
ة )ِفَعال( 
َ
 الّتداخل الّداللّي في ِصيغ

 بيَن املفرد والجمع في القرآن الكريم

 

 إبراهيم الدين بدر محدي. د

 القاهرة جامعة – العلوم دار كلية

 اجملمعة جامعة – باجملمعة الرتبية كلية





 إبراهيم الدين بدر محديد. 

 57                                                           م2017 –هـ 1438 – التاسع عشرالعدد  

 

ة )ِفَعال( بيَن املفرد والجمع في القرآن الك
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 املستخلص:  

منن  ، ومنن أواان مانادر الفعنل الي  ني    ؛ فهي )ِفَعال(تتعدد دالالت صيغة 
يف مجنو  التكرين    ، وهي  ئ يف األصواتجتو، األواان القياسية ملاادر الفعل الرباعي

 انِهَجن ، وقد تنتتي الكلمنة سفرينها مفنردمجا ومجنَع تكرين ، مينل        من أواان مجع الكيرة
 . ِدَلاصو

وقد َحَاْرُت مجيع الكلمات الن  جنا ت يف القنرآن علنه هنصي الانيغة،  نم        
، ومنهنا منا   مجنع تكرين    ا، ومنها ما جا مفردمج َتَناَوْلُت بعضها بالدراسة، فمنها ما جا 

 ، ومنها ما جا بالتا  املربوطة اخمتوممج ، ومنها ما جا حمتمً  للمفرد وجلمع التكري  جا 
 . عن عاصم ٍصْفال( يف قرا ات أخرى غ  رواية َح)ِفَع صيغةعله 

وي حظ أن بعض الكلمات يتتي مفردمجا يف موضنع، ومجنع تكرين  يف موضنع     
آخر، وبعضها حيتمل األمرين يف املوضع سفرين،، علنه اخنت   يف درجنة َقُ نول ِ َلنا       
االحتمالني، وبعض مجع التكري  حيتمل أن يكون أل ينر منن مفنرد، إمنا يف املوضنع      

 فري،،  ما يف )ِخَلال(، وإما يف مواضع متعددة،  ما يف )ِرَجال(. س
وقد بدا واضحمجا أ ر الريياق ومراعاة القاعدة النحوية يف توجي، بعض الكلمات 

ومل َتْخنُل بعنض   ،  ما يف )ِإَمام( و)ِخَانام( و)ِخَلنال(،   عله أسها مفرد أو مجع تكري 
ا ( عله أسها مجنع  توجي،  لمة )ِعَشوذلك  ما يف غ  مق ول،  التوجيهات من تكلُّف

 .مجع )َ اِتب(عله أسها  )ِ َتاب( ، وتوجي،  لمةاٍش()َع
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Abstract:  

The phonemic verb pattern of (fi'a'al) is one of the trilateral 

verb's . It is also one of the standard phonemic verb pattern of 

quadrilateral which has been found in phonemics and exaggeration 

as well. Additionally, Arabic phoneticians and grammarians 

consider it in the broken plural as the plural of multitude, and the 

rooted morphological word comes as singular and the broken plural 

as well. , for instance,/ hijjan/ and/ dillas./  

In the current study the researcher aims at collecting all the 

intended words of above-mentioned phonemic patterns that come in 

the Holy Quran. Also, the researcher aims at casting new light 

critically on the singular words which come in such measures and 

words that come as the plural of multitude and some possible come 

in two forms as singular and plural of multitude which end with 

linked (ta) besides some which come in the phonemic verb pattern 

of fia'al in other Qira'at ( The recitations) rather than Hafs from 

Asim the scholar of Quranic recitations.  

It has been noted that some words come as singular in a 

certain position and a broken plural in the other. Moreover, some 

words may take the two cases in the same position besides they 

may be differ in their acceptability of the two possible cases. 

Additionally, some broken plurals may be used for more than one 

singular , either in the same position , such as in the morpheme 

(khilal) or in several position such as in the morpheme (rjal).  
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 It is clear that, the effect of the linguistic context and 

syntactic formula which play a role in considering some words as 

singular or broken plural, for example, (imam,khisam, khilal). 

Moreover , some levelings are not free from an unacceptable 

constraint, for instance, the morpheme (isha) which is considered as 

plural of the morpheme(a'ash) and the consideration of the 

morpheme (kitab) as plural of the morpheme (katib). 
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 ة:مقدم

)ِفَعال( بكرير الفا  وفتح العني من أواان ماادر الفعل الي  ي، وهنو غالنب   
وهنو منن األواان القياسنية    ، يف الشِّراد َواْلِهَياِج وش ه،،  اْلِفرار والشِّماس واجِلمنا  

ملاادر الرباعي فقد جا  ماندر  نّصب علنه ِ نَصاب، وجنا  ماندر ضناَرَب علنه         
 ِضَراب. 

ضمجا، وذلك  الزِّمار َواْلِعَرار، َوهو قياس من غ  املانادر  وجي ئ يف األصوات أي
، ايف وقت َحْيُنوسة احلدث،  الِقطا  واجِلداد واحِلااد، وهو غالب يف الريِّنمات أيضمجن  

 . (1) اْلِعَ ط َواْلِعَراض واجِلَناب واْلِكَشا 

وي، وتريتعمل هصي الايغة مبعاٍن متعددة، منها: مفعول،  ما يف ِإَلن، مبعننه منتل   
وِ َتاب مبعنه مكتوب، و صلك ِبرَياط وِبَنا  وِدَهاق وِغَراس وِفَراش وِلَ ناس وِمنَزاج،   

)وِسنَقاَية(. وفاعنل أو    ا َطن وِغ وِخَيناط  ارَمن ِخ ،  منا يف اآللة ال  حيال بها الفعلو
 . (2)مفعول  ما يف ِحرَياب وِصَراط

تدل عله أ ير منن  ال   يف مجو  التكري  من أواان مجع الكيرة، وهي )ِفَعال(و
، منهنا:  (4)"وهو مقيس يف مفردات  ي ة األواان، وأشهرها    ة عشر واسمجنا "، (3)عشرة

َفْعل وَفْعَلة امسني، حنو: َ ْعب وِ َعاب وَ ْوب وِ َيناب وَقْانَعة وِقَانا ، أو َوْصنَفْيِن     
 أو حنو: َصْعب وِصَعاب وَصْعَ ة وِصنَعاب، وَفَعنل وَفَعَلنة منامل يكنن المهمنا معنت ً       

مضاعًفا، حنو: َجَ ل وِجَ ال وَجَمل وِجَمال وَرَقَ ة وِرَقاب وَ َمرة وِ َمار، وِفْعل وُفْعل، 
حنو: ِذْئب وِذَئاب وُرْمح وِرِما ، و ل صفة عله َفِعيل مبعنه َفاِعنل مقنسنة بالتنا  أو    

ووصف  جمردة عنها،  َكِريم وِ رام وَ ِرمية وِ رام وَمِريض وِمراض وَمِريضة وِمراض،
عله َفْعَلان أو َفْعَلاسة أو َفْعَلنه، حننو َعْطَشنان وِعَطناش وَعْطَشنه وِعَطناش وَسْدَماَسنة        
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وِسَدام. وهو ُمْلَتَزٌم يف  ل وصف عله َفِعيل أو َفِعيلة معتل العني حننو َطِوينل وِطنَوال    
 . (5)من مجو  التكري  ال  هلا مفردات  ي ة غ  قياسيةوهو وَطِويلة وِطَوال. 

وقد يّتفق لفظ احلرو  وخيتلف معناها، وذلك حنو قنوهلم: ِدْر  ِدالص وَأْدُر   
ِدالص، وساقة ِهجان وُسوق ِهِجان؛ وذلك ألن العرب َ ريََّرْت ِفَعااًل عله ِفَعنال،  منا   

 .  (6)َ ريََّرْت َفِعيً  عله ِفَعال، حنو َ ِريم وِ َرام وَلِئيم وِلَئام

)ِفَعاَلة( فهو من مانادر الي  ني الغال نة يف احِلنَر      أما املختوم بالتا  املربوطة 
الو الة والّداللة والوالية، ووش هها،  الاِّياغة َواحِليا ة واخِلياطة والتِّجارة واإِلمارة، 

 .(7)وقد تكون التا  يف اجلمو  لتت يد اجلمعية حنو ِحَجارة وِجَماَلة

،  تّسهم (رجٌل َعْدٌل)، و(ْوٌرماٌ  َغ)وَصف باملاادر م الغًة،  ما قالوا: قد ُيو
؛ وذلك نَّه وال ُيْجَمعَيواملادر ال ُي، جعلوا املوصو  ذلك املعنه لكيرِة ُحاول، من،

، مص رمجا ومؤسيمجا التينية واجلمعو املينه بل ُيع َّر بلفظِة الواحد عنألس، ليس امسمجا حمضمجا، 
ْوٌم وامرأتان َصْوٌم وسريوة رجٌل َصْوٌم ورج ن َصْوٌم ورجاٌل َصْوٌم وامرأة َصفيقال: 

 ڄچ  َصْوٌم، و صلك َعْدٌل وِفْطٌر وِرضمجا وَدَسٌف وَضْيٌف وَخْاٌم؛ قال اهلل عز وجل:

( دّل عله أن املراد چ، فقول، عز وجل)(8)چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

، وقد جيوا أن (9)چۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ باخلام: اخلاوم، وقال:

 ںچ وُيَؤسَّث،  ما يف قول، تعاىل: ْجَمعُيونَّه َيُيُيْصَهَب باملادر مصهب األمسا  ف

؛ فينَّه اخَلْام ألس، أرد فريقني من املريلمني والكفار، (10)چڻ ڻ ڻ ں

، أراد أصوات ال هائم والناس َفَجَمَعُ، (11)چيث ىث مث جث يتچ  وقول،:
 . (12)الخت ف،
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مجنع  علنه  فنرد، و دالنة علنه امل  )ِفَعنال( يف القنرآن الكنريم     صيغة توقد جا 
؛ ولصلك تناولت 13بالتا  املربوطة ةخمتوم تللمفرد واجلمع،  ما جا  ةملتكري ، وحمت

 هصي الايغة من خ ل    ة م احث:

عله ِصيَغة )ِفَعنال(، وينقرينم   يف القرآن الكريم  الكلمات ال  جا ت :امل حث األول
 إىل:

 الكلمات ال  جا ت مفردة. -أ 

 الكلمات ال  جا ت مجع تكري . -ب 
 لًة للمفرد ومجع التكري .الكلمات ال  جا ت حمتم -ج 

 )ِفَعاَلة(. الكلمات ال  جا ت خمتومة بالتا  املربوطة :امل حث الياسي

( يف قنرا ات أخنرى   ةِفَعاَل)أو ِفَعال ِصيَغةالكلمات ال  جا ت عله  :امل حث اليالث
 . غ  رواية حفص عن عاصم
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 )ِفَعال(:   على ِصيَغةيف القرآن الكريم  : الكلمات اليت جاءتاملبحث األول

 عله حرو  املعجم:  مرت ًة ي الايغةصعله هالكلمات ال  وردت يف القرآن الكريم 

 -ِبَلاد -ِبَغا  -ِبَغال  -ِبرَياط  -ِبَدار  -ِبَحار -ِإَياب  - ِإَساث -ِإَمام -ِإَما  -ِإَل، 
 -ِجَهناد  - ِجَمنال  -ِجَفنان   -ِجنَدال   -ِجنَدار  -ِجَ اي  -ِجَ ال  -ِ َياب -ِ َقال  -ِبَنا  

ِخَاام  -ِخَتام  -ِحَمار  -ِحرَيان -ِحرَياب  -ِحَداد -ِحَجاب -ِحَ ال  - ِجَياد -ِجَهار 
 -ِدَيار -ِدَهان -ِدَهاق  -ِدَما   -ِخَيام  -ِخَياط  -ِخَلال  -ِخَلا  -ِخَفا  -ِخَطاب -

 -ِرَهنان   -  ِرَمنا  -ِرَ اب -ِرَقاب  -ِرَعا   -ِرَحال -ِرَجال  -رباط  -ِرَئا   -ِذَرا  
 -ِشَهاب  -ِشَمال  -ِشَقاق  -ِشَفا   -َشَداد -ِشَتا  -ِسَمان  -ِسَرا  -ِسَراج  -ِرَيا  

 ِعَجا - ِعَ اد -ِظَلال -ِطَ اق -ِضَيا   -ِضَعا   -ِضَرار  -ِصيام -ِصَراط -ِصَحا  
 -ِفنَرار   -ا  ِفندَ  -ِفَجاج  -ِغَلاظ -ِغَطا   -ِعَماد -ِعَقاب  -ِعَظام  -ِعَشار - ِعَشا -

 -ِلَ ناس   -ِ َفات -ِ َرام - ِ َتاب-ِقَيام  -ِقَااص  -ِقَتال  -ِفَاال  -ِفَراق  -ِفَراش 
 -ِسَدا   -ِمَهاد -ِمرَياس  -ِمَزاج  -ِمَرا   -ِمَداد  -ِمَحال  -ِلَواذ -ِلَقا   -ِلرَيان  -ِلَزام
 ِوَفاق.  -ِوَعا   -ِسَكا   -ِسَفاق  -ِسَعاج -ِسرَيا 

 هصي الكلمات:  حوللي دراسة وفيما ي

 )أ( الكلمات ال  جا ت مفردة: 

 .)ِحرَياب( -1

ماندر،   (حريناب ) لمنة  : (14)چ چ چ چ ڃ ڃ ڃچ  يف قول، تعاىل:
 وامُلراد باملادِر احملاس ُة أو العدُّ واإِلحااُ ، والن يب من اجلار واجملرور واملضا  إلي،

 خيتلف توجيه، حبريب ما يتعلق ب،:   چچ چ چ
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 ان من صفاِت األفعاِل، تقديُرُي: واهلل يراق راًقا غنَ    (ڃ)علق بالفعل فإذا ت -أ 
حرياب، أي: غ  ذي حرياب، أي: أس، ال ُيْحرَيب وال ُيْحَاه لكيرِتِ،، فيكوُن يف 
حملِّ ساٍب عله أس، سعٌت ملادٍر حمصوٍ . أو يكون التقدير: يراُق َمنْن يشنا  وال   

 حرياَب عله الراِق. 

 نان منن صنفاِت الفناعلني،      (اهلل)العائد عله اسنم اجل لنة    وإذا تعلق بالفاعل -ب 
فنن  ، والتقديُر: واللَُّ، يراق غَ  حماِسٍب بنل متفضنً  أو غنَ  حاِسنٍب، أي: عناد      

، وال حرياَب للرااق، واقٌع موقَع اسِم فاعٍل من حاَسب أو من َحرَيَب (حرياب)
حاَسَب، أي: اهلل يراُق غَ  وجيوُا أن يكوَن املادُر واقعًا موقَع اسِم مفعوٍل من 

ُمَحاَسٍب أي: ال حياس ، أحٌد عله ما ُيْعِطي، فيكوُن املادُر يف حملِّ سانٍب علنه   
 احلاِل من الفاعل. 

 اَن من صفاِت الفاعلني أيضمجا، والتقنديُر: واهلل ينراُق   ( َمْن)وإذا تعلق باملفعول  -ج 
ٍد علي،، أي: إنَّ املراوق ال َمْن يشا  غَ  حماَسٍب أو غَ  حمريوٍب علي،، أي: معدو

حياِسُ ُ، أحٌد، أو ال َيْحرُيُب علي، أي: ال َيُعدُّ. فيكوُن املاندُر أيضنًا واقعنًا موقنَع     
اسِم مفعوٍل من حاَسَب أو َحرَيَب، أو يكوُن علنه َحنْصِ  مضناٍ  أي غنَ  ذي     

كنوَن  حرياب أي: حماس ة، فاملادُر واقٌع موقَع احلاِل، وحيتمل يف هصا الوجِ، أن ي
املعنه أس، ُيْرَاق ِمْن حيُث ال َيْحَترِيُب، أي: من حينث ال يظننُّ أن يتتَين، النراُق،     
والتقننديُر: يراُقنن، غننَ  حمترِيننب ذلننك، أي: غننَ  ظننان  لنن،. وال حرينناَب علننه   

 . (15)املراوق

( عدَم احملاَسن ة أو  واللَُّ، يراق غَ  حماِسٍب بل متفضً ) الياسي التقديُروقد أفاد 
قال احلرين: ما من أحد إال وهلل علي، ت عنة يف سعمن، غن     اجملاااة بالعقوبة؛ وهلصا عدَم 
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 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ  :قننال اهلل تعنناىل فننإن؛ سننليمان بننن داود علينن، الرينن م 

يف اخلرب: إن آخر األس ينا  دخنواًل    َيِوما ُر ّدَر، واحتج القرطيب بصلك يف (16)چېئ
يدخل اجلنة  من أس، َيِوُرما و، لك، يف الدسيااجلنة سليمان بن داود علي، الري م ملكان م

ألس، س حاس، إذا  ان عطاؤي ال ت عنة فين، ألسن، منن     وذلك ا؛ بعد األس يا  بتربعني خريًف

 ىئ ىئ ېئچ  :طريق املنة، فكيف يكون آخر األس يا  دخواًل اجلنة، وهو س حاس، يقنول 

 . (18)فلصلك مل تكن علي، ت عة؛ (17)چی ی ىئ

 .)ِخَلاَ ( -2

 (19)چڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ :يف قول، تعاىل (َ َ ِخ) لمة 
 حتتمل    ة أوج،: 

أن تكون مادرمجا فيكون مناوبمجا عله أس، مفعول مطلق لفعٍل مقدٍر مدلوٍل علي،  -أ 
 ؛ ألس، يف معنه ختلَّفوا، أي: ختلفوا ِخَلاَ  رسول اهلل. (َمْقعدهم)بقول،: 

إما َمْقعد، أي: َفِرحوا ألجل أو تكون مفعواًل من أجل،، والعامل في،: إمَّا َفِرَ ، و -ب 
خمالفتهم رسول اهلل حيث مضه هو للجهناد وَتَخلَّفنوا هنم عنن،، أو بقعنوِدهم      

 ملخالَفتهم ل،. 

وحتتمل أْن تنتاب عله الظر ، أي: َبْعَد رسول اهلل. ُيقنال: أقنام ايند ِخَلناَ       -ج 
 .(20)القوم، أي: ختلف بعد ذهابهم

قول القائل: "خالف ف ن ف سمجا فهنو  وقول،: )ِخ  (، مادر من قال الطربي: "
،  ما يقنال: "قاتلن، فهنو يقاتلن،     (ِفعال)خيالف، ِخ ًفا"، فلصلك جا  مادري عله تقدير 

ألن ؛ لكاست القرا ة: "مبقعندهم َخْلنَف رسنول اهلل"    (،َخَلَف)ااًل"، ولو  ان مادرمجا من َتِق
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(؛ فاَلَخ)من أس، مادر: ، ولكن، عله ما بينت (ِخ  ) ال(، ٌفَلَخ(: )،َفَلَخ)مادر 
ا  رسول اهلل(، وهي القرا ة ال  عليها قنرأة األمانار، وهني الانواب     َلرئ: )ِخفُق

 . (21)"عندسا

 (22)چڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ أمننا يف قولنن، تعنناىل:  
 (ِمْن)في عد أن يكون مادرمجا وأن يكوَن املعنه: ألقطَِّعنَّ ألجل خمالفتكم إيَّاي، فتكون 

له هصا بنفس الفعِل، بل اجلارُّ واجملرور يف حملِّ سانٍب علنه احلنال    تعليليًة، وتتعلَّق ع
 تس، قال: خمتلفًة، واملعنه: يقطع منن  نل شنق طرًفنا فيقطنع الينَد اليمننه والرِّْجنل         

ۀ ۀ ہ ہ  ڻ ڻچ  اليريرى، و صلك األمر يف قول، تعاىل:

 . (23)چہ ہ ھ
 .)ِشَفا ( -3

. (24)چڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڍ ڍ ڌ چ  يف قول، تعاىل:
مادٌر ُجِعل َوْصًفا م الغة، وال ُم اائدة يف املفعول؛ ألن العامَل فرٌ .  (ِشَفا )قيل إن 

 (ِلَما ِفي الاُُّدوِر)وقيل هو اسٌم ملا ُيْشَفه ب،، أْي ُيَداَوى، فهو  الدواِ  ملا يداوى، و
 . (25)متعلق مبحصو  (ِشَفا )صفة لن

 .(ِصَيام) -4
ْاَدِر، َوِقَياُس اْلَمْاَدِر الاَّْوُم، َوَقنْد َوَرَد اْلَمْانَدَراِن   الاَِّياُم اْسٌم َمْنُقوٌل ِمْن َم

غ  أن الاوم قد ورد مرة واحدة مبعنه الامت، و تسن، ملنا  نان مبعننه     ِفي اْلُقْرآِن، 

ڀ  ڀ پ پ پ پ ڀچ   الامت جي  ب، عله واسن،، وذلنك يف قولن، تعناىل:    

 .(26)چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ٺ
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مواطن من القرآن الكريم،  لها مبعننه الع نادة   ووردت  لمة )ِصَيام( يف تريعة 
 . (27)جلمع التكري -لغًة-املعروفة، أي أسها مفرد يف مجيع القرآن، رغم احتماهلا

 ومن هصي املواضع: 

 (28)چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹچ  -أ 

 (29) چڍ ڌ ڇ ڍ ڇچ  -ب 

 (30) چخت حت ىب يب جت ىئ يئ جب حب خب مبچ  -ج 

 (31) چڱ ں ں ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ  -د 

 .)ِقَااص( -5

أَ َري َقّاًا وَقاياًا: َتَت ََّع،، والَقاَُّة: اجَلاَُّة، واجلمع: ِقاناٌص، والَقنصُّ   َقصَّ 
والَقَاُص: الاَّْدُر، أو َرأُسُ،، أو َوَسُط،، أو َعْظُم،، واجلمنع: ِقاناٌص، والِقاناُص:    

 . (32)تتّ ع الّدم بالَقَوُد

 وعله ذلك فالكلمة تريتخدم مادرمجا وترينتخدم مجنع تكرين ، وقند وردت يف    
 : (33)القرآن الكريم يف مواضع

 . (34)چڑ ک ک ک ڈ ژ ژ ڑچ  -أ 

 . (35)چۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ۇچ -ب 

 . (36) چژ ژ ڑ ڈ ڈ ڎچ  -ج 

 . (37) چۋ ٴۇچ  -د 
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ورغم احتمال الكلمة للجمع  ما س ق إيضاح، فإسي مل أقف عله َمْن وجََّ، أيًّا 
 من املواضع القرآسية عله ذلك، رغم وقنو  الكلمنة خنربمجا عنن اجلمنع يف املوضنعني      

األخ ين، مما ُيْغِري مبيل ذلك التوجي،، أما املوضع األول منهما فقند قينل يف معنناي:    
َواْلِإْخَ اُر َعِن اْلُحُرَماِت ِبَلْفِظ )ِقَاناٍص( ِإْخَ ناٌر ِباْلَمْانَدِر ِلْلُمَ اَلَغنِة، واْلِقَاناُص َأْن      

ُفَلناٌن َأَ نَر ُفَلناٍن ِإَذا َفَعنَل ِمْينَل ِفْعِلنِ،،        َيْفَعَل ِباْلِإْسرَياِن ِمْيَل َما َفَعَل، ِمْن َقْوِلَك: اْقنَتصَّ 
َواْلِقَااُص: اْلُمرَياَواُة، َواْلَمْعَنه: َأنَّ ُ لَّ ُحْرَمنٍة َيْجنِري ِفيَهنا اْلِقَاناُص، َفَمنْن َهَتنَك       

اناٌص َيْعِنني   ُحْرَمًة َعَلْيُكْم َفَلُكْم َأْن َتْهِتُكوا ُحْرَمًة َعَلْيِ، ِقَااصمجا، وقيل: َواْلُحُرماُت ِق
ُحْرَمَة ُ لِّ َواِحٍد ِمَن الشَّْهَرْيِن َ ُحْرَمِة اْلآَخِر َفُهَما ِمْيَلاِن، َواْلِقَااُص ُهَو اْلِمْيُل َفَلمَّا َلْم 
َيْمَنْعُكْم ُحْرَمُة الشَّْهِر ِمَن اْلُكْفِر َواْلِفْتَنِة َواْلِقَتاِل َفَكْيَف َيْمَنُعَننا َعنِن اْلِقَتناِلق وقينل يف     

: ذات قااص، وهو املقاصَّة، ومعناي: منا ُيْمِكنن   (َواْلُجُروَ  ِقااٌص)املوضع الياسي: 
 . (38)في، الِقااص وُتْعَر  املرياواة

 .)ِ َتاب( -6

أصُل هصي املنادِة الداللنُة علنه اجلمنع، ومنن،  تي نُة اجلنيَ، وَ َتْ نُت الِقْرَبنَة:          
 بعِض حروِ  اهلجاِ  إىل بعٍض. َخَرْاُتها، واجلمع ُ َتٌب. والكتابُة ُعْرفًا: ضمُّ 

إمنا ماندٌر ُسنمِّي بن،     فهنو " والكتاُب يف األصل مادٌر، وقد ُيراد ب، املكتوُب، 
عال بين للمفعول  اللِّ اس وإما ِف، املفعوُل م الغًة  اخَلْلق والتاوير للمخلوق واملاور

لكرمينة  لكن سنياق اآلينات ا  ، (39)"ب الصي هو ضمُّ احلرو  بعِضها إىل بعضْتمن الَك
رمبا يرجح أحد التوجيهني، َأْو ال يق ل التوجي، اآلخر: فممنا رجحنت فين، املاندرية     

ِ َتابنًا  )؛ فقولن،:  (40) چڱ ڳ ڱ ڳ گ گ ڳ ڳ گ گچ  قول، تعناىل: 
يف ساِ ،    ُة أوجٍ،، أظهُرها: أس، مادٌر مؤ ِّد ملضنموِن اجلملنة الن  ق َلن،،      (مَُّؤجًَّ 
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، (42)چٺ ٺچ  ،(41)چىب يب چ  ، حنو:(ب اهلل ذلك  تابمجاَ َت)فعامُل، مضمٌر تقديُري: 

ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپچ  واألمر سفري، يف قولن، تعناىل:  

يف سا ،    ة أوجن،، أظهرهنا: أسن، منانوٌب      (ِ َتاَب اهلل). فقول، تعاىل: (43) چڀ
املتقدمة ق ل، وهي قول،: "ُحرِّمت"، وساُ ، بفعنل   عله أس، مادر مؤ د ملضمون اجلملة

 . (44)أي: َ َتَب اهلل ذلك عليكم  تابمجامقدر 

ۋ ۅ  ۈ ۈ ٴۇ ۋچ  ومما رجح في، أن يكنون اسنم ذات قولن، تعناىل:    

الضم  املناوب جيوا أن يعود عله الِقْرطاس،  (َفَلَمرُيوُي)؛ قول،: (45)چ ۅ ۉ
 . (46)مبعنه مكتوب ( تاب)وأن يعود عله 

ھ ھ  ہ ہ ہ ھ ۀ ۀ ہچ  ومما احتمل التوجيهني قول، تعاىل:

جيننوا فينن، أن  (َيننْوَم َخَلننَق)؛ فقولنن،: (47)چھ ے ے ۓ ۓ ڭ
عله أس، ُيراُد ب، املادر ال اجلية. وجيوا أن يتعلَّق باالستقرار يف اجلار  ( تاب)يتعلَّق بن 

. و نصلك يف قولن،   (48)، ويكون الكتاُب جيًة ال مادرمجا(ِفي ِ َتاِب اهلل)واجملرور، وهو 

جينوا أن   (يف  تناب )ولن،:  ؛ فق(49) چجئ ی ی ىئ ی ی ىئ ىئچ  تعاىل:
أي: أحّق يف حكم اهلل أو يف القرآن أو يف اللو  احملفنوظ، وجينوا    (َأْوَله)يتعلَّق بنفس 

 . (50)أن يكون خرب م تدأ مضمر أي: هصا احلكُم املص ور يف  تاب

ٻ ٻ پ  ٻ ٻچ  مجع  اِتب يف قولن، تعناىل:   (ابَتِ )ومن الغريب اعت ار 

، فقيل إسَّ، (52)(ِ تابمجا)وجماهٌد وأبو العالية  ؛ فقد قرأ ُأبّي(51) چپ ڀ پ پ
 . (53)مادٌر، أي ذا  تابة، وقيل إس، مجع  اِتٍب،  ااِحٍب وِصَحاب



 واجلمع يف القرآن الكريم الّتداخل الّداللّي يف ِصيَغة )ِفَعال( بنَي املفرد 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          70

 )ب( الكلمات ال  جا ت مجع تكري : 

أنَّ وان )ِفَعال( يف اجلمنع خينتص بناألمور     (54)يرى الد تور فاضل الريامرائي
مور املعنوية، ويريتدل عله ذلنك بقولن،   املادية، يف مقابل اختااص وان )ُفَع  ( باأل

 :وقول،، (56)چوئ وئ ۇئچ  ، وقول،:(55)چٱ ٻ ٻچ  تعاىل:

،  ما يريتدل باستعمال القنرآن لكلمن  )ِضنَعا (    (57)چۇئ  وئ ۇئ ەئ وئچ 
و)ُضَعَفا (؛ فالضنعفا  هنم املريتضنعفون منن األت نا  والعنوام، وهنو منن الضنعف          

ڦ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ  املعنوّي،  منا يف قولن، تعناىل:   

ک ک گ گ گ گ چ ، وقول،:(58) چڃ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 . (59) چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ وأما الضِّعا  فللضعف املادّي  ما يف قول، تعاىل:

ڍ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 . (60) چڈ ڎ ڈ ڌ ڎ ڍ ڌ

 ول، تعاىل:ويريتدّل أيضا باستعمال القرآن لكلمة )ِشَداد( للشدة املادية  ما يف ق

، واستعمال  لمة )َأِشندَّا ( للشندة املعنوينة  منا يف     (61)چې ې ې ىچ 

 . (62) چڀ ڀ پ پ پچ  قول، تعاىل:

 .)رجال( -1

 جا ت مجعمجا لن )َراِجل( يف موضعني: 



 إبراهيم الدين بدر محديد. 

 71                                                           م2017 –هـ 1438 – التاسع عشرالعدد  

پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ  -أ 

 . (63) چٺ ڀ
 .(64)چگ ک ک ک گ گک  ڑ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ -ب 

وجتاٍر وتاجٍر، وِصَحاٍب وصاحب، يقال  مجع راجٍل، ميل قياٍم وقائم، (ِرَجال)و
من،: َرِجَل َيْرَجُل َرْجً ، فهو َراِجٌل، وَرُجل بوان َعُضٍد، يقولون: َرِجنَل ُفنَ ٌن، فهنو    
َرُجٌل، مبعنه مشه عله قدمي،؛ لعدم املر وب، وقيل: الراجنل الكنائن علنه رجلن،،     

ِجيٌل وُرَجاَله وَرَجاَل وأرِجَلة ماشيمجا  ان أو واقًفا، وهلصا اللفظ مجوٌ   ي ة: رجاٌل وَر
جيمع عله َراِجٍل،  مَّ  (رجً )مجع اجلمع؛ ألن  (ِرَجاٌل)، وجيوا أن يكون ... وأَراِجٍل

 . (65)جيمع راجٌل عله ِرجاٍل
 ، ومنها: (66)وجا ت مجعا لن )َرُجل( يف بقية املواضع

گ گ  ک ک ک ک گ گ ڑژ ڑ ڈ ژچ  -أ 

 . (67) چڳ ڳ
 . (68) چٺ ڀ ٺ ٺ ٺچ  -ب 
 .  (69)چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ  -ج 

 .)ِرَهان( -2
ِرَهاٌن وُرُهوٌن وُرُهٌن مجع رْهُن، وهو ما ُوِضنَع ِعْننَدَ  لَيُننوَب َمَنناَب منا ُأِخنَص       

 . (70)ِمنَك، وامُلراَهَنُة والرِّهاُن: امُلخاَطَرُة، وامُلرياَبَقُة عله اخَلْيِل
قرأ ابن  (71) چپ ڀ ٻ ٻ پ پ پ ٻ ٻچ  ويف قول، تعاىل:

بكرير الرَّا  وألف بعد  (َفِرَهاٌن)بضم الرَّا  واهلا ، وال اقون  (َفُرُهٌن) ، وأبو عمٍرو:  ي
، وقال أبو عمرو: وإمنا قرأت فُرُهن للفال بني الرهان يف اخليل وبني مجع (72)اهلا 
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ا قال: َوَهِصي الِقَراَ ة واَفَقت املاحف، وموواختار الزَّجَّاج قرا ت، هصي ، َرْهن يف غ ها
وِرَهان َجيِّد َبالغ؛ فرهان مجع ، رَّا  فهو املختاروافق املاحف وصحَّ معناي، وقرأ ب، الُق

 . (73)وَفْعل وِفَعال مطرٌد  ي  حنو: َ ْعب، وِ َعاب، وَ ْلب وِ َ ب(، َرْهن)
 .)ِظَلال( -3

مجع  (ِظَلال) (74)چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ ڀچ يف قول، تعاىل: 
وِبرام، أو مجَع ِفْعلة بالكرير، إذ ُيقال: ُظلَّة وِظلَّة بالضمِّ ،  ُحلَّة وِح ل، وُبْرمة ةُظلَّ

والكريِر فهو  ِلْقحة وِلقا ، إالَّ أنَّ ِفعااًل ال ينقاس فيها، أو مجَع ِفْعل )ِظّل( حنو: ِذْئب 
 . (75)وِذئاب، ورْيح وِريا 

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ يف قولن، تعناىل:    )ِظنّل( ويتت د أسها مجع 

َوَمْعَننه  ، رْيُجُد من ِفي الريََّمَوات َوَترْيُجُد ِظَلناُلُهمْ َأْي َي، چڃ  ڃ ڃ ڃ
ُسُجوِد الظَِّلاِل َأنَّ اللََّ، َخَلَقَها ِمنْن َأْعنَراِض اْلَتْجرَيناِم اْلَتْرِضنيَِّة، َفِهنَي ُمْرَتِ َطنةظ ِبِنَظناِم        

 ِة َوْجنِ، اْلنَتْرِض َحتَّنه َتُكنونَ    اْسِعَكاِس َأِشعَِّة الشَّْمِس َعَلْيَها َواْسِتَهاِ  اْلَتِشعَِّة ِإَله َصنَلابَ 
الظَِّلاُل َواِقَعًة َعَله اْلَتْرِض ُوُقوَ  الريَّاِجِد، َفِإَذا َ اَن ِمَن النَّاِس َمْن َيْتَبه الريُُّجوَد ِللَِّ، َأْو 

َعَله اْسنِتْحَقاِق اللَّنِ،   َيْتُرُ ُ، اْشِتَغااًل َعْنُ، ِبالريُُّجوِد ِلْلَتْصَناِم َفَقْد َجَعَل اللَُّ، ِمَياَلُ، َشاِهدمجا 
الريُُّجوَد ِإَلْيِ، َشَهاَدًة َرْمِزيًَّة. َوَلْو َجَعَل اللَُّ، الشَّْمَس َشْمرَينْيِن ُمَتَقناِبَلَتْيِن َعَلنه الريَّنَواِ      

 . (76)َبيِّنمجا َعَلْيِ، يْظهر الظّل َ اْلَماِ  َلْم َلاْسَعَدَمِت الظَِّلاُل، َوَلْو َجَعَل َوْجَ، اْلَتْرِض َشفَّاًفا َأْو َلاِمعمجا

 .)ِعَ اد( -4

مجع َعْ د، وهو الَعاِبُد املخلص هلل ع ادَة االختيار الن  أمنر اهلل بهنا يف    )ِعَ اد(: 

أما الَعْ نِد النصي   ، (78)چڳ ڳ چ  :، وقول،(77)چں ں چ  ميل قول، تعاىل:
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ة التنصلل،  هو ُمريَنقٌّ فإن مجع،: َعِ يٌد. والع ادة أبلنغ منن الع ودينة؛ ألن الع نادة غاين     
وقد جا ت  لمة )ِعَ اد( يف آيات متعددة منها قول، تعاىل: . (79)والع ودية إظهار التصلل

 . (80)چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ 

 .)ِسرَيا ( -5

اسم للَ اِلَغات، والظاهر أن َلاَمها َواٌو لظهورها يف مرادف، وهو ِسرْيَوان (: النِّرَيا )
رْيَيان، وهي من حيث املعنه مجع سريوة أو وِسرْيَوة، وحيتمل أن تكون يا مج اشتقاًقا من الّن

پ ڀ ڀ چ  وقد جا ت يف عدة آيات منها قول، تعاىل:. (81)مجع امرأة

 . (82) چڀ

 )ج( الكلمات ال  جا ت حمتملًة للمفرد ومجع التكري : 

 .)ِإَمام( -1

اإلمام: اسم ملا ُيْؤَتمُّ ب، من رئيس وغ ي، إسرياسمجا يقتدى بقول، أو فعل،، أو  تابمجا، 
غ  ذلك حمقًّا  ان أو م طً ، أي ُيْقَاُد وُيتََّ ُع،  اإِلاار: اسم ملا ُيْؤَتَزُر بن،، ويكنون    أو

مجعمجا آلّم: اسم فاعل من َأمَّ َيُؤمُّ، حنو قائم وِقيام، وسائم وِسينام، وصناحب وِصنحاب،    
وحاّل وِح ل، وهو يف هصي احلال مجع تكرين  بلفنظ املفنرد، منن بناب در  دالص،      

الص، الواحد واجلمع عله لفظ واحد، وليس عله َحدِّ َعْدل وِرضا؛ ألسهم ودرو  د
 . (83)قالوا: إَماَمان

 : (84) لمة )ِإَمام( يف القرآن س ع مرات ردْتووقد 
 . (85) چے ے ۓ ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ۀ ہچ  -أ 

 . (86) چېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۈئچ  -ب 
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 . (87) چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ  -ج 

 . (88) چۀ ڻ ڻ ڻ ۀچ  -د 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ  -ي 

 .  (89)چے

 . (90)چەئ ې ى ى ائ ائ -و 

 ھ چ إال يف املوضع الريادس (91)ومل خيتلف أحد يف أن تلك الكلمة مفرد

وذلك ألن املواضع األخرى قد حكم الريياق باإلفراد ال غن ؛ فقند    چے ے
وجنا ت يف حكنم اخلنرب     چەئ ائ ائ چ ،چڍ ڌ ڌ  چ جا  سعتها مفردمجا:

 صلك بوقوعها حااًل منن  و ،چے ے ۓ ھ چ عن املفرد بوقوعها مفعواًل  اسيمجا:
 . چېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۈئچ املفرد:

فإن س ب اخلن    ؛ چے ے ھ چ: أما املوضع الصي اْخُتِلَف في،
يرجع إىل أن الكلمة مفرد يف مشهور الك م ويف املواضع القرآسية املشار إليهنا، وأسهنا   

(؛ ھجا ت يف اآلية الكرمية يف حكم اخلنرب عنن اجلمنع )الضنم  املتانل يف:      
وقوعها مفعواًل  اسيمجا، ومطابقُة اخلرب للم تدأ يف العدد )اإلفراد والتينية واجلمع( وذلك ب

واج ةظ؛ فلم يكن ُبدٌّ من سلو  أحد طريقني: اعت نار  لمنة إمنام مجعمجنا حتنه تتحقنق       
 املطابقة، أو التتويل مبا ُيرَيوِّغ اإلخ ار باملفرد عن اجلمع. 

 : (92)ملفرد عن اجلمعُغ اإلخ ار باأما التتوي ت ال  ُترَيوِّ

ے چ  جا  اخلرب )إماممجا( مفردمجا إلرادة اجلنس، ولعدم الل س،  ما يف قول، تعاىل: -أ 

 . (94)چۇئ ۆئ ۆئ  وئ ۇئچ  ، وقول،:(93)چۓ ۓ
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الدعا  صادر بطريق االسفراد؛ فع ارة  ل واحد: اجعلين للمتقني إماما؛ فالك م  -ب 
غ ي لقاد اإلجياا،  عله التوايع، وُحِكَيْت ع ارات الكل بايغة املتكلم مع

، قال أبو الريعود: (95) چۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻچ   قول، تعاىل:
وأس، ، مداَر الكلِّ صدوُر هصا الدُّعا  إما عن الكلِّ بطريق املعيَِّة وأست خ ٌ  بتّن"

ك باجتماعهم يف جملٍس واحٍد نفما ظ، ة اجتماِعهم يف عاٍر واحٍدلحمال الستحا
وإما عْن  ّل واحٍد مْنُهم بطريق تشريك غ ي يف  ،واتِّفاِقهم عله  لمٍة واحدة

وري عنهم بطريِق دبل الظَّاهُر ص، اوأسَّ، ليس بيابٍت َجْزممج، استدعاِ  اإلمامِة
خ  أس، ، اواجعلين للمتَّقني إماممج: وأنَّ ع ارَة  لِّ واحٍد منهم عند الدُّعا ، االسفراِد

 . (96)" للقاِد إىل اإلجيااُحكيت ع اراُت الكلِّ بايغة املتكلِّم مع الغِ 
 جا  اخلرب )إماممجا( مفردمجا الحتادهم واتفاق  لمتهم.  -ج 

 جا  اخلرب )إماممجا( مفردمجا ألس، مادر يف األصل  ِايام وِقيام.  -د 
 هو من الك م املقلوب؛ أي اجعل املتقني لنا إماممجا.  -ي 

 .)ِخَاام( -2

ُمَخاَصَمًة وِخَااممجا، َوَجْمُع اْلِخَااُم: َمْاَدُر َخاَصَم، يقال: خاصمت، وَخَاْمُتُ، 
َخْاٍم، ُيَقاُل: َخْاٌم َوُخُاوٌم َوِخَااٌم، َ َ ْحٍر َوُبُحوٍر َوِبَحاٍر، َواْلَتْصُل ِفي اْلُخُانوَمِة  

 . (97)التَّْعِميُق ِفي اْلَ ْحِث َعِن الشَّْيِ ، واملعنه: وهو شديد اجلدال والعداوة

 : (98)وقد ردت  لمة )اخِلَاام( يف القرآن مرتني

چ ڇ  ڃ چ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦچ  -أ 

 . (99)چڇ 
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 . (100)چھ ھ  ہ ہ ھ ھ ۀ ہ ہچ  -ب 

وقد وقع االخت   يف املوضع األول؛ فقيل اخلاام هنا مجنع َخانم  َانْعب    
 وِصعاب وليس مادرمجا، وحينئٍص تظهر اإلضافة أي: وهو ألد الناس املخاِصمني. 

اسنم تفضنيل، وأن الضنم      (وعله الظاهر من أن اخلاام مادر، وأن )ألندّ 
)ُهَو( يعود عله )َمْن( يف قول، تعاىل: "َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُ َك َقْوُلُ، ِفني اْلَحَيناِة الندُّْسَيا"    

 تظهر مشكلة وقو  املادر خربمجا عن اجلية، وقد تعددت التتوي ت يف ذلك: 

 التتوي ت املتعلقة بالضم  )ُهَو(:  واًل:أ
 من األوِل أي: وخااُم، أشدُّ اخلااِم. يف الك م حصٌ   -أ 
"هو" ليس ضمَ  "َمْن"، بل ضمُ  اخلاومة، يفريِّرُي سنياُق الكن ِم، أي: وخاناُم،     -ب 

 أشدُّ اخلاام. 

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦچ  يف قول، تعاىل: (قول،)"هو" ضم  املادر الصي هو  -ج 

 ، وقول، ِخاام.  چ ڄ ڄ ڃ

 ّد(: التتوي ت املتعلقة باسم التفضيل )أل  اسيمجا:

هنا ليرَيْت للتفضيِل، بل هي مبعنه َلديُد اخِلاام، فهنو منن بناِب إضنافِة      (أْفَعُل) -أ 
 الافِة املش هِة. 

 التتوي ت املتعلقة باملادر )اخلاام(:   اليمجا:
 ُأريد باملادر اسُم الفاعِل  ما ُيوَصُف ب، يف قوِلهم: رجٌل َعْدٌل.  -أ 

 ي اخلاام. يف الك م حصٌ  من الياسي: أي وهو أشدُّ ذو -ب 
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، (يف)ليس من باِب ما ُأضيف َأْفَعل إىل ما هو بعضن،، هني إضنافةظ علنه معننه       -ج 
  قوهلم: َ ْ ُت اْلَغْدِر. 

 . (101)جعل اخلاام ألّد عله امل الغة -د 

ويف صنحيح  ، اجلدال ال جيوا إال مبا ظاهري وباطنن، سنوا    ويؤخص من ذلك أن
وسلم: "إن أبغض الرجنال إىل   مريلم عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صله اهلل علي،

 . (102)م"ِااخَل اهلل األلّد

 .)ِخَلال( -3

)ِخَلال( تتتي مفردمجا  ِحَجاب ومجعمجا  ِج ال، واملفرد يتتي مادرمجا مبعنه امُلخالَّنة  
وهي املااح ُة، يقال: خاَلْلُت، ِخ اًل وُمَخالًَّة، وامسمجا مبعنه َوْسط، واجلمنع حيتمنل أن   

 خليل.  ُبْرَمة وِبرام، أو َخَلل حنو: َجَ ل وِج ال، وَجَمل وِجمال، أوُخلَّة، حنو: يكون مفردي 

، وقنع التوجيهنان يف   (103)وقد وردت الكلمة يف القرآن الكنريم اناسَي منرات   
 أربعة منها، وهي: 

، فقيل: اخِل ل: امُلخالة، وهي (104)چۆ ڭ ۇ ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ  -أ 
األخفَ: ِخ ل مجع لن "ُخلة"، حنو  امُلااح ة، يقال: خاللت، ِخ اًل، وخمالَّة، وقال

 . (105)ُبرَمة وِبَرام، وقيل: هو مجع خليل، يقال: خليل وَأِخلَّة وِخَلال

، فقيل: هنو حمتمنٌل لنوجهني: أحندهما: أسن، مجنُع       (106)چڳ ڱ ڱچ  -ب 
 . (107)أس، اسٌم مفرٌد مبعنه وْسٍطخلٍل؛  ِج ال يف ج ل، ومجال يف َجمل. والياسي: 

، فقيل: هو مفرد  حجاب أومجنع  ِجَ نال   (108) چ ۉ ۋ ۅ ۅ ۉچ  -ج،د
وُتْرَوى عن أبي عمرو  -، ويؤيد األول قرا ة ابن مريعود والضّحا  (َجَ ل)مجع 
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واحند   (لَلن َخ)جينوا أن يكنون   "باإلفراد. قنال أبنو الفنتح:     (ِمْن َخَلِلِ،) -أيضمجا 
ً ، َلن َخ ال واحدمجا َعاَقَبَلِخ ل،  َجَ ل وِج ال، ودار وِدَيار. وجيوا أن يكون ِخ

  .(109)" الَغَرا  والِغَرا ، والَاَله والاَّ  

 ومل أقف عله خ   يف املواضع األربعة األخرى، وهي: 

  . (110)چې  ۅ ۉ ۉچ  -أ 

 . (111)چک گ گ گ چ  -ب 

 . (112)چېئ ىئ ىئ چ  -ج 

 . (113)چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ  -د 

 .)ِدَهان( -4

 : (114)وردت  لمة )ِدَهان( يف القرآن الكريم مرة واحدة

. وهو اسُم مفرد ما ُيْدَهُن بن،  (115)چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ 
 . (116) اجِلزام واإِلدام، أو مجُع ُدْهن حنو: ُقْرط وِقراط، وُرْمح وِرما 

 .)ِرَباط( -5

َرْبُط الفرس: شدُّي باملكنان للحفنظ، والرِّبناُط وامُلراَبطنُة ُم امنُة َ ْغنِر الَعنُدوِّ،        
ْعنداُدها، وَأصنل، َأن َينْرِبَط  نلُّ     واإِلقامُة عله ِجهاِد العدوِّ باحلرب، وارِت اُط اخليل وِإ

واحد من الَفريقني خيَل، يف َ ْغٍر  لٌّ منهما ُمِعّد لااح ،،  م صار لزوُم اليَّْغنِر واملقنام   
 في، ِرباطا، والرِّباُط امُلواَظ ُة. 
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 ، وذلك يف قول، تعاىل:(117)وقد وردت الكلمة يف القرآن الكريم مرة واحدة

 جوَّاوا في،: قد و. (118)چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ
 حنو: صا  ِصياحمجا.  (َرَبط)أن يكون مادرمجا لن  -أ 

، َأي الَاَم، ومعنه املفاعلة أنَّ ارت اط اخلينل يفعلن،  نلُّ    (َراَبَط)أن يكوَن مادَر  -ب 
ِصيَغُة ُمَفاَعَلٍة ُأِتَي ِبَهنا  ، أو هو واحد لفعل اآلخر، ف ابط املؤمنون بعضهم بعضمجا

ُدلَّ َعَلنه َقْانِد اْلَكْينَرِة ِمنْن َرْبنِط اْلَخْينِل ِلْلَغنْزِو، َأِي اْحِتَ اُسنَها         ِلَت؛ ُهَنا ِلْلُمَ اَلَغِة
 . َوَرْبُطَها اْسِتَظارمجا ِلْلَغْزِو َعَلْيَها

أن يكون امسمجا للخيل ال  ُتْرَبُط يف س يل اهلل، وجيوا أن ُيرَيمَّه بالرباط الصي هو  -ج 
 مبعنه املرابطة. 

 ب، الِقْربُة والدابُة وغ هما. أن يكون امسمجا ملا ُتَشدُّ  -د 

 أن يكون امسمجا للمكان الصي خيّص بإقامة حفظة في،.  -ي 
 أن يكوَن مجَع َرِبيط، يعين مبعنه مربوط،  َفِايل وِفاال.  -و 
أن يكوَن مجَع ُرُبُط واحدها َربيطظ، أي أس، مجع اجلمع، والعرب ترينمي اخلينل ِإذا    -ا 

 ا. ُربطت باأَلفنية وُعِلَفْت ُرُبًط
ون مجعمجننا لننن )َرْبننط( مانندر َرَبننط َيننْرُبط، حنننو َ ْعننب وِ عنناب، وَ ْلننب  أن يكنن -  

 . (119)وِ  ب

ائ ائ ەئ چ ولعل املعنه الياسي هو األسريب؛ وذلنك لقولن، تعناىل:   

َأْمٌر َلُهْم ِباْلُمَراَبَطِة، َوِهَي ُمَفاَعَلةظ ِمَن الرَّْبِط، َوُهَو ؛ وهو "(120)چوئ وئ  ەئ
اْلِجَهاِد َخْشَيَة َأْن َيْفَجَتُهُم اْلَعُدوُّ، َأَمَر اللَُّ، ِبِ، اْلُمرْينِلِمنَي   َرْبُط اْلَخيل للحراسة ِفي َغْيِر
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ِلَيُكوُسوا َداِئممجا َعَله َحَصٍر ِمْن َعُدوِِّهْم َتْنِ يهمجنا َلُهنْم َعَلنه َمنا َيِكينُد ِبنِ، اْلُمْشنِرُ وَن ِمنْن         
 . (121)"ُمَفاَجَتِتِهْم َعَله ِغرٍَّة

 .)ضيا ( -6

َوُهَو اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمَن الضَّْوِ ، ، نُّوُر الريَّاِطُع اْلَقِويُّ، ِلَتسَُّ، ُيِضيُ  ِللرَّاِئيالضَِّياُ : ال
َوالنُّنوُر: الشُّنَعاُ ، َوُهنَو    ، َوُهَو النُّوُر الَِّصي ُيَوضُِّح اْلَتْشَياَ ، َفالضَِّياُ  َأْقَوى ِمَن الضَّنْو ِ 

مُّ ِمَن الضَِّياِ ، َيْاُدُق َعَله الشُّنَعاِ  الضَّنِعيِف َوالشُّنَعاِ     ُمْشَتقٌّ ِمِن اْسِم النَّاِر، َوُهَو َأَع
اْلَقِويِّ، َفِضَياُ  الشَّْمِس ُسوٌر، َوُسوُر اْلَقَمِر َلْيَس ِبِضَياٍ . َهَصا ُهَو اْلَتْصُل ِفي ِإْطَلاِق َهنِصِي  

ِض َهِصِي اْلَكِلَماِت ِفني َمْوِضنِع َبْعنٍض    اْلَتْسَماِ ، َوَلِكْن َيْكُيُر ِفي َ َلاِم اْلَعَرِب ِإْطَلاُق َبْع
 . (122)آَخَر ِبَحْيُث َيْعرُيُر اْسِضَ اُطُ،

 (123)چۈ ۈ ٴۇ  ۇ ۇ ۆ ۆچ  و لمة )ِضَيا ( يف قول، تعاىل:
كون مادرمجا، وُجِعل سفَس الكو ب م الغًة،  ما يقال للكريم: إس، َ َرٌم ت تمل أنحْت

 رَيْوط  (ضو )كوَن مجع تتمل أن حتو أو عله َحْص  مضا  أي: ذات ضيا .، َوُجوٌد
 . (124)وِسياط، وَحْوض حياض

 .)ِطَ اق( -7

 : (125)وردت هصي الكلمة يف القرآن مرتني ا نتني

 .(126) چٹ ڤ ڤ ڤ ٹچ  -أ 

 .(127)چڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ  -ب 

اْسَتَاَب ِط اقًا عله الوصف لري ع، َفِإمَّنا َأْن َيُكنوَن َمْانَدَر َطناَبَق ُمَطاَبَقنًة      وقد 
َقْوِلِهْم: النَّْعُل َخْاُفَها َطَ ًقا َعَله َطَ ٍق، ُوِصَف ِبِ، َعَله َسِ يِل اْلُمَ اَلَغِة، َأْو َعَله َوِطَ اًقا ِل
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َحْصِ  ُمَضاٍ ، َأْي َذا ِطَ اٍق َوِإمَّا َجْمُع َطَ ٍق َ َجَمٍل َوِجَماٍل، َأْو َجْمنُع َطَ َقنٍة َ َرَحَ نٍة    
 . (128)َبْعٍض َوِرَحاٍب، َواْلَمْعَنه: َبْعُضَها َفْوَق

 .)ِعَشا ( -8

  لمة )ِعشا ( جيوا يف: (129)چٿ ٹ ٹ ٿچيف قول، تعاىل: 
 : وجهان

ظر  امان، أي: جاؤوي يف  ا: أسه-وهو الصي ال ين غي أن ُيقال غُ ي  -أحدهما  -أ 
هصا الوقت. قال أهل املعاسي: جاؤوا يف ظلمة العشا  ليكوسوا أجرأ عله االعتصار 

 بالكصب. 
 قائم وقيام، ولعل مما يشهد لصلك أس، ُيْقَرأ بضنم   (عاٍش)مجع كون توالياسي: أن  -ب 

العني )ُعَشا مج(، واألصل: ُعَشاًة، ميل: َغاٍا وُغَزاة، فُحِصَفْت اهلا  وِاينَدْت األلنف   
عوضمجا عنها،  م ُقِلَ ت األلف همزة. وما رواي عيريه بن ميمون عنن احلرينن أسن،    

: طريق (130)"، قال: ُعْشومجا من ال كا . قال أبو الفتحقرأ: "َوَجاُ وا َأَباُهْم ُعشمجا َيْ ُكوَن
ذلك أس، أراد مجع َعاٍش، و ان قياس، ُعَشاًة،  َماٍش وُمَشاة، إال أسن، حنص  اهلنا     
ختفيًفا وهو يريدها... وفي، َبْعَد هصا ضعف؛ ألن َقْدَر ما َبَكنْوا يف ذلنك الينوم ال    

 . (131)يعُشو من، اإلسريان

أنَّ الكلمة قد  -إضافًة إىل ما س ق-يف هصا القول ولعل مما يدل عله التكلف 
وردت يف املوضع الوحيد اآلَخِر ُمَحلَّاًة بتل، لكن الريياق واضح وحاسم بتسها مفرد، 

ې ې ې  ې ۉ ۅ ۅ ۉچ  وال احتمال للجمع، وذلك قول، تعاىل:

 . (132)چى
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 .)ِعَماد( -9

 ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٹچ:(133)مة يف القرآن الكريم مرة واحدةلوردت هصي الك

ُوِصَفْت َعاٌد ِبصاِت اْلِعماِد، وذاِت َوْصٌف ُمَؤسٌَّث ِلَتنَّ اْلُمَراَد  (134)چڤ ڤ ڤ ڤ 
ِبَعاٍد اْلَقِ يَلُة. َواْلِعَماُد: ُعوٌد َغِليظظ َطِويٌل ُيَقاُم َعَلْيِ، اْلَ ْيُت ُيْرَ ُز ِفي اْلَتْرِض ُتَقاُم َعَلْيِ، 

رَيمَّه ِدَعاَمًة، َوُهَو ُهَنا ُمرْيَتَعاٌر ِلْلُقوَِّة َتْشِ يهمجا ِلْلَقِ يَلِة اْلَقِويَِّة َأْ َواُب اْلَخْيَمِة َأِو اْلُق َِّة َوُي
 ِباْلَ ْيِت َذاِت اْلِعَماِد. 

 : (135)َوِإْطَلاُق اْلِعَماِد َعَله اْلُقوَِّة َجاَ  ِفي َقْوِل َعْمِرو ْبِن ُ ْلُيوٍم
 َوَسْحننُن ِإَذا ِعَمنناُد اْلَحننيِّ َخننرَّتْ  

 
 ه اْلَتْحَفنناِض َسْمَنننُع َمننْن َيِليَننناَعَلنن 

َوَيُجوُا َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد ِباْلِعماِد اْلَتْعَلام الَِّتني بنوهنا ِفني ُطنُرِقِهْم ِلَيْهَتنِدَي ِبَهنا        
اْلُمرَياِفُروَن، أو هي اأَلْبِنَيُة الرَّفيَعُة، َجْمنُع ِعمناَدٍة، وأهنُل الِعمناِد: أهنل اأَلْخِ َينِة، أو       

 . (136)ِة الرَّفيَعِةالعاِلَي

 .)ِقَيام( -10

َقاَم َيُقوُم ِقياممجا، فهو َقاِئٌم، ومجع،: ِقياٌم، والِقَياُم والِقَواُم: اسم ملا يقوم ب، الشي  
 . (137)أي: يي ت،  العماد والرّيناد: ملا يعمد ويريند ب،

، (138)وقد جا ت  لمة )ِقَيام( مفردمجا يف مواضع، ومجع تكري  يف مواضع أخرى
 دالة عله املفرد يف اآليات التالية: فقد جا ت 

 .(139)چۈ  ۆ ۆ ۈ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ  -أ 

 .(140)چ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ  -ب 
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  .(141)چې  ۉ ۉ ۋ ۋ ۅ ۅچ  -ج 
 وجا ت مجع تكري  يف املواضع التالية: 

  .(142)چڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳچ  -أ 

 .(143)چڱ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ  -ب 

 .(144)چۉ ۉ  ۅ ۅ ۋچ  -ج 

  .(145)چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ  -د 
أن اجلمع عله وان مادري إمنا يؤته بن،   (146)امرائيويرى الد تور فاضل الري

للداللة عله املعنه احلقيقي للفعل،  ما يف اآليات األربع الريابقة، خب   مجع املص ر 
 قاِئِمني( فإس، مبعنه القينام بناألمر والعكنو ،  منا يف قولن، تعناىل:       -الريامل )قائمون 

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ  ، وقولننن،:(147)چۇئ ەئ وئ وئچ

 . (148)چڌ

 .)ِ َفات( -11

مجع َ اِفت (: ِ َفاتمجا: )(149)چڤ ڤ ڦ  ڤ ٹ ڤ ٹچ  يف قول، تعاىل:
ميل صاِئم وِصيام، وقيل هو مادر ميل ِ َتاب وِحرَياب، والتقدير ذات َ ْفت أي 

ت،  قوهلم: َفْكالشي  إذا ضم، ومجع،: وهو اسم ما ُي َتَففات: من َ والِك، (150)َجْمع
 اب مجا  األبواب، وب، استاب َأْحيا مج الضمام واجلما  ملا يضم وجيمع، يقال: هصا ال

َوَأْمواتمجا،  تس، قيل: َ اِفَتًة أحيا مج وأمواتمجا. أو بفعل مضمر يدل علي، وهو َتْكِفت. 
واملعنه: َتْكِفت أحيا  عله ظهرها، وأمواتا يف بطنها. وجيوا أن يكون املعنه: تكفتكم 

 . (151)فات اإلسسعلم أسها ِ  أحيا مج وأمواتمجا، فينتا ا عله احلال من الضم ؛ ألس، قد
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 .)ِلَزام( -12

 : (152)وردت  لمة )ِلَزام( يف موضعني من القرآن الكريم

 :(153)چڍ ڌ  ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ چ چچ  املوضع األول. 

 فقيل: جيوا يف  لمة )ِلَزاممجا(    ة أوج،: 

 َأْن يكوَن مادَر الَاَم  اخِلاام.  -أ 

 تس، آلُة اللُّزوم لَفْرِط ُلزومن،،   أن يكون وصًفا عله ِفعال مبعنه ُمْفِعل أي: ُمْلِزم، -ب 
وعله هصا فُيقال:  ان ين غي َأْن يطابق يف التينينة فيقنال: ِلنَزاَمْيِن، خبن    وسن،      

 مادرمجا فإس، ُيْفَرُد عله  ل حال. 

 . (154)أن يكوَن مجَع الِام،  ِقيام مجَع قاِئم -ج 

 :ەئ وئ  ائ ەئ ائى ى ۉ ې ې ې ېچ  أما املوضع اآلخر

ف يف أن الكلمة مادر، واملعنه: يكون العصاُب ذا ِلزام، فلم ُيْخَتَل، (155)چوئ
أي: فريو  َيْلَزُمُكم َأَ ُر تكصي كم، وهصا عقاب اآلخرة، واللِّزام: بالكريِر مادٌر 

  قول،: 
 فإمَّننا َيْنُجننَوا ِمننْن َحْتننِف أرضٍ   

 
 (156)فقنند َلِقَيننا ُحُتوَفُهَمننا ِلزاَمننا    

 .)ِمَهاد(  -13 

  .(157)چڱ ں  ڱڱ ڱ چ يف قول، تعاىل: (ِمَهاد) لمة 
 مادر مبعنه َمْهد يقال: َمَهْدُت، َمْهدمجا وِمهادمجا.  -أ 
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اسٌم مفرٌد، ُسمَِّي ب، الفراُش امُلَوطَُّت للنوُم، وهصا من بناِب النتهكم واالسنتهزاِ ،    ب -ب 
 أي: ُجِعَلْت َجَهنَُّم هلم َبَدَل ِمهاٍد َيْفنشوس،. 

 . (158)اخ وَ ْعب وِ عابمجُع َمْهد، وهو ما يوطُت للنوِم، حنو: َفْرخ وِفر -ج 

 )ِفَعاَلة(. : الكلمات اليت جاءت خمتومة بالتاء املربوطةاملبحث الثاني

خمتومنة بالتنا  املربوطنة مرت نة      ي الايغةالكلمات ال  جا ت يف القرآن من هص
 عله حرو  املعجم: 

 –ِدَراَسنة   –ِخَياَسنة   –ِحَجناَرة   –ِجَماَلنة   –ِتَلناَوة   –ِتَجناَرة   –ِبَطاَسة  –ِبَضاَعة 
 ِقَياَمة.  –ِغَشاَوة  –ِعَماَرة  -ِعَ اَدة  –ِسَقاَية  –ِاَياَدة  –ِرَعاَية  –ِرَساَلة 

 وقد تنوعت هصي الكلمات بني: 
 -ِعَ ناَدة   –ِاَيناَدة   –ِرَعاَينة   –ِدَراَسة  –ِخَياَسة  –ِتَلاَوة  –ما جا  مادرمجا )ِتَجاَرة  -أ 

 .ِعَماَرة(
 .ِقَياَمة( –ِغَشاَوة  –ِرَساَلة  –ِبَطاَسة  – ذات )ِبَضاَعة وما جا  اسَم -ب 
 .ِحَجاَرة( -تكري  ) ِجَماَلة  وما جا  مجَع -ج 
 .واسَم ذات مرًة أخرى )ِسَقاَية(، وما جا  مادرمجا مرًة -د 

 وفيما يلي دراسة ل عض هصي الكلمات: 

 .)ِجَماَلةظ( -1

 (اجِلماَلننُة). (159)چ ڳ ڳ گ ڳ گ ک گ گچ  يف قولنن، تعنناىل:
، أحُدهما: أسَّها مجٌع صريٌح، والتاُ  لتتسيِث اجلمنِع. ُيقنال: َجَمنٌل وِجمنال     فيها وجهان

 وَحَجنر وِحجنارة. واليناسي: أسن، اسنُم مجنٍع  النصِّ ارة       وِجماَلة حنو: َذَ ر وِذ نار وِذ نارة،   
 . (160)واحِلجارة
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 و )ِعَمارة(. )ِسَقاَية( -3و2

وضنع النصي ُيتَّخنص فين،     الريِّقاية موضُع الريَّنْقي والانا  والاُّنوا  بعينن، وامل    
الشَّراب يف املواسم وغ ها، وال يت الصي ُيتَّخص َمْجَمعمجا للمنا  وُيرْينقه منن، النناُس،     

 وِسقاية احلاجِّ َسْقُيهم الشراب. 

ڭ ۇ ۇ ۆ  ڭ ڭچ  وقد جا ت ماندرمجا يف قولن، تعناىل:   

، الريِّننَقاَية والِعمنناَرة مانندران مننن َسننَقه وَعَمننَر،   (161)چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۆ
اسة والِوقاية والتِّجارة، وال ُبدَّ ِمن تقدير مضا  حمصو : إمَّنا منن األول، وإمَّنا     الاِّي

من الياسي ليتاادَق اجملعوالن، والتقدير: أجعلتْم أهَل سقايِة احلناجِّ وِعمنارَة املرينجد    
 . (162)آَمَن والِعمارة  إميان َمْن آَمَن، أو  َعَمِل َمْناحلرام  َمْن آمن، أو: َأَجَعْلتم الريقاية 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ چ  وجا ت اسم ذات يف قول، تعاىل:

، وهو الاُّوا  الصي  ان َيْشَرب في، املِلنك و نان إسنا مج منن ِفضَّنٍة  ناسوا       (163)چپ
 . (164)َيكيلون الطعام ب،

ورغم أن  لمة )ِعماَرة( حتتمل األمرين فإسها مل َتنِرْد يف القنرآن إال يف املوضنع    
 إال املادرية. ، وهو ال حيتمل (165)الريالف الص ر

والِعَماَرُة: ما ُيْعَمُر ب، املكناُن، وسقنيض اخلنراب، يقنال: َعَمنَر أرَضنُ، َيْعُمُرَهنا        
ِعَماَرًة، وَعَمَر اهلُل َمْنِزَلَك ِعماَرًة، وَعَمَر الرجنُل ماَلنُ، وَبْيَتنُ، ِعمناَرًة وُعُمنورًا: َلِزَمنُ،.       

إلي، الِعَمناَرة، واْلَعْمنُر واْلُعُمنُر: اسنم ملنّدة      وَأْعَمْرُتُ، األرَض واْسَتْعَمْرُتُ،: إذا فّوضت 
ِعمارة ال دن باحلياة، واِلاْعِتَماُر واْلُعْمَرُة: الزينارة الن  فيهنا ِعَمناَرُة النوّد، وجعنل يف       

إّما منن الِعَمناَرِة    (166)چڳ ڱ ڱ ڱچ  الّشريعة للقاد املخاوص. وقول،:
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ّزيارة، أو من قوهلم: َعَمْرُت مبكان  صا، ال  هي حفظ ال نا ، أو من الُعْمَرِة ال  هي ال
أي: أقمت ب، ألس، يقال: َعَمْرُت املكناَن وَعَمنْرُت باملكناِن، والِعنَنَماَرُة )بفنتح العنني       
و ريرها( أصغر من الق يلة أو احَليُّ العظيُم، وهي اسم جلماعة بهم ِعَماَرُة املكاِن، قال 

 الشاعر: 
 (167)َعُروٌض إليها يلجؤون وجاسُب  مارٍةِنلكّل أساٍس ِمْن َمَعد  َع

 .)ِغَشاَوة( -4

ُغِشَي علي،  ُعِنَي، َغْشيًا وَغَشياسًا: ُأْغِمَي، وَعَله َبَاِرِي وَقْلِ ِ، َغْشَوةظ وَغشناَوةظ،  
ُمَيلََّيَتْيِن، وغاِشَيةظ وُغْشَيةظ وُغشاَيةظ، َمْضمومتنِي، وِغشاَيةظ: غطاٌ . وَغشَّه اهلُل عله َبَاِرِي 

 . (168)َيًةَتْغِش

، فقينل  (170)سا مجا (ِغشاوًة). ُقرئ: (169)چٿ ٹ ٿچ  تعاىل:ويف قول، 
إس، اسم ُوِضع موضع املادر امل قي َلَختم يف املعنه، ألنَّ اخَلْتَم والَتْغشَية يشن اِن يف 

َقَعنْدُت  )عله س يل التت يند، فهنو منن بناب      (وَخَتم تغشيًة)معنه الريِّن، فكتس، قيل: 
 قلوُبهم ومسعُهم وأبااُرهم خمتوممجا عليها ُمَغشَّاًة.  وتكوُن(، جلوسمجا

دعا مج عليهم ال خربمجا،  (171)چڀ ٺ ٺ ٺ چ  :وحيتمل أن يكون قول، تعاىل
يف معنه املادر امَلْدُعوِّ ب، عليهم القنائم مقناَم الفعنِل، فكتسن، قينل:       (شاوًةِغ)ويكون 

َعْطَف املادر النائنِب   (َتمَخ)وَغشَّه اهلل عله أباارهم، فيكون إذ ذا  معطوًفا عله 
 . (َرِحَم اهلل ايدمجا وسقيمجا ل،)مناَب فعِلِ، يف الدعا ، حنو: 

باملهملة. وأصوُب القنرا اِت املشنهورُة؛    (عشاوة)وُقرئ بفتح الغني وَضمِّها، و
ألن األشياَ  ال  َتُدلُّ عله االشتماِل جتي  أبدمجا عله هصي الزسنة  الِعمامنة والِضنمامة    

 . (172)ةوالِعااب
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 .)ِقَياَمة( -5

 ،(173)چۋ ٴۇ ۋچ ع ارة عن قيام الرياعة املص ور يف قول،:: (الِقياَمُة)

، واْلِقَياَمُة أصلها (175)چٺ ٺ ٺ ٺ چ  ،(174)چ ۆئ ۆئ ۇئ وئ ۇئچ
ما يكون من اإلسريان من القيام ُدْفَعًة واحدة، أدخل فيها اهلا  تن يها عله وقوعها 

ژ چ يف مواضع  ي ة، منها قول، تعاىل:وقد وردت الكلمة يف القرآن . (176)ُدْفَعة

 . (178) چژ ژ ڑ ڑچ  ، وقول،:(177) چک ک ژ ڑ ڑ
 

( يف قيراءات أرير    ةِفَعاَلي )أو ِفَعيال  ِصييَغة : الكلمات اليت جاءت على املبحث الثالث

 :  غري رواية حفص عن عاصم

يف قنرا ات أخنرى غن      ة(ِفَعاَل)أو  ِفَعال ِصيَغةالكلمات ال  جا ت عله من 
 ة حفص عن عاصم: رواي

 –ِخَطنا    –ِحَااد  -ِحَصار  -ِجَهاا  –ِجَصاذ  -ِبَرا   -ِإَلاهة  -ِإَلا   –ِإَساس 
 -ِ َ نار   -ِقَوام  –ِشَواظ  -ِشَقاَوة  –ِشَرار  -ِاَسا   –ِرَياش  -ِرَضاَعة  –ِدَفا   -ِخَيار 

 ِوَلاية.  -ِوَطا   -ِوَ اق  -ِمرَيا   –ِ َصاب 

 عض هصي الكلمات: وفيما يلي دراسة ل 

 .)ِإَساس( -1

بالكرير، وهو مجع أساس،  (ِإَساس)قرئ : (179)چ ڎ ڈ ڈچ 
 . (180)وجيوا أن يكون مجع ُأّس  ُ ْرد وِبَراد، وجيوا أن يكون مجع َأّس  َفْرخ وِفَراخ
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 .)ِإَلا ( -2

 )ِلِإَلناِ (  قرأ ابن عامر: (181)چٻ پ پٱ ٻ ٻ ٻ چ 
ِلَف    يًّا،  كتب ِ تابمجا، قال َأِلَف الرجنل  يف اآلية األوىل باهلمزة من غ  يا ، مادر َأ

 . (182)األوىل يف اآلية الياسية  قرا ة ابن عامر يف اآلية (ِإَلاِفِهْم)جعفر ألفا وِإَلاًفا، وقرأ أبو 

 .)ِبَرا ( -3

بكرينر ال نا ،    (ِبنَرا  )قرأ عيريه بنن عمنر   : (183)چۓ ۓ ے ھ ھ ےچ 
ا مجنع َبنِري ، ويف تكرين ي أربعنة     وليس بني الرا  واأللف همزة. قال أبو الفتح: هنص 

أوج،: َبِري  وِبَرا   َظِريف وِظَرا ، وَبِري  وأْبِرَيا   َاِديق وَأْصِدَقا  و َبِري  وُبَرآ  
 َشِريف وُشَرَفا ، وَبِري  وُبَرا  عله ُفَعال  ُتنَؤام، وقنال الفنرا : أراد بنرآ ، فحنص       

 . (184)اهلمزة ال  هي الم ختفيًفا

 .)ِجَصاذ( -4

. اجَلصُّ: اإِلْسنراُ ، والَقْطنُع امُلرْيَتتِصنُل،    (185)چٻ ٻ  ٱ ٻ ٻچ 
 . (186)والكريُر، واالسُم: اجُلصاُذ، ُمَيلََّيًة. واجَلصاُذ، بالفتح: َفْاُل الشيِ  عن الشيِ 

بضم اجليم، والكريائي بكريرها، وابن ع اس وأبو سهينك   (ُجَصاذمجا: )وقرأ العامة
 لغاتها  لها مادر. وأبو الريمال بفتحها، قال قطرب: هي 

والظاهر أنَّ املضموم اسم للشي  املكرينر  احلطنام والرفنات والفتنات مبعننه      
الشي  احملطم واملفتت، أو مجع ُجَصاَذة بالضم حنو اجناج يف اجاجنة. واملكرينور مجنع     
َجِصيص حنو ِ َرام يف َ ِريم، أو مجع ِجَصاَذة بالكرير، واملفتو  مادر مبعننه املفعنول أي:   

 . (187)يَن، أو عله حص  مضا  أي: ذوات َجصاذَمْجُصوِذ
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 .)ِجَهاا( -5

، (ِبَجَهنناِاِهْم)العامَّننُة علننه فننتح اجلننيم مننن  : (188)چۀ ہ ۀچ 
وُقرى  بكريِرها، وهما لغتنان فيمنا حيتاجن، اإِلسريناُن ِمنْن ااد ومتناٍ ، ومنن، )جهناا         

 . (189)العروس( و )جهاا ال يت(

 )ِحَااد( -6

امر وعاصم ويعقوب قرأ أبو عمر وابن ع: (190)چۇ ڭ ڭ ۇچ 
واليزيدي )َحَااِدِي( بفتح احلا ، وال اقون )سنافع وابنن  ني  ومحنزة والكرينائي وأبنو       

 . (191)جعفر وخلف( بالكرير، وهما لغتان يف املادر  قوهلم َجَداد وِجَداد

 .)ِخَطا ( -7

َقَرَأ اْبُن َ ِيٍ  ِبَكرْينِر اْلَخناِ  َوَفنْتِح الطَّناِ      : (192)چڎ ڈ ڌ ڌ ڎچ 
تناال، وهني قنرا ة    طا   قاتنل يقاتنل قِ  ْمُدوَدٍة َبْعَدَها، مادر خاطت خياطه  ِخَوَأِلٍف َم

طلحة وش ل واألعمَ وحييه بن خالد بن إليناس وقتنادة واحلرينن واألعنرج، َقناَل      
، َوَلِكْن َوَجْدَسا َتَخاَطنتَ ، اْلَفاِرِسيُّ: ِهَي َمْاَدٌر ِمْن خاطت خياطه  َوِإْن ُ نَّا َلْم َسِجْد َخاَطَت
 : (193)َوُهَو ُمَطاِوُ  َخاَطَت، َفَدلََّنا َعَلْيِ، َفِمْنُ، َقْوُل َأْوفه ْبن َمَطر اْلَماِاِسّي

 يَتخاَطنننننَتِت النَّ نننننُل َأحشننننناَ 
 

 َوُأخِّننننَر َيننننْوِمي َفَلننننْم َيْعَجننننِل 
 َوَقْوُل اْلآَخِر ِفي َ ْمَتٍة:  

 َتَخاَطننَتُي اْلَقنَّنناُص َحتَّننه َوَجْدُتنن،ُ  
 

 ي َمْنَقِع اْلَمناِ  َراِسنبُ  َوُخْرُطوُمُ، ِف 
 .(194)َفَكاَن َهُؤَلاِ  الَِّصيَن َيْقُتُلوَن َأْوَلاَدُهْم ُيَخاِطُئوَن اْلَحقَّ َواْلَعْدَل 
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 .)ِخَيار( -8

 (ِخَيناُر اْلَ ِريَّنةِ  )قرأ َحِميٌد َوَعاِمُر ْبُن َعْ ِد اْلَواِحِد: : (195)چې ې  ۉ ۉچ 
ر قال أبو الفتح: جيوا أن يكون خيار مجع خ ، فيكرّين  (196)َجْمُع َخيٍِّر، َ ِجيٍِّد َوِجَياٍد. 
ر فاعل عله فعال، حنو صائم وصيام، وقائم وقيام، وسظن ي  فيعل عله فعال،  ما  رّي

  يس، و ياس. 
،  قولك: خرت الرجل فهو خم ، وأسا خنائر لن،،   (خائر)وجيوا أن يكون مجع 

 فيكون عله هصا أيضا  قائم وقيام. 
الصي هو ضد الشر،  قولك: هنصا الرجنل جم نول     (خ )ع وجيوا أن يكون مج

 من خ ، ومطني من عقل. 
 (هصا خ  من هصا)من قولك:  (خ )وجيوا وج، غ  هصي، وهو أن يكون مجع 

ر عله فعال. فقد جنا  تكرين  أفعنل فعنااًل، قنالوا: أخبنل       وأصل، أفعل: أخ ، فيكرّي
 . (197)خالوِب
 .)ِدَفا ( -9

 . (198)چڭ ۇ ۇ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ  -أ 

 . (199)چڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ  -ب 
 (ِدَفنا  ). و(َدْفع)، وال اقون: (ِدَفا )يف املوضعني  وأبو جعفر ويعقوب قرأ سافٌع

 حيتمل وجهني: 
الي  يِّ، حنو: َ َتَب ِ َتابمجا، تقول: َدَفْعُتُ، َدْفعمجا وِدَفاعمجا، ميل:  (َدَفَع)أن يكون مادر  -أ 

ي  مادرمجا للي  ي من )َفَعَل( و)َفِعَل(، تقول: َجَمَح َقَتَل َقْتً  وِقَتااًل؛ و)ِفَعال( جي
 . (200)ِجَماحمجا وَطَمَح ِطَماحمجا، وتقول َلِقيُتُ، ِلَقا مج، وُقْمُت ِقَياممجا
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هننا مبعننه )َفَعنَل( اجملنرد،      (َفاَعنلَ )، حنو: َقاَتَل ِقَتنااًل، و (َداَفَع)أن يكون مادر  -ب 
من املفاعلة، واملعنه أس، س حاس، إسَّما  فتتَّحد القرا تان يف املعنه، وحيتمل أن يكون

يكّف الظَّلمة والعااة عن ظلم املؤمنني عله أيدي أس يائن، ورسنل، وأئمنة دينن،،     
و ان يقع بني أولئك احملقنني وأولئنك املن طلني مندافعات ومكافحنات؛ فحرينن       

 اإلخ ار عن، بلفظ املدافعة. 

 اسنتعمال   اهلل(، ووالعرب تقول: أحرين اهلل عنك الدفا ، وميل ذلك )عافنا 

؛ (201)چڭ ڭ ڭۓ ڭچ : ما يف قول، س حاس،  ي ، للواحد (َلاَع)َف
املفاعلة ملا حّق، أن ياندر عنن   ؛ فتريتعمل أن يقال: دفا  اهلل للناس وعله ذلك جيوا

الصات اإلهلية وحدها، وذلك عله س يل املشا لة والّتن ي، إىل فرياد قاندهم وبطن ن   
 . (202)سعيهم

 .)ِرَياش( -10

َقننَرَأ ُعْيَمنناُن َواْبننُن   : (203) چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ چ 
َع َّاٍس َواْلَحرَيُن َوُمَجاِهٌد َوَقَتاَدُة َوالريَُّلِميُّ َوَعِليُّ ْبُن اْلُحرَيْيِن َواْبُننُ، َاْينٌد َوَأُبنو َرَجناٍ      

ٍَ َوَعاِصٌم ِفي ِرَواَينٍة َوَأُبنو َعْمنٍرو ِفني ِرَواَينٍة:       َفِقينَل: ُهَمنا   ، (َوِرَياشمجنا )َوِارُّ ْبُن ُحَ ْي
َمْاَدَراِن ِبَمْعنمجه َواِحٍد َراَشُ، اللَُّ، َيِريُشُ، َرْيشمجا َوِرَياشمجا َأْسَعَم َعَلْينِ،، َوَقناَل الزََّمْخَشنِريُّ:    

ٍَ َ ُشَعٍب َوِشَعاٍب، َوَقاَل الزَّجَّاُج : ُهَما اللَِّ اُس، َوَقاَل اْلَفنرَّاُ : ُهَمنا َمنا    (204)َجْمُع ِري
َياٍب َوَماٍل َ َما ُيَقاُل ِلْ ٌس َوِلَ اٌس، َوَقاَل َمْعَ ٌد اْلُجَهِننيُّ: الرَِّيناُش اْلَمَعناُش،    َيرْيُتُر ِمْن ِ 

َُ َما  َُ اْلَتْ ُل َوالشُّْرُب َوالرَِّياُش اْلَماُل اْلُمرْيَتَفاُد، َوِقيَل: الرِّي َوَقاَل اْبُن اْلَتْعَراِبيِّ: الرِّي
 . (205)َوالرَِّياُش َما ظهر، َبَطَن
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 .)ِاَسا ( -11

، (الزَِّسا)العامَُّة عله قاِر: (206) چگ  ک ک ک ک ڑژ ژ ڑچ 
وهي اللغة الفاشية، وُقِرئ باملدِّ وفي، وجهان، أحُدهما: أس، لغةظ يف املقانور. واليناسي:   

نابغة ال أس، مادر ااسي ُيزاسي،  قاتل ُيقاتل ِقتااًل؛ ألسَّ، يكوُن بني ا نني، وعله املدِّ قوُل
  :(207)اجلعدي

  مننا أتيننَتمننا   اسننت فريضننةَ 
 

  نننان الزِّسننناُ  فريضنننَة النننرَّْجمِ   
 : (208)وقول جرير 

 اوَترى الِقتناَل َمنَع الكنراِم ُمَحرَّممجن    
 

 وَتننرى الزِّسنناَ  َعَلْيننَك َغننَ  َحننَراِم 
 . (209)وليس ذلك من باِب الضرورِة لي وِت، قرا ًة يف اجلملة 

 .)ِشَرار( -12

بكرينر   (ِبِشنَرارٍ )اٍس َواْبُن ِمْقرَينٍم:  قرأ اْبُن َع َّ: (210)چ گ ک گ گچ 
، َأْي ِبِشنَراٍر ِمنَن اْلَعنَصاِب،    (َشنَررٍ )الشِّنَي وَأِلٍف َبْيَن الرَّاَ ْيِن، َفاْحَتَمَل َأْن َيُكوَن َجْمَع 

ِشنَراٌر   َوَأْن َيُكوَن ِصَفًة ُأِقيَمْت َمَقاَم َمْوُصوِفَها، َأْي ِبِشَراٍر ِمَن النَّاِس، َ َما َتُقوُل: َقنْومٌ 
َجْمُع َشر  َغْيُر َأْفَعِل التَّْفِضيِل، َوَقْوٌم ِخَياٌر َجْمُع َخْيٍر َغْيُر َأْفَعِل التَّْفِضيِل َوُيَؤسَّنُث َهنَصا   

 . (211)َفُيَقاُل ِلْلُمَؤسَِّث َشرَّةظ َوَخْيَرةظ ِبِخَلاِفِهَما، ِإَذا َ اَسا ِللتَّْفِضيِل

 .)ِشَواظ( -13

أ ابن  ي  وابن حميانن  قر: (212)چې ې ې ى ى ائ ۉ ېچ 
 . (213)واألعمَ )ِشَواظظ( بكرير الشني، وال اقون بضمها، لغتان
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 .)ِقَوام( -14

، قنال  (ِقَواممجا)قرأ حريان بن ع د الرمحن: : (214)چی ی جئ حئ چ 
: االعتندال يف األمنر، ومنن، قنوهلم: جارينة حريننة       -بفتح القنا  -أبو الفتح: الَقَواُم 

فإسن، من      -بكرينر القنا   - (الِقَوام)لق. وأما القوام: إذا  است معتدلة الطول واخل
األمر وعاام،، يقال: ِمَلا  أمر  وِقَوام، أن تتقي اهلل يف سنر  وع سيتنك، فكنصلك    

 . (215)، أي: ِم ً ا لألمر وسظاممجا وعااممجا(َ اَن َبْيَن َذِلَك ِقَواممجا)قول،: 
عماد والرّيناد ملا يعمد أي: يي ت،  ال، والِقَياُم والِقَواُم: اسم ملا يقوم ب، الشي 

، أي: جعلها مّما (216)چۈ  ۆ ۆ ۈ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ  ويريند ب،،  قول،:
أي: ِقَواما هلم  (217)چ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ  ميريككم. وقول،:

 . (218)يقوم ب، معاشهم ومعادهم
 .)ِ َ ار( -15

العامة عله ضم الكا  وتشديد ال ا ، وهنو بننا    : (219)چڻ ڻ ڻ چ 
والتخفيف، ويقال: رجل ُطوَّال، وُحريَّان، وُعظَّنام، وقنرأ   م الغة أبلغ من ُ َ ار بالضم 

ابن عيريه وابن حميان وأبو الريمال ومحيند وجماهند بالضنم والتخفينف، وهنو بننا        
م الغة أيضمجا دون األول، وقرأ ايد بن علي وابن حميان أيضمجا بكرير الكا  وختفينف  

ن ُذُسوب، أو أفاعيل، يعنين  ، قال أبو بكر: هو مجع    ،  تس، جعل َمْكرمجا مكا(220)ال ا 
 فلصلك وصف، باجلمع. 

 .)ِ َصاب( -16

تتتي ماندرمجا منن الي  ني: َ نَصَب      (ِ َصاب: )(221)چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ ٺچ 
، وقند قنرأ   (َ نصَّب )َيْكِصُب َ ِصبمجا وِ ْصبمجا وِ ْصَبًة وَ ْصَبًة وِ صابمجا وِ نصَّابمجا، ومنن الربناعي    
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َب،  َقاَتَل قتااًل، أو مادر َ َصَب،  َكَتَب الكريائي )ِ َصابمجا( بتخفيف الصال، مادر َ اَذ
 . (222) تابمجا، وال اقون بتشديدها، مادر َ صََّب تكصي مجا وِ صَّابمجا

، فقد اتفقوا عله تشديد الصال ِلنَتنَّ  (223)چ ائ ائ ەئچ  أما قول، تعاىل:
التخفينف،   ُيَقيُِّد اْلَمْاَدَر ِباْلِكصَّاِب، قال الطربي: والتشديد أحنّب إلنّي منن    (َ صَُّبوا)

وبالتشديد القرا ة، وال أرى قرا ة ذلك بنالتخفيف إلمجنا  احلجنة منن القنّرا  علنه       
 خ ف،. 

 : (224)ومن التخفيف قول األعشه
 َفَاننننننننننَدْقُتها وَ ننننننننننصْبُتها

 
 وامَلنننننننْرُ  َيْنَفُعنننننننُ، ِ َصاُبنننننننُ، 

ويف هصا حجة ملن قرأ بالتخفيف، وهم علي رضني اهلل عنن، واألعمنَ وأبنو      
 فقيل: ،  ارة، وقد تعددت التوجيهات يف ذلكرجا  وعيريه ال

، وذلك عله َحْصِ  الزواِئد؛ فاملادُر هنا ِمنْن  (َ صَّبوا)هو مادٌر للفعل املص ور  -أ 

 چ چ ڇچ  معنه الِفْعٍل دوَن لفِظ، ميَل: َأْعَطْيت، َعطا مج، ومينل قولن، تعناىل:   

 . (225)چڇ ڇ 
معنه َ نَصبوا؛ ألنَّ  نلَّ ُمَكنصٍِّب     ؛ ألسَّ، يتضمَُّن(َ صَّبوا)هو مادٌر للفعل املص ور  -ب 

باحلقِّ  اذٌب، وإْن  ان مبعنه املكاَذَبِة فمعناي: و صَّبوا بآياِتنا فكاَذبوا ُمكاَذَبنًة، أو  
َ صَّبوا بها ُمكاِذبني؛ ألسَّهم إذا  اسوا عند املريلمني  اذبني، و ان املريلمون عندهم 

مبا هو إفنراطظ يف الكنصِب، ِفْعنَل َمنْن       اذبني، فَ ينهم مكاَذَبةظ، أو ألسهم يتكلَّمون
 يغاِلُب يف أمٍر فَيْ ُلُغ في، أقاه ُجْهِدي. 

 . (226)هو مادٌر لفعٍل مقدٍَّر، أي: وَ صَّبوا بآياِتنا فَكَصبوا ِ صابمجا -ج 
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 .)ِوَطا ( -17

قننرأ عمننرو وابننن عننامر واليزينندي   : (227)چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦچ 
ر الواو وفنتح الطنا  وألنف ممندودة بعندها      واحلرين وابن حميان ِبُخْلِفِ، )ِوَطا مج( بكري

ة القلب واللريان فيهما، أو موافقت، ملا يراد منن  تهمزة، بوان ِقَتال، مادر َواَطَت؛ ملواط
اإلخ ص واخلضو ؛ ولصا ُفضَِّلْت ص ة الليل علنه صن ة النهنار، وال ناقون بفنتح      

 . (228)، مادر َوِط َئالواو وسكون الطا  ب  مّد

 .)ِوَلاية( -18

قرأ محنزة واألعمنَ )ِوَلناَيِتِهْم(    : (229) چگ گ گ گ ڳ ڳ ک کچ 
بكرير الواو، وال اقون بفتحها، لغتان، أو الفتح منن النانرة والنرينب، والكرينر منن      

 . (231)محزة والكريائي وخلف (230) چېئ ېئ ۈئ ۈئچ  اإلمارة. وقرأ بالكرير يف:
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 ةيياماخل

القياسنية ملانادر   وان )ِفَعال( من أواان ماادر الفعل الي  ي، ومنن األواان  
الرباعي، َوهو قياس من غ  املاادر يف وقت َحْيُنوسة احلندث، وهنو مطنرد يف أسنوا      
 ي ة من أواان مجع الكيرة من مجو  التكري ، وهي ال  تدل عله أ ينر منن عشنرة،    
أما املختوم بالتا  املربوطة )ِفَعاَلة( فهو من ماادر الي  ي الغال ة يف احِلنَر  وشن هها   

ياغة والتِّجارة واإِلمارة،  ما تتتي التا  يف اجلمو  لتت يند اجلمعينة حننو ِحَجنارة      الاِّ
 وِجَماَلة. 

وقد جا  وان )ِفَعال( يف القرآن الكريم مفردمجا، ومجع تكري ، وحمنتمً  للمفنرد   
دالة عله املفرد التلك الكلمات  وقد تنوعت، واجلمع،  ما جا  خمتوممجا بالتا  املربوطة

 در واسم الصات وما تعددت في، التوجيهات. بني املا

فقند   الكلمات ال  وردت يف القرآن من هصا الوان دالة عله مجع التكرين  أما 
ها الد تورة ومسية املناور تريعمجا وأربعني  لمة، جا ت يف مائتني وا نني وااسني جعلْت

)ا نتنان  وقند صننفْتها يف جممنوعتني: جمموعنة األمسنا       ، موضعمجا من القنرآن الكنريم  
و   ون لفظة، دارت يف مائتني ومخرية وأربعني موضنعمجا، وهني مجنع لرينتة أواان يف     
املفرد(، وجمموعة الافات )س عة عشر لفًظا، دارت يف س عة و   ني موضنعمجا، وهني   

 . (232)مجع لريتة أواان يف املفرد(

ورمبا ميتاا )ِفعال( مجَع تكري  مبعنه داللي خيتلف عن الانيغ األخنرى جلمنع    
التكري ، وعن اجلمع الريامل  ما يف )ِضعا  وِشنداد وِ قنال(، وميتناا ماندرمجا مبعناٍن      

 ختّا،  ما يف ِصيام وِضراب وِسقاية. 
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وقد جا  ِفعال مبعنه مفعول يف ميل: ِإمام وِحرياب وِ تاب وِمهاد وِإَل، وِلَ اس 
ل يف ميل: ِخَانام  وِمَزاج، وجا  للم الغة يف ميل: ِشَفا  وِطَ اق وِقَااص، ومبعنه َفاِع

 وِلَزام ِصَراط، وجا ت املفاَعَلة للم الغة يف ميل: ِرَباط. 

ا واضحمجا أ ر الريياق ومراعاة القاعدة النحوية يف توجي، بعض الكلمات َدوقد َب
ام( عله أسها َمعله أسها مفرد أو مجع تكري ، وأبرا األميلة عله ذلك توجي،  لمة )ِإ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ۀ ۀڻ چ مجع تكري  يف قول، تعاىل:

؛ ألسها جا ت يف اآلية الكرمية يف حكم اخلرب عن (233)چے ے ھ ھ
اجلمع )الضم  املتال يف: َواْجَعْلَنا(؛ وذلك بوقوعها مفعواًل  اسيمجا، ومطابقُة اخلرب 

: اعت ار  لمة إمام نللم تدأ يف العدد )اإلفراد والتينية واجلمع( واج ةظ؛ فلم يكن ُبدٌّ م
، أو القول قق املطابقة، أو التتويل مبا ُيرَيوِّغ اإلخ ار باملفرد عن اجلمعمجعمجا حته تتح

، وهو أسها مادر، واملادر يلزم اإلفراد، حته لو ُأْخِ َر ام(َم)ِإمبراعاة األصل يف  لمة 
 ب، عن املينه أو اجلمع. 

ٹ  ٹچ  وميل ذلك إلزام املادر اإلفراد والتص   مع اجلمع يف قول، تعناىل: 

، (236)چٴۇ ۋچ  وقول،:، (235)چژ ڑچ  وقول،:، (234)چڤ ڤ ڤ

علننه قننرا ة  ريننر اجلننيم  (237)چٻ ٻ ٱ ٻ ٻچ  وقولنن، عننز وجننّل: 

ۈ ۈ  ۇ ۇ ۆ ۆچ يف)ِجنننَصاذمجا(، ومنننع املؤسنننث يف قولننن، تعننناىل: 

چ چ ومع املينه يف قول، عنز وجنل:   (239)چڤ ٹ ڤ ٹچ  وقول،:، (238)چٴۇ

 . (240)چڍ ڌ ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ چ
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توجي،  لمة )اْلِخَاام(  أ ر يف ة النحويةالقاعدوالريياق و صلك  ان ملراعاة 

؛ وذلك (241)چچ ڇ ڇچ  عله أسها مجع تكري  وليريت مادرمجا يف قول، تعاىل:
ألن )اْلِخَاام( لو  ان مادرمجا لظهرت مشكلة وقو  املادر خربمجا عن اجلية؛ ألن 

ڦ ڦ  ڦچ )َأَلّد( اسم تفضيل، والضم  )ُهَو( يعود عله )َمْن( يف قول، تعاىل:

 . (242)چڄ ڄ ڃ ڄ ڄ 

ۇئ  ۇئچ  وقد أفادت بعض التوجيهات دالالت شرعية،  ما يف قول، تعاىل:

( قند  واللَُّ، يراق غَ  حماِسٍب بنل متفضن ً  ) تقدير؛ فإن (243)چېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
ال ت عة علي، فيما آتاي اهلل منن   - علي، الري م - أفاد عدَم احملاَس ة وأن سيب اهلل سليمان

، اجلدال إال مبا ظاهري وباطن، سوا ي، و ما يف عدم جواا ملك ال ين غي ألحد من بعد

، و ما يف جواا اسنتعمال  (244)چچ ڇ ڇچ  استنادمجا إىل توجيهات قول، تعاىل:
؛ اسنتنادمجا إىل  املفاعلة عله س يل املشا لة ملا حّق، أن يادر عن الصات اإلهلينة وحندها  

 قرا ة )ولوال ِدَفا  اهلل الناس(. 
يهات من تكلُّف؛ وذلك  ما يف توجي،  لمة )ِعشا ( عله ومل َتْخُل بعض التوج

، واعت ار )ِ َتناب(  (245)چٿ ٹ ٹ ٿچ  أسها مجع )عاٍش( يف قول، تعاىل:

. (246) چپ ڀ ٻ ٻ پ پ پ ٻ ٻچ  مجع )َ اِتب( يف قولن، تعناىل:  
 . (ِ تابمجا)وذلك يف قرا ة ُأَبّي وجماهد وأبي العالية: 

َعال وُمَفاَعَلنة فإسن، جنا  يف القنرآن علنه      ورغم أن مادر )َفاَعَل( يتتي عله ِف
 )ِفَعال( ومل جي ئ عله ُمَفاَعَلة، فليس يف القرآن )ُمَفاَعَلنة( ماندرمجا، وأمنا قولن، تعناىل:     

؛ (248)ة" اسم مفعول ال ماندر َفاَعَضفإن "ُم (247)چائ ەئ ەئ وئ وئچ
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ا ذلنك  َدومعنه ذلك أس، ليس  ل ما جاا لغًة جاا محل  لمات القرآن علين،، وقند َبن   
(؛ ِقَااص) لمة )َصاِئم(، و مجعأسها فلم يوجهها أحد عله ؛  لمة )ِصَيام( ا يفضحمجوا

فلنم  (؛ ِعَمنارة )رغم تعدد مواضعها يف القرآن، و لمة ، فلم يوجهها أحد عله اجلمع
 يوجهها أحد عله أسها اسم ذات. 

 لمنات  ني ة علنه )ِفَعنال(      -يف غ  رواية حفص عن عاصم - وقد وردت
لايغة  ما يف: ِإساس وِإال  وِخيار وِدفا  وِخطا  وِشرار وِقوام وِ  ار بري ب حتويل ا

وِ صاب وِوطا ، وبري ب اخت   اللغات  ما يف: ِبرا  وِجصاذ وِجهاا وِحااد ِورياش 
 وِاسا  وِشواظ ووالية. 
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 ات:يش والتعليقياهلوام

حتقيق: ع د الري م حممند   –الكتاب ) تاب سي وي،(  -أبو بشر عمرو بن عيمان -ينظر: سي وي،  (1)
. 12/ 4م: 1988 - نهنن 1408 -القنناهرة  -مكت ننة اخلننا ي  -الط عننة الياليننة   –هننارون 

قيق: حممد حت –شر  شافية ابن احلاجب  -حممد بن احلرين الرضي،  م الدين  -واألسناباذي 
–ل ننان -دار الكتنب العلمينة بن وت   -سور احلرين، حممد الزفزا ، حممد حميه الدين ع د احلميد

حرين بن حممد بنن شنر  شناي احلرينيين،     -. واألسناباذي154: 153/ 1م: 1975-هن1395
الط عنة   –حتقيق: د. ع ند املقانود حممند ع ند املقانود      –شر  شافية ابن احلاجب-ر ن الدين

 . 297/ 1م: 2004 -هن1425 -ة اليقافة الدينية مكت  -األوىل 
حتقينق:   –بندائع الفوائند   -أبو ع د اهلل حممد بن أبي بكر بنن أينوب   –يراجع: ابن قيم اجلواية  (2)

، 417: 416/ 2هننن: 1424–دار عننامل الفوائنند للنشننر والتوايننع –علنني بننن حممنند العمننران 
 -الط عنة اليامننة   -القناموس احملنيط    -جمد الدين أبو طاهر حممد بنن يعقنوب   -والف واآبادى 

م: يف منواد  2005 -هنن  1426 -مؤسرية الرسالة للط اعة والنشنر والتواينع    -ل نان  -ب وت 
الط عنة   –معناسي األبنينة يف العربينة     –الد تور فاصل صاحل  –الكلمات املص ورة. والريامرائي 

 . 61م: 2007 -هن 1428 -األردن –َعمَّان  –دار عمار للنشر والتوايع  -الياسية 
قال سي وي،: "أما ما  ان من األمسا  عله    ة أحر  و ان َفْعً  فإسك إذا  ليتن، إىل أن تعشنري    (3)

فإن تكري ي َأْفُعٌل. . . فإذا جاوا العدد هصا فإن ال نا  قد جي ئ عله ِفَعاٍل وعلنه ُفُعنوٌل، وذلنك    
، 3/567ا ُفُعوٌل وِفَعاٌل". الكتاب: لغتان فقالوقولك ِ  ٌب وِ  اٌش وِبغاٌل. . . ورمبا  است في، ال

 . 587: 586و 579و 578و 570/ 3واسظر أيضمجا: 
مكت نة اخلنا ي   –مجنو  التانحيح والتكرين  يف اللغنة العربينة      -د. ع د املنعم سيد-ع د العال (4)

 . 50م: 1977 –بالقاهرة

حتقيق: سار اهلل ع د النرمحن   –شصا العر  يف فن الار   -أمحد بن حممد  -ينظر: احلم وي  (5)
 . 52، ومجو  التاحيح والتكري  يف اللغة العربية: 90الرياض:  -مكت ة الرشد  -سار اهلل 
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املكت نة العلمينة:    –حتقيق حممد علي النجنار   –اخلاائص  -أبو الفتح عيمان -ينظر: ابن جنه  (6)
2 /96 :102 . 

األسنناباذي:  للرضني  افية ابنن احلاجنب   ، وشر  ش11: 10/ 4و 571/ 3يراجع: الكتاب:  (7)
 . 190/ 2و 153/ 1

 . 21سورة ص:  (8)

 . 24سورة الصاريات:  (9)

 . 19سورة احلج:  (10)

 .  19سورة لقمان:  (11)

حتقينق الند تور حناا صناحل     -دقائق التاريف-أبو القاسم بن حممد بن سعيد-ينظر: املؤدب (12)
-هنن 1425-سنوريا -دمشنق -والنشنر والتواينع   دار ال شائر للط اعة-الط عة األوىل-الضامن
يعيَ بن علي بن يعيَ ابن أبي الريرايا حممد بن -. وابن يعي92َ: 90، 61: 60م: 2004

دار  -الط عنة األوىل -قندم لن، الند تور إمينل بنديع يعقنوب       -شر  املفال للزخمشري-علي
: 236/ 2، 236، 132، 130/ 1م: 2001 - هنن 1422 -ل ننان  –الكتب العلمية، بن وت 

237 . 

معجنم األواان الانرفية لكلمنات     -د. محدي بندر الندين   –َحْاُر أميلة هصا الوان يف: إبراهيم 13
 . 304: 296م: 2012 -هن 1433-القاهرة -مكت ة ابن تيمية-الط عة األوىل–القرآن الكريم

 . 38، وسورة النور: 212سورة ال قرة:  (14)

حتقيق الند تور   –ملاون يف علوم الكتاب املكنونالدر ا-أمحد بن يوسف-ينظر: الريمني احلليب (15)
 . 374: 372/ 2دار القلم: -دمشق–أمحد حممد اخلراط

 . 39سورة ص:  (16)

 . 40سورة ص:  (17)
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 -اجلامع ألحكنام القنرآن  -أبو ع د اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فر  األسااري-القرطيب (18)
 بتار .  204/ 15م: 2003/ هن1423-الرياض-دار عامل الكتب -حتقيق مس  ال خاري

 . 81سورة التوبة:  (19)
حممند  -، وأبو الرينعود 91/ 6، والدر املاون 463/ 2ينظر: معاسي القرآن وإعراب، للزجاج:  (20)

دار -تفري  أبي الريعود=إرشاد العقل الريليم إىل مزايا الكتناب الكنريم  -بن حممد بن ماطفه
 . 88/ 4ب وت: –إحيا  الناث العربي

جامع ال يان يف تتوينل  -حممد بن جرير بن يزيد بن  ي  بن غالب اآلملي، أبو جعفر-طربي ال (21)
م: 2000-هننن 1420-مؤسريننة الرسننالة-الط عننة األوىل-حتقيننق أمحنند حممنند شننا ر-القننرآن

14/398 . 
 . 124سورة األعرا :  (22)
 . 76/ 8و  422/ 5، واسظر: الدر املاون: 71سورة ط،:  (23)
 . 57سورة يوسس:  (24)
 . 222/ 6الدر املاون:  (25)
 . 26سورة مريم:  (26)
 . 20، ومعاسي األبنية يف العربية: 154/ 2التحرير والتنوير:  (27)
 .  183سورة ال قرة:  (28)
 .  187سورة ال قرة:  (29)
 .  196سورة ال قرة:  (30)
 . 4سورة اجملادلة:  (31)

حتقينق:   –فنردات يف غرينب القنرآن   امل-أبو القاسم احلرينني بنن حممند     -الراغب األصفهاسه  (32)
 –بن وت   -دمشنق   –دار القلنم، الندار الشنامية     -الط عة األوىل  –صفوان عدسان الداودي 

 هن: )قاص(. والقاموس احمليط: باب الااد، فال القا .  1412
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دار احلنديث:   - القناهرة  – املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكنريم  - حممد فؤاد -ع د ال اقي (33)
 (. )قاص

 .  178سورة ال قرة:  (34)

 .  179سورة ال قرة:  (35)

 .  194سورة ال قرة:  (36)

 .  45سورة املائدة:  (37)

مفاتيح  -أبو ع د اهلل حممد بن عمر بن احلرين بن احلريني التيمي، فحر الدين  -ينظر: الرااي  (38)
: هنن 1420 -وت بن   –دار إحيا  الناث العربني   -الط عة اليالية  –الغيب = التفري  الك   

 . 43/ 3، وتفري  أبي الريعود: 293/ 5
 . 23/ 1تفري  أبي الريعود:  (39)
 . 145سورة آل عمران:  (40)
 . 88سورة النمل:  (41)
 .  122سورة النريا :  (42)
 .  24سورة النريا :  (43)
 . 648/ 3الدر املاون:  (44)
 . 7سورة األسعام:  (45)
 . 543/ 4الدر املاون:  (46)
 . 36وبة: سورة الت (47)
 . 45/ 6الدر املاون:  (48)
 . 75سورة األسفال:  (49)

 . 642/ 5الدر املاون:  (50)
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 .  283سورة ال قرة:  (51)

 . 96/ 6جامع ال يان:  (52)

 . 677/ 2الدر املاون:  (53)

 . 148: 146معاسي األبنية يف العربية:  (54)

 . 41سورة التوبة:  (55)

 . 12سورة الرعد:  (56)

 . 57ا : سورة األعر (57)

 . 21سورة إبراهيم:  (58)

 . 91سورة التوبة:  (59)

 .  266سورة ال قرة:  (60)

 . 6سورة التحريم:  (61)

 . 29سورة الفتح:  (62)

 . 239- 238سورة ال قرة:  (63)

 . 27سورة احلج:  (64)

 لريان العرب: )رجل(.  (65)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )رجل(.  (66)

 .  282: سورة ال قرة (67)

 .  1سورة النريا :  (68)

 .  7سورة النريا :  (69)

 القاموس احمليط: باب النون، فال الرا .  (70)
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 .  283سورة ال قرة:  (71)

 -النشر يف القرا ات العشر - مشس الدين أبو اخل ، حممد بن حممد بن يوسف -ابن اجلزري  (72)
 . 237/ 2املط عة التجارية الكربى:  -حتقيق علي حممد الض ا 

حتقينق ع ند   -معناسي القنرآن وإعرابن،    -إبراهيم بن الريري بن سهل، أبو إسنحاق   -الزجاج  (73)
، 367/ 1م: 1988 -هنن  1408 -ب وت –عامل الكتب  -الط عة األوىل -اجلليل ع دي شليب

 . 680: 679/ 2والدر املاون: 

 . 56سورة يس:  (74)

 . 278/ 9الدر املاون:  (75)

 .  111/ 13التحرير والتنوير:  (76)

 .  21سورة ال قرة:  (77)

 .  36سورة النريا :  (78)

 املفردات يف غريب القرآن: )ع د(.  (79)

 . 6سورة اإلسريان:  (80)

 .  61، 59/ 2، والل اب يف علوم الكتاب: 347/ 1الدر املاون:  (81)

 .  49سورة ال قرة:  (82)

س احملنيط: بناب املنيم،    قنامو ، وال100/ 2املفردات يف غريب القرآن: )أمم(، والدر املاون:  (83)
   .فال اهلمزة

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )أمم(.  (84)

 .  124سورة ال قرة:  (85)

 . 12، وسورة األحقا : 17سورة هود:  (86)

 . 79سورة احلجر:  (87)
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 . 71سورة اإلسرا :  (88)

 . 74سورة الفرقان:  (89)

 . 12سورة يس:  (90)
قنال الزخمشنري: "ومنن بند  التفاسن : أن      يوم سدعو  ل أساس بإمنامهم"،  يف املوضع اخلامس: " (91)

اإلمام مجع أّم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بتمهاتهم، وأن احلكمة يف الدعا  باألمهات دون 
اآلبا  رعاية حق عيريه علي، الري م، وإظهار شر  احلرينن واحلرينني، وأن ال يفتضنح أوالد    

الكشا  عن حقائق غوامض التنزينل   - أبو القاسم حممود بن عمرجار اهلل -الزسا". الزخمشري 
 –حتقيق: عادل أمحد ع د املوجود وعلني حممند معنوض     –وعيون األقاويل يف وجوي التتويل 

أيننوب بننن  -، والكفننوي 682/ 2م: 1998 –ي 1418–مكت ننة الع يكننان  -الط عننة األوىل 
حممند  -حتقيق: عدسان درويَ  –ية معجم يف املاطلحات والفروق اللغو -الكليات  -موسه

 .  186مؤسرية الرسالة: -ب وت –املاري 
حممد بن علي بن حممد بن  -، والشو اسي506/ 8، والدر املاون: 296/ 3ينظر: الكشا :  (92)

دار -وىلالط عنة األ  -َفْتُح اْلَقِديِر اْلَجاِمُع َبْيَن َفنَِّي الرَِّواَيِة َوالدَِّراَيِة من علم التفرين   - ع د اهلل
 . 104/ 4هن: 1414 -دمشق، ب وت -ابن  ي ، دار الكلم الطيب

 . 5سورة احلج:  (93)
 . 16سورة الشعرا :  (94)
 . 51سورة املؤمنون:  (95)
 . 231/ 6تفري  أبي الريعود:  (96)
ال حنر احملنيط    -أبو حيان حممد بن يوسنف  -املفردات يف غريب القرآن: )خام(، واألسدلريي (97)

 . 316/ 2هن: 1420 – دار الفكر - ب وت -حتقيق: صدقي حممد مجيل –يف التفري 
 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )خام(.  (98)

 .  204سورة ال قرة:  (99)
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 . 18سورة الزخر :  (100)

-، وابنن عاشنور  351/ 2، والندر املانون:   316/ 2، وال حر احمليط: 251/ 1الكشا :  (101)
حرير والتنوير )حترير املعننه الرينديد وتننوير العقنل اجلديند منن       الت -حممد الطاهر بن حممد
 . 251/ 2م: 1984 -الدار التوسريية للنشر -توسس -تفري  الكتاب اجمليد(

مريننلم بننن احلجنناج أبننو احلريننن -، واحلننديث يف: مريننلم16/ 3اجلننامع ألحكننام القننرآن:  (102)
لعدل إىل رسول اهلل صنله  املريند الاحيح املختار بنقل العدل عن ا -القش ي النيريابوري

بن وت:   –إحينا  النناث العربني    دار  -حتقينق حممند فنؤاد ع ند ال ناقي      -اهلل علي، وسنلم 
 .  2668، رقم احلديث 4/2054

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )خلل(.   (103)

 . 31سورة إبراهيم:  (104)

 . 107/ 7املفردات يف غريب القرآن: )خلل(، والدر املاون:  (105)

 . 5سورة اإلسرا :  (106)

 . 315/ 7الدر املاون:  (107)

 . 48، وسورة الروم: 43سورة النور:  (108)

 -احملترينب يف ت نيني وجنوي شنواذ القنرا ات واإليضنا  عنهنا        -أبو الفتح عيمان -ابن جين (109)
 . 164/ 2م: 1999-هن1420-اجمللس األعله للشئون اإلس مية -واارة األوقا 

 . 47سورة التوبة:  (110)

 . 91سورة اإلسرا :  (111)

 . 33سورة الكهف:  (112)

 . 61سورة النمل:  (113)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم )دهن(.  (114)
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 . 37سورة الرمحن:  (115)

 . 174/ 10، والدر املاون 449/ 4الكشا   (116)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )ربط(.  (117) 

 . 60سورة األسفال:  (118)

-لرينان العنرب   -حممند بنن مكنرم   -ينظر: املفردات يف غريب القرآن: )ربط(، وابن منظنور  (119)
، وتفري  أبي الريعود: 627/ 5دار صادر: )ربط(، والدر املاون  -ب وت  -الط عة األوىل

 . 55/ 10، والتحرير والتنوير: 32/ 4

 . 200سورة آل عمران:  (120)

 .  208/ 4التحرير والتنوير:  (121)

 .  94/ 11ر والتنوير: التحري (122)

 . 5سورة يوسس:  (123)

 . 153/ 6الدر املاون  (124)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )ط ق(.  (125)

 . 3سورة امللك:  (126)

 . 15سورة سو :  (127)

 . 221/ 10ال حر احمليط:  (128)

 . 16سورة يوسف:  (129)

 . 335/ 1احملتريب:  (130)

 . 455: 454/ 6الدر املاون:  (131)

 . 58سورة النور:  (132)



 واجلمع يف القرآن الكريم الّتداخل الّداللّي يف ِصيَغة )ِفَعال( بنَي املفرد 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          110

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )عمد(.  (133)

 . 7و6سورة الفجر:  (134)

 -مجع، وحقق، وشرح، الد تور إميل بديع يعقوب-ديوان َعْمِرو ْبِن ُ ْلُيوٍم-َعْمرو ْبن ُ ْلُيوٍم  (135)
حرينني   -سي ، والزَّْوَا75م: 1991-هن1411 -ب وت-دار الكتاب العربي -الط عة األوىل 

 -دار إحينا  النناث العربني     -الط عة األوىل  –شر  املعلقات الري ع  -بن أمحد بن حريني 
، وقد فرير الزواسي العماد باخليام؛ فقال يف شر  ال يت: "وحننن  224م:  2002 -هن 1423

إذا ُقوِّضت اخليام فخرَّت عله أمتعتها، مننع وحنمي من يقرب منا من ج اسننا، أو وحننن إذا   
 سقطت اخليام عن اإلبل لإلسرا  يف اهلرب مننع وحنمي ج اسنا إذا هرب غ سا محينا غ سا". 

 . 319: 318/ 30التحرير والتنوير:  (136)

 املفردات يف غريب القرآن: )قوم(.  (137)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )قوم(.  (138)

 .  5سورة النريا :  (139)

 .  97سورة املائدة:  (140)

 . 45سورة الصاريات:  (141)

 . 191سورة آل عمران:  (142)

 .  103سورة النريا :  (143)

 . 64سورة الفرقان:  (144)

 . 68سورة الزمر:  (145)

 . 139، 124معاسي األبنية يف العربية:  (146)

 . 33سورة املعارج:  (147)

 . 26سورة احلج:  (148)
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 . 26، 25سورة املرس ت:  (149)

حتقينق:   –الت ينان يف إعنراب القنرآن    - بن احلريني بن ع ند اهلل أبو ال قا  ع د اهلل -العكربي (150)
 .  1264/ 2عيريه ال ابي احلليب وشر اي:  -علي حممد ال جاوي

 . 680: 679/ 4الكشا :  (151)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )لزم(.   (152)

 . 129سورة ط،:  (153)

 . 121/ 8الدر املاون:  (154)

 . 77سورة الفرقان:  (155)

أبنو حفنص سنراج الندين عمنر بنن علني احلن لني         -، وابنن عنادل  507/ 8الدر املاون:  (156)
حتقيق عادل أمحند ع ند املوجنود وعلني حممند      –الل اب يف علوم الكتاب-الدمشقي النعماسي

/ 14م: 1998 -هنن 1419-ل ننان  -بن وت  -دار الكتب العلمية -الط عة األوىل –معوض
الندار   -ترتيب وتعليق حمّمد حممود الشننقيطي  -نيديوان اهلصلي. وال يت لاخر الغي. 579

 لريان العرب: )لزم(.  ، و65/ 2م: 1965-هن 1385 - القومية للط اعة والنشر، القاهرة

 .  206سورة ال قرة:  (157)

، والقنول بتسن، ماندر ذ نري     467/ 3، والل ناب يف علنوم الكتناب    356/ 2الدر املاون  (158)

)طن،   چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ  احلليب يف تفري  قول، تعاىل:الريمني 
اهلا  من غ  ألٍف. وال ناقون "ِمهنادًا" بكرينِر     (، فقد قرأ الكوفيون "َمْهدمجا" بفتح امليم وسكوِن53

امليم وفتح اهلا  وألٍف بعدها. وفي، وجهان: أحدهما: أسهمنا ماندران مبعننه واحند يقنال:      
هاُد هو االسُم واملَنْهد هو الفعل، أو أنَّ ِمهادمجا َمَهْدُت، َمْهدمجا وِمهادمجا، والياسي: أسهما خمتلفان، فامِل

 . 51/ 8مجُع َمْهد حنو: َفْرخ وِفراخ وَ ْعب وِ عاب". الدر املاون: 

 . 33و  32سورة املرس ت:  (159)
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 . 640/ 10الدر املاون:  (160)

 . 19سورة التوبة:  (161)

 . 31/ 6الدر املاون:  (162)

 . 70سورة يوسف:  (163)

 : )سقي(. لريان العرب (164)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )عمر(.  (165)

 . 18سورة التوبة:  (166)

يراجع: املفردات يف غريب القرآن: )عمر(، ولريان العرب: )عمر(، والقاموس احمليط: )باب  (167)
. وال ينت لألخننس بنن شنهاب     738/ 2الرا ، فال العني(، وإيضا  شنواهد اإليضنا :   

 التغليب.  

 وس احمليط: باب اليا ، فال الغني. القام (168)

 .  7سورة ال قرة:  (169)

 . 263/ 1جامع ال يان:  (170)

 .  7سورة ال قرة:  (171)

 . 113: 112/ 1، والدر املاون: 83/ 1ينظر: معاسي القرآن للزجاج:  (172)

 . 27، وسورة اجلا ية: 46، وسورة غافر: 55و 14و 12سورة الروم:  (173)

 . 6سورة املطففني:  (174)

 . 50، وسورة فالت: 36سورة الكهف:  (175)

 املفردات يف غريب القرآن )قوم(.  (176)

 .  85سورة ال قرة:  (177)
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 . 1سورة القيامة:  (178)

 . 109سورة التوبة:  (179)

 . 506/ 5، وال حر احمليط: 303: 302/ 1ينظر: احملتريب:  (180)

 . 2، 1سورة قريَ:  (181)

شهاب الدين أمحد بن حممد بن ع د -، والدمياطي403/ 2ينظر: النشر يف القرا ات العشر:  (182)
 -دار الكتب العلمينة  -الط عة األوىل –إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األربعة عشر-الغين
 . 601: م1998 -ن ه1419 -ل نان

 . 4سورة املمتحنة:  (183)

 . 318/ 2احملتريب:  (184)

 .  58سورة األس يا :  (185)

 فال اجليم.  القاموس احمليط: باب الصال، (186)

، والل اب يف 393إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األربعة عشر: ، و63/ 2ينظر: احملتريب:  (187)
 .  524/ 13علوم الكتاب: 

 . 59سورة يوسف:  (188)

 . 516/ 6الدر املاون:  (189)

 . 141سورة األسعام:  (190)

 القنرا ات األربعنة   إحتنا  فضن   ال شنر يف   ، و266/ 2يراجع: النشر يف القرا ات العشر:  (191)
 .  276عشر: 

 . 31سورة اإلسرا :  (192)

 لريان العرب: )خطت(.  (193)
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، وإحتنا  فضن     43/ 7، وال حنر احملنيط:   307/ 2يراجع: النشنر يف القنرا ات العشنر:     (194)
حتقيق:  – أساس ال  غة -جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر-. ويف: الزخمشري357ال شر: 

-هنن 1419 -ل ننان  -ب وت –دار الكتب العلمية  -الط عة األوىل–ودحممد باسل عيون الري
 )خ ط أ(: وختاطتت، الن ل: جتاوات،. قال القطامّي:  255/ 1م: 1998

 إذا ختاطت ع د الواحد األجل.               أهل املدينة ال حيزسك شتسهم

دار  -والد تور أمحند مطلنوب  حتقيق الد تور إبراهيم الريامرائي -ديوان القطامي -القطامي          
. وقد أشار احملققان إىل اخنت   الرواينة يف   29م: 1960 -الط عة األوىل  -ب وت -اليقافة

 النريخ بني )ختّطت وختاَطت(. 

 . 7سورة ال ينة:  (195)

 . 520/ 10ال حر احمليط:  (196)

 . 368/ 2احملتريب:  (197)

 .  251سورة ال قرة:  (198)

 . 40سورة احلج:  (199)

إحتنا  فضن   ال شنر يف القنرا ات األربعنة      ، و230/ 2اجع: النشر يف القرا ات العشر: ير (200)
 .  207: عشر

 . 4، وسورة املنافقون: 30سورة التوبة:  (201) 

 -القنرا ات املتنواترة وأ رهنا يف الرسنم القرآسني واألحكنام الشنرعية        -حممد –ينظر: ح َ (202)
 . 145م: 1999-هن1419 -دمشق –دار الفكر -الط عة األوىل

 . 26سورة األعرا :  (203)

 328/ 2معاسي القرآن للزجاج:  (204)

 . 30/ 5ال حر احمليط:  (205)
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 . 32سورة اإلسرا :  (206)

-مجعن، وحققن، وشنرح، الند تور واضنح الانمد       -ديوان النابغة اجلعدي-النابغة اجلعدي (207)
 . 169م: 1998-ب وت -دار صادر -الط عة األوىل

دار -حتقينق الند تور سعمنان حممند أمنني طن،       -شر  حممد بن ح ينب ديوان جرير ب -جرير (208)
 . 782/ 2م: 1971-املعار  مبار

 . 348/ 7يراجع: لريان العرب: )سكر( و)اسي(، والدر املاون:  (209)

 . 32سورة املرس ت:  (210)

 . 377/ 10ال حر احمليط:  (211)

 . 35سورة الرمحن:  (212)

 . 527بعة عشر: إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األر (213)

 . 67سورة الفرقان:  (214)

 . 124/ 2احملتريب:  (215)

 .  5سورة النريا :  (216)

 .  97سورة املائدة:  (217)

 املفردات يف غريب القرآن: )قوم(.  (218)

 . 22سورة سو :  (219)

 . 558إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األربعة عشر:  (220)

 . 35سورة الن ت:  (221)

 . 569يف القرا ات األربعة عشر: إحتا  فض   ال شر  (222)

 . 28سورة الن ت:  (223)
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بن وت(، لكنن، ورد يف: لرينان     -دار صنادر  -دينوان األعشنه   -)األعشنه  ليس يف ديواسن،  (224)
دراسة  -إيضا  شواهد اإليضا  -أبو علي احلرين بن ع د اهلل -العرب: )صدق(، والقيريي

 –دار الغرب اإلس مي، ب وت - الط عة األوىل -وحتقيق الد تور حممد بن محود الدعجاسي
 . 878/ 2م: 1987 -هن 1408 -ل نان

 . 17سورة سو :  (225)

 . 660: 659/ 10الدر املاون:  (226)

 . 6سورة املزمل:  (227)

 . 561: إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األربعة عشر (228)

 . 72سورة األسفال:  (229)

 . 44سورة الكهف:  (230)

، َويف قولن، تعناىل: "ِلَمنْن َأراَد َأْن ُينِتمَّ     300القرا ات األربعنة عشنر:    إحتا  فض   ال شر يف (231)
( َقَرَأ َأُبو َحِنيَفَة َواْبُن َأِبي َعْ َلَة َواْلَجاُروُد ْبُن َأِبي َسْ َرَة بكرير الرَّاَ  ِمنَن  232الرَّضاَعَة" )ال قرة 

، َواْلَ ْانِريُّوَن َيُقوُلنوَن ِبَفنْتِح النرَّاِ  َمنَع اْلَهناِ        الرََّضاَعِة، َوِهَي ُلَغنةظ: َ اْلَحَضناَرِة َواْلِحَضناَرةِ   
 . 498/ 2َوِبَكرْيِرَها ُدوَن اْلَهاِ ، َواْلُكوِفيُّوَن َيْعِكرُيوَن َذِلَك. ال حر احمليط: 

–الط عنة األوىل  –صنيغ اجلمنو  يف القنرآن الكنريم    –د. ومسية ع د احملرين حممند  –املناور (232)

 . 281/ 1م: 2004-هن1425–ملكة العربية الريعوديةامل–مكت ة الرشد ساشرون

 . 74سورة الفرقان:  (233)

 . 3سورة امللك:  (234)

 .  194سورة ال قرة:  (235)

 .  45سورة املائدة:  (236)

 .  58سورة األس يا :  (237)
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 . 5سورة يوسس:  (238)

 . 25سورة املرس ت:  (239)

 . 129سورة ط،:  (240)

 .  204سورة ال قرة:  (241)

 .  204رة: سورة ال ق (242)

 . 39سورة ص:  (243)

 .  204سورة ال قرة:  (244)

 . 16سورة يوسف:  (245)

 .  283سورة ال قرة:  (246)

 . 130سورة آل عمران:  (247)

   .4/26دار احلديث: -القاهرة–ن الكريمدراسات ألسلوب القرآ-حممد ع د اخلالق-عضيمة (248)
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 عييييياملراج

الط عنة   –ألواان الارفية لكلمنات القنرآن الكنريم    معجم ا -د. محدي بدر الدين  –إبراهيم  -1
 م. 2012 -هن 1433-القاهرة  -مكت ة ابن تيمية -األوىل 

شر  شافية ابن احلاجنب   -حرين بن حممد بن شر  شاي احلرييين، ر ن الدين  -األسناباذي  -2
 - مكت نة اليقافنة الدينينة    -الط عنة األوىل   –حتقيق: د. ع ند املقانود حممند ع ند املقانود       –

 م.  2004 -هن1425

حتقيق: حممد  –شر  شافية ابن احلاجب  -حممد بن احلرين الرضي،  م الدين  -األسناباذي  -3
ل نان  -دار الكتب العلمية ب وت  -سور احلرين، حممد الزفزا ، حممد حميه الدين ع د احلميد 

 م.  1975 - هن1395 –

 ب وت.  -دار صادر -ديوان األعشه -األعشه -4

صدقي حممند مجينل   : حتقيق –ال حر احمليط يف التفري   -أبو حيان حممد بن يوسف -األسدلريي  -5
 . هن1420 –دار الفكر  -ب وت  -

دار املعنار   -حتقيق الد تور سعمان حممد أمني طن،  -ديوان جرير بشر  حممد بن ح يب-جرير -6
 م.  1971-مبار

-ر يف القنرا ات العشنر  النش -مشس الدين أبو اخل ، حممد بن حممد بن يوسف -ابن اجلزري  -7
 . املط عة التجارية الكربى -علي حممد الض ا حتقيق 

 املكت ة العلمية.   –حتقيق حممد علي النجار  –اخلاائص  -أبو الفتح عيمان -ابن جنه  -8

 - احملترينب يف ت نيني وجنوي شنواذ القنرا ات واإليضنا  عنهنا        -أبو الفتح عيمان  - ابن جين -9
 م.  1999 -هن1420 -للشئون اإلس مية  اجمللس األعله -واارة األوقا 

الط عنة   - القرا ات املتواترة وأ رهنا يف الرسنم القرآسني واألحكنام الشنرعية      -حممد  –ح َ  -10
 . م1999-هن 1419 - دمشق –دار الفكر  -األوىل 
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حتقيق: سار اهلل ع د الرمحن سانر   –شصا العر  يف فن الار   -أمحد بن حممد  -احلم وي  -11
 الرياض.   - الرشدمكت ة  -اهلل 

إحتنا  فضن   ال شنر يف القنرا ات      -شهاب الدين أمحد بن حممد بن ع د الغنين   -الدمياطي  -12
 م. 1998 - نه1419 -ل نان  -دار الكتب العلمية  -الط عة األوىل  –األربعة عشر 

ب مفاتيح الغي -أبو ع د اهلل حممد بن عمر بن احلرين بن احلريني التيمي، فحر الدين  -الرااي  -13
 . هن1420 -ب وت  –دار إحيا  الناث العربي  -الط عة اليالية  –= التفري  الك   

حتقينق:   –املفنردات يف غرينب القنرآن     -أبو القاسم احلريني بنن حممند    -الراغب األصفهاسه  -14
 –بن وت   -دمشنق   –دار القلنم، الندار الشنامية     -الط عة األوىل  –صفوان عدسان الداودي 

 هن. 1412

ع ند  حتقينق   -معناسي القنرآن وإعرابن،    -إبراهيم بن الريري بن سهل، أبو إسنحاق   - الزجاج -15
 .  م1988 -هن 1408 -ب وت –عامل الكتب  -الط عة األوىل -اجلليل ع دي شليب

حممد باسل عينون  : حتقيق –أساس ال  غة  -جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر  -الزخمشري  -16
 م. 1998 - هن1419 -ل نان  -ب وت  –ب العلمية دار الكت -الط عة األوىل –الريود 

الكشنا  عنن حقنائق غنوامض التنزينل       -جار اهلل أبو القاسم حممنود بنن عمنر    -الزخمشري  -17
 –عادل أمحد ع د املوجنود وعلني حممند معنوض     : حتقيق –وعيون األقاويل يف وجوي التتويل 

 . م1998 – نه1418–مكت ة الع يكان  -الط عة األوىل 

دار إحينا    -الط عنة األوىل   –شنر  املعلقنات الرين ع     -حريني بن أمحد بن حريني  -سي الزَّْوَا -18
 م.  2002 -هن 1423 -الناث العربي 

دار عمنار   -الط عنة الياسينة    –معاسي األبنينة يف العربينة    –الد تور فاصل صاحل  –الريامرائي  -19
 م. 2007 -هن 1428 -األردن –َعمَّان  –للنشر والتوايع 

= إرشاد العقل الريليم إىل مزاينا   تفري  أبي الريعود -حممد بن حممد بن ماطفه -د أبو الريعو -20
 . ب وت –دار إحيا  الناث العربي  -الكتاب الكريم
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الند تور  : حتقينق  –الدر املاون يف علوم الكتناب املكننون    -أمحد بن يوسف -الريمني احلليب  -21
 دار القلم.  -دمشق –أمحد حممد اخلراط 

ع ند الرين م حممند    : حتقينق  –الكتناب ) تناب سني وي،(     -بشر عمرو بن عيمانأبو  -سي وي،  -22
 م.  1988 - هن1408 -القاهرة  -مكت ة اخلا ي -الط عة اليالية  –هارون 

َفْتُح اْلَقِديِر اْلَجاِمُع َبْيَن َفنَِّي الرَِّواَيِة َوالدَِّراَينِة   -حممد بن علي بن حممد بن ع د اهلل  -الشو اسي -23
 -دمشنق، بن وت    -دار ابنن  ني ، دار الكلنم الطينب      -الط عنة األوىل   -لتفرين   من علم ا

 . هن1414
جامع ال يان يف تتويل  -حممد بن جرير بن يزيد بن  ي  بن غالب اآلملي، أبو جعفر - الطربي -24

 .  م2000 - هن1420-مؤسرية الرسالة -الط عة األوىل -حتقيق أمحد حممد شا ر-القرآن
الل ناب يف   -فص سراج الدين عمر بن علني احلن لني الدمشنقي النعمناسي     أبو ح -ابن عادل  -25

دار  -الط عنة األوىل   –حتقيق: عادل أمحد ع د املوجود وعلني حممند معنوض     –علوم الكتاب 
 م. 1998- هن1419 -ل نان  -ب وت  -الكتب العلمية 

لرينديد وتننوير العقنل    التحرير والتنوير )حترير املعننه ا  -حممد الطاهر بن حممد -ابن عاشور   -26
 . م1984 -الدار التوسريية للنشر  -توسس -اجلديد من تفري  الكتاب اجمليد( 

 دار احلديث.   -القاهرة –املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  -حممد فؤاد  -ع د ال اقي  -27
ي مكت نة اخلنا    –مجو  التاحيح والتكري  يف اللغة العربينة   -د. ع د املنعم سيد -ع د العال -28

 م.  1977 –بالقاهرة 
 دار احلديث.   -القاهرة  –دراسات ألسلوب القرآن الكريم  -حممد ع د اخلالق -عضيمة  -29
: حتقينق  –الت ينان يف إعنراب القنرآن     -أبو ال قا  ع د اهلل بن احلريني بن ع ند اهلل   -العكربي  -30

 عيريه ال ابي احلليب وشر اي.  -علي حممد ال جاوي 

 -مجع، وحقق، وشرح، الد تور إميل بنديع يعقنوب  -َعْمِرو ْبِن ُ ْلُيوٍمديوان  - َعْمرو ْبن ُ ْلُيوٍم -31
 م. 1991-هن1411 -ب وت -دار الكتاب العربي -الط عة األوىل 
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 -الط عنة اليامننة   -القناموس احملنيط    -جمد الدين أبو طاهر حممد بنن يعقنوب   -الف واآبادى  -32
 . م2005 -هن 1426 -والتوايع مؤسرية الرسالة للط اعة والنشر  -ل نان  - ب وت

 -اجلامع ألحكنام القنرآن  -أبو ع د اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فر  األسااري-القرطيب  -33
 .  م2003/ هن1423-الرياض-دار عامل الكتب -حتقيق مس  ال خاري

دار -حتقيق الند تور إبنراهيم الرينامرائي والند تور أمحند مطلنوب      -ديوان القطامي-القطامي  -34
 .  م1960-الط عة األوىل  -ب وت -اليقافة

دراسة وحتقيق الد تور حممد -إيضا  شواهد اإليضا -أبو علي احلرين بن ع د اهلل  -القيريي  -35
 -هنن  1408 -ل ننان  –دار الغنرب اإلسن مي، بن وت    -الط عة األوىل  -بن محود الدعجاسي

 .  م1987

علني بنن   : حتقينق  –دائع الفوائد ب-أبو ع د اهلل حممد بن أبي بكر بن أيوب  –ابن قيم اجلواية  -36
 هن. 1424 –دار عامل الفوائد للنشر والتوايع  –حممد العمران 

: حتقينق  –معجنم يف املانطلحات والفنروق اللغوينة     -الكلينات  -أيوب بن موسه-الكفوي  -37
 مؤسرية الرسالة. -ب وت –حممد املاري -عدسان درويَ 

-حتقيق الد تور حاا صاحل الضامن-دقائق التاريف-أبو القاسم بن حممد بن سعيد-املؤدب -38
 م. 2004-هن1425-سوريا-دمشق-دار ال شائر للط اعة والنشر والتوايع -الط عة األوىل

املرينند الانحيح املختانر بنقنل      -بن احلجاج أبو احلرين القش ي النيريابوري مريلم -مريلم -39
دار  -ال ناقي حممند فنؤاد ع ند    حتقينق   -العدل عن العدل إىل رسول اهلل صله اهلل علي، وسنلم 

 . ب وت –إحيا  الناث العربي 

 –الط عنة األوىل   –صيغ اجلمنو  يف القنرآن الكنريم     –د. ومسية ع د احملرين حممد  –املناور  -40
 م.  2004 -هن 1425 –اململكة العربية الريعودية  –مكت ة الرشد ساشرون 

 صادر.  دار -ب وت  -الط عة األوىل -لريان العرب  -حممد بن مكرم -ابن منظور   -41
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الط عنة  -مجع، وحقق، وشرح، الد تور واضح الامد -ديوان النابغة اجلعدي -النابغة اجلعدي -42
 م.  1998 -ب وت -دار صادر -األوىل

الندار القومينة    -ترتيب وتعليق حمّمد حممنود الشننقيطي   -ديوان اهلصليني -)الشعرا ( اهلصليون -43
 . م1965 - هن1385 -للط اعة والنشر، القاهرة

شنر  املفانل    -يعنيَ بنن علني بنن يعنيَ ابنن أبني الرينرايا حممند بنن علني            -َابن يعي -44
 –دار الكتب العلمية، ب وت  -الط عة األوىل -قدم ل، الد تور إميل بديع يعقوب -للزخمشري

 م. 2001 - هن1422 -ل نان




