِ ى أَ لَ ِصيَغٍة ِفْعِليِ ٍة عَ  ِلُكل ِ  لُّ اَل الدَّ يُل لِ حْ َعِة ،وَجاَء هذا التَّ الواردِة يف ُسورِة اجلُمُ  األبنية الصرفية لألفعال ودالالِتا:املِْحوُر اأَلوَُّل 
 ٍُ ََرُُّد والز ايدَ : ََْصِنيَفا   ولِ هُ َْ مَ لْ لِ  اءُ نَ والبِ  ومِ لُ عْ مَ لْ لِ  اءُ نَ ،َُثَّ البِ  ابُ طَ واخلِ  ةُ يبَ والغِ  ورُ ضُ ، الُ  ةُ الزَّمُن ،والت 

ُِ تَ قَّ شْ مُ لْ لِ  األبنية الصرفية ودالالِتا: اِن الثَّ  ورُ املْ   مِ اسْ  ةِ لَ اَل دَ ، كَ  ةُ اصَّ اخلَ  هُ تُ لَ اَل دَ  ق ٍ تَ شْ مُ  ل ِ ِلكُ  انَ يُث كَ حَ  ةِ عَ مُ اجلُ  ةِ ورَ يف سُ  ةِ الَوارِدَ  ا
ُِ قَّ ت َ املشْ  يةُ قِ بَ  هُ عُ ب َ ت ْ ، َو َ  ثِ دَ لَ ابِ  مِ ائِ ،والقَ  وثِ دُ ،والُ  ثِ دَ ى الَ لَ عَ  لِ اعِ الفَ    ا

َُُموِع الَوارَِدِة يف سُ الصرفية لبِْنيِة ألَ ا: ثُ الِ الثَّ  ورُ املْ     ريِ سِ كْ التَّ  ُُجُوعُ  كَ لِ ذَ ، وكَ  ةٌ عَ و ِ ن َ ت َ السَّالمِة مُ  ُُجُوعِ  لةُ اَل دَ ، فَ  ةِ عَ مْ اجلُ  ةِ ورَ ل
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 .وخامتة َضمنت االستنتاجاُ الِت أسفر عنها البحث  ، وقائمة ِبوامش ومراجع البحث  

  توطئة للسورة   

 -َرِضي هللُا َعْنهُ _ لُِكَر َهَذا االْسُم يف َحِديِث َأِب ُهرَيَرَة ِة ، واليُ ْعَرُف ََلا اسٌم َغريُُه ، وَقْد عَ الَكرميَُة ِبُسورِة اجلُمْ ُسِ يْت َهِذِه السُّورُة 
ِة ِلوُروِد عَ ، وََْسِميُتها ابجلُمْ ( 1) الَِديثُ ..." ِة فَأُْنزَِلْت َعَليِه ُسوَرُة اجلُُمع_ َصلَّى هللُا َعَليِه وَسلََّم _  ُكنَّا ُجُلوسا  ِعْنَد النَّب ِ : " قَاَل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چ ىَل عاِة ِفيها يِف َقولِِه ََ عَ ِفيَها ، وِلذِْكِر َلْفِظ اجلُمْ وآَداِِبا ِة عَ َأْحَكاِم َصالِة اجلُمْ 

يف َعدِ  اجلَِميِع ، واليُوَجُد ِخالٌف  ، َعَدُد آايِِتَا ِإْحَدى َعَشرَة آية   ( 2)، وهي َمدنِيِ ٌة يف َقوِل اجلَِميِع  ٩: الجمعة چپ     
ُْ   ( 3)وََثَانُوَن َكِلَمة   ، وَعَدُد َكِلَماِِتَا ِمَئةٌ  بينَ ُهم ْصَحِف الشَّرِيِف ، نَ َزَلْت بَ ْعَد نيَ َهِذِه السُّورُة الثَّانِية والس ت، وَقْد ُعدَّ

ُ
 يف ََ ْرَِيِب امل

مدنيِ ة ، وهي " ، جاء يف اللباب   ( 4)ِة التْحِرمِي وقَ ْبَل ُسورِة الت ََّغابُِن ، ويف رِوايٍة أُْخَرى أَن ََّها نَ َزَلْت بَ ْعَد الصَِّف وقَ ْبَل الت ََّغابُِن ُسور 
املسلمني ، َوَرَد يِف َفْضِلِه وَمَكانَِتِه ، واجلُُمعُة ُهو يَوم ِعيد ( 5)"ِإحدى عْشرة آية ، ومائة وَثانون كلمة ، وسبعمائة وعشرون حرفا  

َها  َخرُي يَوٍم طََلَعْت ِفيِه الشَّْمُس : " قَاَل _ َصلَّى هللُا َعَليِه وسََّلَم _ َرَوى ُمْسِلُم َعْن َأِب ُهرَيَرَة أَنَّ النَِّب ما:َأَحاِديُث َكِثريٌة ، نُورُِد ِمن ْ
ََ ُقوُم السَّاَعُة ِإالَّ يِف يَوِم اجلُْمَعِة  يَوُم اجلُْمَعِة ، ِفيِه ُخِلَق آَدُم ، َها ، َواَل  َوَعْن ُحَذيَفَة ، وَعْنُه  (6)" وِفيِه أُْدِخَل اجلَنََّة ، َوِفيِه َاْخرَِج ِمن ْ

َلنا " _ َصلَّى هللاُ َعَليِه َوَسل َم _ قَاَل َرُسوُل هللِا :  قَاالَ  ، َفَكاَن لِْليُهوِد يَوُم السَّْبِت ، وََكاَن لِلنََّصاَرى َأَضلَّ هللاُ َعِن اجلُُمعِة َمْن َكاَن قَ ب ْ
َعَل اجلُُمعَة والسَّْبَت واأَلَحَد ، وَكَذِلَك ُهم َ َ  ََ اَء هللاُ بَِنا فَ َهَداان هللاُ لِيوِم اجلُُمعِة َف ََ ِمن  َْنُن اآلِخُروَن َبٌع لَنا يَوَم الِقيامِة يَوُم اأَلَحِد َف

نيا   . (7)" املْقِضيِ  ََلُم قَ ْبَل اخَلالِئِق  ُلوَن يَوَم الِقياَمِة ،اأَلوَّ أَْهِل الدُّ

ُ ْفَتُح املِيُم : واجلُُمعُة قي اللغِة ََ ْعِِن اجملموعَة ، وَُجُْعَها  َنُكَما ابلضَّمِ  َكَما يُ َقاُل ُُجَُعاُ ابلضَِّم ، وِبَضمََّتنِي ، َو ، وأََداَم هللُا ُُجَْعَة َما بَ ي ْ
َنُكَما أُْلَفَة : )  ُِ ، وفَ ْتُحَها لَُغُة مَتِيم ، و ( َمابَ ي ْ ا ََ ِإْسَكانُ َها لَُغُة ، ويَوُم اجلُُمَعِة ُسِ ي ِبَذِلَك الْجِتَماِع الن اِس بِِه ، َوَضمُّ املِيِم لُغُة اِل

ٌُ ، وَُجََّع النَّاُس ابلتْشِديدِ : َعقيل ، واجلَْمُع  ٌُ ِمْثُل  ُغَرٌف وُغرُفَا وأَمَّا اجلُْمَعُة ِبُسُكوِن املِيِم فاْسٌم ِإلا َشِهُدوا اجلُُمَعَة ،  ُُجٌَع وُُجَُعا
 ( 8).أَلايم األْسُبوِع 

رَاُد بَِلْفظَِة اجلُُمَعِة يف اسم السُّورِة فَيْحَتِمُل أَْن يُكوَن َمْعِنيا  بِِه َصالَة اجلُُمَعِة ؛ أَلنَّ يف السُّو 
ُ
، وَُيَْتَمُل أَْن  َرِة َأْحَكاما  ِلَصالِة اجلُُمَعةِ وامل

، وقْد َحُصَلْت اَلَدايُة  ( 9) السُّورِة ، يِف آيِة َصالِة اجلُُمَعِة يف  ٩: الجمعة چپ  پ      چ يُ رَاَد بِِه يَوُم اجلُُمَعِة ِلوُقوِع َلْفِظ 
َُُمَعِة ِِبَِهِت الَبياِن التَّوِفيِق  ، وَلكْن مُيِكُن َحْصُر اْخَتصَّْت ِبا اليَ تَِّسُع اجملاُل ِلذِْكرَِها  فرعيةٌ  وَمَقاِصدُ  ُكلِ يةٌ   مقاِصدٌ  وللسُّورةِ  ( 11)لِْل

ُْ أَنَّ ُكلَّ  َ ْنزِيهِه ، وَأْخبَ َر ََ ْعِظيِمِه َو يِد هللِا و َِ ُْ السُّورُة بَِتْم ٍُ ، َحيُث بََدَأ  َما يِف الَكوِن يَُسبِ ُح َلُه، ََثَّ ماَجاَء ِفيها ِمْن َموُضوَعا
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ُُ هللِا وَساَل  َثْت َعْن بِْعثَِة َخاتَِ األَنِْبياِء والرُُّسِل َصَلوا َثْت َعِن اليَ ُهوِد ، وِإْعرَاِضِهم ، ََتدَّ ُمُه َعَليِه ، َوَمِهَمِتِه يف ََ ْبِليِغ رَِسالَِتِه ، َُثَّ ََتَدَّ
يِبِهم ، واْختُِتَمْت السُّوَرُة الَكرميَُة ِبوُضوِعها األساس  َ ْرُك َما يُْشِغُل  على ، وهو بَياُن َأْحَكاِم َصاَلِة اجلُُمَعِة ، واَلثُّ وََْكذِ  أََدئَِها ، َو

َها        . َعن ْ

 الواردة ِف سورة اْلمعة األبنية الصرفية لألفعال ودَلَلهتا: احملور األول

 الالة الفعلية الضور والغيبة طالق والتقييدإلا الزمن    الفعل م

 َمهول معلوم ةبغي خطاب َكلم مقيدة مطلقة أمر مضارع ماضي

               ُيَسبِ حُ  1

               بَ َعثَ  2

ُلوا 3                يَ ت ْ

يِهميُ َز  4                كِ 

               لِ ُمُهميُ عَ  5

               واَكانُ  6

               يَ ْلَحُقوا 7

               َِيهِ يُ ؤْ  8

               اءُ َيشَ  9

               ُحِ ُلوا 11

               ِمُلوهاَيَْ  11
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 م

 

 الفعل

 

 الالة الفعلية الضور والغيبة اإلطالق والتقييد الزمن

 َمهول معلوم غيبة خطاب َكلم  مقيدة مطلقة أمر مضارع ماضي

               ََيِْملُ  12

بُوا 13                َكذَّ

               يَ ْهِدي 14

               ُدواَها 15

               ََُعْمُتم 16

               نَّوامتََ  17

ُتم 18                ُكن ْ

               يَ َتَمنَّونَهُ  19

               ُقلْ  21

              َقدََّمتْ  21

               رُّونَ ََفِ  22

               دُّونَ َُ رَ  23

               يُ نَ بِ ُئُكم 24

               ُتمُكن ْ  25
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               ََ ْعَمُلونَ  26

               آَمُنوا 27

               ِدينُو  28

 

 م

 

 الفعل

 

 الالة الفعلية الضور والغيبة اإلطالق والتقييد الزمن

 َمهول معلوم غيبة خطاب َكلم مقيدة مطلقة أمر مضارع ماضي

               اْسَعوا 29

               َلُروا 31

ُتم 31                ُكن ْ

               َلُمونََ عْ  32

               ُقِضَيتْ  33

               انْ َتِشُروا 34

               تَ ُغوااب ْ  35

               الُْكُروا 36

               َُ ْفِلُحونَ  37

               َرأَوا 38

               انْ َفضُّوا 39
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               ََ رَُكوك 41

               ُقلْ  41

                                                    16 17 8 27 14 1 17 24 37 4 

 :  يةِ اآلَِ  اطِ قَ ا يف الن ِ هَ دَ ورِ نُ  ِعدَّةٌ  ائجُ تَ ا ن َ نَ لَ  لَّتْ َتَ  ميةِ رِ الكَ  ةِ ورَ يف السُّ  ةِ دَ الوارِ  الَ عَ ف ْ ا األَ ينَ صَ حْ ا أَ مَ دَ عْ ب َ 

  . ال  عْ فِ  نيَ عِ بَ رْ أَ  تْ غَ لَ ب َ الَكرميَِة  ةِ ورَ يف السُّ  ةُ دَ ارِ الوَ  الُ عَ ف ْ األَ  .1
 تْ غَ لَ ي ، وب َ املاضِ  نِ مَ ى الزَّ لَ ة  عَ الَ دَ  ُْ اءَ ََ ، فَ  نِ مَ الزَّ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  الِ عَ ف ْ األَ  ثِ لَّ ث َ يف مُ  الَكرميَةِ  ةِ ورَ يف السُّ  ةُ دَ ارِ الوَ  الُ عَ ف ْ األَ  ُْ ارَ دَ  .2

 تْ بَ ارَ قَ ت َ ف َ  ،%( 42.5) ةِ بَ سْ نِ ي بِ ال  أَ عْ فِ  شرَ عَ  ةَ عَ ب ْ سَ  ةُ عَ ارِ ضَ مُ الْ  الُ عَ ف ْ األَ  تْ غَ لَ ا ب َ مَ نَ ي ْ ، ب َ %( 41) ةِ بَ سْ نِ ال  بِ عْ فِ  شرَ عَ  ةَ تَّ سِ 
 ثُ يْ حَ ،  ة  عَ تواضِ مُ  رِ مْ األَ  الِ عَ ف ْ أَ  ةُ بَ سْ نِ  تْ انَ ني كَ ، يف حِ  ةِ عَ ارِ واملضَ  يةِ املاضِ  الِ عَ ف ْ األَ  ودِ رُ وُ  نْيَ ى ب َ اوَ سَ تَ َ َ  ُْ ادَ  كَ ّتَّ حَ  ةُ بَ سْ الن ِ 
 %( 17.5) ةِ بَ سْ نِ ي بِ أَ  الٍ عَ ف ْ أَ  ةَ عَ ب ْ سَ  تْ غَ لَ ب َ 

ال  عْ فِ  شرَ عَ  ةَ عَ ب َ رْ أَ ( املزيدة)  ةُ دَ يَّ املقَ  الُ عَ ف ْ ا األَ مَ نَ ي ْ ، ب َ  (%65) ةِ بِ سْ نِ بِ َأي ال  عْ فِ  نَ و ر شْ عِ وَ  ةٌ تَّ سِ (  ةُ دَ اجملرَّ )  ةُ قَ لَ املطْ  الُ عَ ف ْ األَ  .3
 %( 35) ةِ بَ سْ نِ بِ 

 ةِ بَ سْ نِ ال  بِ عْ فِ  نَ و ر شْ وعِ  ةٌ عَ ب َ رْ أَ  ةِ يبَ ى الغِ لَ عَ ة ُ الَ الدَّ  الُ عَ ف ْ ، واألَ % ( 41) ةِ بِ سْ نِ ال  بِ عْ فِ  شرَ عَ  ةَ تَّ سِ  ابِ طَ ى اخلِ لَ عَ  ةُ الَ الدَّ  الُ عَ ف ْ األَ  .4
  مِ ل ِ كَ املتَ  ةِ يغَ صِ بِ  الٌ عَ ف ْ أَ  دْ رِ ، ومل ََ %( 61)

 ولِ هُ َْ مَ لْ لِ  يةِ نِ املبْ  الِ عَ ف ْ ألَ ة  ابِ نَ ارَ قَ ا  مُ دْ جِ  يةٌ الِ عَ  ةٌ بَ سْ وهي نِ ، % ( 91) ةِ بَ سْ نِ ال   بِ عْ فِ  نَ و الثُ وثَ  ةٌ ِست   ومِ لُ عْ مَ لْ لِ  يةُ نِ املبْ  الُ عَ ف ْ ألَ ا .5
 % (  11) ةِ بَ سْ نِ بِ  الٍ عَ ف ْ أَ  ةَ بعَ أَرْ  غتْ لَ  ب َ ِِت الَّ 

ُِ اءَ صَ حْ ْن َُنلِ َل اإلِ أَ  نُ كِ ميْ وُ   :  و اآلِت حْ ى النَّ لَ ا عَ هَ دُ ورِ نُ  جَ ائِ تَ ن َ لَِنْخرَُج بِ ؛  ا

ََِ ِِت الَّ ،  الَكرميَةِ  ةِ ورَ يف السُّ  ةِ فَ لِ تَ خْ مُ الْ  ةِ ي ِ فِ رْ الصَّ  يغِ لص ِ ابِ  الِ عَ ف ْ األَ  ورُ ضُ حُ  ُِ رَ ب ْ إِ  يف ورٌ دَ  وي ِ غَ اللُّ  ياقِ س ِ لْ ى لِ قَ ب ْ وي َ ، نَ مَ والزَّ  ثَ دَ الَ  تْ لَ    ا
ا ىل مَ إِ  وعِ جُ لر ِ ، وابِ  ياقِ يف الس ِ  ادِ رَ مُ الْ  نيِ عِ مُ الْ  نِ مَ  الزَّ ىَن عْ ا مَ هَ يلِ مِ ى َتَْ لَ نُي عَ  َُعِ ِِت الَّ  نِ رائِ القَ  ِمْن ِخاَللِ  كَ لِ ، ولَ  الِ عَ ف ْ أْلَ لِ  ةِ ي ِ نِ مَ الزَّ  لةِ اَل الدَّ 

،  نُ مَ الزَّ  ةُ لَ اَل دَ :  هيَ وَ  ةٍ ي ِ عِ رْ ف َ  ٍُ اَل اَل دَ  عِ بَ رْ أَ  ىَل ا  إِ ي ِ لِ اَل دَ َصْرِفيِ ا  يال  لِ َتَْ  ميةِ رِ الكَ  ةِ ورَ يف السُّ  يةِ لِ عْ الفِ  يغِ الص ِ  يلَ لِ َتَْ  يعُ طِ تَ سْ نَ  ولِ دْ يف اجلَ  تَ بَ ث َ 
 اءُ نَ والبِ  ومِ لُ عْ مَ لْ لِ  اءُ نَ البِ )  ةِ ي ِ لِ عْ الفِ  ةِ الَ الَ  ةُ لَ اَل ودَ  ، ةِ يبَ والغِ  ابِ طَ واخلِ  ورِ ضُ الُ  ةُ لَ اَل ، ودَ ( ةِ ايدَ والز ِ  دِ رُّ ََ التَّ ) يدِ ي ِ قْ والت َّ  قِ اَل طْ اإلِ  ةُ لَ اَل ودَ 

 (  ولِ هُ َْ مَ لْ لِ 
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َها ، َوبُ ْنيُة الِفْعِل وََُمانُُه َوْجَهاِن لُِعْمَلٍة ى الََدِث اَل لَ البُ ْنيِة عَ  ةِ لَ يُن َداَل رِ قَ  وَ هْ مٌّ يف الِفْعِل ف َ ٌر ُمهِ صُ ُن ُعنْ لزَّمَ ا: نِ مَ الزَّ  ةُ لَ ََل دَ :وَلا أَ  ين َْفكُّ َعن ْ
َ رَاِكيب ُ َواِحَدٍة ، فاألَفْ َعاُل وبُ ْنيت ُ   لِ وَ دْ ا يف اجلَ مَ كَ   نِ مَ الزَّ  ةِ لَ اَل دَّ وفقا  لِ  ةِ عَ مُ اجلُ  ةِ ورَ يف سُ  الُ عَ ف ْ األَ  ُْ اءَ جَ َها َُ ْفِصُح َعْن َدقَائِِق ََُماِِنَا ، و َها َو

 : و اآلِت حْ ى النَّ لَ عَ 

ُِ رَّ مَ  دُ دَ عَ  لُ عْ الفِ   ةُ وي ِ ئَ مِ الْ  ةُ بَ سْ الن ِ  هِ ودِ رُ وُ  ا
 %39.124 16 ياضِ مَ الْ 
 %41.463 17 عُ اِر ضَ مُ الْ 

 %19.512 8 رُ مْ األَ 
 : اآلِت  جُ تِ نْ ت َ سْ نَ  رِ صْ ا الَ ذَ هَ اْسِتَناَدا  َعَلى و 

ُُ  أْجِلهِ  نْ مِ  تْ ي ِسيقَ ذِ رِض الَّ الغَ  عَ مَ  ةِ عَ مُ اجلُ  ةِ ورَ وُد األفعاِل يف سُ رُ َب وُ اسَ نَ َ َ  ،  ةِ عَ مُ ِة اجلُ اَل يُض على ُشهوِد صَ رِ حْ وهو التَّ ،  اآلاي
  .نيا الدُّ  اعِ تَ لى مَ عَ  هُ نْ صا  مِ رْ حِ  َوَرْدُعه اهَ ن ْ رَف عَ صَ ن انْ ُر مَ جْ ا ، وَُ هَ ودِ هُ شُ  نْ عَ  ُيْشِغلُ  مَّاعَ  هيُ والنَّ 

ُِ  نَّ ُظ أَ حِ اَل ونُ  وهو  ةِ ورَ لسُّ لِ  ي ِ اسِ سَ األَ  ضِ رَ غَ لْ با  لِ اسِ نَ مُ  لُ اَل هْ تِ االسْ  اءَ جَ  ثُ يْ ا حَ هَ دَ عْ ا ب َ مَ لِ  ئة  وطِ مُ  ُْ اءَ جَ  ةِ ورَ  يف السُّ وىَل األُ  اآلاي
 يهِ فِ فَ  الِ بَ قْ تِ واالسْ  الِ ى الَ لَ عَ  لُّ دُ  ََ ِِت الَّ  عِ اِر املضَ  غةِ يَ صِ بِ  يحُ بِ سْ ا التَّ ذَ هَ  اءَ فافْ تُِتَحْت السَّورُة ابلتَّْسِبيِح ، وجَ  ةِ عَ مُ اجلُ  ودِ هُ ى شُ لَ عَ  يضُ رِ حْ التَّ 
َضارِِع  ارِ رَ مْ تِ االسْ  ةُ لَ اَل دَ 

ُ
ِة أَْن َُيَْكى بَِزَمِن الِفْعِل اْلُمَضارِِع ََْسِبيَح أَْهِل ميَ ، َواَنَسَب السِ ياَق يف السُّوَرِة الَكرِ (  فَ عَّلَ )  ةِ يغَ صِ بِ بِزَِمِن امل

ِدِه ؛ ََ ْعرِيَضا  اِبلَِّذيَن ملَْ  ُِ واأَلْرِض ِلَما فيِه ِمْن َداَلَلٍة َعَلى اْسِتمرَاِر هذا التَّْسِبيِح ، َوََتدُّ ا ذَ هَ ف َ   ، (11). يُِتمُّوا َصاَلَة اجلُمَعِة السَّماوا
  . الزمن وهو الال واالستقبال املستمر ثُ يْ حَ  نْ مِ  هُ تُ لَ اَل دَ  هُ لَ  لُ عْ الفِ 

ُِ مَ السَّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  يهُ زِ نْ والت َّ  يحُ بِ سْ وهو التَّ ،  رِ شْ والَ  يدِ دِ الَ  ةِ ورَ سُ  وائلِ يف أَ  ة  قَ رَّ فَ مُ  تْ قدَّمَ ََ  اآليةِ  هذهِ  اِنَ عَ نَّ مَ أَ  ظُ حِ اَل ا نُ نَ ن َّ ا أَ مَ كَ   وا
 الةِ صَ بِ  ويهُ نْ ا الت َّ هَ ن ْ مِ  ضَ رَ أنَّ الغَ : ي ِلمناسبٍة فيها وهي املاضِ أُثَِر ا واهَ ويف سِ  ارعِ املضَ  لُ عْ أُوثَِر الفِ  ةِ ورَ السُّ  هذهِ يف ،لِكنَُّه  ضِ رْ واألَ 
َؤَن ، لِ ِسرَاَعا  وا جُ رَ وخَ  م ،هُ َ َ اَل وا صَ عُ طَ ٍر قَ فَ ن َ بِ  يدَ دِ نْ ، والت َّ  معةِ اجلُ 

َ
يغة االستمرار والتَدد ، صِ ى بِ كَ َيُْ  نْ أَ  بٌ اسِ نَ مُ فَ ْلِعرِي الِت ََتِْمُل امل

سبيح أهل السمواُ واألرض ِبا فيها من داللة على استمرار َسبيحهم ،وَتدده َعريضا  ابلذين مل يتمُّوا صالة اجلمعة  ، (12)َو
ُم مثل هلََّل ،كّب  ، سب ح قال سُ  ةُ لَ اَل ُد هذه الدَّ رِ وََ "، ُن مع الفعل الال ،  اآليةِ  ياقِ سِ لِ  رِ ظَ ، وابلنَّ  (13) " هللاِ  انَ حَ بْ يف للك الو

ُِ  ةِ اركَ الَّ ِبشَ تمُّ إِ ي ال يَ ذِ  الَّ اِن  الثَّ ىَن ، واملعْ  قلِ تَ املسْ   اآليةِ ىَن عْ ا مَ وهذَ ،  زيهِ نْ والت َّ  يحِ بِ سْ تَّ لْ لِ  ةُ وَ عْ وهو الدَّ ، ا هَ ضِ رَ وغَ  ،  ةِ اورَ اجملَ  اآلاي
َ َ  ياقِ الس ِ  ةُ هي ِ أَ  تْ قَ ث َ ب َ ، ومنه ان ْ  الالِ  ياقُ سِ  هُ مُ ت ِ ، وهذا ماَيَُ  معةِ اجلُ  الةِ صَ  ودِ هُ على شُ  ث ِ حَ لْ لِ  ةٌ يئوطِ ا ، فهي ََ ِبَِ ا اِنَِ تِ واقْ   نيِ ي ِ عْ يف 
ياِقيةُ  ةُ اللَ ، وهي الدَّ  ودِ صُ  املقْ ىَن املعْ   ديدِ يف َتَْ  انٍ كَ ِبِ  ةِ هي ِ األَ  نَ مِ  ولِ زُ الن ُّ  بُ بَ وسَ  الَكرميَِة  ةِ ورَ السُّ  مِ اسْ  بنيَ  ةَ العالقَ  نَّ ى أَ سَ نْ ، والن َ  السِ 
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 ضَ عْ ب َ  فُ نِ تَ كْ ي يَ ذِ الَّ  وضِ مُ الغُ  فِ شْ ، وكَ  رآنِ القُ  مِ هْ فَ لِ  يلٍ بِ سَ  ريُ خَ  ولِ زُ الن ُّ  بِ بَ سَ  ةُ فَ رِ عْ مَ ":  يُّ يوطِ السُّ  امُ اإلمِ  ولُ يقُ  امَ ، كَ  اظِ فَ لْ األَ  ةِ لَ اَل دَ 
 ُِ ،  ضٍ عْ ب َ  اقِ نَ عْ ٌذ بَِ بعضها آخِ  المِ الكَ  اءِ زَ جْ ُل أَ عْ جَ  هُ َُ دَ ائِ وفَ :"يُّ شِ كَ ْر الزَّ  ولُ ، و يقُ ( 14) "اوَلَِ زُ ن ُ  بُ بَ سَ  فُ رَ عْ امل ي ُ ا مَ هَ ريِ سِ فْ يف َ َ  اآلاي

  (15) "اءِ زَ جْ األَ  مِ الئِ املتَ  مِ كَ املْ  اءِ نَ البِ  الُ حَ  هُ الُ حَ  يفُ لِ أْ التَّ  ريُ ، ويصِ  اطُ بَ َِ وى االرْ يقَ فَ 

َعَلى ََُماٍن قَ َبَل  لَّ ادَ ي مَ املاضِ :"بِ اجِ الَ  نُ ابْ  هُ رَّفَ ا عَ مَ كَ ،( 16)ُهو َما وِضَع ِلََدٍث َسَبَق  يملاضِ ا :اأَلْصِليِة واملو لَةِ َداَلَلُة الِفْعِل املاِضي 
كما أننا نالحظ يف اآلية الثانية من السورة ، املاِضي وِضَعْت َأْصال  يِف اللَغِة الَعربِيِة لِلَداللِة َعلى املاِضي ،َوِصيَغُة الِفْعلِ ( 17)"كَ نِ ََُما

ِبعناه وداللته املفردة ( بَ َعثَ )اْسُتِهلَّْت اآلية ابلفعِل املاضي  ،  ٢: الجمعة چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ :قوله َعاىل 
أَثَ رُُه  انَ ، وِإْن كَ (فَ َعلَ ) بصيغة البعثَجاَء الِديُث عن وَ الِت َُفيد معىن الصول والتحقق ، فالبعث ثبٌت ُمَتحقٌق كتحقِق املاضي ،

 . ةِ ي ِ رادِ فْ اإِل  هِ تِ يغَ ي يف صِ ابملاضِ  طُ بِ ََ رْ قائما  ، أَمَّا ََُمانُُه فِإنَّه ي َ  لُ ايَ زَ اَل 

ُْ يف السُّورِة ِصيَغةُ  : الجمعة چٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ      چ :يف قولِِه َعاىَل  ( فَاَعلَ )  كما وَرَد

ٌُ مَ د ِ قَ ومُ  ا ََوِطِئةٌ هَ لَ ب ْ وماق َ  ةِ السُّورَ  نَ مِ  ودُ صُ هي املقْ  اهَ دَ ، وهذه اآلية ومابعْ ٩  اءَ جَ  لَ عْ الفِ  نَّ كِ ي ، لَ املاضِ  منِ لزَّ اٌء لِ نَ بِ ( ىدَ انَ )َلا ،و ا
 نْ يا  مِ اسِ سَ وان  أَ كَ مُ  نعُ الِت َصْ  غويةِ الل   ريِ وغَ  غويةِ الل   اصرِ نَ يف العَ  لِ ث ِ مَ املتَ  ي ِ جِ ارِ و اخلَ أَ  لي ِ اخِ الدَّ  ياقِ ىل الس ِ  إِ وان  كُ ُر  دةِ رَ املفْ  هِ تِ لَ اَل دَ لِ  ا  اير غَ مُ 
ُِ كَ مُ   نَّ ُجيعَ ألَ "؛ رطِ للشَّ  فعال   هِ وللك لوقوعِ  تقبالِ على االسْ  اللةِ ىل الدَّ ي إِ املاضِ  لِ عْ الفِ  ةُ لَ اَل دَ  ُْ ريَ غَ َ َ  يثُ ، حَ  صِ يف النَّ  اللةِ الدَّ  وان
ُِ أَ   ِِن ََ رْ ا ُُ لَ إِ  : كَ لِ لَ  ثالُ ، ومِ  رطي ةِ الشَّ  الوقا  ب    إِ بُ سْ مَ  اءَ جَ  ل يف اآليةِ عْ ، والفِ (18)"خالصا   تقبال  سْ ي مُ املاضِ  منَ َُ  َتعلُ  رطِ الشَّ  دوا

 : ويف َقولِهِ ،(افْ َعلْ )اأَلْمرِ َغِة يويف اآليِة نَ ْفِسَها َجاَء َجواُب الشَّرِط ِبصِ  ، انِ مَ الزَّ  نَ ا يُْستَ ْقَبُل مِ ِلمَ  اةُ حَ دَّها النُّ عَ  ةُ رطيِ  لا الشَّ ُأْكرُمَك ، وإِ 

ىل ا إِ مَ هُ اللت ُ دَ  ورَد يف اآليِة ِفْعالن ِبصيغِة الزمِن املاضي وَتو لتْ ،  ١١: الجمعة چڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ   چ
ُِ  ولِ زُ ن ُ  الُ وهو حَ  الالِ  ي املاضِ  لةَ اَل َل دَ وَّ حَ  االْستْقَبالَ ُد الِت َُِفي الشَّرطِ  أَداةِ  ُدُخولِ و  ، ولِ زُ الن ُّ  بِ بَ ادا  على سَ نَ تِ ، وللك اسْ اآلاي

 .الِ  حَ لْ لِ 

  ةِ ي ِ لِ صْ األَ  املضارعِ  لِ عْ الفِ  ةُ لَ اَل دَ 
ُ
يف  لُ صْ واألَ  ارعِ املضَ  ةِ يغَ صِ بِ ( بَ َعَث )  لِ عْ بَعَد الفِ ( ، يُزكِ ي  لِ مُ عَ و ، ي ُ لُ ت ْ ي َ )  عالُ ُْ األفْ اءَ جَ و : وَّلةِ حَ وامل

ىل ي إِ املاضِ  نِ عَ  لُ حوَّ ، وهذا التَّ  ايدِ دِ ، واالُْ  ارِ رَ مْ تِ واالسْ  ارِ كرَ  الت ِ ىَن عْ مَ  هُ نْ مِ  مُ هَ فْ ي ُ  ددُ ََ ، وهذا التَّ  ددُ ََ التَّ و  تقبالُ واالسْ  الُ الَ هو  هِ اللتِ دَ 
 نْ  مِ ي ُُيْىَن ذِ الَّ  ثرَ األَ  بنيَ ،ويُ  ققِ حَ  التَّ ىَن عْ مَ  اوَُ ََ تَ ي َ  نْ أَ  ادَ رَ  أَ رآِن القُ  ياقُ الس ِ فَ  ،  مقصودٍ لِ  اَل ى دَ حَ ملنْ  اءَ جَ  عِ يف هذا املوضِ  ارعِ املضَ 

 َضاَف ِإليها السِ ياقُ ّت أَ يغُة الَّ هذه الص ِ (  لِ مُ عَ و ، يُ زَكِ ي ، ي ُ لُ ت ْ ي َ )  ارعِ املضَ  صيغةِ بِ  دٌ د ِ ََ تَ ومُ  رٌ تمِ سْ ٍق ومُ ابَ  رٌ ث َ وهو أَ ،  ولِ سُ الرَّ  الِ سَ رْ إِ 
والت ََّعلََّم ، أَلنَّ التالوَة ُمستمرٌة  ؛ اهَ هذه األفعاِل واستمرارِ  َتددِ يف هذه اآليِة َجاَء للَداللِة على  (يَ ْفُعُل  )ي، فِبناُء املاضِ  منِ الزَّ  اللةَ دَ 
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ِدٌد  ََ ُدُه يف َُمَ  ارِ رَ مْ تِ واالسْ  دِ دُّ ََ  التَّ اأَفَاَد َمْعىَن م يى السِ ياُق على ََنَِط املاضَ ا ، ولو َجرَ مَ والتزكيُة نِتاٌج َلَُ ، ُمت ارِع الذى ِن املضَ الذي َنَِ
ِث ِلْكُر البعْ  دَ رَ وَ  نيِ اُل يف حِ زَ َ َ اَل ي و ْت يف املاضِ قَ قَ َتََ  هُ لُّمُ عَ َو َ  هُ وَُ اَل تِ ، فَ  ي والَاِضِر واالستقبالِ ِن املفُتوِح يف املاضِ اللَة الزَّمَ ْضَفى دَ أَ 

ضي إِلفَاَدِة اُلصوِل والتَّ 
ُ
َقْد ََ نَ بََّه النُّحاُة ِلَداللِة بِناِء يَ ْفُعُل َعَلى َهَذا الزَّمِن ، ، و يِق املاضِ قُ حَ تَ ٌق كَ قِ حَ تَ ٌت مُ بِ ِق ، فهو ثَ قُ حَ ِبصيغِة امل

ُوَن َعْن الشَّئ الَاِضِر َقْصدا  إِلْحَضارِِه يف الذَّهِن َكأَنَُّه ُمَشاهَ :"اْبُن ِهَشام  الَ قَ  ُوَن َعْن املاِضي واآلِت َكَما يُ َعّبِ  ٌد َحالََة يُ َعّبِ 
   .(19)"َبارِ اإِلخْ 

 ارعِ املضَ  منِ الزَّ  ةِ يغَ صِ بِ  اءَ جَ ،  ٣:الجمعةچ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  :ِمْن َقولِِه ََ َعاىل (واقُ حَ لْ يِ ) لَ عْ الفِ  دُ َنَِ  ةِ ثَ الِ الثَّ  ويف اآليةِ 
 لُ عْ ، والفِ  ةَ ي ِ رفِ الصَّ  ةَ لَ اَل الدَّ  ريِ ُ غَ َ ُ  دْ قَ  قَ واحِ والاَل  نَ ائِ رَ القَ  نَّ كِ ، لَ  الِ بَ قْ تِ واالسْ  الِ ى الَ لَ عَ  لُّ دُ ََ  ارعِ املضَ  ةَ يغَ نَّ صِ أَ  ومٌ لُ عْ و مَ ا هُ ، وكمَ 

 اضِ مَ لْ لِ  هُ نَ مَ َُ  تْ فَ رَ صَ وَ  هُ تْ فَ ن َ وَ  هُ تْ مَ زَ ََ فَ ( ملَّا) هُ تْ قَ ب َ سَ  (21)، َلِْقُتُه َولَِْقُت بِِه ، أَْدرَْكُتُه  واكُ ِر دْ يُ : ىَن عْ ِبِ ( واقُ حَ لْ ي َ )
ُ
،   ارِ بَ خْ اإلِ  انِ مَ زَ بِ  لِ صِ تَ ي امل

م مل يكُ أَ : عِ وقُ  التَّ ىَن عْ مَ  لُ عْ الفِ  بَ سَ تَ اكْ  ثُ يْ حَ  ١١:الحجراتچ ڳ ڳڱ ڱ ڳچ:َعاىل هِ ولِ  قَ ا يِف مَ كَ  وا يف ونُ ي أِنَّ
َِ م وسَ اِنِ مَ َُ   (22)الِفْعِل وانِْتظارِِه ، واْسِتطَالَِة ََُمانِِه َمْقُصورٌة على ََوقُِّع ( َلمَّا: ) ، ويَ ُقوُل املْستْشرُِق برَاجيستاسر( 21)م هُ دَ عْ ب َ  ونَ ئُ ي

 أَ  (امَّ لَ  )ولُ خُ ى دُ ضَ تَ ُث اق ْ يْ ، حَ ْن يَ ْلَحُقوا م ُمْزِمُعوَن أَ ن َّهُ  أَ ىَن املعْ وَ  اِل،الَ  نَ ا قَ ُرَب مِ مَ ٌي لِ فْ هي ن َ فَ    مل يَ ْلَحُقوا بَ ْعُد ،: فاملْعىَن 
َ
 يَّ فِ نْ نَّ امل

ُِ ، فَ بُ ُب الث ُّ قْ رَ ، وُيْشِعُر بَنَّه ُمت َ  مِ لُّ كَ التَّ  نِ مَ ىل َُ إِ  اءِ فَ تِ ُر االنْ مِ تَ سْ ا مُ ِبَِ   ِب النَّ  ةِ الَ سَ رِ  ومُ مُ هي عُ  يف اآليةِ  (لُ عَ فْ ي َ ) ةِ يغَ صِ لِ  يةُ نِ مَ الزَّ  ةُ لَ اَل الدَّ و
 . (23) مِ مَ األُ  يعِ مِ جلَ _ملسو هيلع هللا ىلص _

 يَُكلَُّفوا َِبَْمِل ماِفيها ، وداللةُ : أي   ٥:الجمعة چک     کچ  يف َقولِهِ ( يَ ْفِعل)يِة غِبصِ ِل عْ بَِناُء الفِ  الَكرميةِ السُّورِة  َجاَء يفو 
ا اقْ تَ َرَنْت بِ     لَّْت على املاضِ دَ  يغةَ هذه الص ِ  نَّ كِ لَ  الِ بَ تقْ واالسْ  الِ ارِع الَ املضَ  نِ مَ على َُ  ةِ ي ِ فِ رْ الصَّ  لِ عْ الفِ  ىل الِت َصَرَفْت ََُمَنُه إِ  (ملَْ )ي ؛ألِنَّ

وظَاِهُر َمْذَهِب ِسيَبويِه أَن ََّها ََْدُخُل َعَلى ُمَضارِِع اللْفِظ فَ َتْصِرُف َمْعَناُه :" قالَ فَ  (ملَْ )ل  ِ  يبويهِ سِ  ريفِ عْ على َ َ  ي  ادِ رَ مُ ي ، وَعلََّق  الْ املاضِ 

  .٣: اإلخالص چپ  ڀ   ڀ  ڀ چ  :ََنْو َقولِِه ََ َعاىَل (  24) "اْلُمِضيِإىل 

على اْسِتْمرَاِر َحَدِث  ٩:الجمعة چٿ  ٿ    ٹ  چ  :اقِص يِف َقوِلِه ََ َعاىَل ي النَّ املاضِ  لِ عْ لفِ ُبوُق ابِ ُع املسْ اِر َوَدلَّ الِفْعُل املضَ 
ِة ، َوَََضامَّا الزََّمُن اْسِتْمرَاِر الََدِث ِهي ََماُل اجِلهَ اُل الزََّمِن ، َوَدالَلُة الِعْلِم ، واْسِتْمرَاِر املؤمننَي ِبِعْلِمِهم ، َفَدالَلُة املاضي هي َمََ 

اِضي املْسَتِمِر 
َ
 .املاِضي َوِجَهُة االْسِتْمرَاِر يف اآلية ، َوهَذا يُْطَلُق َعَلْيِه َداَلَلُة امل
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 ، (25)" لِلَدالََلِة َعَلى َأنَّ الََدَث َكاَن ُمْسَتِمرَّا  يف ََُماٍن َمَضى " انَ كَ "َوَقْد ََيِْت بَِناُء يَ ْفُعُل َوََنْوِه َمْسُبوقا  ب    : " يَ ُقوُل السَّاِمر ِاِئي 
رُِكَبْت أَن ََّها اْسِتْعِمَلْت َكِثريا  يِف اللَغِة الَعرَبِيِة َحّتَّ : " ْقِتَاُن للِفْعِل الناِقِص هو لِلتَ ْعِبرِي َعْن َداللٍة ََُمِنيٍة خاصٍَّة ، ويَ ُقوُل أْيَضا  الفَ َهَذا ا

، وَهَذا َحثٌّ للمْؤِمِننَي واَلثُّ أَْمٌر ُيَصاِحَبُه رِْفٌق  (26)"َمَع األَفْ َعاِل اأُلْخَرى لِلَتوصِ ِل ِإىل ُخُصوِصيِ ٍة يِف التَ ْعِبرِي ُمْرََِبطا  بَِزَمٍن َخاصٍ  
ََ ْرِك البيِع ٌوقَت ساِع نِداِء صالِة اجلُ  ( 27) ِإن ُكنتم من أهِل الِعْلِم والتدِبرِي َعِلْمُتم أَنَّ السَّعي : ُمَعِة أي،وَتبيٌب ِإىل نُ ُفوِسِهم على 

 .   البيِع َخرٌي لكم  َتكِ بِ للصَّالِة 

وَهي ِصيَغُة اأَلْمِر ، الِت َعدَّ اْبُن ماِلك  ،٩:الجمعة چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ :ََ َعاىل  يف َقولِهِ : ةِ لَ وَّ واملَ  ةِ ي ِ لِ صْ األَ  رِ مْ األَ  لِ عْ فِ  ةُ لَ اَل دَ 
اأَلْمُر َمْطُلواب  ِبِه ُحُصوُل  انَ ا كَ مَّ لَ :" بقولِِه  تمراِر ِفيهِ االسْ  َلبِ طَ بِ  لَ صَ َْيُصْل ِبطََلِب حُصوِلِه ، وماحَ  املْ على مَ  لُّ ِمْن َأْصَناِفَها مايدُ 

ََ َعاىل  َماملَْ ََيُْصلْ   ١:األحزاب چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :، َوَدواُم َماَحَصَل َكَقوِلِه ََ َعاىل١:المدثر چھ  ھ     چ :َكَقولِِه 

ٌُِم لأَلمِر ، وَقد اليكونُ  علىويف َهَذا الكالِم ََتِْكيٌد ،   (28)"، واْمتَ َنَع اْقِتَانَُه ِبا ُُيْرُِجُه َعْن َلِلك  ُمْستَ ْقَبال   هُ لزَِم َكونُ   أَنَّ االسِتْقَباَل ال
ََُمُن اأَلْمِر ُمْستَ ْقَبٌل يِف َأْكثَِر َحاالَِِه :" رِي االسِتْقَباِل بِقولِه ِر على غَ مْ األَ  اللةَ اس دَ بَّ عَ  نِ سَ الِم حَ نَ ْفَهُم من كَ  نيَ َهَذا الكالُم دقيقا  حِ 

 ا ِإالَّ مَ هُ َيُكواَن للَحاِل أَو االستقباِل ، َفال يَ َتَحدُد أَلي من ْ ِها ِإمَّا َأْن  ِصيَغَِت يَ ْفُعُل وافْ َعْل وََنووأَنَّ ..:" سَّان وقَاَل متام حَ  (29)" 
املْشُي مشُي اجِلدِ  والطََلِب ، وللك إلا كان يف عبودي ِة فاملقصود ِإْظَهاُر العبودي ِِة ، كما "  السَّعي  اِن عَ مَ  َوِمنْ (  31)" رينِة السِ ياقِ قَ بِ 

ُِ نُ ََ ُقوُل يف القُ  ُِ األَْمِر أَن ََّها ِصيَغٌة ََْسَتْدِعي الِفْعَل أَو َقوٌل يُ ْنِبُئ َعنِ ، ى ،وََنِْفُد  عَ سْ نَ  وإِليكَ "  ( 31)  و اْسِتْدَعاِء الِفْعِل  َوِمْن َداَلال
املْأُموُر بِِه  ُه املْأُموُر بِِه ُسِ ي، وَكَذِلَك َقرَر اْبُن فَاِرس أَنَّ اأَلْمَر ِعْنَد الَعَرِب َما ِإَلا ملَْ يَ ْفَعلْ  (32)"ِمْن ِجَهِة الَغرِي َعلى ِجَهِة االْسِتْعالِء 

چ  ٺ  ٺچ :وقولِِه ، الوُجوِب ؛ألَنَُّه ِمَن اأَلْعَلى ِإىل اأَلْدََن  وَكَذِلَك َدالَلةُ  َوَهِذِه َداللَُتُه ِعْنَد اأُلُصولِينَي ،  (33)" َعاِصيا  

ْصَدَر ِمْن : " ، قَاَل اخلَِليُل َوَلْر ِفْعُل أَْمٍر  ملَْ يَرِْد َلُه َماٍض   ،  ٩:الجمعة
َ
اِضي ، َواْستَ ْعَمَلْتُه " يََذرُ " والَعَرُب َقْد أََماََْت امل

َ
َوالِفْعَل امل

ْصَدَر قَاُلوا 
َ
ََ رْكا  َأي:يف الَاِضِر واأَلْمِر ، فَِإَلا أَرَاُدوا امل اَء َعَلى َأْصِل َدالَلَِتِه وهي اْسِتْدَعاُء الِفْعِل وهو َواأَلْمُر هنا جَ (  34) "اَْرْكُه : َلْره 

َ رْ أْمٌر ابلْتِك َوَقَت النِ َداِء الذي يُ رَاُد به األ سلوُب أهو ََُمُن الَاِل واالْسِتْقَباِل َجَلَبُه  ِك البيعِ َلاُن ، فالَتزاُمُن َبني النِ داِء َلَصالِة اجلُْمَعِة َو
، َوَهَذا ََشريَع ُحرمِة البيع يف َهذا الزَّمن  يف اآليِة ،َفَداللُة الزَّمِن يف بُنيِة األَفْ َعاِل يف اآلية والسِ ياِق الواردِة فيه َيددُ  الشَّرِط الوارِدُ 

َفسِ ُروَن ِبَقوَِلم 
ُ
ا:" ماأَوَرَدُه امل ، وجاء اأَلْمُر بتِك البيع بعد األمِر ابلسَّعي الِذي ُهو ُمخُّ  (35)" لان الثان ََيُْرُم البيُع ِعنَد األ َوِإَنَّ

 .الِعَباَدِة 
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رُِّد والز ايدِة ِقسماِن  :(ايدةِ الز ِ  )قييِد والتَّ ( دِ جر  التَّ )  القِ اَلطْ  َللةُ دَ  : اثنياا  َُمرٌَّد ومزِيٌد ، والِفْعُل : الِفْعُل من حيُث التََّ
َرَُّد هو ُكلُّ ِفْعٍل َكاَنْت َأْحرُُفُه َأْصِليَّة  ، وال َيْسُقُط َأَحُدَها يف ََْصرِيِف الِفْعِل ِإالَّ لِِعلٍَّة 

ُ
وَيُكوُن ُثالثِيا  أو ُراَبِعيا  َُمَرَّدا   (36)ََْصرِيِفيٍَّة امل

زِيُد 
َ
ُِيَد َعلى َأْحرُِفِه اأَلْصِليَِّة َحْرٌف أَْو َأْكثَ رُ : ، أَمَّا الِفْعُل امل َويُكوُن ُثالثِيا  َمزِيدا  أَْو ُراَبِعيا  َمزِيدا   ،لَِغَرٍض ِمَن اأَلْغَرِض  فهو ُكلُّ ِفْعٍل 

رَِّد بِتَ َبايِن ِصيِغِه ، و َتِلَفٌة ، وِلُكلِ  ِمن ُْهما ِصيٌغ مُْ   َ ُ
َمْلُحوٌظ ، يَ تَ َبنُي ِمْن ِخالِل اجلََداوِل اإِلْحَصائِيَِّة السَّابَِقِة أَنَّ ُوُروَد الفعِل الثُّالثي امل

ُوِل َمَعانِيِه َوَقْد اْحَتلَّ  َُ أَْعَدُل اأُلُصوِل َتَميُز بِِه ِخفَُّة " َقْد ُعدَّ يف االْسِتْعَماِل اللغويِ  وَ ، وَكثْ َرِتِا بَِناُؤُه الصََّداَرَة يف التَّواَُِر  خِلِفَِّتِه و
يِعَها ؛ أَلنَّ اْعَلْم َأنَّ اَبَب فَ َعل خِلِفَِّتِه ملَْ َُيَْتص ِبَْعىن  " : يَ ُقوُل الرَِّضي االْستَ ْراَبِليُّ ، و  (37)"اَلكاَلمِ  َعاِن َبْل اْستُ ْعِمَل يف ُجَِ

َ
 ِمَن امل

رَِّد   (38)"الَلْفَظ ِإَلا َخفَّ َكثُ َر اْسِتْعَماُلُه واََسَع التَّصرُُّف فيِه  ََ ُ
بنسَبِة َوَصَلْت ستنَي وَما َوَرَد يف ُسورِة اجلَُمَعِة لِِبَناِء الفْعِل الثُّالِثي امل

وَهَذا اجلدوُل يُؤِكُد للك اْستْعَماال   َأْكثَ رَ  (فَ َعلَ )وا بَِناَء جعل يُؤِكُد َماَله َب إِليه الصَّْرِفُيوَن الُقَدَماُء َوامْلَدثُوَن ِحنيَ % 61يف املئِة 
رَُّد أَْربَع ََ ُ

زيُد  ا  حيُث َوَرَد الفعُل الثُّالِثي امل
َ
ُِن ، َمرَّة   ةَعشرَ  ستَّ وعْشرِيَن َمرَّة  بيَنَما الفعُل امل َقَصُب السَّْبِق يف  (فَ َعلَ )وََكاَن ِلو

ُِن  ُِن  (َفِعلَ )االْستْعَماِل َعْن َو   . َأْسَهُل من االستعالِء يف َغريهِ   (فَ َعلَ )اِل يف بَِنْاِء ِتفَ ولعلَّ حالَة االسْ ،  (فَ ُعلَ )وو

ُِ مَ  دُ دَ عَ  لِ عْ الفِ  وعُ نَ   ةِ وي ِ املئَ  ةُ بَ سْ النَّ  هِ وُرودِ  رَّا
 %65.85 27 َُمَرَّدٌ 

 %34.15 14 يدٌ زِ مَ 
رََّدِة  : ةِ ورَ يف السُّ  هُ لتُ اَل ودَ  اجملرَّدُ  ي ِ الثِ الثُّ  لِ عْ الفِ  يغُ صِ   ََ ُ

ٍُ شّت والتكيب يف حاِل ِإْفر أبِْنيُة األَفْ َعاِل الثُّالثِيِ ِة امل ِاِدها ََتْتِمُل َدالال
َتَكلِ ِم ِإىل ِإْحَدى 

ُ
ِدها وَعْزَِلا َعِن اَحاَل ِإفْ رَ  صِ يغُ َهِذِه الدالالُ الِت ََتَْتِمُلها الوالعالقاُ السياقية هي الِت ََْكِشُف َعِن َقْصِد امل

ٍُ ُمَْتِلَفٍة و ، السِ ياِق  رَِّد ِلَدالال ََ ُ
َُ ْعَرُف ابلداللِة الصِ يِغيِ ةِ ََتْرُُج ِصيُغ الِفْعِل الثُّالِثيِ  امل أي  وُمتَ َعِدَدٍة َيْصُعُب َحْصُرَها ِلَكثْ َرِِتَا وهي ما

ياِقيِ ة وهي الداللة أو املعىن الذي َُ َعيُنه القرينة اللفظية أو الالية ، وهو االِلذا َسنَ ْقِصُر  داللة الصيغة ُمن َْفرِدة   هتمام على الداللة السِ 
 نْ ُه مِ ا لَ ورِة ِلمَ  السُّ اال  يف مَ عْ تِ ُر اسْ ث َ كْ اُء أَ نَ ا البِ ذَ وهَ ، (يَ ْفَعلُ  ،فَ َعلَ ) اءِ نَ بِ  نْ مِ  (بَ َعثَ ) ، وللك ألنَّ الصِ يغةَ (39)معىن الفعِل يف السِ ياِق 

ياُق فَ   ٢:الجمعة چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچٹ ٹ ،ريٍة ثِ اٍن كَ عَ مَ  ،  الِ عَ ف ْ األَ  اِن عَ مَ  يدِ دِ َحَاِضرا ِ يف َتَْ َكاَن السِ 
       بَعثَ لِ   اللغوي ِ ىَن املعْ فَ  ةِ افَ اللطَ  يف ايةٌ غَ  لِ عْ هذا الفِ  ابُ خَ تِ وانْ  ، َسلَ  أَرْ ىَن عْ ِبَِ َجاَء اآلية َ  هُ يهَ وجِ ، وََ  يءِ الشَّ  ْصُل البَ ْعِث ِإَثرةُ أَ فَ 

ََ َعاىَل  ََ ُقوُل َوالبَ ْعُث ِإَثرُة ابَ ،  ١٠٣: األعراف چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ:اإلرَساُل َكَقولِِه  بَ َعْثُت : رٍِك أَْو قَاِعٍد 
ٍُ لفَ تَ ْلَحُظ من  (41)"ْحياُء ِمَن هللِا للَموََى والبَ ْعُث اإلِ الَبِعرَي فَانْ بَ َعْث أثَ ْرَُُه فَ ثَاَر ،  والسِ ياُق هو الذي  الصِ يغةِ  َِلَِذه ِعدَّة   لك دالال

، وقد َدخلت  . ِِبالف الداللة الصِ يِغيِ ة الِت ََظَهر يف الصِ يغة من َْفرِدة َوَهِذِه داللة ِسياِقية  أْضَفى عليها َمْعىن  َُمَددا  وهو اإِلْرَسالُ 
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قرائن معَمية ولفظيِ ة أضافت معان ودالالُ أُخرى للفعِل املاضي مفادها أَنَّ البعث معناه اإلرسال ،وليس اإلحياُء والنشور ، أو 

: منها  معانٍ  عدَّة ، فالبعث يف املعَم له ٥٥:البقرة چۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ چ: اإليقاُظ ، كما يف قوله َعاىل 
، لكنَّ  (41)اإلرسال ،والبعث من القبور ، وبعثت البعري أرسلته وحللت عقاله، وبعثه من نومه نبَّهه ، ويوم البعث ،يوم القيامة 

يف ( رسوال) ، ولفظة  ل اإلرسالُ ب، فلم يدل على اإليقاظ ، وال اإلحياء   حدد مدلول اللفظ والقرائن اللفظية فيها سياق اآلية
   .اآلية حددُ داللة البعث على اإلرسال الغريه 

ُْ اَلَْمَزُة يف أَو لِِه ، َفَصاَر  :( أَفْ َعلَ )ِصيَغُة :داللة األَفعال املزيدة  ُِيَد بَِفْتِح أَوَّلِِه وَثلِِثِه ( أَفْ َعلَ )ويَ ْعِن َهَذا الِبَناُء ُكلَّ ِفْعٍل ُثالِثيٍ  َُمَرٍَّد 
َضارُِع ِمْنُه  ةِ يوِن َثنِيِه ، َويَ َتَميُز َعْن اَبِقي األَبْنِ وُسكُ 

ُ
زِيَدِة ِبَنَّ َهْزَََُه لِْلَقْطِع ، وامل

َ
ِمَن الصِ يِغ الِت ََتِْت ( أَفْ َعلَ )،وَوُُْن ( يُ ْفِعلُ )امل

ِمْن ِخالِل ِإْحَصاِء ماوَرَد ِمَن األَفَعاِل يف السُّورِة الكرميِة ِمْن حيُث ََترُّدَها ، و  َأْشَهُرَها الت َّْعِديُة والصَّريُوَرُة ودالالُ كثرية   أَلْغرَاضٍ 
فاملطلقُة َأكثُر استعماال  يف السُّورِة ، ( املزيدة) واملقيَّدةِ ( اجملردة)ٌع بني استعماِل األفعاِل املطلقِة اسِ شَ  ونَ والز ايدة ِفيَها َُالِحُظ أَنَّ البَ 

تنوُع هذه الدالالُ وفقا  للسياِق الواردِة وللك ِلما َلذ ٍُ متلفٍة  ِلكثرِتا َصُعَب على الصَّرفيني إْحَصاؤها ، َو ه الصيِغ من دالال
ُْ يف الِفْعِل : يف السورة الكرمية   ( فْ َعلَ أ)داللة َ ف ،فيه   أي لصريورة ماهو فاعل أفعل للَداَلَلِة على َصريُورِة الَفاِعلِ  (آَمنَ ) َوَرَد

ْشَتِق ِمْنُه الِفْعَل شيءٍ  َصاِحبَ 
ُ
ْعىَن امل

َ
ُِِم ِمثْ  (42)" ،ُهو اْسُم امل َأي صاَر ( آَمَن )ُل َوََرُِد َهِذِه الدَّالَلُة يف هذا الوُِْن مع الِفْعِل الال

 .ُمْؤِمنا  

َُُم َعْنُه الَفوَُ َأي َصاَر ِإىل الَفاَلحِ ( يُ ْفِعلُ )وُمَضارُِعُه  (أَفْ َلحَ ) الِفْعِل و  ارَِة  َمْن مل يَ ْنَشِغلْ  والَفالُح يَ ْن ََ َعْن َصالِة اجلُْمَعِة ابللهو والتِ 
فَ َلْحُت : ،فاأَلوَُّل  وبَ َقاءٍ  اآلخر على َفوٍُ  على َشق ِ  الفاُء والالُم والاُء َأْصالِن َصحيحاِن ،َأحُدها يدلُّ :"،قاَل ابُن فَارس

َقطََعُه ، : فَ َلَح الَِديُد ِبَْعىَن : ، يُ َقاُل والفْعُل الثالثي َْيِت ُمتَ َعِداي  ( 43)"  البَ َقاُء والفوُُ :واأَلْصُل الثان الَفالحُ ... َشَقْقتَ َها :اأَلْرضَ 
ُِماَ ، يُ َقاُل ( أَفْ َعَل )َوََيِْت على وُِْن  َُ َكأَنَُّه َصاَر ِإىل الَفالِح ، وِِبَِذِه الداللِة جاَء يف ُسورِة اجلُمَعِة ،وأَفْ َلَح أَفْ َلَح الرَّجُ : ال ُل ظََفَر وفَا

،  ريورةِ ِة على الصَّ الل، وليَس َُمَوَّال  ِمْن فَ َلَح ِبَْعىَن َشقَّ أَو َقَطَع ، وَُيَْتَمُل أَْن َيُكوَن َنِظرَي أَْيَسَر وَأالم يف الدَّ  (أَفْ َعلِ )ِمَّا يُ ب ْىَن على 
ُم َعْنُه الَفوُُ  ؛أَلنَّ ِلْكرَ ابلفوُِ ( حَ لَ أَف ْ )وِسياُق اآليِة َحدَد َمْدُلوَل  َُ   .  هللِا يَ ْن

ٿ  ٿ  ٹ  چ  ١:الجمعةچ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ : اىَل عَ َ َ  هِ ولِ ى يف قَ طَ عْ أَ :  ىَن عْ هو ِبَِ فَ  ملد ِ ابِ  (ىآتَ ) لُ عْ ا الفِ مَّ أَ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  چ   ٢٧٧:البقرة چڳ     ڳ  ڳ   ڳچ  ٧:البقرة چٹ 

ُِن أَفْ َعل َأْصُلُه (44)" ، ايُآلا نَ مِ  كَ لِ لَ  ريِ ويف غَ  ، ٢٢٩:البقرة چۇ أُْبِدَلْت اَلْمَزُة الثانيُة أَلِفا  ِلُسُكوِِنَا ( ىََ أْ أَ  )وآَى على و
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ا  ، ومَ اءُ طَ عْ إلِ ا:  اهُ نَ عْ فمَ  ملد ِ ابِ ( آَى) نْ مِ  هللاِ  ابِ تَ ا يف كِ مَ  لُّ كُ :" ِبَقولِهِ ( . ىى و آََ ََ أَ  ) نيَ بَ  ويهِ الَ خَ  ابنُ  قَ رَّ وف َ ( 45)"َلَها َما قَ ب ْ  واْنِفَتاحِ 

م هُ ذَ خَ أَ : ي أَ  ،٢:الحشرچ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭچ  : اىَل عَ َ َ  هُ ولَ قَ  الَّ إِ  اجملئِ  نَ ، فهو مِ رِ صْ لقَ ابِ ( ىََ أَ ) نْ مِ  يهِ فِ  انَ كَ 

ٻ  ٻ  پ  چ  :اىَل َعَ  هُ ولُ وقَ  ،ا ا ِبَِ ينَ اَُ جَ : ١٧: األنبياءچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ڄ  ڄ  چ : هُ ولُ وقَ ،

 ريناهمأَ : ي أَ  ، ٢١١:البقرةچ پ  پ
، واإِليَتاءُ (  47) ى يُ ْؤِت إِيَتاء  آََ : اإِلْعطَاُء ََ ُقوُل : اإليتاُء : وقَاَل ابُن فَارس  ،(46)

ٻ ٻ  پ  پ  چ  اىَل عَ َ َ  هِ ولِ قَ  اللةِ دَ م، بِ اهُ ينَ رَ أَ :  ىَن عْ ِبِ ( ماهُ ينَ آََ ) اءَ وجَ (48)أَْعط اُه  :َأي وآاتُه إِيتاء   ت إِيتاء  ااإِلْعطَاُء ، آَى يُ ؤْ 

 امِ مَ الغَ  ظليلُ ، وََ رِ حْ البَ  قُ لْ ، وف َ يةٌ ا حَ صَ العَ  بُ لْ ، وق َ اءِ يضَ البَ  اليدِ  لُ ثْ ، مِ ة  حَ اضِ وَ  ة  رَ اهِ ظَ  ة  ََّ حُ " تْ انَ ل كَ إِ ، ٢١١:البقرةچ پ
يف سورة ووجوِد الفْعِل يف سياِقِه  ،يانِ والعَ  رِ ظَ والنَّ  ؤيةِ وي على الرُّ طَ نْ وي َ  رَ صَ ي البَ عِ رْ ت َ سْ ِما يَ (  49) ((وى لْ والسَّ  املن ِ  الُ زَ ن ْ إِ عليهم، و 

عليمِ متث ََّلْت يف بَ ْعِث ، والَِِّت هللاُ ِمْن نَِعٍم َوِجُب التسِبيَح  الََكرَ مَ َمَع وافَق ت،  ي اجلمعة  زَِّكيِتهم ، وََ الرَُّسوِل ،َو م هِ هريِ طْ ُهم اآلايُ ، َو
ِل ِمْن عْ الفِ  اللةُ دَ  ُْ دَ حدَ فتَ  ،َعطَاُؤُه : ُل هللاِ ضْ ، وفَ هللِا يُ ْعِطيِه َمْن َيَشاُء  لُ ضْ أَعطاها هللُا لألميني ، أو هي نِْعَمُة اإِلسالِم وفَ  الِت ،

    .  سياِقِه 

ٍُ رَّ مَ  يف السُّورِة َسْبعَ هذا الِبَناُء  َوَردَ  : (فَ عَّلَ )ِصيَغُة  ُِيَد ِفيِه ََضِعيُف عْ الِبَناُء الثَّاِن من أَبِْنيِة الفِ  ووه،  ا ِل الثُّالِثي املزِيِد َِبَْرٍف ، وَقْد 
ٌُ ( يُ َفعِ ُل )الَعنِي ، َمَع فَ ْتِح أَوَّلِِه وَثلِِثِه ، وَْيِت ُمَضارُِعُه على َوُِْن  َها ، وَلُه َدالال  :َعِديَدٌة نَْذُكُر ِمن ْ

َباَلَغةِ الَة َداَل 
ُ
َُ َكثْ رََة الَعَمِل قُ ْلَت :" ِلَقوِل ِسيَبويِه  الِفْعِل َأي الََدثِ  على ُمْسَتوى ِثرِ والتَّكْ  مل َكسَّْرََُه : َكَسْرََ َها َوَقطَْعتَ َها ، فِإَلا أََرْد
ََْت اإِلِبُل ، َوَقْد َيُكوُن على َمو ِ : الِفْعِل على َفواِعَل َكِثريٍة ِمْثلالَلِة على وُقوِع الَفاِعِل لِلدَّ َوَقْد َيُكوُن على ُمْسَتوى ، ( 51)"َوَقطَّْعَتُه 

ْفُعوِل لِلَدالََلِة على وُقوِع الِفْعِل على َمَفاِعيَل َكِثريَةٍ 
َ
                                 . (51) َمْسَتوى امل

 .                                                    َكَشرََّق الُغاَلُم َأي اَتَََّه ََنَْو الشَّْرِق : التَّوِجيِه ََنْو الشِ يء  داَلَلةُ  

َ : على َمْعىَن ََ َفعََّل ََنْو الَداَلَلةُ  َ الشَّيَء فَ تَ بَ نيَّ  .                                                                      (52)بَ نيَّ

ُُ َلُه اِبلسُّْقيا َسقَ : على الدَُّعاِء ََنْو  الَدالَلةُ                                                                           (53)يُت ُفاَلان  َأي َدَعو

 .                              ( 54)على اْخِتَصاِر الشَّيِء َكَأمََّن اْخِتَصاُر آِمني ، َوَسبََّح اْخِتَصاُر ُسْبَحاَن اَّللَِّ  الَداَللةُ 

                 .                                                           (55)وقَ عَّدَُُه قَ وَّْمُت َُيدا  :على الت َّْعِديِة ََنْو الَداَللةُ 



 

  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 0202/  يوليو/  واألربعون  العدد الثامن

 
 

16 

 جامعة بنغازي   

 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 

 

 

   University of Benghazi 

Faculty of Education Almarj 

اَلَلةُ  َُاَلةِ  الدَّ َها الَقَذى : ََنْو  على اإِل َُْلُت َعن ْ َنُه َأي َأ ْيُت َعي ْ                                                                              (56)َقذَّ

َها يِف سُ  اْعَلْم أَنَّ فَ عَّْلَت َأْكثَ ُر ما َيُكوُن لَِتْكرِيِر : " يُقوُل ابُن ِجِنِ  ،  لٌة على اْخِتَصارٍ اَل وِفيِه دَ  (ُيَسبِ حُ )اجلُْمَعِة الِفْعُل  ةِ ورَ وَقْد َوَرَد من ْ
 ُُ َا َُتّْبُ أَنَّ هذا الِفْعلَ . الِفْعِل ََنْو َقطَّعُت وََكسَّر  كَ لِ ُد ِِبا لَ َتَِيُء واليُ رَا دْ على ََطَاوِل الزَّماِن ،وقَ  َوَقَع ِمْنَك َشيئا  بَ ْعَد َشيءٍ  ِإَن 

ُيدا  ،وهي على ضِ : وَنَْ  ْنزَِل وَمسَّيتُه ،وكلَّمُت 
َ
ُُ وَقطَّعُت ،وغَ :وَنَْ  ي  دِ عَ ت َ مُ الْ فَ  ،دٍ عَ ت َ مُ  ريِ ٍد ،وغَ عَ ت َ مُ  :نيِ بَ رْ َصبَّْحُت امل  ريُ َكسَّر

َها َحْرفا  ، فَ ْهَو ُعْنصُر اْستْقرَاٍر يف الصِ يَغِة الِفْعِليِة الَعرَبِيِة ِمْن َحيُث َكون ُ ولِْلَعنِي َأهَّيٌة َكِبريٌة يِف  ، (57)"لََّلُت َسبَّحُت وهَ :وَنَْ  ي  دِ عَ ت َ مُ الْ 
وِفيِه ،  الَكرميَةِ  يف السُّورةِ  يفٌ عِ ضْ وفيه ََ  ( َعلَّمَ )، َكما َوَرَد الِفْعُل  (58)َها َفهي مُتَثِ ُل ُعنصَر التََّميُِّز يف الصِ يَغِة الصِ يَغِة ِمْن َحيُث َحرََكت ُ 

َُاَدُه ِعْلما  مَل يَ ْعَلمْ  ؛ال ََتُوُل ُدوَن أَْن يُ َعلِ َمُهم  لَّمَ وسَ  يهِ لَ عَ  ى هللاُ لَّ مَّيَة الرَُّسوِل صَ رَِسالٌة بَنَّ أُ  ، وفيهِ  يةِ دِ عْ ت َ لْ َداَللٌة لِ  ، ُه ِمْن قَ ْبُل أَلنَّ هللاَ 
ِما :" السَّامرَّائي   ى التدرُِّج ، يقولُ لَ عَ  دلُّ ايَ مَ  يهِ فِ  اءِ نَ يف البِ  يفُ عِ ضْ ، وهذا التَّ  ْن يُ ْعَلُم من قَ ْبُل كُ امل يَ ٌم  مَ لَّ عَ َ َ َفُكلُّ ِعْلٍم َُيَصَُّل فهو 

ُنِ كُ يَ  درُِّج التَّ  نَ مِ ( هميُ َعلِ مُ )ي فِ ، فَ   ( 59)"  يئا  شَ يئا  فَ وِث شَ دُ ي الُ يُ ْؤََى بِه يف اللغِة للداللِة على التدرُِّج أَ  قدْ ( يتفعَّل) وُن على و

بالغَ ىَن عْ ُف َأَضاَف مَ ي ِ عِ ضْ التَّ و يف َغريِه ،  اليسَ مَ 
ُ
ڳ  ڳ         چ   :اىَل عَ َ َ  هِ قولِ يف ِسياِق  (َكذَّبَ )ظِ َف الِفْعُل وَ  كِ ، وَكذلِ رِي ثِ كْ والتَّ  ةِ  امل

َ َحاَل الكَ   ٥:الجمعةچ ڳ  ڱ        ڱ  ڱ َوقد اْختَ َلَفْت   ( 61)اِفريَن ؛ ألَن َُّهم يَ َتَكلَُّموَن ِبَا ُهو ِإفْ َرٌط يف الَكِذِب لِيُ بَ نيِ 
اَلَلِة اخلَاصَّةِ ِمَن الدَّاَلَلِة العَ  اِبْخِتاَلِف السِ ياِق الذي وَرَدَة ِفيِه ، فَانْ تَ َقلَ  َدالاَلَُُه الصَّْرِفيِ ةُ   َكَفُروا ِلَذِلَك ُعدِ ي َِبَرِف ِبَْعىَن  امَِّة ِإىل الدَّ

 .اجلرِ  الباُء 

الز ايدُة يف    ٨:الجمعة چۇئ  چ   :نَ بَّأَ يف قولِِه َعاىل اِن عَ مَ  نْ ومِ ( نَ بَّأَ  َحََّل ،)  الت َّْعِديِة ِلألَفْ َعاِل ىَن ُف َمعْ ْضِعي ِ كما َأض اَف التَّ 
َبالََغِة والتْكِثرِي  التَّ 

ُ
 .فصيِل واإلْطَناِب َفْضال  عِن امل

َشارََكةِ لَ ُة عَ لَ اَل الدَّ هو املْشُهوُر يف هِذِه الصِ يَغِة ،  ة  دَ  َُمدَ اِن عَ أوَرَد َلا ُعلماُء الصَّرِف مَ قد  (:فَاَعلَ )ِصيغة  
ُ
، قَاَل  دِ ، واجملرَّ  ى امل

 ِعيشِ يَ  نُ ، َولََكَر َلا ابْ  (61) "هماكاَن ِمْنَك إِليِه ِحنَي قُ ْلَت فَاَعْلتُ  ُه فَ َقد َكاَن ِمْن َغرِيَك إِليك ِمْثلُ فَاَعْلتُ اْعَلْم أَنََّك ِإَلا قُ ْلَت : "ويهِ يبَ سِ 
 َِت يغَ صِ كَ   هُ لُ ا َأصْ لَ  يءِ َجْعُل الشَّ ) لِ عْ  اجلَ ىَن عْ ومَ عَّل ل وف َ عَ ف ْ  أَ ىَن عْ مَ عليها  ادَ وَُ  الاجبِ  ،ولََكرها ابنُ ( 62) واجملرَّدُ  ا املشاركةُ هُ  نيِ عنيمَ 
بصيغة ى دَ انَ  لُ عْ الفِ  دَ ورَ  دْ قَ وَ   ( 64) " فَ َعلَ ىَن عْ ومَ ،  فعَّل ىَن عْ ومَ ،  واملواالةُ  يها املشاركةُ انِ عَ مَ  نْ مِ  ":وياَل مْ وقاَل الَ ( 63)(عَّلل وف َ عَ أَف ْ 

ََ َعاىَل  نْ مِ  معةِ اجلُ  ةِ ورَ يف سُ مامل يسمَّ فاعله  ُِ ،قَاَل الرَّاِغُب النِ َداُء ُهو الدُّعاُء    ٩:الجمعة چٻ ٻچ :قولِِه  :" ِبَْرَفِع اأَلْصوا
ََرَِّد ، ُ

ُِ امل ُِ وُظُهورِِه ، ُوَقْد يُ َقاُل َلِلَك لِْلصَّو ْعُروَفِة ونَِداُء الصَّالِة يف الشَّرِْع ابألَْلَفاِظ .....النِ َداُء َرْفُع الصَّو
َ
، وَلْفُظ النِ َداِء (  65)"امل

َعاِن َجاَء ُمتواِفقا  وُمتَ َناِسبا  َمَع ِسياِق اآليِة ِلَما 
َ
  ُِ    اِفيِه ِمْن ََذِكرٍي ِبَذِلَك اليوم الذي ََْكثُ ُر ِفيِه النِ َداءُدوَن َغريِِه ِمَن امل
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َغَة ال ََتِْت ِإالَّ لِلُمطَاَوَعِة بِزايَدِة َسابَِقَِت اَلَْمزَِة والنُّوِن َعلى البُ ْنيِة اأَلْصِليِ ِة َأُْجََع ُعَلَماِء الصَّْرِف َعلى أَنَّ َهِذِه الصِ ي:(انْ َفَعلَ )غة يصِ 
 َوُسِ يْت َهِذِه األَفْ َعاُل ابلِعالِجيِة ِنْسَبة  ِإىل الِعالِج وهو الَعَمُل الذي َيُكوُن ِفيِه َحرََكٌة ِحسِ يِ ٌة ( 67)،وََُكوُن يِف األَفْ َعاِل الِعالِجيِة ( 66)

بَ ر ِدُ ، ولََكَر 
ُ
طَاَوَعِة ، فَتُكوُن ِفْعال  لِلَفاِعِل َعلى الَقيَقِة ََنْو امل

ُ
على ِفْعَلِتِه  َلَق َعْبُدهللِا وليسَ انطَ : َأنَّ ِصيَغَة انْ َفَعَل َقْد ََُكوُن ِلَغرِي امل

ُْ َهِذِه الصِ يغُة   (69 ).، َولََكَر بَ ْعُضُهم أَن ََّها ُمطَاوُع أَفْ َعَل أَْطَلْقُتُه فَاْنطََلَق  ( 68)  چچ  ڇ چ  :يف قوله َعاىلِ وجاَء

طَاوعِة َأي ِبَْعىَن اْنطََلَق َكَما ََ َفرَّقَ  ُمطَاوُع َفضَُّه ِإْل فَ ر َقُه ، َوَغَلَب ِإْطاَلقُهُ : واالْنِفَضاُض ، ١١:الجمعة
ُ
(71) َعلى َغرِي َمْعىَن امل

چ     

 .١٥٩: آل عمرانچ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

َها َُْستَ ْعَمُل هذه الصِ يَغُة للدَّ : (ََ َفعََّل ) ِصيَغُة  نُِّب ، والت َّْرِك ، :اللِة على َمَعاٍن ُمَْتِلَفٍة ِمن ْ ََ َاُل ، والتََّكلُِّف ، والتَّ ُمطَاوَعُة فَ عََّل ، واالَتِ 
َرَِّد 

ُ
ُْ هذه الصَّيغُة يف السُّورِة ِبَْعىَن ُمطَاوعِة فَ عََّل ( 71)والتَّدرِيِج ، وَصريُوَرِة الشيء لَِعَدِم وُجوِدِه يف امل طاوعُة نفي َتثرِي ، ووَرد

ُ
، وامل

 .  ٧: الجمعة چۇ  ۇ      ۆ  چ       :وللك يف قوله َعاىلَأي املطاوعة للتعديِة ، ( 72)الَغرِي 

َاِل ، ومعىن اجملرَِّد ، ومعىن التصرُِّف والطلِب واالجتهاِد ِبنزلِة االضطراِب ،  لََكَر ِسيبويِه أَْمِثَلة  على : (افْ تَ َعلَ )ِصيغُة   معىن االَتِ 
اِل والزايدِة على معناُه ، وَأَضاَف ََلَا  (73)ومعىن ََ َفعََّل َِلذه الصِ يَغِة  ا َْتِت للمطاوعِة ، وِبعىن فَاَعَل ، واالَتِ  ، ولََكَر ابُن يَِعيش أِنَّ

 
ُ
ََر ِد معىن امل

 چڦ  ڦ  ڦچ   دِ يف السُّورِة ِبعىن اجملرَّ  ، وجاءَ ، وهذا املعىن هو الغاِلُب على هذه الصِ يغِة ( 74)

  ١٠:الجمعة چڤ ڤ ڤچ :هِ قولِ يف  املطاوعِة ِبعىَن  هذا البناءُ ، ووَرَد ١٠:الجمعة

ُد َضِمرَي  الدالليةُ  َْيِت َِبََسِب َأِهيِتَها ِمْن َحيُث الُقوةُ ِإنَّ ََ ْرَِيَب الضََّمائِِر يف الَعرَبِيِة :اثلثاا دَللة احلضور والغيبة  ، ِلَذِلَك َنَِ
ما  على َضِمرَي الِغيبِة ، ويَ تَ َقدَُّم ض ِمريُ  ِيبِ  اخِلطَاِب ُمتَ َقدِ  ْعَنوي َِلَذا الَت

َ
َتَكلِ ِم َعليِهَما ، ونَ ْلَتِمُس االْنِعَكاَس امل

ُ
يف َمواِضَع َكِثريٍة يف  امل

َ أَنَّ هذه األفعال ََنوَعْت داللتها من حيثالسُّ  َكما الضور والغيبة   ورِة الَكرميِة ، وِمْن ِخالل ِإْحَصاِء األَفَعاِل الوارِدِة يف السُّورِة ََ بَ نيَّ
 : يف اجلَْدوِل اآلِت 

 يبةِ الغِ  الُ عَ ف ْ أَ  ابِ طَ ل اخلِ اُ عَ ف ْ أَ  مِ لْ كَ ل التَّ اُ عَ أَف ْ 
 ( %61 )24 % (41) 16 صفر

ُْ املالَحِظ أَنَّ َداللَة األفعاِل على الغيبِة  نَ ومِ  ُاَد َ َفَعتْ  يف السُّورِة  ُْ بِه السُّورُة ُمْؤِشراِتُ  واَر حيُث ا وللك اَْ َباعا  لِلَنَسِق الذي بََدَأ

اَء قولُُه َعاىل تْ حَ تِ تُ اف ْ  ََ ُِ لَُه ، َفُمَناِسٌب أَْن َُيَْكى َعْن للك ابلغيبِة ، َف ْخُلوق ا
َ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   :ابإِلْخَباِر ِمَن هللِا َعْن ََْسبِيِح امل
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ُْ  ١:الجمعة چٻ  پ  پ   پ   أَفْ َعاُل  ، َكَما نَ ْلَحُظ أَيضا  أَنَّ داللَة األَفعاِل على اخِلطَاِب ََ نَ و َعْت ، فَ َقْد َجاَء

ََ َعاىَل اخِلطَاِب ُموجَّهة  ِمَن هللِا لل ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    چ   :يهوِد كما يف قولِِه 

ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  : ، وُموجََّهة  من هللِا للُمؤِمِننَي كما يف قولِِه ََ َعاىَل   : الجمعة چڭ

 چڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇڇ  ڇچ   :من هللا لرسولِه يف موضعنِي من َقولِِه ََ َعاىَل وُموجََّهة   ، ٩:الجمعة چٿ  ٿ    ٹ

ُْ َدالََلُة األَفْ َعاِل على اخِلطَاِب مناسبا   ١١:الجمعة ؛ أَلنَّ الَغَرَض اأَلوََّل ِمَن السُّورِة هو اَلُث على ُشُهوِد  لِلسِ ياِق العام ِ  ، وَجاَء
يِء ِعرِي َِتَارٍة ِمَن الشَّاِم  َِ َها ِلَم  .، ومَلْ ََرِْد َدالَلٌة ِلألَفْ َعاِل على التكلِ ِم يف السُّورِة الكرميَِة اجلُْمَعِة ، والتوبِيُخ ِلَقوٍم اْنَصرَُفوا َعن ْ

 هُ اؤُ نَ حيُث بِ  نْ مِ  للفعلِ  ةِ الفعلي ِ  على الالةِ  اء  نَ نا لألَفعاِل الواردِة يف السُّورِة الكرميِة بِ ئومن خالِل ِإحصا :ِة الفعليِة راِبعاا َدَللُة احلَال
َ أَنَُّه مل يَرِْد يف السُّورِة الكرميِة ِإالَّ أَربَ َعُة أَفعاٍل مَ  هُ اؤُ نَ للمَهوِل وبِ  ية  للمعلوِم نِ بْ مَ  األَفعالِ  يةُ قِ ُْ بَ اءَ وجَ  ْبِنيٍة للمَهوِل ،للمعلوِم ََ بَ نيَّ

ُهوِل َغالِبا  ِلَفائَِدِة ََ ْغييِب الَفاِعِل ِإىل َهاِمِش الشُُّعوِر وِإْفَساِح ، و  ورةِ سُّ لْ لِ  ام ِ ياِق العَ الس ِ  عَ مَ  بُ اسَ نَ ت َ ي َ  وللكَ  َْ ْبِن لِْلَم
َ
ُيْستَ ْعَمُل امل

رِة ِعْنَد الُكوِفينَي ِبُْصطََلِح َما َف ََواُصِلي  االْهِتماِم ابملْفُعوِل ، وَلِلَك ِلوظَائِ  َبكِ 
ُ
ٍة ََتَْتِلُف َِبََسِب املَقاِم ، وُسِ يْت َهِذِه الَالُة يف املرَاِحَل امل

ُِ ِإالَّ يف َمْرَحَلٍة ُمَتَأخِ رةٍ  ِنٌّ بْ أَمَّا ُمْصطََلُح مَ ( 76)لِْلَمْفُعوِل  ِِنٌّ بْ مَ  ِبُْصطََلِح ِفْعلٌ وِعْنَد البصرينَي ( 75)مل ُيَسمَّ فَاِعُلُه  ُهوِل فَ َلْم ََيْ َْ ،  لِْلَم
ُهوِل طَرِيَقٌة َمْصُّوَصٌة يف الِبَناِء ََتَْتِلُف َعْن طَرِيَقِة بَِناِء الِفْعِل املبِِن لِْلَمْعُلوِم ، َحيُث  لِْلِفْعِل املبِِن  و  َْ  يُ ب ْىَن الِفْعُل املاِضي الصحيحُ لِْلَم

ُهوِل ِبض مِ  أَوَّلِِه وَكْسِر ماقَ ْبَل  َْ بَِتاٍء َوَجَب َضمُّ الَْرُف  َضَرَب ُضِرَب ، وِإَلا كاَن الِفْعُل املاِضي َمْبُدوء  : ِخرِِه ، فَ نَ ُقوُل أَ العنِي لِْلَم
َ َقاَََل وَََكلََّم وَََسلََّم ، فنَ ُقوُل عِ  َِل َُُكلِ َم َُُسلِ َم الثَّاِن َمَع اأَلوَِّل َكَما يِف ََ َباَرَُ َو َُ ُقَو ُهوِل َُ ُبوِرَُ  َْ ، أَمَّا ِإلا َكاَن املاِضي ْنَد الِبَناِء لِْلَم

ُب َضمُّ الَْرِف الثَّاِلِث َمَع كْسِر خاِمسِه َكَما يف اْسَتْخرََج ، اْعَتَمَد نَ ُقوُل  َمْبُدوء   َِ  اْسُتْخرَِج ،اْعُتِمَد ، ويف املاِضي:ِبَِلِف الَوْصِل فَي
ٍُ ، ِإمَّا َكْسُر الفاِء وقَ ْلُب األَِلِف ايء  َخاِلصة  ، فَ نَ ُقوُل اأَلْجوِف ِمْثل  الثُّالِثي ِ  ا ََ بِيَع ، : اَبَع ، فَللَعرِب يف بَِنائِِه للمَُهوِل َثالُث ََلَ

ََْ : وِإمَّا َضمُّ الفاِء  وقَ ْلُب األَِلِف واوا  َخاِلَصة  ،فَ نَ ُقوُل  اُم ، وهذا النُّْطُق ِبَضمٍَّة ُِمَاَلٍة ََنْو الَكْسرِة وليس يف العربية بُوَع ، وِإمَّا اإِل
ِمَن اأَلْخِذ بِِه ، وهو أَنَّ ُكلَّ واِحٍد ِمَن الثَّالثَِة َجائٌِز وهذا اأَلْمُر ليس ُمْطَلقا  ، َفِفيِه َضاِبٌط اَلبُدَّ  (77)َحْرٌف ِكَتاِب مُيَثِ ُل هذا النُّْطَق 

َُضعَِّف الَفاِء َكَما يف ، و ( 78)ِبَشْرِط َأالَّ يُوِقَع يف لَْبٍس ، وِإالَّ َوَجَب الُعُدوُل َعْنُه ِإىل َضْبٍط ال لَْبَس ِفيِه 
َسدَّ ، َمدَّ : يف بِناِء الثُّالِثي امل

أَمَّا ،(79)، وهي لَُغُة َبِِن َضبٌَّة وبَ ْعُض مَتِيم  ئِزٌ ِإنَّ الَكْسَر َجا: ُسدَّ وُمدَّ ، وقَاَل بَ ْعُض الُكوِفينَي :اجلُْمُهوُر َضمَّ فَائِِه ََنو، فَ َقْد أَوَجَب 
وفعُل اأَلمِر اليُ ب ْىَن ، آِخرِِه يف ُجيِع حاالَِه ظاهرا  أَو ُمقدَّرا  ِلعلٍَّة مَتَنُع ُظُهورُُه  املضارُع فَ يُبىن للمَهوِل ِبَضمِ  أَوَّلِِه وفَ ْتُح ماقَ ْبلَ 

   .للمَهوِل ؛ أَلنَّ األمَر يف العادِة يُوجَُّه ِإىل ْمُصوٍص أو َْمُدوٍد أو ُماطٍب والُيُو أن يكوَن هذا َمهوال  
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 َمْبِنيا  للمَهوِل حيُث ُضمَّ أَوَّلُُه وُكِسَر ماقبلُ  ٥:الجمعة چژ  ژ  ڑ  ڑ  چ :اىَل عَ ولِِه َ َ قَ  نْ مِ  والُ ُح ِ  الفعلُ  ، فكانَ 
  ةِ اوي ِ مَ أَنَّ ُمْنزَِل الُكُتِب السَّ : ما ؛ أَوََّلُ  اللتنيِ دَ بِ  لَّ وللكَ زَّ وجَ عَ  وهو هللاُ  وهي ِعْلُمنا ابلفاعلِ عِه وضِ يف مَ غرٍض وفائدٍة آخرِه ، وُبِن لِ 
ََ ْعِقيبا  ب َ اءَ جَ  أَنَّ هذه اآليةَ  يةُ انِ ، والثَّ  ُكلِ َها هو هللاُ  وكيٌد مُ  ويف للكَ  نيَ مي ِ األُ  على القومِ  ِل هللاِ ضْ فَ  يانِ بَ  دَ عْ ُْ  بٌط بزواِل َقريٌر َو َر

 هِ قولِ  منْ ( َُ َردُّون) الفعلِ  بناءُ  جاءَ  لكنِ هم مل يَ ُفوا ِبا ُكلِ ُفوا بِِه ، وكذلكَ  أَْن ُعِهَد إِليهم وُكلِ ُفوا بهِ  بعدَ  ابلكتابِ  اليهودِ  اختصاصِ 

ََِصريوَن بَ ْعَد : َُ َردَّوَن َأي: "عاشورِ  قاَل ابنُ ،  ومٌ لُ عْ ا مَ نَ هُ  الفاعلَ أَلنَّ ؛ وُبِن الفعُل للمَهوِل  ٨:الجمعة چائ   ەئ   چ   :َعاىل
رَاُد بِِه ُهنا َمصرُي الن ُُّفوِس ِإىل َعاملَِ اخلُْلِد الذي الََصرََّف ِفيِه لِ 

ُ
ُِ ِإىل هللِا، والردُّ اإِلْرَجاُع ، وامل َغرِي هللِا ، ولو يف ظاِهِر اأَلْمِر ، وَلم ا  املو

ُِ أو ِعْنَد البَ ْعِث ِإىل َََصرِ فِ  َكاَنْت الن ُُّفوُس ِمْن َخْلِق هللِا َكاَن مصريَُها و
َ
ِفيها َشِبيها  بَِردِ  شيٍء ِإىل َمَقر ِِه أَو ِإْرَجاِعِه ِإىل هللا  بَ ْعَد امل

  .(81) "َماِلِكهِ 

ا لََكَر النِ َداَء ِبِصيَغِة اجملُهوِل وَ  ِم ُِ ، مل يُكْن ِمَن الال َهذِه الشَِّعريِة ِمَن املسلمنيَ  ؛ ألَنَُّه َلمَّا َكاَن َغرُي ُمَتَصوٍَّر ََ ْركَ  چٻ   ٻچِإَنَّ
 ولَتوِل َهَذا النِ َداِء ، ِلَذا ِجيَء ابلِبَناِء للمَهوِل لِيتَ َنَساَب مع ِسياِق اآليِة ِ ُحوَن ِ َأَحٍد ابلنِ َداِء ََلَا ، َفَكاَن ُكلُّ املسلمنَي َيْصلِ  ََتِْصيصُ 

َناِدي َسواءٌ ِلِصْرِف االْهِتَماِم ِإىل املف
ُ
ُهُم يف الََدِث امل

ُ
ُيٌد أَ أَ  عوِل ، فَليس امل  يةِ و ، َفَذِلَك ال يُ َغرُي َشيئا  يف ماهِ َعْمرٌ  مكاَن الذي اَنَدى 

هوِل  َْ َناَدى إِليِه وهو صالُة اجلُْمَعِة ؛ ِلَذا ُبِِن الِفْعُل لِْلَم
ُ
ا املهُم يف اآلية امل ،  ابملفعولِ  لالهتمامِ ، وُحِذَف الفاعُل الدِث ، ِإَنَّ

َناَدى إِليَها ، فالنَّ  اجلمعةِ  واملوِضُع موضُع َحثٍ  على صالةِ 
ُ
رَاُد بهِ  اءُ دِ وهي امل

ُ
 تْ ِلَذا اقتنَ  ؛ الةِ الصَّ  لِ جْ ، وهو من أَ  املعروفُ  لانُ األ امل

َها لِ اجلُ  َصالةِ  ضورِ للسُّورِة هو الثُّ على حُ  ا َكاَن املِْحوُر اأَلَساسي  مَّ ، ولَ ( 81) عليلِ التَّ  مِ ال  بِ  الةُ الصَّ  ْهٍو لَ معِة ، وَعَدُم االْنِصرَاِف َعن ْ

مبنيا   ١٠:الجمعة چٹ  ٹ  ڤ  چ :يف قولِِه ََ َعاىَل  (ُقِضي) َجاَء أَيضا  الِفْعُل و أَو َِتَاَرٍة أو أي َغرٍض ِدنْيويِ  ، 
هولِ  َْ ُُ أَ  معةِ اجلُ  وهو صالةُ  لَِغَرِض االهتماِم ابملفعولِ  للَم ٌُ هَ ل ِ السُّورِة كُ  نَ مِ  صودُ قْ هي امل يضا  ، وهذه اآلاي ما ا ، وماقبَلها ُمَقدِ 

ٌُ َلا  وِطئا  . (82)َو

 ةِ عَ مْ اْلُ  ةِ ورَ ِف سُ  ةِ دَ الوارِ ودَلَلهتا  اتِ قْ ت َ مشْ األبنية الصرفية لل: اِن الثَّ  احملورُ 

 
 م
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َها  َنْستَ ْنِبُط ِمَن اإِلْحَصاِء الوارِِد يف اجلَْدوِل السَّاِبِق بَ ْعضُ  ُِ ، وِمن ْ ا ََ  :االستنت

1-  ُُ ُْ يف السُّورَِة الكرميَِة مصاِدُر َلا ْصَدِر املِيِمي ِ  وَرَد
َ
َصاِدِر اأُلْخَرى كامل

َ
َصاِدُر الصَّرََِيُة ُدوَن َغريَِها ِمَن امل

َ
،  َدالَلٍة َعامٍَّة ، وهي امل

ْصَدِر الصِ َناِعي ِ 
َ
َها َشيٌء ، فكانَ  وامل يف %( 5641) بِِنْسَبةِ  مصدرا   شرَ عَ  مخسةَ ( 15)َعَدُد وُروِد املَصاِدِر الصَّرََِيِة  الِت مل يَرِْد ِمن ْ

 ُِ ُُ َلا ْشتَ قَّا
ُ
ُْ امل وُروِدَها يف  َحَسبَ  ، وميكُن ََ َناوَُلَا %( 59.45)ُمْشتَ قَّا  بَِنْسَبِة  رَ شاثِن عَ ( 22)الد الَلِة اخلَاصَِّة  ِحني وَرَد

 : حو اآلِت على النَّ السُّوَرِة 

لا ، إِ  املاءِ  نِ عَ  لُ بِ إلِ ا ُْ رَ دَ صَ :  الُ قَ ي ُ ،  مكانٍ  وه و اسمُ ( ص د ر )  ادةِ مَ  نْ مِ  تقٌ شْ مُ  املصدرُ ( :املصادر) مومِ َللُة العُ دَ : َلا َأوَّ 
( 83)"  الُ عَ ف ْ األَ  هُ نْ عَ  رُ دُ صْ الذي ََ  ةِ مَ لِ الكَ  لُ صْ أَ :  رُ دَ املصْ : "  يلُ لِ اخلَ  الَ َمْص َدرا  ، قَ  رُ دَ ي املصْ ُس ِ  اسِ سَ ، وعلى ه ذا األَ  هُ نْ عَ  تْ فَ رِ صِ انْ 
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وا يف فُ لَ ت َ اخْ  اةَ حَ النُّ  نَّ أَ  وفِ رُ املعْ  نَ ، ومِ ( 84)"  هُ نْ عَ  رَ دَ وصَ ، لُ عْ الفِ  هُ نْ مِ  قَّ تُ الذي اشْ  مُ هو االسْ :  رُ دَ املصْ : "  اِنُّ جَ رْ اجلُ  يفُ رِ الشَّ  الَ وقَ . 
( 85) لُ عْ هو الفِ  لَ صْ األَ  نَّ ىل أَ إِ  يونَ وفِ الكُ  بَ هَ ، ولَ  لُ صْ هو األَ  رَ دَ املصْ  نَّ ىل أَ إِ  يونَ رِ صْ البَ  بَ هَ ذَ ؛ فَ  لُ صْ أي ُُّهما هو األَ  لِ عَ والفِ  رِ دَ املصْ 

: وقَاَل ابُن ِهشام ،  انٍ مَ زَ ان  بِ تَِ قْ مُ  على الدثِ  لُ عْ الفِ  ني يدلُّ حِ يف  منِ الزَّ  نَ دا  مِ رَّ َمُ  دثِ على الَ  يدلُّ  رَ دَ املصْ  نَّ أَ  همُ امل يءُ والشَّ .
َسُنَحاوُل الوُقوَف  َصرََيٌة ، واملصادُر الوارَدُة يف السُّورِة الَكرميَِة هي مصادرٌ  ،( 86)" هو اْسُم الََدِث اجلَارِي على الِفْعِل :" املصدُر 

 : ِعْنَد بْعِضها

ََ َعاىَل  َوَردَ  :َضاَلل َضلَّ )، وهو َمْصَدٌر َسَاِعيٌّ لِْلِفْعِل  ٢:الجمعة چڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  :هذا املْصَدُر يف َقولِِه 
َهٍة ،  فَ َعال بَِفْتِح الَفاِء ،: اَبِب فَ َتَح ، َوُْنُُه ( َيِضلُّ  َباَلَغِة ، وِشدَِّة وُضوِحِه َفال يَ ْلَتِبُس على َأَحٍد ِبَشائَِبِة ُهَدى ، أَو ُشب ْ

ُ
َداال  على امل

رَاُد بِِه َضالُل الشِ رِك واجلََهاَلةِ  ١٣:النمل چىب  يب  جت  حتچ  :قولِِه ََ َعاىَل َكونُُه َضالال  كَ َفَكاَن َحالُُه ُمبَ يِ نا   
ُ
،  ( 87) "وامل
صَدِر ُدون اسِم الَفاِعِل ؛ أَلنَّ هللَا أَرَاَد أَْن مَيُنَّ َعليهم بِبَ ْعثَِة الرَُّسوِل الذي أَنْ قَ 

َ
الوارَِدُة يف اللِة ، والقراِئُن الضَّ  نَ َذُهم مِ وَجاَء التَ ْعِبرُي ابمل

ياِق َُ َرجِ ُح َهِذِه الدَّاَللُة َكوْصِف الضَّ  ِ السِ  ِبنيِ 
ُ
َ  يَدُُّل على َعَظَمِة هذا الضَّ الِل ابمل بنيِ 

ُ
، كما  هو الظاِهُر الذي ال َُيَْفى الِل ؛ أَلنَّ امل

ْصَدُر ،وعُ ، واخْ الَلِة ماَس يف الضَّ غِ االنْ  يدُ فِ َُ ( يف)و وكيدَ التَّ  يدانِ فِ يُ  (الالم)و (نْ إِ )
َ
يف  ، َفَكاَنْت أَبْ َلغَ ِدَل َعْن اْسِم الَفاِعِل ِترَي امل

ُِ الضَّالِل ِمْن َأي اْشِتقاٍق آَخرَ      .ِإثْ َبا

، وُسُكوِن العنِي ، واِلْكَمُة الِعْلُم  الفاءِ ِفْعَلة ِبَكْسِر : َكُرَم َيْكُرُم ، وُْنُُه   بُ وهي َمْصَدٌر َساِعيٌّ لِْلِفْعِل َحُكَم ََيُْكُم ابَ  :(اِلْكَمة) 
َِبََقائِِق اأَلْشياِء على ما هي عَليِه ، والَعَمُل ِبُْقَتَضاَها 

َعْن مْعرَِفِة أَْفَضِل اأَلْشياِء بَْفَضِل  بارةٌ اِلْكَمُة عِ :" ُظور نْ مَ  وقَاَل ابنُ ، ( 88)
ُِ الُقرآِن ، وَقْد اقتنْت  ابلكتاِب ،َوقَاَل ( 89)" الُعُلوِم  َأنَّ اسَم و .....، وَقْد ُسِ ي الُقرآُن ِكَتااب  وِحْكَمة  َمعا  : "َصاِحُب ُمفرَاَد

: الُقرآُن واِلْكَمُة ، واِلْكَمُة الشَّرَائُِع ، وِقيَل : اِلْكَمُة : " ، وقاَل بَ ْعَضُهم  ( 91)" الِكَتاِب ِإلا اقْ تَ َرَن ابلكمِة فَاملرَاُد ِمْنُه اأَلْحَكاُم 
ُُيْتَ َنُب ِمْن  فِيَما ُُيْتَ ََب ، أَو َمُل َعَليهِ عْ ما أَرَاَدُه هللُا ََ َعاىَل ، فَِإنَّ اِلْكَمَة ِهي الِعْلُم الِذي ي ُ  ََ ُعمُّ الِكَتاَب والسُّنَة ، وَكلَّ  ِإنَّ اِلْكَمةَ 

نيا  يِن والدُّ  . (  91)"أُُموِر الدِ 

ََ َعاىَل  :(الَغيُب والشََّهاَدةُ ) اْسَتْخَدَم الُقرآُن ُمْصطََلَح  ٨:الجمعة چائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئچ  وَلِلَك يف قولِه 
 (92)ُكلُّ َماَغاَب َعْنَك : ، والَغيُب يَنا الغيِب والشََّهاَدِة ُمَعرَّفا  أَربَعنَي َمرَّة  يف ِعدَِّة ُسوٍر قُ ْرآنِيٍة ، ِمْنها السُّورُة الَكرميَُة الِت بنَي أَيدِ 

ُِِم َغاَب ، والَغيُب الشَّكُّ  ، وهو ُكلُّ َماَغاَب َعِن الُعيوِن َسواء  َكاَن َُمَصَّال  يِف الُقُلوِب ، أو َغرَي ...َمْصَدٌر َسَاِعيٌّ ِمَن الِفْعِل الال
ُِ الصِ يَغتاِن ِبِصيغَ ( 93)  َُمَصَّلٍ   . ، وُكلَّ َما َشِهَدُه ، لِيْشَمَل ُكلَّ ماغاَب َعِن اإِلْنَساِن املصدرِ  ةِ ، وَجاَء
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اليقتصُر  يف اآليةِ  هِ بِ  ، واملرادُ  لِْلِفْعِل الثُّالِثيِ  اَبعَ  معروفٌ َمْصَدٌر َسَاِعيٌّ  عُ يْ الب َ ، ٩:الجمعةچ ٺ  ٺچ  :من قولهِ :  (البيع)
ُِ  ُع َسائرِ نْ وهو مَ  السِ ياقِ  اللةِ ا ِإىل دَ تعدَّهَ يَ  لْ بَ  بُ َفَحسْ  يِ ةِ مِ ََ على داللتِه املعْ  ِإلا أَمَر بِتَ ْرِك الَبيِع ، فَ َقْد أََمَر :اءُ الفرَّ  ، قالَ  املعامال

ُؤلِ ُن ِمْن يَوِم اجلُُمعِة َحُرَم الَبيُع والشِ رَاُء َعاِن ، فَ ي ْ والبيَع يَ َقُع َعَليهما الب َ  ِبَتِك الشِ راِء ؛ أَلنَّ املشتي ِ 
َولََكَر البيَع ُدوَن ، ( 94)ِإلا أَلََّن امل

ْشَتي ِ َغريِ 
ُ
َبُع ، وُمِنَع الَبائُِع ِمْن أَْن يَِبيَع ، فامل َن ْ

ُِ كالشِ راِء ؛ ألَنَُّه ِإَلا ُسدَّ امل َعامال
ُ
َتاُع ِمْنهُ  ِه ِمَن امل َد َأَحدا  يَ ب ْ    . َلْن ُيَِ

 :يِص ِف الس ورَِة الَكرميَِة صِ خْ َدَلَلُة التَّ :ياا نِ اثَ 

ُِ يف السُّورَِة الَكرميَِة ، ونَ تَ َناوَُلَا على النَّ  وهي الداللُة الوارَِداةُ  ْشتَ قَّا
ُ
 :اآلِت  حويف ِصيِغ امل

َُ إِ : غويونَ الل   قَالَ : الَفاِعلِ  مِ َدالَلُة اسْ  ُِ ؛ ، ِإالَّ أَنَّ اأَلْسَاَء لَيَسْت َعَلى َدَرَجٍة َواِحَدٍة ( 95)نَّ االسَم يُِفيُد الثُ ُبو يف َداَللَِتَها َعَلى الثُ ُبو
َُشب ََّهِة َكَما َسيْظَهُر اَلِحقا  ،َُيَْتِلُف فَاسُم الَفاِعِل َمَثال  

باَلَغِة ، وِكالُهَا َُيَْتِلُف َعِن الصِ َفِة امل
ُ
َ ُعَلماءُ  َعْن ِصيَغِة امل غِة أَنَّ الل   وقد بَ نيَّ

وأَثْ َبُت ِمَن الِفْعِل َمَثال  ، ،  مِ اوَ دَّ كثر داللة على ال، واْسُم الَفاِعِل أَ ( 96) هُ اِعلُ وفَ  الُُدوثُ و  ثُ الداأَلْصَل يِف َداللِة اسِم الَفاِعِل ُهو 
ُشبَّهِة ، فَِإنَّ َكِلَمَة  َلِكنَُّه ال يَ ْرَقى

ُِ الصََّفِة امل ُِ ( ويُقوُم  قَاَم  ،َ )َأْكثَ ُر َدواما  وثَ َباات  ِمْن ( قَائِم )ِإىل ثُ ُبو ، َلِكنَّ ثُ ُبوَِتا لَيَس َكثُ ُبو
 ُِ الِقَصِر  ؛ فَِإنَُّه مُيِْكُن االْنِفَكاُك َعِن الِقياِم ِإىل اجلُُلوِس أَو َغريِِه ، َلِكْن ال مُيِْكُن االنِْفَكاُك َعِن الطُوِل أَو(َطويل ، وَقِصري)الصَِّفا

ُِ اسمِ  نْ ، ومِ  (97) رِْع : ، َكَقوَِلِم  نََّسُب ِإىل َشيءٍ الَفاِعِل أَيضا  ال َدالال ، وِمْن َلِلَك ( 98)رَاِمٌح : َدارٌِع ، ِلِذي الر ِْمِح : ِلِذي الدِ 
ُِ اْسِم الفاعِل هينْسَتْخِلُص  ُ الداللَة : أَنَّ َدالال ُِ ، وَداللُة النََّسِب ، والسِ ياُق ُهو الذي يُ َعنيِ  داللُة الُُدوِث ، وَداللُة الثُ ُبو

       . ِحيحَة َلُه الصَّ 

ُْ وَقْد  ٍُ  الفاعلِ  ِصيَغُة اسمِ  يف السُّورة الِت بنَي أَيدينا  وَرَد ، وُيَصاُغ  وهي ِصيَغٌة ََُدلُّ على الََدِث والُُدوِث ، وفَاِعِلِه ،  ََثَاِن َمرَّا
ُِنَِة  ِمَن الِفْعِل الثُّالِثي ِ  ََرَِّد على  ُ

َضارعِة ِميما  َمْضُمومة   ، وِمْن َغرِي الثُّالِثي ِ ( فَاِعِل ) امل
ُ
َضارِِع ِمْنُه َمَع ِإْبَداِل َحْرِف امل

ُ
ُِنَِة امل على 

ْحَصائِِه على ِصيَغِتِه الصَّرفيِ ِة ، ولَيَس على َداَلالَِه ؛ فالَداللُة َمْرجُعَها السِ ياُق والَقرَائُِن إ، وقْد اْعَتَمْدان يف   (99)وَكْسِر َماقَ َبَل اآلخِر 
  .   

ُِن فَاِعلٍ  ، وهو ُمطََّرٌد يف وْصفٍ (ظََلمَ ) الثي ِ الثُّ  الفعلِ  نَ مِ  فاعلٍ  اسمُ  :(ُمونَ الظَّالِ ) ُْ الصِ يَغُة مرَََّنِي يف السُّورِة الَكرميِة ، و ، و على و َرَد

ََ َعاىَل  واملْقُصوُد ،  ٧:الجمعة چۋ  ۋ  ۅچ  :، وَقولِِه   ٥:الجمعةچں ں ڻ  ڻ    ڻچ  :يف َقولِِه 
رَاُد اليُهوُد ، يف اآليَتنيِ  ابلظاِلِمنيَ 

ُ
ؤِمِننَي يف  الَِّذيَن ََتَاوُُوا َحدَّ هللِا ابلُكْفِر ، وامل

ُ
والسِ ياُق يف اآلية اأُلوىَل ِفيِه َداللَُة َأنَّ هللَا َخصَّ امل

َوى ، ومل يُكْن ِإْخَفاُء َشيٍء َصاَر ََصوُُّر ؛ ألَنَُّه ِإلا َكاَن َعاِلما  ابلسِ رِ  والنَّ  هديدِ والتَّ  انِيِة ِفيِه َداللُة الزَّجرِ ، ويف الثَّ  (111)ِهَدايِتِه 
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َكلَِّف لِ 
ُ
ا لََكَر الظَّاِلمنَي ؛ أَلنَّ ُكلَّ َكاِفٍر ظَاملٌ ، وليَس ُكلُّ ظَ امل املٍِ َكاِفرا  ، فَلمَّا َكاَن ذاِلَك ِمْن أَْعَظِم الصَّواِرِف َعْن املَعاِصي ، وِإَنَّ

 وِث دُ الُ على  هِ تِ ، هذا اِبإِلَضاَفِة ِإىل دالل  (111)َلِلَك أََعمُّ َكاَن أَوىَل اِبلذ ِْكِر 

يدلُّ ( املِ عَ )الفاِعِل  اسمَ  يُ ْلَحُظ يف اآليِة أَنَّ ، و   ٨:الجمعة چائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ  :يف قولِِه َعاىل  :(َعامل )
َُشب ََّهِة الِت ََُدلُّ على الث ُّ 

ُدِد ، و على الصِ َفِة امل ََ ُِ والَدواِم ال على الَت ل ِلَك ِلوُجوِد الَقريَنِة املْعَنوي ِِة ؛ فَاملْعىَن يف السِ ياِق يَُدلُّ على ُبو
ُِ ِصَفِة الِعْلِم  ، ومن  ، وهذا يَزِيُدَها ثَ َباات  ( َعاملِ ) لِتَ َعلُِّقَها اِبخلَاِلِق ، وَكَذِلَك َُوَجُد َقرِيَنٌة لَْفِظيِ ٌة ِِبَضاَفِة اْسِم الَفاِعِل ،وَدواِمها ؛ ثُ ُبو

اليُْظِهُر على َغيِبِه َأَحدا  ، وِإَضاَفُة َعامل ِإىل الَغيِب ََمَْضٌة : " أَنَّ هللَا َعاملٌ للَغيِب ، والِعلُم ِصَفٌة َثبَِتٌة ِفيِه ، يَ ُقوُل األَلوسيِ   لبدِهي ِ ا
ُِ ِفيِه   .  (112)" ِلَقْصِد الث ََّبا

َباَلَغةِ 
ُ
ُه الصَّْرِفيوَن ُمْلَحقا  ابْسِم الَفاِعِل ، وَمْأُخول ٌة ِمْنُه ؛ ألَنَُّه َُيَوَُّل ََلا ِعْندَ  ِصيغُ :َدالَلُة ِصيِغ امل َباَلَغِة ِمَّا يَ ُعدُّ

ُ
َباَلَغِة اِبلوْصِف امل

ُ
 َقْصِد امل

 ُِ ا َباَلَغِة يف َمْعىَن الِفْعِل للَدالَلِة َعلَ ِت ِمْن اْسِم الَفاِعِل ِهي ِصيٌغ َتَْ : ، وَعرَُّفوَها بَِقوَِلِم (113)والذَّ
ُ
َُاِِنَا( 114)ى امل  الِقياِسيِ ة ، وَأْشَهُر أَو

ُاٌن َسَاِعيِ ٌة  ، (115)وَفِعل ، وَفِعيل ، وفَ ُعول ، وِمْفَعال ، فَ عَّال :  ِفعِ يل ، وفَ عَّالة ، وِمْفِعيل ، وفَ عَّال ، وفُ عُّول ، وفَيُعول ، : وَلا أَو
   (116)، َكَصِديٌق ، وفَ هَّامة ، وِمْسِكني ، وُكبَّار ، وُقدُّوس ، وقَيوم ، وفَاُروق  وفَاُعول

ُاِن السَّماعيِ ِة :  ِصيٍغ وهي َوَرَد يف السُّورَِة الَكرميِة َثالثُ  ( :ُقدُّوس) ُقدُّوس ِبزِنِة فُ عُّول ، ووِلِ  ، وَعِليم بزِنَِة َفِعيل ، وُقدُّوس من اأَلو

 ُْ  چپ  ڀچ  :الوارَِدُة يِف َقولِِه ََ َعاىَل  ، مرٌَّة يف ُسوَرِة اَلْشِر ، وَمرٌَّة يف ُسوَرِة اجلُْمَعِة ، والُقدُّوُس نيِ يف الُقرآِن ُكلِ ِه َمرَََّ وَرَد

نَ زَُّه َعِن الِعيوِب والنَ َقاِئِص ، ِمَن الُقْدِس  : وه ١:الجمعة
ُ
ِلِك وهو ( 117)الطََّهاَرُة وهو ،الطَّاِهُر امل

َ
، وَقد ُسِبَقْت هذه الصِ َفُة بِصَفِة امل

َتَصرِ ُف ابأَلمِر والنَّهي 
ُ
َُديِ ُر ِلُشؤوِن هَذا الَكوِن ، امل

ََ تَ َناسَ  تْ والَ ، وََ ( 118)امل ََ َناُسبا  َلِطيفا  ، َو ََ َناُسقا   قُ يف اآليِة أَْربَ ُعُة َأْساٍء ََ تَ َناَسُب 
ِلِك َصاِحِب اأَلْمِر والنَّهي الَتنزُّ  للسُّورَةِ  الُكلِ ي ِ  املوُضوعِ بَِديعا  َمَع بَ ْعِضَها وَمَع 

َ
َعِن الظْلِم والنِ َقاِئِص ،  هَ ، َحْيُث اقْ َتَضْت ِصَفُة امل

ُْ َعَلى رَِكيَزََنِي ُها َأَساُس  ِلِك ، واواْرَََكَز
َ
لِعْلُم ِفيما ِفيِه َمْصَلَحُة الِعَباِد ؛ ِلذا اُلْكِم وهي الُقْدَرُة والُقوُة يف ََ ْنِفيِذ َما َيْصُدُر َعِن امل

ِلكَ 
َ
  . مِ ابلَعزِيِز اَلِكي القدُّوسَ  أََْ َبَع امل

ُِ هي من ِصفَ  ٧:الجمعة چۋ  ۋ  ۅچ  :ِمْن َقولِِه ََ َعاىَل ( َفِعيل)ِصيَغُة  (:َعِليم) َها يَ ْقَتِضي زَّ وَجلَّ ، وِسياق ُ عَ  هللاِ  ا
ََ َناقضِ  َأْن ََكوَن ِصفة  َمَشب ََّهة   ُِِم ِِبِاَلِف  الصَّرِفينيَ  واِبطَ ضَ  عَ مَ  َلِلكَ  َرْغَم  َُشب ََّهُة ِمَن الِفْعِل الال

الِت ََْسَتوِجُب أَْن َُ ْؤَخَذ الصِ َفُة امل
تَ َعدِ ي ِ 

ُ
َباَلَغِة الِت َُ ْؤَخُذ ِمَن الِفْعِل امل

ُ
ُِنِة َفِعيل ، فالدَّ  ِصيَغِة امل ِة أَْوَجَبْت أَْن ََُصنََّف ِصَفٌة ُمَشب ََّهٌة لِثُ ُبوِِتَا ، ياِقيُة للصِ يغَ اللُة الس ِ على 
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 هُ نَّ كِ ِجَهٍة ، لَ  نْ مِ  ي ِ املتعد ِ  لِ عْ الفِ  نَ ا مِ هَ الشتقاقِ  كثريِ والتَّ  على املبالغةِ  الصِ رفيِ ةِ  صِ يغةِ وَدواِمها لِتَ َعلُِّقَها ابلِل َعزَّ َوَجلَّ ، فداللُة ال
ُِ والدَّواِم  نْ ُُيَاِلُفها مِ   .  ِجَهِة الثَّبا

َُشب ََّهةُ َداَللُة 
اَلِقيةُ : " َعرَّفَ َها اْبُن َماِلٍك بَِقولِِه  : الصِ َفُة امل

ُ
ْدِد ،  هي امل ََ ََ ْقِديرا  قَابَِلة  للُمالَبَسِة ، والتَّ ُِما  َثبِتا  َمْعَناَها ََتِْقيقا  أَو  ِفْعال  اَل

ُِِم ، أَمَّا اْبُن ِهَشاٍم فَ َقاَل ( 119)" والت َّْعرِيِف ، والتْنِكرِي ِباَل َشْرٍط  ِهي الصِ َفُة : " وهذا الَقوُل ُُيْرُِجَها ِمْن ص وِغَها ِمْن َغرِي الِفْعِل الال
ُصوَغُة لَِغرِي ََ ْفِضيلٍ 

َ
ُْ  ،، وُهنا ُُيْرُِجَها ِمْن اَبِب الت َّْفِضيِل ( 111)" إِلفَاَدِة ِنْسَبِة الََدِث ِإىل َموُصوِفَها ُدوَن إِفَاَدِة الُُدوِث  امل  َوَرَد

 ٍُ َها مِ ،   هِذِه الصِ يغُة يف السُّورَِة الَكرميَِة مَخَْس َمرَّا ٌُ لِل َعزَّ َوَجلَّ ن ْ ُِنَِة َفِعيل َأْسَاٌء وِصَفا ، َوقْد َلَهَب (العزيز ، الكيم: )وهيعلى 
يِع َأِسَاِء هللا اُلْسىَن ُمَصن ََّفة   ُْ  بَ ْعُض الَباِحِثنَي ِإىل اْعِتَباِر ُجَِ ُش ب ََّهِة َمهما َكاَنْت الصِ يَغُة الصَّرِفيِ ُة الِت َجاَء

( 111)َعَليَها  ََتَْت الصِ َفِة امل

ُِ واللُزِم  َُشب ََّهِة ِمْن َضواِبِطَها اأَلَساِسيِ ِة َداَللتُ َها َعَلى الثُ ُبو
ُُ هللِا وَأْسَاؤُه َثبَِتٌة ِفيِه َغرُي ُمَتغريٍة ، وَهذا  ،؛ وَلِلَك َكوُن الصِ َفِة امل وِصَفا

 .غويِ  وُروِد الصِ يَغِة يف السِ ياِق أَو االْسِتْعَماِل الل  أي أَوَجَد ََ َعاُرضا  َبنَي َضواِبِط الصَّرِفينَي َمَع الرَّ 

ُِنَِة أَفْ َعْل الَِّذي  ْفِضيِل َْيِت ِقياسا  ِمَن الثُّاَلِثي ِ اْسُم الت َّ : فِضيلِ داَلَلُة اسم التَّ  ُِنَِة فَ ْعل َنوَعَلى  ري، خَ : )ُمَؤن َّثُُه فَ ْعَلى ، وَجاَء َعلى 
، وَحب   َُاَد َأَحُدُها َعَلى ، والتَّ ( 112)ْمزَُة ِفيِه ِلَكثْ رَِة االْسِتْعَماِل ُحِذَفْت اَلَ ( وَشر  فِضيُل داللُتُه َعَلى أَنَّ َشيئنِي اْشتَ رََكا يِف ِصَفٍة ، َو

ُِْق ( 113)يف َِْلَك الصِ َفِة  اآلَخرِ  اَرُة ِمْن أَوَسِع أَْبواِب الرِ  ََ ََتْرميَُها وْقَت َصالِة اجلُُمعِة ، وَكاَن اْنِفَضاُض ، وَجاَء ، وَلمَّا َكاَنِت التِ 

َتَمثِ ِل يف الَبيِع والشِ رَاِء ، ََناَسبَ  بَ ْعضَ 
ُ
ُِْق امل ََ َعاىَل  ِختامِ  معَ  الصََّحابَِة ِحْرصا  ِمن ُْهم على الرِ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ  السُّورَِة بَِقولِِه 

َأنَّ هللَا عزَّ وَجلَّ َخرُي :ُها َأَحدُ : ْفِضيِل الَِّذي ََيَْتِمُل َوْجَهنِي لِْلت َّ َوَلِلَك  ؛ ١١:الجمعة چڑ  ڑ    ک  ژڈ      ڈ  ژ
َكاِفرا  ،   َسَأَل َسواء َكاَن ُمْؤِمنا  أَم َمْن َرََُق وأَْعَطى ؛ألَنَُّه يَ ْرُُُق َمْن يُؤِمُن بِِه َويَ ْعُبُدُه ، َوَمْن َيْكُفُر بِِه وَُيَْحُدُه ، َفهو يُ ْعِطي َمنْ 

َُاِق :والثَّاِن      (114).وِرُُْق هللِا َخرُي اأَلْر

ْضَمُر ، :  مَخَْسُة َأْضُربٍ ، وهي  املْعرَِفُة ماَدلَّْت َعَلى َشيٍء ِبَعيِنِه  :نِكريِ والتَّ  عريفِ التَّ  اللةُ دَ :ا هَ ن ْ ومِ  : عييِ التَّ  َللةُ دَ : ثاا لِ اثَ 
ُ
الَعَلُم ، وامل

َعرَُّف بَْل وابإِلَضاَفِة ، وللت َّ 
ُ
َهُم ، وامل ُب ْ

ٌُ ، وَمعاٍن سِ وامل واْعَلْم أَنَّ  ، عريفِ التَّ  اِنَ عَ مَ  َقْد َُ َغايرُ  أَو معَميِ ٌة أَو صْرِفيِ ٌة  ةٌ ي ِ ياقِ ْعريِف َدالال
واليَُدلُّ َعَلى َشيٍء ، ( 115) أُمَِّتهِ نَّ االسَم َنِكَرٌة يف أَوَِّل أَْمرِه ، والنَِّكَرُة ماَكاَن َشائِعا  يف النَِّكَرَة هي اأَلْصُل ، والت َّْعرِيُف َحاِدٌث ؛ ألَ 

ُِ السِ ياِق ، فَ َليَس أَوْ ََتَْضُع  – والنَِّكرَةَ  أَْعِن الت َّْعرِيفَ  –وهِذِه الظَّاِهرَُة ِبَعيِنِه ،  ْعىَن  ىَل ِمَن اآلَخرِ ِلُمْقَتَضيا
َ
ِإالَّ ِبا يْقَتِضيِه السِ ياُق وامل

ُِ الت َّْعرِيِف والتَّنِكرِي وَدالالِتِِ  َها ََ ْنِكرُي  :ا الِت أَْوَجبَ َها السِ ياُق يف السَّورِة الَكرميِة مَ ، وَسُنَحاوُل أَْن نَِقَف َعَلى بَ ْعِض ُمْقَتَضيا وِمن ْ

ابَة  ِلَغايٍة َباَلِغيِ ٍة نَ ْفِسيِ ٍة ، َلِلَك أَنَّ ( الرَُّسول) ، فَ تَ ْنِكريُ   ٢:الجمعة چٿ  ٿچ  :الرَُّسوِل يف قولِِه ََ َعاىَل  ََ ِلَدْعوِة  ِفيَها اْست
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هم ِِبَِذِه النِ ْعَمِة فَ َتْذِكريُ ، ١٢٩:البقرة چڄڄ ڃ  ڃ  ڃچ:قَاِئال  ِإبْ رَاِهيَم َعَلْيِه السَّالُم ،ِحنَي َدَعا ِِبِواِر اْلَكْعَبِة 
يِن ،وَحََلة   وافقا  مَع َنكرِي الرسوِل يف دُ  َلُه ِإىل َغريِِهم ، َمْدَعاٌة لُِقُبوِل هذا الدِ  َأي من  (مهُ ن ْ مِ )، وقولُُه  عاِء إِبراهيَم عليِه السَّالمُ َو

ََُب ، وهو َشاِمٌل ِلُمَماثَ َلتِ  ََ ْقومَي الشَّيِء ِبِْثِلِه أَْع ُِ اأَلمينَي َبيُث مل َيُكْن َغرِيبا  َعن ُْهم ، وَلِلَك ِبَنَّ  ِه ََلُم يف األُمِ يِة ، وهذا ِمْن ِإَُيا
   (.116)الُقْرآِن الَبِديِع 

  معةِ اْلُ  ةِ ورَ ِف سُ  الواردةِ  ودَلَلهتا وعِ مُ لجُ ل الصرفية ألَبنيةِ ا : الثُ الثَّ  احملورُ 

 م
 

 عِ مْ اجلَ  وعُ نَ  الَكِلَمةُ  م نَوُع اجلَْمعِ  الَكِلَمُة                            

 املِ سَ  ريسِ كْ ََ  َساملِ  ََْكِسري

ُُ مَ السَّ  1     الظَّاملنيَ    6  اوا
    الصَّاِدِقنيَ    7  اأُلْمينيَ  2
    أَْولِياء   8  آايُ 3
    أَيِديهم    9 َأْسَفار 4
ُِقنيَ    11  آخرين 5     الر ا

-- 5 1 4 -- 5 2 3 
ُ أَنَّ اجلُُموَع الوارَِدَة يف السُّوَرِة الَكرميَِة َعْشرَُة ُُجُوٍع   َها ، ِمَن اجلَْدوِل يتبَ نيَّ َعٌة ِمْن ُُجُوِع السَّ ِمن ْ ِمْن  َثاَلثُةٌ ، و %71:بِِنْسَبةِ  ةِ مَ الَسب ْ

َضمُّ َشيٍء ِإىل َأْكثَ َر ِمْنُه ، وهو َشرِيُك التْثِنيِة ِمْن ِجَهِة اجلَْمِع هو :الصَّريِفِ   واجلَْمُع يف االْصِطالِح  ، %31: يِِنْسَبِة  ُُجُوِع التْكِسريِ 
يِة،  ا يَ ْفَتِقاِن يف املِقداِر والكمِ  ُِ ، ويُ َعدُّ ِمْن َمظَاِهر اإِلُيَ والضَّمِ  ، وِإَنَّ ُع ََْصِحيٍح ويُ َقاُل لُه ُجَْ : ، وهو ِضْربنِي  غةِ يِف الل   واالْخِتصارِ  ا

،  يَ ُعمُّ َمْن يَ ْعِقُل وَمْن اليَ ْعِقلُ ، وَُجُْع ََْكِسرٍي  ثٌ وُمؤنَّ  ُمذَكَّرٌ : ؛ ِلَسالمِة َلْفِظ واِحدِه ِمَن الت َّْغيرِي ، وهو على ِضْرَبنيِ  ساملٌ  َُجْعٌ 
أَنَّ اجلَْمَع السَّاملَ يَُدلُّ َعلى الِقلَِّة والكثْ َرِة والَقرِيَنة هي الِت :  (118) غوينيَ ويرى بَ ْعُض الل   (117)ويكوُن ِإمَّا بِزايدٍة أو نَ ْقٍص على ُمْفَرِدِه 

ُِ فَِإنَّ َداَللََتُه  ِإنَّ َهَذا اجْلَْمَع يَُدلُّ :" ... ل السَّامراِئي اضِ فَ  ، ويرى الدكتورُ  للكَ  مُتَيُز بنيَ  َعَلى الِقلَِّة يف اجلَواِمِد ، وأَمَّا يف الصِ َفا
ا اأَلْصُل ِفيِه َأْن يَُدلَّ َعَلى الََدثِ : َعَلى الِقلَِّة لَيَسْت ُمطََّرَدَة ، َبْل َنْسَتِطيُع أَْن نَ ُقولَ  ،  ِإنَّ اأَلْصَل ِفيِه َعَدُم َداَللَِتِه َعَلى الِقلَِّة ، وِإَنَّ

ُِ َُجَْعا  َساِلما  يُ َقر ِبُ َها ِمَن الِفْعِليِ ِة ، وََْكِسريَُها يُ ْبِعُدَها ِمَن الِفْعِليِ ِة ِإىَل اال ْمُع الصِ َفا ََ يِ ِة َف   (119)"سِْ
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ُهو الَِّذي الَيْكُتُب : َُجُْع أُمُّيِ  ، واألُمُّيِ   :٢:الجمعة چٺ  ٿ  چ  :اأُلمِ ينَي  :وِمَن اجلُُموِع الَوارَِدِة يِف السُّورَِة الَكرميَِة 

ْعرَِفِة ، وِمْنُه َقولُُه ََ َعاىَل : واليَ ْقرَأُ ِمْن ِكَتاٍب ، َوِقيَل 
َ
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ األُمِ يُة الَغْفَلُة واجلََهاَلُة ، وَلِلَك ُهو ِقلَُّة امل

ْنزَِلَة الِِت ( 121)ْن ََلُم ِكتاٌب ِذيَن مْل َيكُ وِقيَل ُهم الَعَرُب الَّ ، ٧٨:البقرة چٺ  
َ
َ أَنَّ َهِذِه امل ُْ لِتُ بَ نيِ  ، ودالَلُة َهِذِه الصِ يَغُة َجاَء

ُهم بِِبْعثَِة َهَذا النَِّب اأُلمِ ي ِمن ُْهم َُاَلْت َعن ْ  َعدَّها اليَ ُهوُد َمَذمَّة  وَعيبا  اْرََ َفَعْت َو

ْفُر الِكَتاُب الَِّذي ُيْسِفُر َعِن الََقائَِق ، َوَُجُْعُه َأْسَفارُ : " َُجُْع ِسْفٌر ، قَاَل الرَّاِغُب اأَلْصَفَهاِن ِ  اأَلْسَفارُ  :َأْسَفار َوَقْد َوَرَد ، ( 121)والسِ 

 گ  گچ  :الصََّحاِئِف ، وَلِلَك يف قولِِه ََعاىَل َمْعىَن الُكُتِب و َلْفُظ اأَلْسَفاِر يف الُقرآِن َعَلى أَْربَ َعِة أَْوِجٍه ، وِمْن َهِذِه اأَلوُجِه ِ 

َيْسَتِبينَ َها َكاِلَماِر الَاِمِل  ووَرَد َلْفُظ اأَلْسَفاِر َُجعا  ََ ْنِبيها  أَنَّ التَّورَاَة وِإْن كانْت َُتَِقُق ما فيها ، فاجلاِهُل الَيَكادُ  ، ٥: الجمعةچ 
نكرُي ،  (123)، والسِ ْفُر واِحُد اأَلْسَفاِر ، وهي الُكُتُب الِعظَاُم  (122) الِعْلمِ ََلَا ، وَُجُْعها ُيْشِعُر ِبَا فيها من َمْعىَن الَكْشِف َعِن  َو

ا ُكُتبٌ       مِ لْ  الكشِف َعِن العِ عىَن أَنَّ فيها مَ  وَداللةُ ،  ِكَبارٌ   اللفظِة يُ ْنِبُء َعْن َداللِة أِنَّ

رَاَسُة ِإىل ُُجَْلٍة ِمَن النَّتاِئِج ِوْفَق ََمَاِور  : اتُ اجَ تَ ن ْ تِ سْ اَْل   :َأَهَُّها  الثَّالثةِ  هاَخُلَصْت الدِ 

ُُ الصِ يِغ الِفْعِليِ ِة ، دَ  .1 ياِق أَثَ ٌر واِضٌح االِت كَ  ، ِمْنها َدالَلُة الزََّمنِ و اَلاَل يف اْخِتياِر ََُمِن األَفْ َعاِل أَو يف َْغيرِي َداللَِة َن للسِ 
َها َحيُث بَ ْعِضَها،  َضارِِع ِمن ْ

ُ
ُْ أَفعاٌل َماِضيٌة َداَلٌة على َُمِن امل فالَقرينُة اللْفِظيُة وهي ِإَلا الشَّْرِطيِ ُة َحوََّلْت دالَلَة ( نُوِدي)َوَرَد

؛َوَلِلَك ِلس َبٍب َُيَتِ ُمُه السِ ياُق بِقرِينٍة َلفظيٍة َكما يف الفعِل ِتْقَباِل ، والعكُس َقْد يَتَحوَُّل ََُمُن املَضارِِع املاِضي ِإىل االسْ 
 األَفْ َعالُ بَ َلَغْت و  َعَليِه ، ففيِه ََوقٌُّع وانتظاٌر ،( َلمَّا)الَِّذي ََتَوََّلْت داللَُتُه للماِضي واآلِت ؛ ِلُدُخوِل ( يَ ْلَحُقوا) املضارِِع 

ُِ َفهي  أَْربَِعنَي ِفْعال  َواِحدا  و ِة يف السُّورَِة الَكرميَ  الَوارَِدةُ  ْشتَ َقا
ُ
،  املَضارِعِ ، وَكاَن النَِّصيُب اأَلْوفَ ُر للزََّمِن  َأْكثَ ُر ُوُرودا  ِمَن امل

اءَ املاَضي َمِن اأَلْمِر ، وََوسََّط الزََّمُن ِلزَّ لواألََقلُّ  ََ نَ ُهَما ، َف َضارِعُ  بَ ي ْ
ُ
َعةَ يِف  الزََّمُن امل يِف  املاِضي َموِضعا  ، والزََّمنُ  َعشرَ  َسب ْ

َ َناَسَب السِ ياُق العامُّ للسُّورَِة َمَع ََُمِن األَفْ َعاِل الَوارَِدِة ِفيها حيُث  َمواِضَع ، ََثَانِيةِ َعشَر َموِضعا  ، وََُمُن اأَلْمِر يف  ةَ تَ سِ  َو
ُْ األَفْ َعاُل املَضارِعُة واملاِضيُة يف أَوَِّل السُّورِة الِت َُعََ رَكَّ  ُِ فافتُِتَحْت ابلِفْعِل املضارِع  دُّ َز َُسبِ َحا

ُد بَ رَاَعَة ِمَن امل َِ فَ َن
ُِ لِل َعزَّ َوَجلَّ ، وبيانَ ذَ ، فَ االْسِتْهاَلِل  ُْ ََْسِبيَح املْخُلوقَا َصلَّى هللُا َعَليِه _ ِمْن بِْعَثِة النَّب  ، واَلدَف َفْضِل هللِا عليهم  َكَر

ِبنَي ، وَكْشٌف َعْن ُجْبِنهم _ َوَسلََّم  َكذِ 
ُ
املَضارِع ِفيِه َدالَلٌة على اْسِتْمرَاِر  ، واْخِتياُر ََُمنِ ، وفيها بَياُن َحاِل اليُهوِد امل

ِدِه، َوََ ْعرِيضا  ِبْن انْ َفضُّوا ومْل يُِتمُّ  َناَسَب ِختاُم السُّوَرِة مَع اْشِتمالِِه على َكلِ  أَفْ َعاِل اأَلْمِر َ َ وا َصالَة اجلُُمَعِة ، و التَّْسِبيِح وََتَدُّ
َها ِمْن َِتَارٍة وَغريَِها ، وأَْمر  ا  ِِبقَامِة الصَّالِة ، وأَْمر  ا  ؛ أَلنَّ ِفيِه أَْمر  أَلْرِض ابالنِْتَشاِر يف ا ا  ِبذِْكِر هللِا ، وأَْمر  ا  بتِك ماُيْشِغُل َعن ْ
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َها َدالَلُة اإلْطالِق ، يِف َأِخرَِها  ِمْن َفْضِل هللِا ؛ َِلََذا َحتََّم السِ ياُق ِلْكَر املضارِع واملاِضي يف أَوَِّل السُّوَرِة واأَلْمرِ  بِْتغاءِ االو  وِمن ْ
رُِّد والز ايَدةِ ) والت َّْقييدِ  ََ َعةٌ ( التَّ ُْ و ، َعشَر ِفْعال  َُمَرَّدا   وِعْشُروَن ِفْعال  َُمَرَّدا  ، وأَْربَ َعة   ، حيُث وَرَد يف السُّورَِة الَكرميَِة َسب ْ ََ َعدََّد

َهافدالالَُ َها  ، وداللُة املشاركِة يف وُِْن ( فَ عَّل)، وداللُة املبالََغُة ومَتث ََّلْت يف وُِْن ( أَفْ َعل)مَتَث ََّلْت يف وُِْن و عدية داللُة التَّ : ِمن ْ
َها  (افْ تَ َعلَ ) ، وَداللُة َمعىن اجملرَِّد يف وُِْن ( ََ َفعَّل)املطاوعِة يف وُِْن ، وداللُة ( فَاَعل) ، اُلُضوِر والِغيَبِة َداللُة : ، وِمن ْ

َعَة َعشَر ِفْعال  للُمَخاَطِب ، ومل َرِ  َتَكلِ ِم ،ْد َدالواملالَحُظ أَنَّ ُجلَّها على الغاِئِب فَ بَ َلَغْت أَْربَ َعَة وِعْشرِيَن ِفْعال  ، وَسب ْ
ُ
 لُة امل

كَّ  وهَذا ََ َناَسَب مع األسلوبِ   :داللُة الالِة الِفْعِليِة  :ِذيِبهم ، ومنهايف َوْصِف َحاِل املؤمننَي ، وَسْرِد َأْحواِل اليهوِد َو
َْ  املَتَمِثَلُة يف الِبَناءِ  َعٍة وَثالِثنَي َموِضعا  ، وأَْربَ َعة َمواِضَع للبناِء للم الِبناِء  ُهوِل ، وأَْرَجْعنا َلِلَك ِإىل مناَسبةِ للَمعُلوِم يف َسب ْ

 .على ثَ ُبوِِتا  وأََدل  للمعُلوِم ِلَسْرِد اأَلْحَداِث 
2.  ُِ ُُ ِصيِغ املْشتَ قَّا ََ ْقَتُِن ِبُكلِ  َمْصَدرٍ  : داَلاَل َها َداَللُة الُعُموِم ويَ ْنَدرُِج َتَتها املَصاِدُر ، وهي َداللٌة  َعَلى املعىَن  ،وَََدلُّ وِمن ْ

ِميِ  ، واملَصاِدُر  ََ ْع
ُ
ُْ يف َِْسع يف السُّوَرِة الَكرميَةِ امل نَ ( يعالبَ )َمَواِضَع نَِقُف ِعْنَد ِصيَغِة  ةِ قَِليَلٌة َجاَء َْ َت ا َمَن السِ ياِق الِت اْستَ ن ْ

َتُج و : ْخِصيصِ َداَللُة التَّ :،وِمْنها  َع ُدوَن وُجوِد املْشَتِييْ ب َ ِإْل الَلاِن بَ ْعَد َسَاِع األ  أَنَُّه يُ ْقص ُد ِِبا ُحْرَمُة البيِع والشِ رَاءِ  َُْستَ ن ْ
ُِ ِمْن َسائِِر  ُْ يف ََثانِيِة َمواِضَع ،وِصيُغ املباَلغِة يف َثالثَِة َمواِضَع ، والصِ َفُة املَشب ََّهُة  َكَداللِة اسمِ ،   املْشتَ قَّا الفاِعِل الِت َوَرَد

ُِ ، وأَوَجب التَّ  سمُ يف ِسَتِة َمواِضَع ، وا فِضيِل يف َثالثِة َمواِضَع ،وَجاَء اْسُم املْفُعوِل يف َموِضٍع واِحٍد ، ومل ََرِْد بَِقيُة املْشتَ قَّا
واِضع َأْن 

َ
ُُ بَ ْعِض الصِ يِغ ِإىل ِصيٍغ اُْخَرى ،وَلِلك يف َأْسَاِء هللاِ السياُق يف بْعِض امل َتِقَل دالال الُْسىَن وِصَفاَِِه ، َُثَّ  ََ ن ْ

ٍُ عريِف والت َّ التَّ  داللُة التعينِي ، ويُ ْقَصُد ِبا َداللةُ  ْنِكرِي ، واْشَتَمَلْت السُّورَُة الَكرميَُة على مَخَْسٍة وِعْشرِيَن َموِضعا  ِلُمْشتَ قَّا
ٍُ َنِكَرٍة َعشَر َموِضعا  ِلمَ  ْعرِيِف أو ابإِلَضاَفِة ، واثْ َِن الت َّ  ُمَعرََّفٍة بَلْ   .ْشتَ قَّا

ُُ اجلُموِع  .3 َعُة َمواِضَع جِلَْمِع السَّالَمِة ِمنها: َدالال ٍُ ، واسْ  وهي يف َعْشرَِة َمواِضَع ِمْنها َسب ْ ،  انِن َجاِمدَ امَخُْس ِصفا
ُُ َُجِْع السَّالَمِة يف السُّورَِة الكرميِة  ( َساواُ و آايُ) ها للكثرِة ابستثَناءِ ُجلُّ وُُجُوُع التْكِسرِي يِف َثالثَِة َمواِضَع ، ودالال

َدلَّْت على الَكثْ رَِة ، وِسياُق ( أَيِدي)دلَّْت على الِقلَِّة ، و( أَولِياء،َأْسَفار)على الِقلَِّة ، أَمَّا ُُجُوُع التْكِسرِي   اللةِ َفهي للدَّ 
 ُِ ُِ َحَدَد َهِذِه الدالال                                          .   اآلاي

 

 :ومصادره هوامش البحث  
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دمحم فؤاد عبد الباقي ن بريُو ، :،صحيح مسلم ، َتقيق(ه 261ُ)ُمْسِلم ، َأب السني بن الَاج القشريي النيسابوري  .1
 .4/1972،  2546: دار ِإحياء التاث العرب ، برقم 

بني ملا َضمنه من السنة وآي الفرقان،َتقيق القرطب ، أَبو عبدهللا دمحم بن َأحدبن .2
ُ
هشام :َأب بكر ، اجلامع أَلحكام القرآن وامل

 .18/81( م2113 -ه1423)سري النَاري،دار عامل الكتب،
غامن قدوري المد ،الطبعة .د: ، البيان يف عدِ  آيِ  الُقرآِن ، َتقيق (م1988) الدان ، أَبوعمرو عثمان بن سعيد اأَلمويِ   .3

 .246: مركز املخطوطاُ والتاث ، ص: وىل ، الكويت األُ 
، ( م1981)2دار الكتاب الديث ط: صالح الدين النَد ، بريُو. د: الزهري ، دمحم بن شهاب ، َنزيل القرآن ، َتقيق  .4

1/31 
الطبعة عادل أحد عبداملوجود وعلي دمحم معو ض ،: ، َتقيق(ه 881)ابن عادل ، َأب حفص بن عمر بن علي الدمشقي  .5

 .19/68، ( م1998 -ه  1419)بريُو  –اأُلوىل ، دار الكتب العلمية 
 .2/585،( 854): ، برقم  ،صحيح مسلم(ه 261ُ)ُمْسِلم ، َأب السني القشريي النيسابوري  .6
 .2/586، ( 856)املصدر نفسه برقم   .7
عبد : عبدالكرمي الغرابوي ، راجعه : ، َتقيقينظر  الزبيدي ، للسيد دمحم مَرضى السيِن ، اتج العروس من جواهر القاموس  .8

ابن منظور ،  :وينظر. 21/457( م1983 –ه 1413)العليم الطحاوي وعبد الستار فراج ، مطبعة حكومة الكويت 
  8/58دار صادرنلسان العرب ، ( ه 711ُ)ُجال الدين بن دمحم بن مكرم 

ُيع  دار: ابن عاشور ، دمحم الطاهر ، التحرير والتنوير، َونس  .9  . 28/215، (م1997)سحنون للنشر والتو
 2/355، ( ه1379)دار املعرفة ، : العسقالن ، َأحد بن علي ابن حَر،فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ،بريُو  .11

 بتصرف 
 .28/216ابن عاشور ، دمحم الطاهر ، التحرير والتنوير،  :ينظر  .11
 املصدر السابق الصفحة نفسها: ينظر  .12
: ص( م1991-ه1411)، القول الداللية الصرفية لألفعال العربية ، دار املريخ للنشر ، السعودية ،  فياض ، سليمان .13

72. 
، ( م1974)، اَليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ( ط.د)دمحم أبوالفضل إبراهيم،: السيوطي ، جالل الدين ، َتقيق .14

1/28 . 
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، دار املعرفة ، 2دمحم أبوالفضل إبراهيم،ط: الّبهان يف علوم القرآن ،َتقيق ، (ه794)الزركشي ،بدر الدين دمحم بن عبدهللا .15
 .1/36م ، 1972بريُو ، 

، 2عدانن درويش ودمحم املصري،مؤسسة الرسالة، ط: العكّبي ، أَبو البقاء بن موسى، قابله على نسخة خطية  .16
 .841(م1988)

عليق شرح الرضي على ( ه688ُ)رضي الدين ،دمحم بن السن  .17 يوسف حسن عمر ،منشوراُ :الكافية ، َصحيح َو
ُي ، الطبعة الثانية   .4/11م ، 1996جامعة بنغا

 .1/54، ( م1974) حسن ، عباس ، النحو الوايف ، الطبعة الثالثة ، دار املعارف ِبصر، .18
 اخلطيب ،الطبعة األوىل عبداللطيف دمحم: ابن هشام ، عبدهللا بن يوسف األَنصاري، مغِن اللبيب عن كتب اأَلعاريب ،َتقيق .19

 .                       6/691، ( م2112 -ه1423)، الكويت 
صفوان عدانن داوودي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الرابعة ، : اأَلصفهان ، راغب ، مفرداُ أَلفاظ القرآن، َتقيق  .21

 .737: ص( م2119-ه1431)
عبدهللا بن عبداملسن التكي وكامل اخلرَّاط ودمحم معتز،مؤسسة الرسالة ، : ق، َتقي(ه671)القرطب،أَبوعبدهللا دمحم بن َأحد  .21

 .  21/453( م2116-ه1427)الطبعة الرابعة 
( م1994)، 2رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاَني ، القاهرة، ط: براجيستاسر، التطور النحوي للغة العربية ، َرُجة  .22

 .   173:ص
 .28/212، (ُ.د)الدار التونسية للنشر : تحرير والتنوير، َونس ابن عاشور ، دمحم الطاهر ، ال .23
فخرالدين قباوة ودمحم ندمي ، دار الكتب العلمية ، : املرادي ، السني بن قاسم ، اجلىن الدان يف حروف املعان ،َتقيق .24

،الطبعة األوىل،  276:م، ص1992،بريُو
ُمانه وأبنيته ، مؤسسة الرسال .25  .33:ص( م1983-ه1413)ة ، بريُو ،الطبعة الثالثة السامرائي، فاضل ،الفعل 
 . 67: املصدر نفسه ، ص .26
 .مادة حثث 2/129دار صادر ، لسان العرب ، ( ه 711ُ)ابن منظور ، ُجال الدين بن دمحم بن مكرم  .27
الكتب  دمحم عبدالقادرعطا وطارق فتحي السيد ،دار:،شرح التسهيل ،َح(ه672ُ)ابن مالك ،ُجال الدين دمحم بن عبدهللا  .28

 1/24،( م2111)،  1لبنان، ط –العلمية  ،بريُو 
 1/65، ( ُ.د)مصر ، _ حسن، عباس ، النحو الوايف ، دار املعارف  .29
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 .115:ص( م1998 -ه1418)،  3حسان، متام ، اللغة العربية معناها ومبناها ، عامل الكتب ط .31
، ( م2112)، 1لبنان، ط –اإلسالمي،بريُو  دمحم أُجل أيوب، دار الغرب: الفراهي،عبدالميد، مفرداُ القرآن ،َح .31

 .194:ص
سيد بن علي املرصفي دار الكتب :العلوي ، َيي بن حزة، الطراُ املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق التنزيل،صححه .32

 3/281،282(   م1914-ه1332)الديوي، مطبعة املقتطف، مصر، 
( ه1418)،دار الكتب العلمية ،1أحد حسن بسبح،ط:،علق عليهابن فارس، أبو السني أحد ، الصاحب يف فقه اللغة  .33

  138:ص
، ط:، العني ،َح(ه171ُ)الفراهيدي،اخلليل بن أحد .34 ، 1عبدالميد هنداوي،دار الكتب العلمية ، بريُو

  4/362(م2113)
ية و سليمان مسلم الر  دمحم عبدهللا النمر،وعثمان ُجعة ضمري :، معامل التنزيل َح(ه516ُ)البغوي، أَبودمحمعبدهللا السني .35

 8/117، (ه1412)، دار طيبة 
 378:ص( م1954-ه1385)،1الديثي،خدُية،أبنية الصرف يف كتاب سيبويه، مكتبة النهضة ، بغداد،ط: ينظر .36
وىل ، إِبراهيم مصطفى وعبدهللا أَمني ، الطبعة األُ :ابن ِجِِنِ  ، أَبو الفتح عثمان ، املنصف يف شرح التصريف ، َتقيق:  ينظر  .37

ُارة املعارف العمومية ، القاهرة  ،ابن جِن ، أبوالفتح عثمان ،اخلصائص  ، دار اَلدى ، بريُو ( م1954 -ه1373)و
،1/59 

دمحم نور السن و دمحم الزفزاف ودمحم َمي الدين عبد الميد، دار الكتب العلمية ، : الرضي، دمحم السن االستابلي،َح  .38
 .1/71( م1982-ه1412)لبنان، -بريُو

( م2118-ه1429)لبنان، -هنداوي، عبدالميد أحد يوسف،اإِلعَاُ يف القرآن الكرمي ، املكتبة العصرية،بريُو .39
 .51:،ض

 (بعث)مادة  2/116دار صادر، لسان العرب ، ( ه 711ُ)ابن منظور ، ُجال الدين بن دمحم بن مكرم  .41
 .2/117املصدر السابق ،  .41
دمحم نورالسن ودمحم َمي الدين عبدالميد ودمحم :ح شافية ابن الاجب،َح، شر (ه686ُ)رضي الدين ، االستابلي  .42

 .1/88م، 1982-ه1412)لبنان، -الزقزاق،دار الكتب العلمية، بريُو
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