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موضووووه   وووحا ال:حووور  ووووو لوووا رغ السحواووول  ووو   ووويغة اسوووم الفاعووول ع ووود   
الكوورامو دساسووة  وورلية دهليووة   ووو راوودا إلووت دساسووة الكلمووا  مفسوورا الآوور   

السووو  جوووا   علوووت  ووويغة اسوووم الفاعووول  ووو  الآووور   الكووورام  السووو   ووود   ياوووا 
تحواوول دهلوو  ع وود مفسوورا الآوور   الكوورام  السعوورا علووت ات ا وواتام،  معر ووة 

 ذلووم موول اوونه الموو ا   األسوو:اب السوو  تآوو   سا   ووحا السحواوول الوودهل   ياووا،
أ  ،  قووود تو ووول ال:حووور إلوووت م موعوووة مووول ال سوووا   م اووواو السحليلووو  الو وووف 

األ ل     ويغة اسوم الفاعول أ  تكوو  ةاعيوة علوت ةاأاوا،  أ  ار جاوا عول 
أ  اسم المفعوه أ  ال سو  أ  يير وا مول  حا األ ل،  دهلساا علت المصدس 

 .يكو  ألس:اب اا ةالمعان ، 
 لفاعل، تفسير، الآر   الكرام.السحوال الدهل ، اسم ا :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:
 ووويغة اسوووم  الكلموووا  السووو  جوووا   علوووت دساسوووةإلوووت راووودا  وووحا ال:حووور      

مفسوورا الآوور   ع وود دهلوو  السوو   وود   ياووا تحواوول   الفاعوول  وو  الآوور   الكوورام 
معر ة األس:اب السو  تآو   سا  ،      تفسير ا  السعرا علت ات ا اتامالكرام 
 آوود  السحليلوو    ذلووم موول اوونه الموو ا  الو ووف  ،سحواوول الوودهل   ياووا ووحا ال

علوت مول  و   و  الدهلوةتأت   يغة اسم الفاعل للسعبير عول دهلساوا األ ولية
لمع وت   سكوو  ةاعيوة علوت ةاأاوا،  قود توأت  ،أ   قو  م وه ،الحد ه أ ل قام ة

لووة محسملووة للده موول المعووان  ييوور المع ووت الووحا  ضووعف لووه أ ووالة،  سكووو  
يير ووا موول المعووان ،  قوود تووأت    أال سوو    أاسووم المفعوووه  علووت المصوودس أ 

 لس م  أكثر مل مع ت   حه المعان  كلاا مرادغ مطلوبة.
"إ  السحواووول يكووواد يكوووو  مصوووطلحا  ووورليا االصوووا،  يووور إ  الآووودامت      

 المحووود يل مووول اللغووووايل العووورب ييوووير   إليوووه  ووويل دساسوووة ةعووو  ال ووووا ر 
السحواول مول المصوطلحا  السو  أاوح  مكاناوا  اإلضوا ة إلوت أ الصرلية... ة

الم ا  السحوال      حا  م  لاوس م،1957   الدسس اللغوا الحدرر س ة 
 (1)الدسس"

                                                 
 وووحا ،   9( لووا رغ السحواوول  ووو  الصووي  الصووورلية للوودكسوس محمووود سوووليما  يوواقو ،   (1

 138  وووو يآووو   ووو   ،م1985 -اإلسوووك دساة -داس المعر وووة ال ام يوووةالكسووواب م يووووس  ووو  
 صووليل، يسوو:آاما تمايوود،  ر آسووم إلووت  ووو  اعوود  ووحا الكسوواب سا وودا  وو  موضوووعه،  ووفحة، 
أيا  المآصود ةالسحوال    الصي  الصرلية، م  اه سمام أسآوديم ةعو   المؤل   ا ه ليه

المصوطلحا   ال :واسا  السوو  اسوس دماا الآودما  لإلوواسغ إلوت  وحا السحواوول،  اود س الفصوول 
األ ه  وووه السحواوول  وو  الصووي  الصوورلية مووول ال ا يووة السطبيميووة،  قوود اصوو  الم:حووور 

أسبعوة  المؤلو  ،  قود ت وا ه ليوه68 -66الثامل م ه للسحوال     يغة اسم الفاعول،   
لوا د قر نية،   ي  الم:الغة المحولة عول ) اعول(،  بعو  األسوما  السو  ةمع وت ) اعول( 
== 
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 وينقسم هذا البحث إلى:        
 وخطته.  البحث موضوعبيان ب، وفيها: مقدمة

 يينعنثثثد اللغثثثو : التحويثثثل الثثثداللي فثثثي صثثثيغة اسثثثم الفاعثثثل المبحثثثث ا و 
 .العرب

: التحويل الداللي في صيغة اسم الفاعل عند مفسثري القثرآن المبحث الثاني
 الكريم.

 .وفيها أهم النتائج ،خاتمة البحث
 المصادر والمراجع.

*** 

                                                                                                                         
== 

يطلووع عليوه ) اعول(، أموا الفصوول الثوان   يود س  وووه   لكول ه ي ووإ إقنقاوا علووت كول موا
عنقووة السحواوول  وو  الصووي  الصوورلية ةالدهلووة، معسموودا  وو  ذلووم علووت كسوو  الوودسس اللغوووا 

 الحدرر.
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اللغثثثويين عنثثثد : التحويثثثل الثثثداللي فثثثي صثثثيغة اسثثثم الفاعثثثل المبحثثثث ا و 
 :العرب
الووووة علووووت تحواوووول  وووويغة "الكسوووو  العربيووووة أاووووا العدروووود موووول اإللوووواسا  الد     

 رلية إلت  يغة  رلية أارى،  ذلم  ست يمكل السعرا علت المع ت، أ  
توجيوه اإلعوراب، أ  تحليوول ةعو  السراكيوو  ال حواوة، أ  أيووا  ةعو  الآوورا ا  
الآر نيوووة، أ  تفسوووير ةعووو   يوووا  الآووور   الكووورام، أ  ييووور ذلوووم مووول ال وانووو  

 (1والاا")اللغواة الس  تسصل اتصاه م:الرا ةالصي   تح
اإلشثثثارات الدالثثثة علثثثى  العديثثثد مثثثنذكثثثر بعثثثو اللغثثثويين العثثثرب وقثثثد      

 :، منهاالتحويل الداللي في صيغة اسم الفاعل
وا موا يكوو  ذا لو    لويع ةصو عة يعال اوا " :(ه180)ت قو  سثيبويه -  أمَّ

)هس   إنَّووووه ممووووا يكووووو   وووواعن  ذلووووم قولووووم لووووحا الوووود  
وووو داس ه  و (2   (و3)ل لووووحا ال َّب 

                                                 

  .5 المرج  نفسه،   1))
، ت ووُحكَّر  ُ ت ُؤنَّوور  ( "2) روود  س ه و ُلب وووس  ال ُحد  س ... الوودر  س ه   ُأد  وو     وو  ال ُآل يوول  ُأد  اه ، ُ   وو  ال ُكث يوور  ُ ال ُ م 

س َه ُعُلوووت ال ُسووو ، ُكُموووا ُقوووال وا هأووول   توووام ر  ... د س ه   ووول  داسه و ذ   د  " لسوووا  العووورب هأووول ُ ُسج 
 .82 -8/81م  وس اإل راآ  

ه ،( 3) ُد ُله  م ل  ُلف    ُ  م ُؤنَُّثة  ُه ُ ا   اام  ال ُعُرب يَّة ، ُ    ُاام ، ُ ق يُلو السر  و السر  لة  "ال َّب ل  ُ ُن ي ُآاه  ُنب 
وُد  يح  ُأنه ُه ُ ا   ح  ُلة، ُ الصَّ ُدت ُاا ُنب  م  ُ ا   ا  اةة  ُقاُه ُأأو ُ   يُفُةو ُ ُقاُه ُةع ض  م   نيَّ  إ نما ي ُآاه  ُسا 

م   ه  ق يُل ُسا  د  و إ ذا ُسُجع وا إ لت ُ ا   ر   ح  م  السَّا  ا  ول ... ُله  إ ه السَّ د. ُ ُقواُه ال ُفورَّا  و ال َّب  ُلوة  الوحَّ   ة ُم  ز 
و  ووَل.  ال َّاأ وول  و ذ   ُنب  وول  ُناأ وول  . ُ ُسج  ب ُاا ُناأ وول  ، ُ ُ ووا   ِ  ال ُاووا   ،  تصووغَّر ة ُطوور  وول  ه  ال َّب  و ُ ووح  ي ُآوواه 

و  وكر يف  ول  ال ر ُ:اُلوة . اأ ول  السر  ، ُ ال ف ع  رد  ود  وُل، ُ ُكواُ  ُ آأوه  ُأ  ُيك ووُ  ة السَّي  ول  ُناأ ول  الَّوح ا يعُمول ال َّب  ُسج 
" ل ووُف ُناأ وول  ُمل ُاووا ق  وول،  ووإ ذا ُكوواُ  ُيع  لسووا  العوورب هأوول م  وووس اإل راآوو    ُن:َّوواه إ ذا ُكوواُ  ُمُعووه  ُنب 

11/642. 
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،  لحا ال أيَّ ناأ ،  لحا السَّمرو تام  و نال  (1)ابل  ،  لحا اللبلو هأ      (2")ل  ر 
 ةمع وت مفعووهَ  ليع    كنم العربو  اعل  " :(ه370)ت قو  ابن خالويه -

وو،  إنمووا  ووو مُ (3)ااَ ُسوو إه قووولامو تووراب   ، سووالية   ،  الووراح  ه  س  فُ أل  الووراح ُسوو    ف  س 
 مثلوهو  ،أيضا  الرااِ و السراب  ا   يُ ال   ،  السَّ ا   وُ لسَّ ،  الرااِ    ا   ف  س  مُ   السراب  

وووُيةَ ) يُيوووَة ُساض  وووُمووواَ  ُدا  وووعَ ( ةمع وووت مرضوووية،  )ع   م  ات  ُكووو ر  ( ةمع وووت مووود و ،  س 
 (4")ةمع ت ناموا ليه نا م   ،  ليل  مَ ةمع ت مكسو 

ةوواب  وو  اللفووم روورد محووسمند ألموورال أ وود ما " :(ه392)ت قثثو  ابثثن جنثثي -
ووا ليووه، أم يآسصوور علووت األقوووى م امووا د    هوأقوووى موول  ووا : أي وواإا  جميعد

اعلوم أ  الموح    وو   وحا  نحووه أ  يعسآوود األقووى م اموا مووح :دا،  ه   وا :ه 
. موول ذلووم قولووهو -موو  ذلووم -يمس وو  ا  قوووهد كفووت اليووي   أ  يكووو  اآلاوور موورادد

                                                 

ووو:اد. ( 1) ووول  نال  ُ  الرَّج  ووومر  ووواب، ُ م   وووه  س  و ذ   ال أيَّ ووو   ووواةة.  ال ال  ،  ا دت وووه ن يَّ ووول  و ال َّب  ووواب  "ال أيَّ
و:ة و قووم  رُ  ولأ ُذل ووُم  ال ال  ، ك  وواب  م ووُ  ةال أيَّ وواةةو ُرر  م  ُنيَّ واام . ُ ُقوو  و السر  وواب  .  ال أيَّ واب  موووُ  ةال أيَّ ر 

ووووح ه" وووواب  م سَّ   ووووُل ُلووووه ،  ال َّيَّ لسووووا  العوووورب هأوووول م  وووووس اإل راآوووو   ُعُلووووت ال َُّسوووو  أُلنووووه ُه   ع 
1/757. 
،  األ وووه  وو  163 -1/161،  ان وورو المآسضوو  للمبوورد 3/381( الكسوواب لسوويبواه 2)

  .  4/131،  لِر كساب سيبواه ألأ  سعيد السيرا   84 -3/83ال حو هأل السراج 
وف  الوُوُس  اليو:ُع ( "3) ،  ُتس  وُو ُسوف    يادو ُذُست ه، ُ ق يُلو  ُمُلس وه ُ ا  ف يه ُسف  ُسُفف الراح  السأراُب ُتس 

، ُعُلووت ال َُّسوو   أُ  ووف    ياد.  ت ووراب  سوواَاو ُمس  ُ ووت مفعوووَه. ُ ُ ُكووت اأ وول  ُسووف  ند   وو  ُمع    ُيك ووو   ُ وواع 
م ل  ت ُراةدوا ُكث يوردا  ُما.  السال يا  و الراح  الَّس   ُتح  ا م   ا  دد ُفف  ُ ُلم  ي ُعدر  ُ ا   اأُلعراأ و ُسُفف  الراح   ُأس 

م ه ُعُلوت ال َّواس   ه  اأُلسض ُتا    و السوال يا   السوراب   ...ُعُلت ُ ج  ، ُ ق يوُلو  ُ ا ُآواه  روحُ    ُموُ  الورر اح 
ووفاغ  ُأاوو أ  ،  السَّ ووف ه الوورر اح  ووُفت اسووم  السووراب   إ   ُلووم  ُتس  ووَر و السَّ . ُأأووو ُعم  :وواس  ُ ُآووب  السووال يا   الب 

 .14/389" لسا  العرب هأل م  وس اإل راآ  م   ه  
غووووة ،  ان وووورو المز ووور  وووو  علووووم الل317( لووويع  ووو  كوووونم العووورب هأوووول االواوووه،   4)

  . 1/265 أنواعاا للسيوق  
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اَه اسوم الفاعوول مول نايووف كسوو (نا يدووا) ووالآوه أ  يكوو  ،  اإلسونم للموور  نا يوا
  وا مصودسدا  (نا يدا)مل سعيف  ساس مل سراف،  قد ي وإ م   حا أ  يكو  

 نحو ذلم مما جا  ليه المصدس علت  اعل  ست كأنه ... (1)كالفال   ال:اقل
ووووا، أاو ذا ناوووو   حووووحا  كأنووووه قوووواهو كفووووت اليووووي   اإلسوووونم للموووور  نايدووووا  سدعد

علآوة أو فع المضاا  علآف النم ةما رده عليه الكونم،  ه تكوو  علوت  وحا م
 (2")ال ا    أل  المصدس ه رسآدم ل   مل  لسه عليه

ر  )آوهو ت ةاب المفعوه يأت  ألفم الفاعلو" :(ه395)ت قو  ابن فارس -  س 
َّّ  )مكسوم.     كساب هللا جل   اؤهو  وأا (كاتم ور   ُم م ل  ُأم  ُم ال ُيو   (3)(ُه ُعا  
وُيةَ )  (4)(م ل  ُماَ  ُدا  وعَ )  .ه معصوم وأا يُيوَة ُساض  وَ  أاوا.  وأا (5)(ع  ض  ُمر 
 (7")مأموناد ليه وأا (6)(ُجُعل ُ ا ُ ُرمدا  م  دا) 
اعلوووم أ  المصووودس قووود ي ووو   ألفوووم اسوووم " :(ه643)ت قثثثو  ابثثثن   ثثثي  -

ةمع ووت  (الفاضوولة)قووولامو  ( اعوول) ممووا جووا  موول المصووادس علووت الفاعوول... 
عا وووواه هللا،  أعفوووواه )آوووواهو ةمع ووووت المعا وووواغ، ي (العاليووووة)الفضوووول  اإل ضوووواه،  

                                                 

 ُ هُ ( جوا   كلمووة )ال:اقول(  وو  ةعو  المواضوو   وو  الآور   الكوورام، م اوا قولووه تعووالتو )1)
ل   وا الُحعَّ ة ال ُ:اق  س م وا الُحعَّ  ُتل : س  ُلم و ُ  ُ ُتك   .42سوسغ ال:آرغ، اآلية  (ُ ُأنس م  ُتع 

 ووو  تبيووويل  جووووه لوووواذ  المحسسووو ،  ان ووورو 491 -2/490( ال صوووا   هأووول ج ووو ، 2)
  . 348 -1/347 أل ج  هالآرا ا   اإليضاِ ع اا 

  .43( سوسغ  ود، اآلية 3)
  .6( سوسغ الطاس ، اآلية 4)
  .21( سوسغ الحاقة، اآلية 5)
  .57( سوسغ الآص ، اآلية 6)
،  ان ووورو  آوووه اللغوووة  سووور 168( الصوووا ب   ووو   آوووه اللغوووة العربيوووة هأووول  ووواسس،   7)

  . 229  م صوس الثعالب ،   العربية ألأ
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، أاو الفووه، (عآو   وون  مكوا  أأيوه)موول قوولامو  (العاع:وة)  .(معا واغ  عاليوة
 العاقووو و مووول  (1)(السووويد  العاقووو ) عاع:وووة كووول لووو  و  اوووره،   ووو  الحووودررو 

 ار  وأا (2)(أنا العاق ) و- لت هللا عليه  سلم -ي ل  السيد،  قوه ال ب 
،   وو ( ننة  سو ة الودهه  الوده  الدالوة)قولامو و الده مل (الدالة)  األنبيا .
ُةوة  )مل قولوه تعوالتو  (الكاذةة)  كالغ  . ُعس ُاوا ُكاذ  ةمع وت الكوحب،  (3)(ُلوي ُع ل ُوق 

وول  ُةاع يووةَ ) نحوووه قولووه تعووالتو  ووم مر  أاو موول ةآووا ،  الحووع أناووا  (4)(ُ ُاوول  تُووُرى ُلا 
 (5)"ضعف موض  المصادس  أسما  
قود جوا   اعول ةمع وت مفعووه " :(ه686)ت سثتراباذيقو  رضي الثدين اال -

وُيةَ )مووا  مود و ،   وأا (ُموواَ  ُدا  وعَ )نحووو  يُيووَة ُساض  مرضووية،  األ لووت  وأا (ع 
أ  يكونا علت ال س ، ك األ  نال ، إذ ه رلزم أ  يكو   اعول الوحا ةمع وت 
ال سوو  ممووا ه  عوول لووه، ك اأوول، أوول ي وووإ أيضووا كونووه ممووا جووا  م ووه الفعوول، 

 (6")سرك ال س   اسم الفاعل    اللفمليي
 إ   ووحه اإللوواسا  الدالووة علووت السحواوول الوودهل   وو   وويغة اسووم الفاعوول     
تفيووود أووووعيام أوجوووود  وووحه ال وووا رغ  ووو  الووو   الآر نووو   العووورب اللغووووايل ع ووود

                                                 

،  أ ووولهو "جوووا  العاقووو   السوووويد، 4380، الحووودرر سقوووم 828(  وووحيح ال: ووواسا،   1)
   ا :ا ن را ".   

  . 3532، الحدرر سقم 679(  حيح ال: اسا،   2)
  . 2( سوسغ الواقعة، اآلية 3)
  . 8سوسغ الحاقة، اآلية  4))

  .62 -4/61( لِر المفصل هأل ي يش (5
،  ان رو معان  األأ ية    العربية للدكسوس  اضل 3/415ِر الرض  علت الكالية، ( ل6)

،  المسسآصوت  وو  علووم السصورات للوودكسوس عبود اللطيووت محموود 51 والح السووامرا  ،   
 . 455 -454ال طي ،   
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 أناا م اور   الحدرر ال بوا اليرات  اليعر العرب ،  يير ا مل ال صو ،
     .للصيغة الصرلية  السوسي  الدهلمل م ا ر 

*** 
: التحويل الداللي في صيغة اسم الفاعل عند مفسثري القثرآن المبحث الثاني

 :الكريم
السحواول الودهل   و  الصوي    وا رغمفسرا الآر   الكورام ة كثير ملا سم      

لمووا  جوود ه موول  ووسح   ووا  دهليووة  - موول أي اووا  وويغة اسووم الفاعوول -الصوورلية
كسوور  وودغ تمسعووددغ للفووم الآر نوو    وو  الوقووف نفسووه  ةاسسكيوواا دهه تسوومح 

الآر   الكرام  مَّاه أ جه،  آود أعوانسام   لمرا كا السمسم ة ا ر اللفم الآر ن  
 . حه ال ا رغ علت تطبيع ذلم عمليا    تفسيراتام

السووو  جوووا   علوووت  ووويغة اسوووم الفاعووول  ووو   لكلموووا ل دساسوووة ليموووا رلووو       
ع وووود مفسوووورا الآوووور   الكوووورام  ا تحواوووول دهلوووو الآوووور   الكوووورام  السوووو   وووود   ياوووو

معر ووة األسوو:اب السوو  تآوو   سا   ووحا ،    وو  تفسووير ا  السعوورا علووت ات ا وواتام
 ةمرت:و   و   السحليلو ،  ذلم مل انه الم ا  الو ف ، السحوال الدهل   ياا

    و     الكلمة    الآر   الكراملسرتي  م   آا
 -7اا  ووة.  -6عوواقر.  -5. نووالرغ -4 اسوو .  -3. ا م وو -2االصووة.  -1

 -13دا ورغ.  -12عا لة.  -11عاع:ة.  -10ما دغ.  -9سا ر.  -8سا :ة. 
عا ووو .  -17عوووالم.  -16عا وووم.  -15ةوووادا.  -14م:صووور، م:صووورغ. 

 -23يا :وووة.  -22. اسوووامر  -21السوووا ل.  -20نا لوووة.  -19لوووواقح.  -18
 -28الطاغيووووة.  -27الحاقووووة.  -26كاذةووووة.  -25كالووووفة.  -24 وووواكاو . 

 -33م فطوووووور.  -32نالووووووئة.  -31ساضووووووية.  -30ال اقئووووووة.  -29ةاعيووووووة. 
 هغية. -35دا ع.  -34الحا رغ. 
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 خالصة: -1
 قوود ذكوور لاووا  مواضوو   وو  الآوور   الكوورامالجووا    ووحه الكلمووة  وو  ةعوو       

ةعو  مفسورا الآور   الكورام ةعو  السوأ ان  الدهليوة السو  توده علوت  وود   
 تحوال دهل   يااو

ثن قولثه تعثالى:   منها: - ثة  م ن النصا نثدا ا ن خا ثراُة عن اُر اَخن اناث   لاُكثُم الثد  ُقثل  إنن كا
قنينا  ادن تا إنن ُكنُتم  صا ن ُوا الماو   (1 )ُدونن الن اسن فاتاما

ليكوووو  انسصووواأاا علوووت ابووور "ي ووووإ أ  تكوووو  اسوووم  اعووول،  (ُاال ُصوووةد )كلموووة 
سوووالمة لكوووم،  أاموووراد ال  وووة، علوووت الحووواه مووول الوووداس اآلاووورغ.  ال"أ   (2")كوووا 

 ا ووإ أ  تكوو  مصودسا، ليكوو   (3")اا ة ةكم، ليع أل د سواكم  ياا  وع
 الطبووورا المصووودس، يآووووه  ،  اكوووو  انسصووواأاا علوووتالو ووواالمع وووتو الصوووف 

،  إنوه يع و  ةوهو  والية. كموا يآواهو (ُاال ُصوةد ) أما تأ ال قولهو " و (310) 
الو  لو  )لو . يآواه م وهو  ةمع ت  اس لو    ودا   وفا (ال  ل   ن )

 مصووووودس مثووووول (ل الصوووووة)ا اوووووو ي لووووو  الو وووووا  االصوووووة،   ( وووووحا اليووووو  
ل صوووووووان ) .  اآووووووواه للرجووووووولو(العاليوووووووة) ، يع ووووووو  االصوووووووس  مووووووول د   ( وووووووحا ا 

         (   4)"أ حاأ 

                                                 

  .94( سوسغ ال:آرغ، اآلية 1)
  .3/163( السفسير ال:سيب للوا دا 2)
  .3/608 ان رو مفاتيح الغي  لف ر الدرل الراإا ، 1/166( الكياا للزم يرا 3)
 .  2/365( جام  البيا     تأ ال الآر   للطبرا 4)
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ثثةن ل نثثُذُ ورنناا  قولثثه تعثالى:ومنهثا:  - النصا عاثاةن خا َن ا ان  ثثا فنثي ُبُطثثونن هاثثذن قاثثاُلوا ما  وا
ر   ُمحا نااوا وااجن لاى أاز  م   ةن عا يهن ِن ثياي  يثهن ُشثرا ااُس سا تاة  فاُهثم  فن ُهم  إنن ثُه  واإنن  اُكن م ي  ثفا ص  وا

لنيمن  كنيمن عا  (1 )حا
، (األنعوام) "أنثوف لسأنيور  ،اسوم  اعولأناوا  :أحدها وأ جوه (ُاال ُصة  )   كلمة 

 ووت )مووا( " موون علووت معأ   (2، مثلاووا،  أنثووف لسأنيثاووا")(مووا  وو  ةطوناووا)أل  
" قيول  و  علوت تأنيور لفوم  (3أل  المراد ةما    ةطوو   وحه األنعوام األج روة")

و ئ  قور " (4)ما( أل  )ما(  اقعة     حا الموض  موق  قولمو جماعة  جملة")
( ةغيوور تووا   موون علووت لفووم )مووا( وور )محووررم(  موون علووت لفووم ( 5"))اووال    ذكر

مصوودسا "أناووا قوود تكووو   :نيثثثاالو  (6" لووو ساعووت المع ووت لآوواهو  محرمووة") )مووا(
"ألناا أجراف م رى المصادس الس  تكو  ألفم السأنير إا:اسا عل  (7")لسأنيثاا

رغ كآوووولامو عطووواؤك عاليوووة،  المطووور س موووة،  الووورا  نعموووة، األسوووما  الموووحكر 
علوت  ( 538)   قد اسسده الزم يرا  (8) معر ا ع د م الرجل االصس "

 وأ ووووا ةال صوووو  علووووت أ  قولووووهجووووواإ كووووو  )االصووووة( مصوووودسا ةآوووورا غ موووول قر 
مصوودس مؤكوود،  ه ي وووإ أ  يكووو   (واالصووة) "قوواهو  ووو ال بوور،  (لووحكوسنا)

                                                 

  .139( سوسغ األنعام، اآلية 1)
 .  12/148( جام  البيا     تأ ال الآر   للطبرا 2)
 .1/343( البيا     يرا  إعراب الآر   ألأ  البركا  أل األن:اسا 3)
 .2/351أل عطية األندلس  ( المحرس الوجيز ه4)
  .2/703الكساب الفراد للم س   الامحان   (5)
  .7/96( ال ام  أل كام الآر   للآرقب  6)
  .1/359( معان  الآر   للفرا  7)
،  ان وووووورو مفوووووواتيح الغيوووووو  لف وووووور الوووووودرل الووووووراإا 8/465( السفسووووووير ال:سوووووويب للوا وووووودا 8)

13/160.  
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  قود ذكور السوميل الحلبو  (1) اه مسآدمة، أل  الم ر س ه رسآودم عليوه  الوه"
كوا  ذلوم علوت  وحا مضواا أاو ذ   نه "إذا قيلو إناوا مصودسأ ( 756) 

دس موقوووووو  اسووووووم الفاعوووووول الووووووو  أ  علووووووت الم:الغووووووة، أ  علووووووت  قوووووووه المصوووووو
نووووه "قيوووولو م وووو   أ ( 1270)   ذكوووور لووووااب الوووودرل األلوسوووو  (2ك  ووووا ره")

الاوا  ليسوف للسأنيور،  إنموا  أ  :لثالثاو  (3المصدس أوإ   اعل   اعلة قليل")
" إ  كوا  ةواب  (4   للم:الغة    الو   "  رى م ورى )سا اوة(  )نسواةة(")

  (5) ا  الم:الغة أ  رلحع أ ا  الم:الغة"
ناثة  إنن  قوله تعالى:ومنها:  - من راأاة  مُّؤ  ا لنلن بنثي ن إنن  أاراادا الن بنثيُّ  واام  ثها سا واهاباث   ناف 

ننينا  من ة  ل كا منن ُدونن الُمؤ  النصا ا خا ها تانكنحا  (6) أان  اس 
  علت الآط  يع و و  وحه ص   "ن  أنه اسم  اعل  ا و :  وا جا (ُاال ُصةد )   

 "ي وووإ أ  يكووو  ( 7 وو  ال كوواِ االصووة لووم  ساصووة") ال صوولة يع وو و ال يووة
 وواه موول الضوومير  وو    بووف،  أ  يكووو   ووفة لمصوودس محووح ا  أاو  :ووة 

                                                 

 -2/703كسووووواب الفراووووود للم س ووووو  الاموووووحان  ال،  ان ووووورو 2/71( الكيووووواا للزم يووووورا 1)
704. 

 .5/183لسميل الحلب  ل( الدس المصو  2)
  .4/279( سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس  3)
،  ان وورو السبيووا   وو  إعووراب الآوور   للعكبوورا 1/304( معووان  الآوور   ل افووش األ سووب 4)
  .4/660 ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس   1/542
(

5
  .2/351الوجيز البن عطية األندلسي  المحرر( 

  . 50( سوسغ األ زاب، اآلية 6)
  . 2/345،  ان رو معان  الآر   للفرا  18/273( السفسير ال:سيب للوا دا 7)
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 (2)"أاو اا وووة لوووم  اا وووة مؤكووودا أ  يكوووو  مصووودسا الثثثثاني:و  (1االصوووة")
( أ  يكو  3أيضا مصدس مثل االصة أاو اصو ا لم ذلم مل أيل أمسم")

ةووالر   علووت أنووه ابوور مبسوودأ  ئ  قوور " (4)السآوودررو "أالصووف ذلووم لووم إان ووا"
تلووم الموورأغ أ  الا:ووة  وأا ،ذاك الووو  لووم  اصووو  أ   وو  وأا ،محووح ا

 (5")االصة لم ه تس ا إ المؤم يل
يما قوله تعالى:  ومنها:  - رااهن ناا إنب  باادا ُ ر  عن اقا  وااذ  حا دني واإنس  لني ا اي  ياع ُقوبا ُأو   وا

ارن  نا  *واا اب صا لاص  ارن إنن ا أاخ  راى الد  ك  ٍة ذن النصا   (6 )اُهم بنخا
قولووووووهو األ جووووووه  وووووو  )االصووووووة(  آوووووواهو " ( 756)  أجمووووول السووووووميل الحلبوووووو 

ووُرى ) ك  ةاإلضووا ة.   ياووا أ جووه،  (ة الصووة ذكوورى )و قوورأ نووا     يووام (ة ُ ال ُصووَة ذ 
للبيوا   أل  ال الصوة تكوو   (ذكورى )إلوت  (االصوة)أ  يكو  أضواا  أحدها:

                                                 

،  ان وورو معووان  الآوور    إعراةووه للزجوواج 2/1059( السبيووا   وو  إعووراب الآوور   للعكبوورا 1)
 الكسوووواب الفراوووود للم س وووو  الامووووحان  ، 9/135،  الوووودس المصووووو  للسووووميل الحلبوووو  4/233
5/263. 
ُ اتَّآ وا   س ُ ةد ( جا   كلمة )اا ة(    موض   ا د    الآر   الكرام،    قوله تعالتو )2)

وووةد  ووو ك م  ُاا َّ ووووا م  رُل ُلُلم  ووويُبلَّ الَّوووح  ُآووواب   هَّ ت ص  رد  الع  ُ ُلووود  َّّ ووووا ُأ َّ  ُلم  ( سووووسغ األنفووواه، اآليوووة ُ اع 
اا ووة أ ووله أ  يكووو  نعسووا و " 5/306ر المحوويب ألأوو   يووا  األندلسوو  ،   وو  ال:حوو25

إ ووواةة اا وووة   ووو   ووواه مووول الفاعووول المسوووسكل  ووو  ه تصووويبل  وأا ،لمصووودس محوووح ا
". أووول تعماوووم  ييووور م ،م صو ووويل أاوووا وأا ، احسمووول أ  يكوووو   ووواه مووول الوووحرل للمووووا

 . 594 -5/593 ان رو الدس المصو  للسميل الحلب  
  . 3/551،  ان رو الكياا للزم يرا 18/273ل:سيب للوا دا ( السفسير ا3)
،  ان ووورو ال:حووور المحووويب ألأووو   يووووا  2/1059( السبيوووا   ووو  إعوووراب الآووور   للعكبووورا 4)

  .  8/493األندلس  
  .11/237( سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس  5)
  .46 -45( سوسغ  ، اآلية 6)
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ٍ  َاهسا   )قولوهو  ذكرى  يير ذكرى كما  و  ب َا [ أل  7اآليوة  ال مولوسووسغ ] (بِِشه
مصوودس ةمع ووت إاوون ،  (االصووة)أ   الثثثاني:اليووااب يكووو  ع:سووا  ييووره. 

ليكوووو  مصووودسا مضوووا ا لمفعولوووه،  الفاعووول محوووح ا أاو ةوووأ  أالصووووا ذكووورى 
الداس  ت اسووا ع ود ا ذكور الودنيا.  قود جوا  المصودس علوت  اعلوة كالعاليوة، أ  

أناوا مصودس أيضوا  الثالثث:ةأ  أالص ا نحل لام ذكرى الداس.  يكو  المع تو
 ةمع ت ال لو ،  سكو  مضا ة لفاعلاا أاو ةأ  الصف لام ذكرى الداس.

أناا مصودس ةمع وت  أحدها: قرأ ال:اقو  ةالس وال  عدم اإلضا ة.   ياا أ جه، 
م صووووبا ةوووه،  أ  يكوووو  ةمع وووت ال لوووو  ليكوووو   (ذكووورى )اإلاووون  ليكوووو  

مر وعا ةوه كموا تآودم ذلوم،  المصودس يعمول م ونوا كموا يعمول مضوا ا،  (ذكرى )
أوووده أ  أيوووا  لاوووا، أ  ( ذكووورى )اسوووم  اعووول علوووت ةاةوووه،   (االصوووة)يكوووو   أو

ي وووإ أ   (الووداس)م صوووب ةإضووماس أع وو ، أ  مر وووه علووت إضووماس مبسوودأ.  
يكو  مفعوه ةه أحكرى،  أ  يكو  لر او إما علت اهتساه،  إما علوت إسوآا  

ا  ، ذكر مووا أأووو ال:آووا .  االصووة إذا كانووف  ووفة  اوو   ووفة لمحووح ا ال وو
 (1")أاو ةسب  اصلة االصة

                                                 

،  ان رو ميكل إعراب الآر   لمك  أل 384 -9/383( الدس المصو  للسميل الحلب  1)
،  المحوورس الوووجيز هأوول عطيووة 4/99،  الكيوواا للزم يوورا 627 -2/626أأوو  قالوو  

، 2/316،  البيووا   و  يراوو  إعووراب الآور   ألأوو  البركوا  أوول األن:وواسا 4/509األندلسو  
 ،  السبيوووووا   ووووو  إعوووووراب الآووووور   للعكبووووورا 26/400 مفووووواتيح الغيووووو  لف ووووور الووووودرل الوووووراإا 

،  ال وووام  أل كوووام الآووور   431 -5/430،  الكسووواب الفراووود للم س ووو  الاموووحان  2/1102
،  سِ  المعوان  ليوااب 9/164،  ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس  15/218للآرقب  

 .  12/201الدرل األلوس  
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 :انآم -2
قود ذكور لاوا ةعو  المواضو   و  الآور   الكورام   جا    حه الكلمة  و  ةعو  

ةعو  السوأ ان  الدهليوة السو  توده علوت  ود   تحواول  مفسرا الآر   الكرام
 دهل   يااو

نا   قوله تعالى: منها:  - لادا  آمن عال  هاذاا با ب ن اج  يُم را رااهن ُزق  أاه لاُه  واإنذ  قاا ا إنب  واار 
ُهم بناّلل ن  ن  رن  مننا الث مارااتن مان  آمانا من ةن اَخن  (1) واال ياو 

 إموووا علوووت اهتسووواه ... ذا أمووول والو ووو  ةوووامل إموووا علوووت مع وووت ال سووو  أا"
ا للحووواه للمحووول أل  األمووول  اإلسووو اد الم ووواإا،  األ ووول  م وووا أ لوووه  أسووو د مووو

 (2") ال وا مل  فا  ذ ا اإلدساك
 واسع: -3

جا    حه الكلمة  و  ةعو  المواضو   و  الآور   الكورام  قود ذكور لاوا ةعو  
مفسرا الآر   الكرام ةعو  السوأ ان  الدهليوة السو  توده علوت  ود   تحواول 

 دهل   يااو
تني ُمل كاُه ما قوله تعالى:   منها: - ا ُ ُيؤ  اسُ وا ا ُ  ن  اشا لنيمن  وا عن عا  (3 )وااسن

                                                 

،  سوووسغ الآصوو ، 35،  ان وور أيضوواو سوووسغ إأوورا يم، اآليووة 126( سوووسغ ال:آوورغ، اآليووة 1)
  .67،  سوسغ الع كبو ، اآلية 57 اآلية

،  ان وورو معووان  الآوور    إعراةووه للزجوواج 1/379( سِ  المعووان  ليووااب الوودرل األلوسوو  2)
،  مفووووواتيح 1/186،  الكيوووواا للزم يوووورا 3/310،  السفسووووير ال:سوووويب للوا وووودا 1/207

،  ال:حووور 1/380،  الكسووواب الفراووود للم س ووو  الاموووحان  4/48الغيووو  لف ووور الووودرل الوووراإا 
، 2/108،  الوودس المصووو  للسووميل الحلبوو  613 -1/612المحوويب ألأوو   يووا  األندلسوو  

  .715 -1/714 السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 
،  سووسغ ال:آورغ، اآليووة 115،  ان وور أيضواو سووسغ ال:آورغ، اآليووة 247( سووسغ ال:آورغ، اآليوة 3)

  .268،  سوسغ ال:آر، اآلية 261
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ووو   ") س موووة،  وأنوووه علوووت ال سووو  أاو ذ  سوووعة أحثثثدها:ليوووه  ن وووة أ جوووه،  (ُ اس 
أنووه جووا  علووت  ووحا  والثثثاني:كآووولامو هأوول  تووامر أاو  ووا   تموور  لووبل. 

 ن يا.  ( س )أنه اسم  اعل مل  والثالث: ..الز ا د مل أ س ،  أ له موس .
 (1)" س   لمه و السآدرر علت  حاو  اس  الحلم، ألنم تآوهقاه أأو ال:آا و 

 ناظرة: -4
ثراةٍ في قوله تعالى:   - ثراةن إنلاثى ماي سا راٍة فاناظن انا ُذو ُعس  ثرن  واإنن كا ي  ُقوا خا ثد  واأان تاصا

لاُمونا   (2) ل ُكم  إنن ُكنُتم  تاع 
غ إلووت )  ووالر و "موول قوواهو ( 311)  ، قوواه الزجوواج)  ووالرغ إلووت ميسوورغ( وئ قوور 

 و )  وووالره(، قووواه الزم يووورا ئ (  قووور 3) فاعلوووة مووول أسوووما  المصوووادس" ميسووورغ(
م س وره،  وأا ،ةمع وت  صوا   الحوع نوالره و"قرأ عطا و   الرهو ( 538) 

ذ   وأاأ   ا   ن رته علوت قراآوة ال سو  كآوولامو مكوا  عالو   باقول، 

                                                 

، 4/323،  ان وورو السفسووير ال:سوويب للوا وودا 2/522لسووميل الحلبوو  الوودس المصووو  ل 1))
،  مفواتيح الغيو  لف ور 1/165  البيا     يرا  إعراب الآر   ألأ  البركا  أول األن:واسا 

 .1/198،  السبيا     إعراب الآر   للعكبرا 6/505الدرل الراإا 
  .280( سوسغ ال:آرغ، اآلية 2)
،  ان وووووورو إعوووووراب الآوووووور   لل حوووووواس 360 -1/359ج ( معوووووان  الآوووووور    إعراةوووووه للزجووووووا3)
،  السبيوووا   ووو  إعوووراب الآوووور   1/376،  المحووورس الووووجيز هأووول عطيوووة األندلسوووو  1/135

 وووام  أل كوووام الآووور   ،  ال1/596،  الكسووواب الفراووود للم س ووو  الاموووحان  1/225للعكبووورا 
  للسوميل الودس المصوو ،   2/717،  ال:حر المحيب ألأ   يوا  األندلسو  3/374للآرقب  
  .2/646الحلب  
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اسووره عيوو   ذ  ةآوول.  ع ووهو   ووالره، علووت األموور ةمع ووت  سووامحه ةووال  رغ  ا
 (1")أاا إلت ميسرغ إلت يساس

 عاقر: -5
جا    حه الكلمة  و  ةعو  المواضو   و  الآور   الكورام  قود ذكور لاوا ةعو  
مفسرا الآر   الكرام ةعو  السوأ ان  الدهليوة السو  توده علوت  ود   تحواول 

 دهل   يااو
ب ن أان ثى  اُكثوُن لنثي ُمث ةن في قوله تعالى:   - لاغاننثيا  قاا ا را قاثد  با راأاتنثي  الكنباثرُ  وا واام 

اسُ  عاُل ماا  اشا ذالنكا ا ُ  اف   (2) عااقنرن قاا ا كا
" قوووو  علوووووت جاوووووة ال سوووو ، أل   علوووووف أسوووووما   ،ةمع وووووت ذا  عآووووور (وُعوووواق ر  )

 (3)الفاعليل ليه علت  عيلة، نحوو لر ف  ا  لرافة"
معآووووووسغ   لوووووحلم لوووووم تلحوووووع توووووا   و وووووو  ووووو  المع وووووت مفعووووووه  أا" و(ُعووووواق ر   )
 و  "  وحا نو   (5" لو كا  علت الفعل لآيلو عآر   ا  عآيورغ") (4)نير"السأ

                                                 

، 7/86،  ان وووورو مفوووواتيح الغيوووو  لف وووور الوووودرل الووووراإا 1/323( الكيوووواا للزم يوووورا 1)
، 2/717ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس  ،   1/596 الكساب الفراد للم س   الامحان  

 . 2/53،  سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس  2/646الدس المصو  للسميل الحلب    
  . 8،  سوسغ مرام، اآلية5رام، اآلية،  ان ر أيضاو سوسغ م40ة ه عمرا ، اآلي ( سوسغ2)
،  ان وورو ميووكل إعووراب الآوور   لمكوو  أوول أأوو  1/408( معووان  الآوور    إعراةووه للزجوواج 3)

،  المحووووورس الوووووووجيز هأووووول عطيووووووة 5/237،  السفسووووووير ال:سووووويب للوا وووووودا 1/158قالووووو  
، 1/203لآور   ألأوو  البركوا  أوول األن:وواسا ،  البيووا   و  يراوو  إعووراب ا1/431األندلسو  

،  سِ  4/79،  ال ووام  أل كووام الآوور   للآرقبوو  2/48 الكسوواب الفراوود للم س وو  الامووحان  
 . 2/143المعان  ليااب الدرل األلوس  

 .1/258( السبيا     إعراب الآر   للعكبرا 4)
 . 1/156( إعراب الآر   لل حاس 5)
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أ  الفعول المسوو د للمورأغ ه يآوواه ليووه إه عآور  ةضووم الآوواا إذ لوو جوواإ  سحاووا 
  (1)"مل يير تأ ال علت ال س  ( اعل)أ  كسر ا ل اإ م اا 

 خائنة:  -6 
الكوورام جووا    ووحه الكلمووة  وو  موضووعيل،  قوود ذكوور لاووا ةعوو  مفسوورا الآوور   

 ةع  السأ ان  الدهلية الس  تده علت  د   تحوال دهل   يااو
ُ   واالا في قوله تعالى:   - ُهم  فاثاع  ثن  ُهم  إنال  قالنثي   م ن ثن  ثٍة م ن ائننا لاثى خا ِااُ  تاط لنثُع عا تا

ُهم   ن  ننينا  عا سن بُّ الُمح  فاح  إنن  ا ا ُ حن  (2) وااص 
أناوووا اسوووم  اعووول  الاوووا  للم:الغوووة كرا اوووة  حثثثدها:أ ن وووة أ جوووه،  (ُاا  ُ وووةَ ) ووو  "

أ  السوووا  للسأنيووور،  أنووور علوووت  الثثثثاني:...  نسووواةة أاو علوووت لووو   اوووا ل
أناوا مصودس كالعاليوة  العاع:وة،  الثالثث:مع ت قا فة أ  نفوع أ   علوة اا  وة. 

 "  وووو  الكوووونم  ووووحا  (3")(علووووت ايانووووة)الوجووووه قوووورا غ األعمووووشو  ا اؤاوووود  ووووح

                                                 

 .3/162  ( الدس المصو  للسميل الحلب1)
 . 13( سوسغ الما دغ، اآلية 2)
،  ان ووورو م ووواإ الآووور   ألأووو  عبيووودغ 225 -4/224( الووودس المصوووو  للسوووميل الحلبووو  3)
،  معووووان  132 -10/131،  جووووام  البيووووا   وووو  تأ اوووول الآوووور   للطبوووورا 159 -1/158

المحسسوو   وو    ، 1/261،  إعووراب الآوور   لل حوواس 161 -2/160الآوور    إعراةووه للزجوواج 
 السفسوير ال:سويب للوا ودا  ،1/287 أول ج و هل  جوه لواذ الآرا ا   اإليضواِ ع اوا تبيي
 الكيوواا ، 163 المفووردا   وو  يراوو  الآوور   للرايوو  األ ووفاان ،   ، 306 -7/304

،  البيوا   و  170 -2/169،  المحرس الووجيز هأول عطيوة األندلسو  1/616للزم يرا 
،  مفوواتيح الغيوو  لف وور 287 -1/286:وواسا يراوو  إعووراب الآوور   ألأوو  البركووا  أوول األن

،  ال وووام  أل كوووام 1/427،  السبيوووا   ووو  إعوووراب الآووور   للعكبووورا 11/325الووودرل الوووراإا 
،  سِ  المعووان  4/206،  ال:حوور المحوويب ألأوو   يووا  األندلسوو  6/116الآوور   للآرقبوو  

== 
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    (1)ه تطل  علت ذا ايانة، أ  ذ ا ايانة"مضاا، أاو  ه تزا
ُينن في قوله تعالى:  و  - ائنناةا ا اع  لاُم خا ُدورُ   اع  فني الصُّ ماا ُتخ   (2 )وا

، "  ووو موول (  ووفة لل  وورغ3"يحسموول  وو  اآليووة أ  يكووو  )اا  ووة( اسووم  اعوول")
( " جعوول ال  وورغ 4الصووفة للمو ووا،  األ وولو األعوويل ال ا  وة") ةواب إضووا ة

إسوو اد م وواإا أ  اسووسعاسغ مصوور ة أ  مك يووة  ت ييليووة ة عوول ال  وور  )اا  ووة(
أ  مصدس ةمع ت ال يانة، كالعاليوة "( 5)ةم زلة ل   يسر  مل الم  وس إليه"

ةمع وووت المعا وووواغ،  الموووورادو اسووووسرا  ال  وووور إلووووت مووووا ه يحوووول، كمووووا يفعوووول أ وووول 
   (6)الرا "

                                                                                                                         
== 

، 6/145،  السحراوور  الس وووار لمحموود الطووا ر أوول عالوووس 3/262ليووااب الوودرل األلوسوو  
    .461 المسسآصت    علم السصرات للدكسوس عبد اللطيت محمد ال طي ،   

 .  419 -2/418( الكساب الفراد للم س   الامحان  1)
 . 19( سوسغ يا ر، اآلية 2)
 . 4/553( المحرس الوجيز هأل عطية األندلس  3)
 . 9/469( الدس المصو  للسميل الحلب  4)
 . 12/313ل األلوس  ( سِ  المعان  ليااب الدر5)
،  ان رو المفردا     يرا  الآر   للرايو  األ وفاان ، 4/159( الكياا للزم يرا 6)

،  ال وام  أل كوام الآور   للآرقبو  27/505،  مفاتيح الغي  لف ر الدرل الراإا 163  
،  المسسآصت    علم السصورات 9/247،  ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس  15/303

  .  461اللطيت محمد ال طي ،    للدكسوس عبد
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 سائبة: -7
ثن  في قوله تعثالى:   - عاثلا ا ُ من ثا جا يثراةٍ  ما ثائنباةٍ  واالا  باحن ثيلاةٍ  واالا  سا صن ثاةٍ  واالا  وا  حا

با  لاى ا ن الكاذن تاُرونا عا ُروا  اف  فا ينا كا لاكنن  ال ذن ثاُرُهم  الا  اع قنُلونا  وا  (1) واأا  
"السا :ة مل جملة األنعامو تكو  مل ال ح س، ي علوناا أل  امام،  سسي   ه 

 قالواو السا :ة ه تكو  إه مل كباا أ د. تح:ع عل سع ،  ه عل ما   ه رر 
ليسويبل ةعيورا، أ  إ  قودم مول سوفر، أ   أرا اإلأل، إ  مرض الرجل نحس إ  

س   ةن  أ  نآمة سي  ةعيورا،  كوا  ةم زلوة ال:حيورغ  كوحلم أ  يز غ، أ  لكر 
" السوووا :ة   ووواو  ياوووا  (2")اإلسووونم، ه رر وووه الوووحا يعسآوووه  ووو المعسوووع السوووا :ة 

، كسوي   وأناا اسم  اعل علت ةاةه مل ساب يسي  أا حدهما:أقوه ،  يسِر
أنووه ةمع ووت  والثثثاني:المووا ،   ووو مطووا ه سووبسه، يآوواهو سوويبسه  سوواب  انسوواب. 

 م وو    اعوول ةمع ووت مفعوووه قليوول جوودا نحوووو  (عييووة ساضووية)مفعوووه نحوووو 
 الوووحا ر :غووو  أ  يآووواهو إنوووه  اعووول ةمع وووت ذا كوووحا أاو ةمع وووت  (موووا  دا وووع)

عييووة )نحووو قووولامو هأوول أاو  ووا   لووبل،  م ووه  وو  أ وود الآوووليلو ال سو ، 
 (3)أاو ذا  سضت  ذا د ع،  كحا  حا، أاو ذا  سي " (ساضية  ما  دا ع

                                                 

  .103( سوسغ الما دغ، اآلية 1)
،  ان ووورو معوووان  الآووور    إعراةوووه للزجووواج 180 -1/179( م ووواإ الآووور   ألأووو  عبيووودغ 2)
،  مفوواتيح الغيوو  لف وور الوودرل الووراإا 553 -7/552،  السفسووير ال:سوويب للوا وودا 2/213

 .6/336،  ال ام  أل كام الآر   للآرقب  12/447
 جام  البيا     تأ اول الآور   للطبورا ،  ان رو 4/447( الدس المصو  للسميل الحلب  3)

،  الكساب الفراود للم س و  الاموحان  1/464،  السبيا     إعراب الآر   للعكبرا 11/123
،  سِ  المعوووان  ليوووااب 379 -4/378،  ال:حوور المحووويب ألأووو   يووا  األندلسووو  2/507

  .  7/72سحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس ،  ال42 -4/41الدرل األلوس  



 

 

1213 

 ساحر: -8
جا    حه الكلمة  و  ةعو  المواضو   و  الآور   الكورام  قود ذكور لاوا ةعو  

تحواول مفسرا الآر   الكرام ةعو  السوأ ان  الدهليوة السو  توده علوت  ود   
 دهل   يااو

رن مُّبنينن في قوله تعالى:   - ح  ُهم  إنن  هاذاا إنال  سن ن  ُروا من فا ينا كا ا ا ال ذن  (1) فاقا
إ هَّ ) اسم  اعل،  ال:اقو و( إه سا ر)وا    ا      ود     الص  قرأ األاُ "

ر   وووح  مصووودسا  ووو  ال ميووو ،  الرسوووم يحسمووول الآووورا تيل،  أموووا قووورا غ ال ماعوووة  (س 
أاو موا  وحا الوحا جوا   ،مل أ  تكو  اإللاسغ إلت ما جا  ةه مل البي وا  سحس

تكوووو  اإللووواسغ إلوووت عيسوووت،  أ سوووحر،  احسمووول  ةوووه مووول اآليوووا  ال وووواس  إه
، أ  علووت  ووحا مضوواا أاو (سجوول عووده) جعلوووه نفووع السووحر م:الغووة نحوووو

إه ذ  سحر.  ا  مك   حا الوجه ةكو  المراد ةالميواس إليوه محمودا  ولت 
 ا وإ أ  تكوو  إلواسغ إلوت ال بو  محمود  ولت هللا عليوه  عليه  سلم  آاهو هللا

 سلم علت تآدرر  حا مضاا أاو إ   حا إه ذ  سحر. قلفو   وحا جوا ز، 
 المراد ةالمياس إليه عيست عليه السنم،  كيوت يكوو  الموراد ال بو   ولت هللا 

إه  ،ليووه الحووواسايل  سووت ييووير ا إ عليووه  سوولم   ووو لووم يكوول  وو  إموول عيسووت
 .أسأ ال ةعيد

اسووووم  اعوووول  الميوووواس إليووووه  (سووووا ر) أمووووا قوووورا غ األاوووووال  سحسموووول أ  يكووووو  
،  احسمل أ  يكو  المراد ةه المصدس كآولامو عا حا ةم  عا وحا ةوا  (عيست)

مول لوور ا،  الميواس إليووه موا جووا  ةوه عيسووت مول البي ووا   اإلن يول، ذكوور ذلووم 
ةعوود أ   كووت  -دا م وو  موول ذلووم  آوواهمكوو ،  ت:عووه أأووو ال:آووا ، إه أ  الوا وو

 كن مووا  سوول هسووسوا  كوول  ا وود م امووا  وو  أ  ذكووره قوود تآوودم،  و-الآوورا تيل
                                                 

  .6،  سوسغ الص ، اآلية 7،  ان ر أيضاو سوسغ  ود، اآلية 110( سوسغ الما دغ، اآلية 1)



 

 

1214 

ل وواإ  قوعوه علوت الحود   اليو  ،  أموا  قوعوه  (سوحر)يير أ  اهاسياس 
قلفو   حا ... علت الحد   سال كثير،   قوعه علت الي   رراد ذ  سحر

سجوول )علووت اليوو   م:الغووة نحوووو روورجح مووا قدمسووه موول أنووه أقلووع المصوودس 
 وووم قووواهو  ه ي ووووإ أ  روووراد ةسوووا ر السوووحر،  قووود جوووا   اعووول روووراد ةوووه  (عوووده

أاو عيواذا، (،  عا حا ةوا  مول لوره) المصدس     ر ا ليسف ةالكثير نحوو
 لوووم تصووور  وووحه الحووور ا مووول الكثووورغ ةحيووور يسوووو  الميووواس (، العاليوووةو ) نحوووو
 (1")علياا
  مائدة: -9

ة    موضعيل    الآر   الكرام  قد ذكر لاا ةعو  مفسورا جا    حه الكلم
الآوور   الكوورام ةعوو  السووأ ان  الدهليووة السوو  تووده علووت  وود   تحواوول دهلوو  

  يااو
ُُّّثكا في قوله تعالى:   - يُع را ثتاطن ياما هال   اس  ى اب نا مار  يسا واارنيُّونا  اا عن إنذ  قاا ا الحا

ة  م ن  ناا ماائندا لاي  ِ ن ا عا ننينا أان ُينا من مااسن قاا ا ات ُقوا ا ا إنن ُكنُتم مُّؤ   (2 )نا الس 
قوواه الزجوواجو الما وودغ  اعلووة موول موواد يميوود، إذا تحوورك  كأناووا تميوود ةمووا علياووا "

 قاه األ األن:اسا سميف ما دغ ألناا عطية مول قووه العوربو مواد  ون   ننوا 
                                                 

،  ان رو ميكل إعراب الآر   لمك  أل 498 -4/497( الدس المصو  للسميل الحلب  1)
س الووووجيز هأووول عطيوووة ،  المحووور 7/589،  السفسوووير ال:سووويب للوا ووودا 1/244أأووو  قالووو  

،  السبيوووا   ووو  إعوووراب 12/460،  مفووواتيح الغيووو  لف ووور الووودرل الوووراإا 2/259األندلسووو  
،  ال ووووام  527 -2/526،  الكسوووواب الفراوووود للم س وووو  الامووووحان  1/472الآوووور   للعكبوووورا 

،  سِ  4/408،  ال:حووور المحووويب ألأووو   يوووا  األندلسووو  6/363أل كوووام الآووور   للآرقبووو  
،  السحراووور  الس ووووار لمحمووود الطوووا ر أووول عالووووس 4/55لووودرل األلوسووو  المعوووان  ليوووااب ا

7/103   .  
  . 114،  ان ر أيضاو سوسغ الما دغ، اآلية 112( سوسغ الما دغ، اآلية 2)
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 اعلوة موول الميوود ةمع ووت يميوده ميوودا إذا أ سوول إليووه،  الما ودغ علووت  ووحا الآوووه، 
معطيووة،  قوواه أأووو عبيوودغو الما وودغ  اعلووة ةمع ووت مفعولووة مثوول عييووة ساضووية، 

أعطياا  تفضل عليه أاا،  العرب تآوه  و أ لاا مميدغ ميد أاا  ا باا، أا
 (1)مادن   ن  يميدن  إذا أ سل إليه"

 عاقبة: -10
ر لاوا ةعو   قود ذكوالمواضو   و  الآور   الكورام جا    حه الكلمة  و  ةعو  

مفسرا الآر   الكرام ةعو  السوأ ان  الدهليوة السو  توده علوت  ود   تحواول 
 دهل   يااو

ثثُة قولثثه تعثثالى:   منهثثا: - با ثثانا عااقن ثث ا كا ي  َّن ُنثثم  انُظثثُروا كا ثثيُروا فنثثي ا ار  ُقثثل  سن
بنينا   (2 )الُمكاذ ن

أسأ اوول  ألناووا ( "1)"قوواه كووا   لووم يآوول كانووف أل  تأنيوور العاع:ووة لوويع ةحميآوو "
 ،   وو محفووف  و  ألفواف ةالماه  الم سات،  إ  العاع:ة مصدس علت  إ   اعلو

 

                                                 

،  ان وووورو م وووواإ الآوووور   ألأوووو  عبيوووودغ 12/462( مفوووواتيح الغيوووو  لف وووور الوووودرل الووووراإا 1)
 م  البيا     تأ ال الآر   للطبرا جا،   1/292،  معان  الآر   ل افش األ سب 1/182

 -7/593،  السفسووير ال:سوويب للوا وودا 2/220،  معووان  الآوور    إعراةووه للزجوواج 11/223
، 529 -2/528،  الكساب الفراود للم س و  الاموحان  1/693،  الكياا للزم يرا 594

، 4/380،  ال:حور المحويب ألأو   يوا  األندلسو  6/367 ال ام  أل كام الآور   للآرقبو  
،  سِ  المعوووان  ليوووااب الووودرل األلوسووو  503 -4/502 الووودس المصوووو  للسوووميل الحلبووو  

  .7/106،  السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 4/57
،  سووسغ ال حوول، 137،  ان وور أيضواو سووسغ  ه عموورا ، اآليوة 11سووسغ األنعوام، اآليوة  (2)

 . 25،  سوسغ الزارا، اآلية 36اآلية 
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 (2")تآدم ذكر ا     م سات الي    ما يصير إليه
 عائلة: -11
ثاسا  في قوله تعالى:  - ثلنهن إنن شا  ِ ثن فا يا ُ غ ننثيُ ُم ا ُ من ثو  لاثة  فاسا ي  ثُتم  عا ف  واإنن  خن

كنيمن  لنيمن حا  (3) إنن  ا ا عا
أ  اسووم  اعوول  وووفة  علووت أنوووه إمووا مصوودس كالعاع:ووة  العاليوووة (عا لووة)"قوورى  

 (4)" اه عا لة أا مفسآرغ وأا ،لمو وا مؤنر مآدس
 دائرة: -12

 قوود ذكوور لاووا ةعوو   ن ووة مواضوو   وو  الآوور   الكوورام جووا    ووحه الكلمووة  وو  
واول مفسرا الآر   الكرام ةعو  السوأ ان  الدهليوة السو  توده علوت  ود   تح

 دهل   يااو
مثا  قوله تعالى:   منها: - ُذ ماا ُينفنُق ماغ را راابن مان يات خن مننا ا اع  ُّ ُص بنُ ثُم  وا ياتاثرا وا

واائنرا  و سن  الد  ائنراُة الس  م  دا هن لاي  لنيمن  عا يعن عا من ا ُ سا  (5) وا
                                                                                                                         

== 

،  ان رو ميكل إعراب الآر   لمك  أل 2/271جيز هأل عطية األندلس  ( المحرس الو 1)
، 1/314،  البيا     يرا  إعراب الآر   ألأو  البركوا  أول األن:واسا 1/246أأ  قال  

  . 2/552،  الكساب الفراد للم س   الامحان  1/483  السبيا     إعراب الآر   للعكبرا 
،  ان ورو سِ  المعوان  ليوااب الودرل األلوسو  4/548( الودس المصوو  للسوميل الحلبو  2)
  .7/149،  السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 4/97
  .28( سوسغ السوبة، اآلية 3)
المحسس     تبيويل  جووه لوواذ ،  ان رو 5/270سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس   (4)

،  المحووورس 2/262 ،  الكيووواا للزم يووورا 1/287 أووول ج ووو هالآووورا ا   اإليضووواِ ع اوووا 
ال:حوور ،   8/107،  ال ووام  أل كووام الآوور   للآرقبوو  3/21الوووجيز هأوول عطيووة األندلسوو  
  . 5/398المحيب ألأ   يا  األندلس  

  .  6،  سوسغ الفسح، اآلية 52،  ان رو سوسغ الما دغ، اآلية 98( سوسغ السوبة، اآلية 5)
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"الوود ا ر المصووا   السوو  ه م لوو  لإنسووا  م اووا  اوو  تحوويب ةووه كمووا تحوويب 
رغ،  قد يحسمل أ  تيسع مل د س الزما ،  المع ت ر س ر ةكم ما تأت  ةوه الدا 

 الووودا رغ " ووو  موووا يحووويب ةاإلنسوووا  مووول مصوووي:ة  نك:وووة، ( 1)"األيوووام  تووود س ةوووه
تصووووسا مووول الووودا رغ المحيطوووة ةاليووو   مووول ييووور انفووون  م اوووا.  أ ووولاا دا سغ 

:وة عول ال عموة الحواه الم آل"و (  الموراد م اوا2)ألناا مل داس رود س، أاو أ وا "
إلوووت البليوووة،  اصوووف ةوووانآنب ال عموووة د   انآووونب ال آموووة أل  ال عموووة أيلووو  
 أعم، إذ كل أ د  عليه نعمة مول هللا،  لويع كوحلم ال آموة  ألناوا اا وة، مو  

... داس  لام الدنيا، ة نا موا داموف علويامو أا أنه قد يآاهو داس  الد ا رو
ُ ا  رُ ُ ُاسُوووُربَّ   )قووواه اأووول ع:ووواس  ووو  قولوووهو  وووم  الووودَّ يع ووو  الموووو  أ  الآسووول،  (ة ك 

ر س وور أ  تآلوو  األموووس علوويكم،  و قوواه يمووا و أا  نحوووه قوواه الفوورا   الزجوواج.
 و وووم قووواه علوووت جاوووة الووودعا " (3)"ليموووو  الرسووووه  ا اووور علووويكم الميوووركو  

 كل ما كا  ألفم دعا  مل جاة هللا عز  جول  إنموا  وو  (عليام دا رغ السو )
 (4)"يو  ، أل  هللا ه رودعو علوت م لوقاتوه   و   و  ع:ضوسهةمع وت إي واب ال

 الدعا  مل هللا علت الآهو تكوال  تآدرر ميوب ةإ انة ألنه ه يع زه ل   "
الوودا رغ  ا  وواو ي وووإ أ  تكووو  ] ا وودغ  "( 5") وون يحسوواج إلووت تم وو  مووا رراووده

                                                 

 ووورو ال:حووور المحووويب ألأووو   يوووا  ،  ان3/73( المحووورس الووووجيز هأووول عطيوووة األندلسووو  1)
  .  5/492األندلس  

  .6/105( الدس المصو  للسميل الحلب  2)
، 1/449،  ان وووورو معووووان   الآوووور   للفوووورا  16 -11/15( السفسووووير ال:سوووويب للوا وووودا 3)

، 16/126،  مفووواتيح الغيووو  لف ووور الووودرل الوووراإا 2/465 معوووان  الآووور    إعراةوووه للزجووواج 
 .8/234لآرقب   ال ام  أل كام الآر   ل

  . 74 -3/73( المحرس الوجيز هأل عطية األندلس  4)
  . 11/14( السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 5)
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ليوة،  ا ووإ أ  تكوو [ مصودسدا، كالعاع:وة  العا (1)الد ا ر،  تكوو   وفة يال:وة
قووواه أأوووو علووو و  الصوووفة أكثووور  ووو  الكووونم  ي :غووو  أ  يحمووول علياوووا،  المع وووت 

 ا ووإ أ   (2)" يااو أناا الة تحيب ةاإلنسا   ست ه يكوو  لوه م اوا م لو 
 (3")ذا  د س، علت أ   يغة الفاعل لل س:ةيكو  المع تو "

 مبصرة: ،مبصر -13
قود ذكور لاوا ةعو     المواضو   و  الآور   الكورامجا    حه الكلمة  و  ةعو  

مفسرا الآر   الكرام ةعو  السوأ ان  الدهليوة السو  توده علوت  ود   تحواول 
 دهل   يااو

يثهن   قوله تعالى: منها: - ثُ ُنوا فن لا لنتاس  عالا لاُكُم الل ي  ثرا   ُهوا ال ذني جا ثارا ُمب صن واالن ها
ماُعونا  ٍة  اس  و   (4) إنن  فني ذالنكا َ ااٍت ل نقا

ةم:صر م واإ عآلو  للم:الغوة  و   صووه اإلةصواس ليوه  سوت  "    ال ااس
  قولووووه تعووووالتو( 5")جعوووول ال اوووواس  ووووو الم:صوووور.  الموووورادو م:صوووورا ليووووه ال وووواس

لووورا  ال اوواس الفاعووول،  المع ووتو أنووه مفعووووه، أل   ووويغة اسووم  وو )م:صوورا( 

                                                 

، 1/444( " ووفة يال:ووة ه رووحكر معاووا المو وووا" السبيووا   وو  إعووراب الآوور   للعكبوورا 1)
األلوسووو  ،  سِ  المعوووان  ليوووااب الووودرل 4/300 ان ووورو الووودس المصوووو  للسوووميل الحلبووو  

3/325. 
،  ان وووورو الح ووووة للآوووورا  السوووو:  ألأوووو  علوووو  16 -11/15( السفسووووير ال:سوووويب للوا وووودا 2)

،  الودس المصوو  5/492،  ال:حر المحويب ألأو   يوا  األندلسو  207 -4/206الفاسس  
  . 6/7،  سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس  6/107للسميل الحلب  

  .3/325  ( سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس3)
،  سوووسغ يووا ر، اآليووة 86،  ان وور أيضوواو سوووسغ ال موول، اآليووة 67( سوووسغ رووونع، اآليووة (4

61.  
  .11/227( السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 5)
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ووووه ر  " هفعوووول ليووووه ييووووره ألنووووي    أسوووو د  (1)"ر ُ وووور ليووووه الووووحا ر  :ُصوووور  لك ووووه ر  :ص 
 قواه  ...(ناواسه  وا م  ليلوه قوا م  نوا م) وإلت ال را م واإا كآوولاماإلةصاس "

قطووربو يآوواهو أللووم الليوولو  وواس ذا للمووة،  أضووا  ال اوواسو  وواس ذا ضوويا ، 
عييوووة )هأووول  توووامر،  قولوووه تعوووالتو  وليكوووو   وووحا مووول ةووواب ال سووو  كآوووولام

[، إه أ  ذلووم إنمووا جووا   وو  الثن وو ،   وو  20اآليووة الحاقووةو سوووسغ ] (ساضووية
سووسغ ] ( ما سبوم ة ونم للعبيود) عل ةالسض يت ع د ةعضام    قوله تعالتو 

  (2)"[،    أ د األ جه46اآلية  صلفو 
لن  قوله تعالى:  ومنها: - ناا آ اةا الل ي  و  راة   فاماحا ارن ُمب صن عال ناا آ اةا الن ها جا   (3) وا
وووُرغد ") م ووواإا كموووا  مضووويئة  اوووو م ووواإ ةعنقوووة السوووببية أ  اإلسووو اد وأا (م : ص 

  مذا  إةصاس  و المراد ر:صر أ لاا أ  الصيغة لل س  أا -نااسه  ا م -  
جعلوووه م:صووورا نوووالرا  اإلسووو اد إلوووت ال اووواس  وأ   ووو  مووول أةصوووره المسعووودا أا

م اإا أيضا مل اإلس اد إلوت السوب  العوادا  الفاعول الحميآو   وو هللا تعوالت 
ع  الرجووول إذا كانوووف أ  موول ةووواب أ عووول الموووراد ةوووه ييووور مووول أسووو د إليوووه كأضووو

                                                 

 جوووام  البيوووا   ووو  تأ اووول الآووور   للطبووورا ،  ان ووورو 1/279( م ووواإ الآووور   ألأووو  عبيووودغ 1)
،  مفووووواتيح الغيووووو    ووووور الووووودرل الوووووراإا 11/255،  السفسوووووير ال:سووووويب للوا ووووودا 15/144
 .3/403،  الكساب الفراد للم س   الامحان  17/280

،  ان وورو المحوورس الوووجيز هأوول عطيووة 238 -6/237( الوودس المصووو  للسووميل الحلبوو  2)
،  سِ  المعان  ليوااب الودرل 8/360،  ال ام  أل كام الآر   للآرقب  3/130األندلس  
  .146 -6/145األلوس  

  . 12( سوسغ اإلسرا ، اآلية 3)
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د اةووه ضووعا ا  أجووبل إذا كووا  أ لووه جب ووا   أةصوور  اآليووة ةمع ووت  وواس أ لاووا 
 (1") س ا ذلم عل أأ  عبيدغ   و مع ت  ضع  ه م اإا  ةصرا .
ثاقولثه تعثالى:   ومنهثا: - ثراة  فاظالاُمثوا بنها ثا ناُمثودا الن اقاثةا ُمب صن نا ثُل  واآتاي  سن ثا ُنر  ما وا

 (2) ونيفا  بناَ ااتن إنال  تاخ  
ووُرغد ") علووت  وويغة اسووم الفاعوول  وواه موول ال اقووة،  المووراد ذا  إةصوواس أ   (م : ص 

ذا  ةصووويرغ ر:صووور ا الغيووور  اس:صووور أاوووا  الصووويغة لل سووو  أ  جاعلوووة ال ووواس 
جعلوووه ذا  وذ ا ةصوووا ر علوووت أنوووه اسوووم  اعووول مووول أةصوووره  الاموووزغ للسعديوووة أا

م واإا   وو  و  الحميآوة  اد األةصواس إلياوا ةصيرغ  إدساك  احسمل أ  يكو  إس
 (3)" اه مل ييا د ا

                                                 

،  ان وورو جووام  البيووا   وو  تأ اوول الآوور   8/26( سِ  المعووان  ليووااب الوودرل األلوسوو  1)
،  المحووورس الووووجيز هأووول عطيوووة 13/273،  السفسوووير ال:سووويب للوا ووودا 17/397للطبووورا 

،  الكسواب الفراود للم س و  20/307،  مفاتيح الغي  لف ر الدرل الوراإا 3/442األندلس  
،  ال:حووور المحووويب 10/228،  ال وووام  أل كوووام الآووور   للآرقبووو  168 -4/167الاموووحان  

،  السحراووور 7/322،  الووودس المصوووو  للسوووميل الحلبووو  21 -7/20ألأووو   يوووا  األندلسووو  
  . 15/44 الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 

  .59( سوسغ اإلسرا ، اآلية (2
، 2/126 ان ووورو معوووان  الآووور   للفووورا  ، 8/99( سِ  المعوووان  ليوووااب الووودرل األلوسووو  3)

،  جوووووام  البيوووووا   ووووو  تأ اووووول الآووووور   للطبووووورا 2/425 معوووووان  الآووووور   ل افوووووش األ سوووووب 
 -2/276،  إعووووراب الآووور   لل حوووواس 3/247،  معوووان  الآووور    إعراةووووه للزجووواج 17/478

،  المحووووورس 2/674،  الكيووووواا للزم يووووورا 13/375،  السفسوووووير ال:سووووويب للوا ووووودا 277
، 20/359،  مفووواتيح الغيووو  لف ووور الووودرل الوووراإا 3/467ل عطيوووة األندلسووو  الووووجيز هأووو

، 10/281،  ال ووام  أل كووام الآوور   للآرقبوو  2/826 السبيووا   وو  إعووراب الآوور   للعكبوورا 
،  الوووودس المصووووو  للسووووميل الحلبوووو  73 -7/72 ال:حوووور المحوووويب ألأوووو   يووووا  األندلسوووو  

  .   15/144عالوس  ،  السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل377 -7/376
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رن مُّبنينن قوله تعالى:   ومنها: - ح  راة  قااُلوا هاذاا سن ت ُهم  آ ااُتناا ُمب صن اسا  (1 )فالام ا جا
ُرغد ")  قيلو أل     . اه،  نس  اإلةصاس إلياا م اإا  أل  أاا ت:صر و(م : ص 

يير ووا لمووا  ياووا موول  موول أةصوور الم آولووة ةووالامزغ موول ةصوور أاو إناووا ت:صوور
 قيولو  وو ةمع وت مفعووه نحووو مووا   .ال اووس.  لك وه م واإ  اور ييور األ ه

 (2")دا ع أاو مد و  
 بادي: -14
لاناثافي قوله تعالى:   - ث  ثرا  م ن منهن ماا نارااكا إنال  باشا ُروا منن قاو  فا ينا كا ا ا الماأُل ال ذن  فاقا

ينا  ماا نارااكا ات باعاكا إنال  ال ذن يا الر أ ين  وا ُلناا باادن    (3) ُهم  أارااذن
اُ )" وو  (ُةوواد  "ةاهت:وواه ( أ  4علووت المصوودس كآولوومو ضووربف أ ه الضوورب") ن ص 

( أ  علوت 5)علت مح   المصدس، أاو ات:عوك ات:اعوا لوا را أ  ات:اعوا مبسودأ"
لورا،  جوا  علوت  اعول، كموا جوا  علوت  عيول، نحوو قراو   بعيود،   وو أنه "

(  قووود "جوووا  ال ووورا  المصووودس علوووت  اعووول، 6)"ة  العاع:وووةمصووودس مثووول العاليووو

                                                 

  .13( سوسغ ال مل، اآلية 1)
،  ان ووووورو معوووووان  الآووووور    إعراةوووووه للزجووووواج 8/580( الووووودس المصوووووو  للسوووووميل الحلبووووو  2)
،  المحووووورس الووووووجيز هأووووول عطيوووووة األندلسووووو  3/138،  إعوووووراب الآووووور   لل حووووواس 4/111
األندلسو  ،  ال:حور المحويب ألأو   يوا  5/81،  الكساب الفراود للم س و  الاموحان  4/252
8/215- 216 .  
  .27( سوسغ  ود، اآلية 3)
،  ان رو الكسواب الفراود للم س و  الاموحان  17/338( مفاتيح الغي  لف ر الدرل الراإا 4)
   .6/238،  سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس  3/458
 . 11/396( السفسير ال:سيب للوا دا 5)
  .2/695( السبيا     إعراب الآر   للعكبرا 6)
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سوووو:عة أ جووووه  وووو   ( 756)   قوووود ذكوووور السووووميل الحلبوووو  (1 لوووويع ةالميوووواس")
أ  ر سصو  علوت  الثثاني:أنه م صوب علت ال ورا.  أحدها: وإعراب )ةادا(

 ليوه ن ور مول  يور إنوه لويع   وا  عول  المفعوه ةه،  حا معه  را ال ور،
أ  ر سصو   الثالثث: إلوت  انياموا ةإسوآا  ال وا  . الح للسعدا إلت ا  يل، 

أ  يكوووو  نعسوووا ل:يووور، أاو موووا نوووراك إه ةيووورا مثل وووا/  الرابثثثع:علوووت المصووودس. 
ةووووادا الوووورأا، أاو لوووووا ره، أ  مبسوووود ا ليوووووه.  ليووووه ةعوووود للفصووووول أوووويل ال عوووووف 

، أاو (ات:عووم)أنووه  وواه موول مفعوووه  الخثثام :  الم عووو  ةال ملووة المعطو ووة.
أنوه م وادى  السثادس: لا ر ه قووغ ليوه  ه  صوا ة لوم. أنف مكيوا الرأا 

 المووراد ةووه نووِو عليووه السوونم، كووأنام قووالواو يووا ةووادا الوورأا، أاو مووا  وو  نفسووم 
السثابع:  لا ر لكل أ د، قوالوا ذلوم علوت سوبيل اهسوسازا  ةوه  اهسوسآنه لوه.

أ  العامووول ليوووه مضووومر، تآووودررهو أتآووووه ذلوووم ةوووادا الووورأا، ذكوووره أأوووو ال:آوووا ، 
 السوووميل الحلبووو  قووود عآووو   (2).األ ووول عووودم اإلضوووماس مووو  اهسوووسغ ا  ع وووه  

 علووووت  ووووحه األ جووووه األسبعووووة علووووت  ووووحه األ جووووه السوووو:عة ةآولووووهو " ( 756) 
األايرغ  و اسم  اعل مل يير تأ ال، ة نا ما تآدم مل األ جه  إنه لرا 

 (3")أ  مصدس

                                                 

 .6/141( ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس  1)
  . 313 -6/311( ساج و الدس المصو  للسميل الحلب  2)
  .6/312( الدس المصو  للسميل الحلب  3)
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 عاصم: -15
لٍ في قوله تعالى:   - با آوني إنلاى جا ثما  قاا ا سا ثاسن قاثا ا الا عااصن ثنا الما ثُمنني من  اع صن

ما  حن رن ا ن إنال  مان ر  ةا منن  أام  قنينا  الياو  ناُهماا الماو ُج فاكاانا مننا الُمغ را ا ا باي  حا  (1) وا
وووومُ  هُ ") يحسموووول أ  يكووووو  مب يووووا موووو  ه علووووت الفووووسح  وووو  موضوووو  س وووو   (ُعا  

علآوووا ةمحوووح ا،   وووو كووووا ل أ  ،  )مووول أمووور هللا( ال بووور، ليكووووو  مسةاهأسووودا 
)ه( مضوووواسعا للمضوووواا، كآولوووومو ه أ...  أ  يكووووو  معربووووا م صوووووبا مسووووسآر

 ا  اد للآور   ع ودك،  علوت  وحا يكوو  الس ووال ليوه مآودسا،  إنموا  وحا هلسآوا  
ليكووووو  ابوووور )ه( علووووت  ووووحا محووووح  ا،  ...السوووواك يل، أل  الوووونم ةعووووده سوووواكل

ليووه، أاو ه عا ووم اليوووم موول أموور هللا  اكووو  )اليوووم(،  )موول أموور هللا( معمو 
 (2)"موجود أ   اضر أ  نحو ذلم

أنه اسم  اعل علوت ةاةوه   علوت  وحا يكوو   أحدها: )عا م(  ن ة أ جهو    
 (لُمو )م آطو   اسوسث ا  و أنوه أ ود مال س م( ليه  جاا و قوله تعالتو )إه مُ 

  مول أمور هللا ه أ د يم و السآدررو    موض  نص  علت اهسسث ا  الم آط  
 ووو  ل(  )ُمووواسوووسث ا  مسصووول،  أنوووهو  الثوووان  .ل س وووم هللا  إنوووه معصووووملكووول ُمووو

السآودرر ه يعصوم اليووم مول أمور    مول موضو  عا وم موض  س   علوت البوده
أ   الوجثثثثه الثثثثثاني: .هللا إه هللا  قيوووول إه الوووورا م  الوووورا م  ووووو هللا جوووول ذكووووره

 و[ أا6الطووواس و اآليوووة  وسغسووو( ]ُمووواَ  ُدا  وووعَ ) وعا وووما ةمع وووت معصووووم  مثووول
 ووو  موضووو  س ووو  علوووت  (لُمووو )مووود و    علوووت  وووحا يكوووو  اهسوووسث ا  مسصووون  

 .ه معصوم مل أمر هللا اليووم إه المر ووم السآدررو  البده مل موض  عا م
أ  عا ووما ةمع ووت ذا عصوومة علووت ال سوو ، مثوول  ووا    قووالع،  والثالثثث:

                                                 

  .43( سوسغ  ود، اآلية 1)
 .473 -3/472الكساب الفراد للم س   الامحان   (2)
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  المراد ةه   ا المعصووم. ذ  العصمة ر طلع علت العا م  علت المعصوم، 
 وووو  موضوووو  نصوووو  علووووت اهسووووسث ا   (لُموووو ) ،م آطوووو  اهسووووسث ا  علووووت  ووووحا 

 قود جعول ،  إنوه معصووم ل س موه هللاُمو لكول السآدررو ه ذا عصمة ، الم آط 
اهسوووسث ا  مسصووون لمووودسك  اووور،   وووو  وووحا مضووواا  ( 538)  الزم يوورا 

معسصووم  ا وود،  تآوودررهو ه يعصوومم اليوووم معسصووم قووب موول جبوول  نحوووه سوووى 
إ  اه سمووواه  " (1)ل س ماوووم هللا  ن وووا م، يع ووو   ووو  السوووفي ة  وووو مكوووا  ُمووو

الممك وة   وا أسبعوةو ه عا وم إه سا وم  ه معصووم إه مر ووم  ه عا ووم إه 
مر وم  ه معصوم إه سا م  األ ه  اسسث ا  مل ال  ع  اآلارا  اسسث ا  مل 

إ  اهسووسث ا  مسووت جعلسووه مسصوون ( " بعوود...  وو2")ييوور ال وو ع ليكووو  م آطعووا
ل(  و  موضو  س و  علوت البوده مول )عا وم( علوت المحول، أ  نصو  كا  )مُ 

                                                 

 الكيوووواا للزم يوووورا  ،1/366( ساجووو و ميووووكل إعووووراب الآووور   لمكوووو  أوووول أأووو  قالوووو  1)
،  الكسوواب الفراوود للم س وو  الامووحان  2/700،  السبيووا   وو  إعووراب الآوور   للعكبوورا 2/397
،  ان وورو معوووان  الآوور   للفووورا  6/332 الوودس المصوووو  للسووميل الحلبووو   ،474 -3/473
،  جوام  البيوا   و  تأ اول الآور   للطبورا 1/383،  معان  الآر   ل افش األ سب 2/15

،  إعووراب الآوور   لل حوواس 55 -3/54،  معووان  الآوور    إعراةووه للزجوواج 333 -15/332
،  المحوووورس الوووووجيز هأوووول عطيووووة 430 -11/428،  السفسووووير ال:سوووويب للوا وووودا 2/170

 البيووا   وو  يراوو  إعووراب الآوور   ألأوو  البركووا  أوول األن:وواسا ، 175 -3/174األندلسوو  
،  لووِر الرضوو  علووت الكاليووة 17/352 مفوواتيح الغيوو  لف وور الوودرل الووراإا ، 16 -2/15
،  ال وووووام  أل كوووووام الآووووور   للآرقبووووو  58 -2/57،  لوووووِر المفصووووول هأووووول ي ووووويش 2/86
،  البر ووا   وو  علوووم 159 -6/158،  ال:حوور المحوويب ألأوو   يووا  األندلسوو  40 -9/39

،  سِ  المعوووان  3/129،  اإلتآوووا   ووو  علووووم الآووور   للسووويوق  2/285الآووور   للزسكيووو  
 . 259 -6/258س  ليااب الدرل األلو 

  .4/358( إعراب الآر    بيانه لمحي  الدرل دس اش 2)
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...  مسووووت جعلسووووه )ه(أعلووووت الوجووووه الثووووان ،   ووووو أ  يكووووو  معربووووا م صوووووبا 
 (1)لكل(")أل(    موض  نص   تآدس إه م آطعا كا  )مُ 

 ه " ولوهوةع   حه األ جوه،  وم عآو  علياوا ةآ  (310)   قد  كت الطبرا 
 جووه لاووحه األقووواه السوو   كي ا ووا عوول  ووؤه ، أل  كوونم هللا تعووالت إنمووا روجووه 

 لوم  إلت األ صح األلار مل كنم مول نوزه ألسوانه، موا  جود إلوت ذلوم سوبيل.
،  ه أ  ن عوول (معصوووم) وو  مع ووت  (عا ووما)يضووطرنا لوو   إلووت أ  ن عوول 

 و مع اه    الميواوس ، إذ ك ا ن د لحلم    مع ا ا الحا (لكل)ةمع ت  (إه)
و  مل كنم العرب م رجوا  وحيحا،   وو موا قل وا مول أ  مع وت ذلومو قواه نوِو

ه )ل س م ا  أن انا مول عحاةوه، كموا يآواهو ه عا م اليوم مل أمر هللا، إه مُ 
 .( ه مطعوم اليووم مول قعوام إاود إه إاود) ،(م    اليوم مل عحاب هللا إه هللا

 (2)"مع ت المفاوم احا  و الكنم المعر ا  ال
 عالم: -16
اسُ في قوله تعالى:   - اٍت م ن ن شا جا را فاُع دا لنيمن  نار  ل ٍم عا قا ُكل ن ذني عن فاو   (3) وا
ا ُعووال َم ُعل وويم  و )ئ قوور  وولر  ذ  ُ  ك  (، علووت جعوول )عووالم( مكووا  )علووم(، قوواه أأووو ُ ُ ووو 

ةوواب  أ  تكووو  موول أحثثدها: تحسموول  ووحه الآوورا غ  ن ووة أ جووهوالفووسح أوول ج وو و "
ووا علوويم.  قوود  إضووا ة المسوومت إلووت اهسووم  أاو   ووو  كوول لوو   يسوومت عالمد

 (عووالم)أ  يكووو   والوجثثه الثثثاني:... كثوور عوو ام إضووا ة المسوومت إلووت اسوومه
 والوجثه الثالثث: مصدسدا كالفال   ال:اقل  كأنه قاهو   و  كل ذا علوم علويم.

كووول عوووالم    كأنوووه قووواهو   وووو  (ذا)أ  يكوووو  علوووت موووح   ُمووول يعسآووود إاوووادغ 

                                                 

  . 3/474الكساب الفراد للم س   الامحان   1))
  .334 -15/333( جام  البيا     تأ ال الآر   للطبرا 2)
  .76( سوسغ روس ، اآلية 3)
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ل وَم ُعل ويم  ) قورا غ ال ماعوةو . عليم ولر  ذ ا ع  ُ  ك  قورا غ  سو ة محسوا   ياوا   (ُ ُ وو 
 ذلووم أنووه إذا قوواه الآا وولو   ووو  كوول ذا عووالم علوويم، كووا  لف ووه لفووم العموووم 
 مع وواه ال صووو    ذلووم أل  هللا عووز  جوول عووالم  ه عووالم  وقووه،  إذا قوواهو 

م وه،  سوليم  أل  الآوديم تعوالت اواسج  و  كول ذا علوم علويم،  وحلم مسوسميم   
وووا ل فسوووه ةووون علوووم،  الكووونم مووونَ  لوووا ره ل:اق وووه،  -عوووز  عووون-أه توووراه  عالمد

 (1") ليع لف ه علت ل    مع اه علت ييره
 عاصف: -17
ت  بنهن الثر نيُح   في قوله تعالى: - تاد  مااٍد اش  را اُلُهم  كا ما م  أاع  ُّ نهن ُروا بنرا فا ينا كا ثاُل ال ذن ما
فٍ فن  ٍة عااصن   (2) ي ياو 
أنووه علووت تآوودررو عا وو  ساحووه، أ  عا وو   أحثثدها:ليووه أ جووه،  (عا وو ")

 (روووم موواقر) جعلووف الصووفة لليوووم م وواإا كآووولامو  (الووراح)الووراح،  ووم  ووحا 
أنوووه علوووت ال سووو ، أاو ذا  الثثثثاني:...  حوووح ف لسآووودم ذكر وووا... (ليووول نوووا م) 

ل ووووواس، أاو كووووا  أنووووه افوووو  علووووت ا الثالثثثثث:. (تووووامر)  (هأوووول)كعصوووووا 
األ وووول أ  رس:وووو  العا وووو  الووووراح  ووووو  اإلعووووراب ليآوووواهو الووووسد  ةووووه الوووووراح 

جحور ضوو  ) العا و   و  روووم،  لموا  قو  ةعوود اليووم أعورب ةإعراةووه، كآوولامو
.     جعل  حا مل ةاب ال ف  علوت ال وواس ن ور، أل  مول لورقهو (ارب

                                                 

، 348 -1/347 أل ج و هالمحسس     تبييل  جوه لواذ الآرا ا   اإليضاِ ع اا ( 1)
،  السبيا     إعراب الآور   للعكبورا 3/266 ان رو المحرس الوجيز هأل عطية األندلس  

،  ال:حوور المحوويب ألأوو   يووا  618 -3/617،  الكسوواب الفراوود للم س وو  الامووحان 2/740
،  سِ  المعووووووان  535 -6/534،  الوووووودس المصووووووو  للسووووووميل الحلبوووووو  6/307األندلسوووووو  

   . 7/30ليااب الدرل األلوس  
  .18( سوسغ إأرا يم، اآلية 2)
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حكوس، أ  يكو  ةحير لوو جعول  وفة لموا قطو  عول إعراةوه لصوح كالمثواه المو
   ا لو جعلسه  فة للراح لم يصح لس الفاما تعرافا  ت كيورا  و   وحا السركيو  

 (1")ال ا 
 لواقح: -18
ثثثثاس  فثثثثي قولثثثثه تعثثثثالى:   - ثثثثمااسن ما ثثثثنا الس  ثثثثا من نا ل  ِانِا ثثثثاقا لاثثثثوااقنحا فا يا ناا الر ن ثثثثل  سا واأار 

نااُ ُموَُ  ي  قا ِاس  ازنننينا  فا ماا أانُتم  لاُه بنخا  (2) وا
 ن وووة ا الوووراح م ُلآ حوووة ت ل آ وووح اليووو ر.  كيوووُت قيووولو لوووواقح   فووو  ُذل وووُم ي آووواهو إ نَّمووو

 و، ألناووا تلآووح السووحاب، أام ُلآ حووةأناووا ةمع ووتو منقووح جموو   أحثثدها: أ جووهو
تلآ  إلياا ما تحمل ةه الما   املة له كما ر ل آ ح  الفحل األنثت،  لكل ت ر ُك  حا 

أ  لوووواقحو  وامووول جمووو   ي:الثثثثانو األ ووول  آيووولو لوووواقح، علوووت  وووحا الزا ووود. 
هقح، ألناا تحمل السحاب  تسوقه، يآاهو ُلآ ُحوف الوراح  السوحاُب ُتل ُآوح  ُلُآاُ واد، 

( 3()ُ سَّووت إ ُذا ُأُقلَّووف  ُسووُحاةاد ) وإذا  ملسووه،  اوو  هقحووة، يعضووده قولووه عووز  جوول
علوووت ال سووو   (هقوووح) أناوووا جمووو  الثالثثثث:و أاو  ملوووف سوووحاةا، يع ووو  الوووراح. 

، أاو ذا  لآاِ  أل  الراح إذا مر  علت الموا ،  وم مور  علوت نأل  تامرك
  ( 4)السحاب  الما  كا   ياا لآاِ

                                                 

، 2/230،  ان ورو إعوراب الآور   لل حواس 84 -7/83الدس المصوو  للسوميل الحلبو   1))
،  السبيوووا   ووو  57 -2/56 البيوووا   ووو  يراووو  إعوووراب الآووور   ألأووو  البركوووا  أووول األن:ووواسا 

عووان  ،  سِ  الم4/20،  الكسوواب الفراود للم س وو  الاموحان  2/766إعوراب الآوور   للعكبورا 
 .7/193ليااب الدرل األلوس  

  .22( سوسغ الح ر، اآلية 2)
  .57( سوسغ األعراا، اآلية 3)
، 349 -1/348،  م واإ الآور   ألأو  عبيودغ 88 -2/87ساج و معان  الآر   للفرا   4))

،  ميوووكل إعوووراب الآووور   لمكوووو  أووول أأووو  قالوووو  3/177 معوووان  الآووور    إعراةوووه للزجوووواج 
== 
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 نافلة: -19
جووا    ووحه الكلمووة  وو  موضووعيل،  قوود ذكوور لاووا ةعوو  مفسوورا الآوور   الكوورام 

 ةع  السأ ان  الدهلية الس  تده علت  د   تحوال دهل   يااو
ثثلن فثثي قولثثه تعثثالى:   - ثثنا الل ي  من ُُّّثثكا  وا عاثاثثكا را ثثى أان ياب  ثثد  بنثثهن ناافنلاثثة  ل ثثكا عاسا ي  فاتاها

ُمودا   اما  مُّح   (1 )ماقا
ال فوول  ال ا لووة  وو  كووونم العوورب الزاووادغ علووت الواجووو ،  سووميف الغ يمووة نفووون "

 (2")ألناووا إاووادغ علووت الميووام ةال اوواد   مايووة الوودرل  الوودعا  إلووت هللا عووز  جوول
أناووا مصوودس، أاو تس فوول نا لووة لووم علووت  أحثثدها: ياووا أ جووه،  (نا لووة) وقولووه "

ألنووه  وو  مع ووت ت فوول،  (تا وود)أأناووا م صوووبة  والثثثاني:الصوولوا  المفر ضووة. 
أناووووا  الثالثثثثث: كأنووووه قيوووولو ت فوووول نا لووووة.  ال ا لووووة، مصوووودس كالعاع:ووووة  العاليووووة. 

م صوبة علت الحاه، أاو  نغ نا لة، قاله أأو ال:آا   تكو   اه مول الاوا  
ذا جعلساوووا عا ووودغ علوووت الآووور   ه علوووت  قوووف مآووودس. الراةووو و أناوووا إ (ةوووه) ووو  

م صوووبة علووت المفعوووه أاووا،   ووو لووا ر قوووه الحووو    إنووه قوواهو  ا وووإ أ  
أسا د، إذا ذ بف أحلم علت مع تو  ل ةه نا لة، أاو  ل ( نا لة)ر سص  
 (3") السا دو ترك الا ود   و ال وم .نا لة لم

                                                                                                                         
== 

،  السبيوا   و  2/67ا  إعوراب الآور   ألأو  البركوا  أول األن:واسا ،  البيا     ير 1/412
،  الودس المصوو  4/68،  الكساب الفراد للم س و  الاموحان  2/780إعراب الآر   للعكبرا 

 . 154 -7/153للسميل الحلب  
  . 79( سوسغ اإلسرا ، اآلية 1)
  .2/496( المحرس الوجيز هأل عطية األندلس  2)
، 13/443،  ان ورو السفسوير ال:سويب للوا ودا 7/399للسوميل الحلبو  ( الدس المصوو  3)

، 4/216،  الكسوواب الفراوود للم س وو  الامووحان  2/830 السبيووا   وو  إعووراب الآوور   للعكبوورا 
== 
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واهاب  فثثي قولثثه تعثثالى:  و  - اقا وا ثثحا ثثا لاثثُه إنس  ُقثثوبا ناافنلاثثة   نا ياع  ثثا  وا نا عال  ُكثث ج جا وا
ينا  النحن  (1) صا

قيل    تفسير ال ا لةو إناا العطيوة.  قيولو الزاوادغ.  قيولو  لود  و(ُنا  ُلةد )قولهو "
، (  ب ا)الولد.  علت األ ه ت سص  انسصاب المصادس مل مع ت العامل   و 

اسبوووا   اووو  كالعاع:وووة  العاليوووة.  علوووت ه مووول لف وووه  أل  الا:وووة  اإلعطوووا  مسآ
األايرال ت سصو  علوت الحواه،  الموراد أاوا يعآووب.  ال ا لوة م سصوة أيعآووب 

 (2")علت كل تآدرر  أل  إسحا   لده لصل:ه
 الساحل: -20
ُيل قنثثهن الثثيامُّ فثثي قولثثه تعثثالى:   - ل  يثثهن فنثثي الثثيام ن فا فن يثثهن فنثثي الت ثثاُبوتن فااق ذن فن أانن اق ذن

ا لن بنالس   (3) حن
ل  )" ا   ةياقئه   و ال ان  ال ال  عل الما  مأاوذ مول  وأا (ُ ل ي ل آ ه  ال ُيمأ ة السَّ

 وأرده  قيره   و  اعل ةمع ت مفعوه أل  الما  يسوحله أا وسحل الحدرد أا
ذ  سحل يعود األمر إلت مسوحوه،  قيولو  وو علوت  ويآيره أ   و لل س  أا

                                                                                                                         
== 

،  سِ  المعووووان  ليووووااب الوووودرل األلوسوووو  7/99 ال:حوووور المحوووويب ألأوووو   يووووا  األندلسوووو  
8/133- 134.  
  .72( سوسغ األنبيا ، اآلية 1)
 السبيووا   وو  إعووراب الآوور   للعكبوورا  ،  ان وورو 8/181الوودس المصووو  للسووميل الحلبوو   (2)
،  ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس  4/502،  الكساب الفراد للم س   الامحان  2/922
 . 9/68،  سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس  7/452
  .39( سوسغ قه، اآلية 3)
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يفرقه  اضيعه  قيلو  و مل السحيل  والا ره علت مع ت أنه يسحل الما  أ
 (1")  و ال ايع ألنه يسم  م ه  و 

 :اسامر  -21
ُيُرونا في قوله تعالى:   - امنرا  تاه  بنرنينا بنهن سا تاك   (2) ُمس 
 م وووه قووووه العوووربو ه أ عووول ذلوووم السووومر  كووول ليلوووة لووويع  ياوووا قمووور والسووومر"

لليول سوم  سومرا ةاسوم  الحودرر ةا ... الآمر، أاو ما قل  الآمر  ما لوم يطلو 
السووامرو  " (3")ةالليلووة المآموورغ  وو  لوول الآموور الليوول، أ  ألناووم كووانوا رسحوود و  

مفوورد ةمع ووت ال موو ، يآوواهو قوووم سووامر  سوومر  مع وواه سووار الليوول مووأاوذ موول 
السمر،   و ما يآ  علت الي ر مل ضو  الآمر  كانوا ي لسو  للحودرر  و  

السار  اآاه لوه السوماس أيضوا،  اآواه ضو  الآمر،  السمير الر يع ةالليل    
قولووه    (4")ه أ علووه مووا أسوومر اأ ووا سوومير،  السوومير الوود ر  اأ وواه الليوول  ال اوواس

موول الم وووا  وو  )مسووسكبرال(، أ  موول أ وود المووحكوسال،   وواه")سووامرا( تعووالتو 
  و يكو   ا دا  جمعا،   و   ا جم     المع وت...  قيولو إنموا   ود، ألنوه 

كمووا يآوواهو قوموووا قا مووا، أاو عيامووا.  قيوولو إنمووا   وود،   وو  موضوو  المصوودس،

                                                 

،  ان ووورو تاوووحر  اللغوووة ألأووو  م صووووس 8/502لوسووو  ( سِ  المعوووان  ليوووااب الووودرل األ1)
،  مفوووواتيح الغيوووو  لف وووور 14/395،  السفسووووير ال:سوووويب للوا وووودا 179 -4/178األإ وووورا 

،  ال:حوور المحوويب 11/328،  لسووا  العوورب هأوول م  وووس اإل راآوو  22/47الوودرل الووراإا 
 .7/308ألأ   يا  األندلس  

  .67( سوسغ المؤم و ، اآلية 2)
  .25 -16/24ل:سيب للوا دا ( السفسير ا3)
 .7/545ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس   4))
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ألنووه  ضوو  موضوو  الوقووف،  المع ووتو تا وور   لووين،  وضوو  السووامر موضوو  
   (1 قيلو  و  فة لآوم، أاو قوما سامرا") ، عل الطبرا.الليل  و د لحلم

 مائبة: -22
ثثثمااسن فثثثي قولثثثه تعثثثالى:   - ثثثٍة فنثثثي الس  ثثثن  ماائنبا ثثثا من ما َّن إن  وا ال  فنثثثي كنتاثثثاٍب واا ار 

 (2 )مُّبنينٍ 
اسووم  اعوول،   وو   ووفة  وأا ،أناووا علووت ةاأاووا ا:مأحثثده،  جاووا  (ُيا  ُ:ووةَ ) وو  

لمو وووا محووح ا " إنمووا دالووف الاووا   وو  يا :ووة إلوواسغ إلووت ال موو ، أاو مووا 
الكسوووواب مووول اصووولة يا :ووووة عووول ال لووووع إه بهللا عوووالم أاووووا قووود أ بساووووا  ووو  أم 

  قيولو( 4أاو  اد ة يا :ة، أ  ناإلة  اقعة") ( " قاه  ا   الغ يا و3ع ده")
السا  "للم:الغة، كالرا اة  و  قوولامو  اول لليواعر مول سا اوة السوو ، كأنوه قواهو 
 مووا موول لوو   لوودرد الغيبوبووة  ال فووا  إه  قوود علمووه هللا  أ ووا  ةووه  أ بسووه  وو  

(" علت أ  يا :ة  فة يلبف     حا المع ت  كثر عدم إجرا اا علوت ( "5اللِو
مو وووا  دهلساووا علووت الثبووو   إ  لووم ت آوول إلووت اهسوومية كمووؤمل  كووا ر، ال

 ساؤ وا ليسوف للسأنيور إذ لوم ين وم لاوا مو ووا ت ورا عليوه كالرا اوة للرجوول 
                                                 

جوووام  البيوووا   ووو  تأ اووول الآووور    ،  ان ووورو4/614( الكسووواب الفراووود للم س ووو  الاموووحان  1)
،  سِ  المعوووان  ليوووااب 2/958،   السبيوووا   ووو  إعوووراب الآووور   للعكبووورا 19/53 للطبووورا 

  .  9/250الدرل األلوس  
  .75مل، اآلية ( سوسغ ال 2)
،  ان وورو الكسوواب الفراوود للم س وو  الامووحان  13/231( ال ووام  أل كووام الآوور   للآرقبوو  3)
5/110.  
  .8/267( ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس 4)
، 4/269،  ان رو المحرس الوجيز هأل عطيوة األندلسو  3/382( الكياا للزم يرا 5)

  . 8/640،  الدس المصو  للسميل الحلب  24/570 مفاتيح الغي  لف ر الدرل الراإا 
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لل آول مول ليوه  السوا  " أناوا مصودس :الثانيو ( 1)"الكثير الر اية  ا  تا  م:الغة
 سكووووو  ( "2")فاتحووووةالو ووووفية إلووووت اهسوووومية كالسووووا   وووو  العاليووووة،  العاع:ووووة،  ال

الغا :ووة ةم زلووةو الغيوو ، كأنووه قيوولو  مووا موول ييوو   وو  السووما   األسض  أاو 
 (3")يا  
 فا هون: -23

 قود ذكور لاوا ةعو  المواضو   و  الآور   الكورام جا    حه الكلمة  و  ةعو  
مفسرا الآر   الكرام ةعو  السوأ ان  الدهليوة السو  توده علوت  ود   تحواول 

 دهل   يااو
ةا فني ُشُغٍل فاا نُهونا وله تعالى:  ق منها: - ن ةن الياو  ابا اليا حا  (4 )إنن  أاص 

(  الموورادو  ر ووو  أ  مع بووو  5)ةصوويغة اسووم الفاعوول" (ُ وواك ا و ُ )"قورأ ال ماوووس 
 قاه أأو إاودو الفاكوه الطيو  الو فع الضوحوك  لوم يسوم  لوه  عول ةما  م ليه "

كا ة ةالضم     السحود  ةموا مل الثن  ،  قاه أأو مسلمو إنه مأاوذ مل الف

                                                 

  .10/228( سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس  1)
،  ان ووورو الكيووواا للزم يووورا 20/29( السحراووور  الس ووووار لمحمووود الطوووا ر أووول عالووووس 2)
،  الوودس المصووو  للسووميل الحلبوو  24/570،  مفوواتيح الغيوو  لف وور الوودرل الووراإا 3/382
8/640 .  
  .17/295يب للوا دا ( السفسير ال:س3)
،  سووووووسغ الطووووووس، 27 ، اآليوووووة ،  ان ووووور أيضووووواو سووووووسغ الوووووداا55( سووووووسغ يوووووع، اآليوووووة 4)

  . 18اآلية
  .23/42( السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 5)
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 لوا ر  يسر،  قيول السمسو   السلوحذ قيول  واك ا وُ  ذ    اكاوة نحوو هأول  توامر.
 (1")  ي  أأ   يا  ااسياسه

  اشفة: -24
ةن * أازنفا ن اَزنفاُة  في قوله تعالى:  - فا اشن ا منن ُدونن ا ن كا   (2 )لاي  ا لاها

اساوه،  المع وت علوت  وحا الآووه أ  "مع ت الكي     اللغة س   الي   عما رو 
الميامووة إذا ييوويف ال لووع ةيوودا د ا  أ والاووا لووم يكيووفاا أ وود موول  لاووسام، أاو 
أناا ه ت  يام م اا،  اده علت  حة  حا المع وت أ  المياموة سوميف يالوية 
 لما كانف    يالية كا  سد ا كيفا كما يآاه    الودعا و اللاوم اكيو  ع وا 

كالفة علت  حا الآووه نعوف مؤنور محوح ا علوت تآودررو الاموم  األ زا ،  ال
نفع كالفة، أ  جماعة كالفة،   حا مع ت قوه قسوادغو لويع لاوا مول د   هللا 

 ا ووإ أ  تكوو  الكالوفة مصودسا كال ا  وة  العاع:وة  العاليوة،  وإذا قودستاا  ساد.
مصدسا كا  المع ت ليع لاا مول د   هللا كيو ، أاو ه يكيو  ع اوا ييوره. 

ت ه ربدراا  ه ي ار ا  ه رزال ع اا ما يسسر ا،   و مع ت قوه مآاتلو ةمع 
 اووووده علووووت  ه يكيوووفاا أ وووود إه هللا، قوووواهو يع وووو  السوووواعة هللا الووووحا يكيووووفاا.

س ُاووا إ هُ ) ووحة  ووحا السأ اوول قولووه تعووالتو  و سوووسغ األعووراا] (  وووُ  ُه ي ُ لر يُاووا ل ُوق 
مو موووا لفووون   تأنيووور كالوووفة كآولووو"و ( 207)  قووواه الفووورا  (3)"[187اآليوووة 

كوووول  وووحا  وووو  مع ووووت   لوووويع لوووه نا يووووة،  العاليوووة  العاع:ووووة، ةاعيوووة. أاو ةآووووا ،

                                                 

،  ان ووورو ال:حووور المحووويب ألأووو   يوووا  12/34سِ  المعوووان  ليوووااب الووودرل األلوسووو   (1)
 .9/277سميل الحلب  ،  الدس المصو  لل9/75األندلس  

 .58 -57سوسغ ال  م، اآلية  (2)
،  ان ووورو الكسووواب الفراووود للم س ووو  الاموووحان  83 -21/82( السفسوووير ال:سووويب للوا ووودا 3)
6/43 . 
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وُفة  ) السوا   و  "جا     سِ  المعان و (   1")المصدس علوت جميو  األ جوه  (كال 
 بعضووووام يآوووودس المو وووووا  ...للسأنيووور،   ووووو لسأنيوووور المو وووووا المحوووح ا

مووة،  تعآوو  ةووأ  لم:الغووة مثلاووا  وو  عنر  وواه،  األ ه أ لووت  جوووإ أ  تكووو  ل
  (2)"المآام يأةاه إلراامه  بو  أ ل الكي  لغيره عز  جل  ليه ن ر

 كاذبة: -25
قاعا ن الوااقنعاُة  إنذاافي قوله تعالى:   - باةن  *وا اذن ا كا ق عاتنها  (3 )لاي  ا لنوا

أنوووه اسوووم  اعووول،   وووو  وووفة  المو ووووا  أحثثثدها: ووو  )كاذةوووة(  ن وووة أ جوووه، 
أ  كوول مووا أابوور هللا  وعلووت تآوودررو لوويع لوقعساووا قضووية كاذةووة أا"ا، محووح  

موول أ كاماووا  قضووايا ا  ووادقة ييوور كاذةووة،  ا وووإ أ  يكووو  السآوودرر لوويع 
أ  كل مل ي بر عل  قوعاا  اد  يير كاذب لوم  وأا ،لوقعساا نفع كاذةة

أنوووه للم:الغوووة،  ليوووه  جاوووا و  والثثثثاني:( 4)"تكوووحب نفوووع أابووور  عووول  قوعاوووا
 ماو لووويع لاوووا كووواذب ع ووويم ةمع وووت أ  مووول يكوووحب  اآووودم علوووت الكوووحب أ ووود"

الع يم ه يمك ه أ  يكحب لاووه ذلوم اليووم   انيامواو أ  أ ودا لوو كوحب  قواه 
 وو  ذلووم اليوووم ه عيامووة  ه  اقعووة لكووا  كاذةووا ع يمووا  ه كوواذب لاووحه الع مووة 

                                                 

  .21/83،  ان رو السفسير ال:سيب للوا دا 3/103( معان  الآر   للفرا  1)
   و  يراو  إعوراب الآور   ،  ان رو البيوا14/70( سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس  2)

  .2/402ألأ  البركا  أل األن:اسا 
  .2 -1( سوسغ الواقعة، اآلية 3)

،  المحوورس 4/455،  ان وورو الكيوواا للزم يوورا 21/211( السفسووير ال:سوويب للوا وودا (4
،  ال وام  6/79،  الكساب الفراد للم س و  الاموحان  5/238الوجيز هأل عطية األندلس  

، 77 -10/76،  ال:حوور المحوويب ألأوو   يووا  األندلسوو  17/195رقبوو  أل كووام الآوور   للآ
  .  192 -10/191 الدس المصو  للسميل الحلب  
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الرد، قاه أ  أ  الكحب ةمع ت السكحر   أنه مصدس والثالث: (1")   ذلم اليوم
 أمووووا الكسووووا    الفوووورا   الزجوووواج  ووووإنام جعلوووووا الكاذةووووة " و( 468)  الوا وووودا

 علوووت  وووحا الآووووه ي ووو  أ  تكوووو   ... ا  وووا ةمع وووت السكوووحر    سووور  ا ةوووالرد
)الكاذةووة( ةمع وووت السكوووحر   اكوووو  السكوووحر  ةمع وووت الووورد،  لوووم أس الفاعلوووة  ووو  

  (2")مصادس السفعيل  ه الكحب ةمع ت الرد لغير م
 الحاقة: -26
اق ُة في قوله تعالى:   - اق ُة  *ال حا اق ةُ  *ماا الحا رااكا ماا الحا ماا أاد    (3 )وا

أنوه   و  اسوم  أحثدهما: ياوا  جاوا ، ،  "الساعةالحاقةو المراد أاا الميامة   
 اعل ةمع تو أناا تبدا  آا ع األليا .  قيلو أل  األمر يحع  ياا  ا  مل 

 وا م.  قيولو مول  وع اليو  و  بوف  او   اأسوة كا  وة. ةابو ليل نوا م  ناواس 
 قيووولو ألناوووا تحوووع كووول محوووا   ووو  درووول هللا، أاو تغل:وووه. مووول  اقآسوووه  حآآسوووه 

 إرثووواس  وووحه ( "4")أناوووا مصووودس كالعاع:وووة  العاليوووة والثثثثاني:يلبسوووه.  أ آوووه، أاو

                                                 

  .386 -29/385( مفاتيح الغي  لف ر الدرل الراإا 1)
، 3/121،  ان وورو معوووان  الآووور   للفووورا  212 -21/211( السفسووير ال:سووويب للوا ووودا 2)

،  البيوووا   ووو  4/215،  إعوووراب الآووور   لل حووواس 5/107 معوووان  الآووور    إعراةوووه للزجووواج 
،  السبيووووا   وووو  إعووووراب الآوووور   2/413يراووو  إعووووراب الآوووور   ألأوووو  البركووووا  أوووول األن:وووواسا 

،  سِ  المعووووان  ليووووااب الوووودرل 4/62،  لووووِر المفصوووول هأوووول ي وووويش 2/1202للعكبوووورا 
 .14/130األلوس  

  .3 -1( سوسغ الحاقة، اآلية 3)
، 3/179،  ان وووورو معووووان  الآوووور   للفوووورا  10/423لحلبوووو  ( الوووودس المصووووو  للسووووميل ا4)

، 130 -22/128،  السفسوووير ال:سوووويب للوا وووودا 5/213 معوووان  الآوووور    إعراةوووه للزجوووواج 
،  مفووواتيح الغيوووو  5/356،  المحووورس الوووووجيز هأووول عطيووووة 4/598 الكيووواا للزم يوووورا 

== 
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المادغ   حه الصيغة يسمح ةانداسج معا   والحة أاوحا المآوام ليكوو  ذلوم مول 
البوودي  لسووح   نفووس السووامعيل كوول مووح   ممكول موول مووحا   الاوووه  اإلي واإ

لي ووووووإ أيضوووووا أ  تكوووووو  الحاقوووووة   وووووفا   الس واوووووت ةموووووا يحوووووع  لولوووووه أاوووووم.
لمو وووا محووح ا تآوودررهو السوواعة الحاقووة، أ  الواقعووة الحاقووة، ليكووو  تادروودا 
أيوووم أ   قعووة يكووو   ياووا عآوواب لوودرد للمعوورض أاووم مثوول روووم أوودس أ   قعسووه 

كلموة هللا السو   آووف  وساو   وو   قوعوه أ    وفا للكلمووة، أا وع ه  أ  ذلوم 
رُل )علت الميركيل مل أ ل مكة، قاه تعالتو  ُكُحل ُم ُ آَّف  ُكل ُموة  ُسبر وُم ُعُلوت الَّوح 

ُحاب  ال َّاس   م  ُأ    ولت   أ  الس   آف لل بو [،6اآلية و يا رسوسغ ] (ُكُفر  ا ُأنَّا 
 ا وووووإ أ  تكووووو  مصوووودسا ةمع ووووت الحووووع، ... هللا عليووووه  سوووولم أنووووه ر صووووره هللا

وود  )ليصووح أ  يكووو    ووفا ليوووم الميامووة ةأنووه  ووع كآولووه تعووالتو  سُووُرُب الُوع  ُ اق 
ووووُو )و [، أ    ووووفا للآوووور   كآولووووه97اآليووووة األنبيووووا و سوووووسغ ] (الُحووووعأ  إ  َّ ُ ووووُحا ُلا 

ا جوا  [، أ  أساد ةه الحع كله ممو62اآلية  ه عمرا و سوسغ ] (الُآُص   الُحعأ 
وووع  ُعُلوووي ك م ة وووال ُحعر  ) قووواه تعوووالتو ةوووه الآووور   مووول الحوووع سووووسغ ] (ُ وووُحا ك ُساأ ُ وووا ُر ط 

قاد لر ُموا )[  قواهو 29اآليوة ال ا يةو  ود  م وُسوت م ُصودر  ول  ُةع  ُ ا ك ُساةواد أ نوز ُه م  ع  إ نَّوا ُسوم 
د ا إ ُلت الُحعر    (1)"[30اآلية األ آااو سوسغ ] (ُأي ُل ُرُدي ه  ُرا 

                                                                                                                         
== 

،  سِ  10/254،  ال:حووور المحووويب ألأووو   يوووا  األندلسووو  30/620لف ووور الووودرل الوووراإا 
  .46 -15/45المعان  ليااب الدرل األلوس  

  .113 -29/112( السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 1)
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 الطاغية: -27
ياةن في قوله تعالى:   - ُِه لنُكوا بنالط اغن ِام ا ناُموُد فا  (1) فا

 ووو   آيووولو (  ااس ل ووو   ياوووا، 2"الطاغيوووةو الواقعوووة الم وووا إغ للحووود  ووو  اليووودغ")
مصدس كالعاع:ة  العاليوة  ال ا  وة، أاو  وأ لكوا ةالطبيوا .  قيولو اسوم  اعول "

ا ةسوووب  الطووواي  مووو ام،  قيووولو  ووو  كالطوواي   السوووا  للم:الغوووة... أاو  وووأ لكو 
الفرقة الطاغية، أاو  أ لكوا ةسب  الفرقة الس  قغوف مو ام.  قيولو ةالصويحة 
الطاغيووة، أ  ةووالراح الطاغيووة، أ  أووحن  الوو فع الطاغيووة،  حووحا المو وووا 

  (  3 أعيمف الصفة مآامه.  قيلو الطاغية اسم ال:آعة الس  أ لكوا  ياا")

                                                 

  .5( سوسغ الحاقة، اآلية 1)
  .4/598( الكياا للزم يرا 2)
، 2/267،  ان رو م اإ الآور   ألأو  عبيودغ 6/206( الكساب الفراد للم س   الامحان  3)

،  معوووووان  الآووووور    إعراةوووووه للزجووووواج 23/571 اووووول الآووووور   للطبووووورا  جوووووام  البيوووووا   ووووو  تأ
 -4/597،  السفسووووير ال:سوووويب للوا وووودا 5/14،  إعووووراب الآوووور   لل حوووواس 214 -5/213

 -5/356،  المحوورس الوووجيز هأوول عطيووة األندلسوو  4/599،  الكيوواا للزم يوورا 598
،  مفووواتيح 2/456،  البيوووا   ووو  يراووو  إعوووراب الآووور   ألأووو  البركوووا  أووول األن:ووواسا 357

، 2/1236،  السبيووووا   وووو  إعووووراب الآوووور   للعكبوووورا 30/621الغيوووو  لف وووور الوووودرل الووووراإا 
،  ال:حووووور المحووووويب ألأووووو   يوووووا  األندلسووووو  18/258 ال وووووام  أل كوووووام الآووووور   للآرقبووووو  

،  سِ  المعان  ليااب الدرل 10/424،  الدس المصو  للسميل الحلب  255 -10/254
  .  47 -15/46األلوس  
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 باقية: -28
ل  تاراى لاُهم م نن  بااقنيةٍ  لى: في قوله تعا -  (1) فاها
 موا  وإما اسم  اعل علت ةاةه،  الاا و إموا للسأنيور أسأ اول نفوع، أا" و(ُةاع يةَ )

 ا ووإ  موا تورى  رقوة مو ام ةاعيوة. وترى مو ام نفوع ةاعيوة أ  أسأ اول  رقوة، أا
  ما ترى  وأ  تكو  ةاعية مصدسا علت  إ   اعلة مثل ما تآدم    الحاقة، أا

للم:الغة، أاو " ا وإ أ  تكو  ةاعية  (2") لكوا عل ةكرغ أأيام ولام ةآا ، أا
 (3")مل ةا 

                                                 

  .8سوسغ الحاقة، اآلية ( 1)
،  ان وورو معووان  الآوور   للفوورا  29/119( السحراوور  الس وووار لمحموود الطووا ر أوول عالوووس 2)
،  جوووام  البيوووا   ووو  تأ اووول الآووور   للطبووورا 2/267،  م ووواإ الآووور   ألأووو  عبيووودغ 3/180

، 143 -22/142،  السفسووير ال:سوويب للوا وودا 5/15،  إعووراب الآوور   لل حوواس 23/575
، 4/600،  الكيواا للزم يورا 57   يرا  الآر   للراي  األ وفاان ،     المفردا 

،  السبيوووووا   ووووو  إعوووووراب الآووووور   للعكبووووورا 30/623 مفووووواتيح الغيووووو  لف ووووور الووووودرل الوووووراإا 
 لوووووِر المفصووووول هأووووول ي ووووويش ، 6/207،  الكسووووواب الفراووووود للم س ووووو  الاموووووحان  2/1236
آصووووت  وووو  علووووم السصوووورات ،  المسس18/261،  ال ووووام  أل كووووام الآوووور   للآرقبوووو  4/62

 .461للدكسوس عبد اللطيت محمد ال طي ،   
،  ان ووووورو المحووووورس الووووووجيز هأووووول عطيوووووة 10/426( الووووودس المصوووووو  للسوووووميل الحلبووووو  3)

،  سِ  المعان  ليااب 10/255،  ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس  5/357األندلس  
 .15/48الدرل األلوس  
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 الخاطئة: -29
نُ في قوله تعالى:   - اسا فنر عاو  جا لاهُ  وا مان قاب  ئاةن  وا اطن تافنكااُت بنال خا  (1) واال ُمؤ 
ُئووة  ") ُتف ُكووا   ة ال ُ اق  ا،   وو  قوورى أاو  أ وول المؤتفكووا ،  حووحا المضووا (ُ ال م ؤ 

و إما أ  تكو   فة لمحح ا كأنه قاه (ال اقئة")  (2)قوم لو  عليه السنم"
ةال طوووووووووأ  ووووووووو  كفووووووووور م  وال اقئوووووووووة،  إموووووووووا أ  رراووووووووود المصووووووووودس، أا ةةالفعلوووووووو

مثوووول  ...جووووا  ا ةالفعلووووة ذا  ال طووووأ وأا(  إمووووا علووووت ال سوووو  "3") عصوووويانام
 (4")تامر،  هأل

 راضية:  -30
مة )عييوة(  و  موضوعيل  و  الآور   الكورام  قود جا    حه الكلمة مآسرنة ةكل

ذكر لاا ةع  مفسرا الآر   الكرام ةع  السأ ان  الدهليوة السو  توده علوت 
  د   تحوال دهل   يااو

                                                 

  .9( سوسغ الحاقة، اآلية 1)
  .6/207لكساب الفراد للم س   الامحان  ( ا2)
، 3/180،  ان رو معوان  الآور   للفورا  5/358( المحرس الوجيز هأل عطية األندلس  3)

، 5/215،  معان  الآر    إعراةه للزجاج 23/276 جام  البيا     تأ ال الآر   للطبرا 
، 18/262لآرقبو  ،  ال وام  أل كوام الآور   ل146 -22/145 السفسير ال:سويب للوا ودا 

،  الوووووودس المصووووووو  للسووووووميل الحلبوووووو  10/256 ال:حوووووور المحوووووويب ألأوووووو   يووووووا  األندلسوووووو  
  .29/121،  السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 10/426

، 4/600،  ان وورو الكيوواا للزم يوورا 2/1236( السبيووا   وو  إعووراب الآوور   للعكبوورا 4)
، 6/208لكسواب الفراود للم س و  الاموحان  ،  ا30/623 مفاتيح الغي  لف ر الدرل الوراإا 

 .15/48 سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس  
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ياةٍ قوله تعالى:  في  - ٍة ر اضن يشا  (1) فاُهوا فني عن
 وو  ةمع ووت مرضووية، مثوول دا ووع ةمع ووت  أحثثدها:)ساضووية(و علووت  ن ووة أ جووه  

 ياووا الرضووا،  و ووفف ال ييووة ةالرضووا   وو  مرضووية، أل  ةمع ووت   أ ،موود و  
 ياووا  (، وو  عييووة ساضووية)قولووهو و "( 207)  قوواه الفوورا  ،ذلووم موودِ لل ييووة

 العووورب تآووووهو  وووحا ليووول نوووا م،  سووور كووواتم،  موووا  دا وووع، لي علونوووه  الرضوووا ،
 ووواعن،   وووو مفعووووه  ووو  األ ووول،  ذلووومو أناوووم رراووود    جوووه المووودِ أ  الوووحم، 

ذلووم ه علووت أ ووا  الفعوول،  لووو كووا   عوون مصوور ا لووم يآوول ذلووم ليووه،  ليآولووو  
ألنووه ه ي وووإ أ  تآوووه للضوواسبو مضوور ب،  ه للمضوور بو ضوواسب ألنووه ه 

هأوووول  وذا  سضووووا، مثوووول وعلووووت ال سوووو   أا والثثثثثاني:( 2")موووودِ ليووووه  ه ذم
 مع ت ذا  سضت ملس:سة ةالرضا ليكو  ةمع ت مرضية أيضا  أ سد ، " تامر

مووا أساوود ةووه ال سوو:ة ه رؤنوور كمووا  ووِر ةووه الرضوو   ييووره   ووو   ووا عليووه أ  
مؤنر  ن يصح  حا السأ ال إهر أ  يآاه السوا  ليوه للم:الغوة  ليوه ةحور.  قواه 
ةعوو  المحآآوويل الحووع أ  مووراد م أ  مووا قصوود ةووه ال سوو:ة ه رلووزم تأنيثووه  إ  

أاووا   وو  علووت ةا والثالثثث:"( 3")جووا  ليووه علووت اوونا األ وول الغالوو  أ يانووا

                                                 

  .7،  ان ر أيضاو سوسغ الآاسعة، اآلية 21( سوسغ الحاقة، اآلية 1)
، جوام  البيوا  2/268،  ان رو م اإ الآر   ألأ  عبيودغ 3/182( معان  الآر   للفرا  2)

،  الكسواب الفراود 22/171سوير ال:سويب للوا ودا ،  السف23/586   تأ اول الآور   للطبورا 
 البر وووا   ووو  ، 18/270،  ال وووام  أل كوووام الآووور   للآرقبووو  6/211للم س ووو  الاموووحان  

   .3/129،  اإلتآا     علوم الآر   للسيوق  2/285علوم الآر   للزسكي  
، 15/449المصوووودس نفسووووه ،  ان وووورو 15/54 ( سِ  المعووووان  ليووووااب الوووودرل األلوسوووو 3)
،  المحوووورس الوووووجيز هأوووول 4/603،  الكيوووواا للزم يوووورا 5/16عووووراب الآوووور   لل حوووواس  إ 

،  لوووِر 629 -30/628،  مفووواتيح الغيوو  لف وور الووودرل الووراإا 5/360عطيووة األندلسوو  
== 
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 كأ  ال ييوة سضويف ةمحلاوا   صوولاا  و  مسوسحآاا، أ  أناوا ه  واه أكمول 
 وو  اإلسوو اد  األ وول  وو  عييووة ساض  ووا باا ( "1")موول  الاووا،  اووو م وواإ

 أس د الرضا إلياا ل علاوا ل لو واا دا موا عول اليووا   كأناوا نفسواا ساضوية. 
ساضية  لك اا   ال يية ليسف" (2") جوإ أ  يكو  ليه اسسعاسغ مك ية  ت ييلية

لحس اا سض   ا باا،  و فاا أراضية مل إس اد الو   إلت يير ما  و 
 (3")له   و مل الم:الغة ألنه رده علت لدغ الرضت ةسبباا  ست سرى إلياا

 ناشئة: -31
دُّ في قوله تعالى:   - لن هنيا أاشا ئاةا الل ي  ط ئا   إنن  نااشن ُة قني    وا  (4 )واأاق وا
أناووا  ووفة لمحووح ا، أاو الوو فع ال الووئة ةالليوول  أحثثدها:ه،  وو  ال الووئة أ جوو"

السوو  ت يووأ موول مضوو عاا، لل :ووادغ، أاو توو ا   ترتفوو . موول نيووأ  السووحاةةو 
أناوا مصودس ةمع وت  الثاني:... إذا استفعف.  نيأ مل مكانه  نيزو إذا ناو 

عيوووام الليووول، علوووت أناوووا مصووودس مووول نيوووأ، إذا قوووام  ناووو ،  سكوووو  كالعاليوووة، 
قوام مول الليول.  وأناا ألغة الح:ية، نيأ الرجولو أا الثالث: زم يرا.قالاما ال

 قوواه اليوويعو  علووت  ووحا  وو  جموو  نالووت ، أاو قووا م. قلووفو يع وو  أناووا  ووفة

                                                                                                                         
== 

،  ال:حوووور 3/482،  لووووِر المفصوووول هأوووول ي وووويش 331 -3/330الرضوووو  علووووت الكاليووووة 
 .10/261المحيب ألأ   يا  األندلس  

،  ان وورو الوودس المصووو  للسووميل الحلبوو  2/1237عووراب الآوور   للعكبوورا ( السبيووا   وو  إ 1)
10/434 . 

 .15/54 ( سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس 2)
،  ان وووورو المصوووودس نفسووووه 29/133( السحراوووور  الس وووووار لمحموووود الطووووا ر أوووول عالوووووس 3)

30/514. 
  .6( سوسغ المزمل، اآلية 4)
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ليووو   يفاوووم ال مووو ، أاو قا فوووة أ   رقوووة نالوووئة،  إه  فاعووول ه ي مووو  علوووت 
 قيود ا ألناوا ت يوأ لويئا ةعود لو  .  سواعاته  (نالئة الليول)أ   الرابع:  اعلة.

اأووول ع:ووواس  الحسووول ةموووا كوووا  ةعووود العيوووا ،  موووا كوووا  قبلاوووا  لووويع أ الوووئة. 
 اصصساا عا ية سض  هللا ع اا ةمع ت  ارو   و أ  يكو  ةعد ال وم،  لو 

 إرثواس لفوم نالوئة  و   وحه اآليوة د   ييوره ( "1")لم رسآدماا نوم لوم تكول نالوئة
ان  ليأاوح ال واس ليوه مل نحوو عيام أ  تا د، ألجول موا يحسملوه مول  وحه المعو

 (2")ةاهجسااد
 منفطر: -32
انا في قوله تعالى:   - رن بنهن كا مااُس ُمنفاطن ُعوال   الس  َُ ماف  ُد   (3) واع 
مؤنثووة  كووا  ال ووا ر السووما  م فطوورغ أسأنيوور ال بوور أل  الميوواوس أ  السووما "

 ،لوو   م فطوور ةووه وأا ،رر  ووحكر لكوول اعسبوور إجوورا  ذلووم علووت مو وووا مووحكر 
الس بيووه علووت أنووه تبوودلف  ميآساووا  إاه ع اووا اسووماا  سسووماا  لووم  و ال كسووة ليووه

ربووع م اووا إهر مووا يعبوور ع ووه ةاليوو  .  قوواه أأووو عموور  أوول العوون   أأووو عبيوودغ 
 الكسا    ت:عام م حس أل سعيد السوحكير لسأ اول السوما  ةالسوآ   كوا  ال كسوة 

فطواس أد وش  أ ووه  قواه ليه تحكير مع ت السآفية  اإلضونه ليكوو  أمور اهن
                                                 

جوووام  البيوووا   ووو  تأ اووول ،  ان ووورو 518 -10/517( الووودس المصوووو  للسوووميل الحلبووو  1)
،  الكيووووووواا 359 -22/355 السفسوووووووير ال:سووووووويب للوا ووووووودا،   23/682 الآووووووور   للطبووووووورا 

،  مفووواتيح 388 -5/387،  المحووورس الووووجيز هأووول عطيوووة األندلسووو  4/638للزم يووورا 
 -19/39،  ال ووام  أل كووام الآوور   للآرقبوو  685 -30/684الغيوو  لف وور الوودرل الووراإا 

،  سِ  المعوووووان  ليوووووااب الووووودرل 10/314لمحووووويب ألأووووو   يوووووا  األندلسووووو  ،  ال:حووووور ا40
  .15/117األلوس  

  .29/262( السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 2)
  .18( سوسغ المزمل، اآلية 3)
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ذا   وأا ،اموووورأغ مرضوووو  وذا  انفطوووواس كآووووولامو أأووووو علوووو ر الفاسسوووو  السآوووودرر
سضوواه   وورى علووت قراووع ال سوو    كوو  ع ووه أيضووا أ   ووحا موول ةوواب ال ووراد 
الم سير  الي ر األاضر  أع اإ ن ل م آعر يع   أ  السما  مل ةاب اسوم 

رده سوووما غ  اسوووم ال ووو ع ال ووو ع الوووحا أي وووه  بووويل مفووورده توووا  السأنيووور  أ  مفووو
ي وووإ ليووه السووحكير  السأنيوور   ووا  م فطوور علووت السووحكير  قوواه الفوورا  السووما  

ر  علت السحكير  م ه قولوه اليواعرو  لوو  يع   الم لة تحكر  تؤنر   ا  م   ُفط 
 عليوووه ه  اجوووة إلوووت ، س ووو  السوووما  إليوووه قوموووا ... لحآ وووا ةالسوووما   بالسوووحاب

:اس السحكير م  أ  األكثور  و  اهسوسعماه اعس:واس السأ ال  إنما تطل  نكسة اعس
 لعووول العووود ه  ووو  اآليوووة عووول " (1)"السأنيووور  لعلاوووا لوووا رغ لمووول لوووه أدنوووت  اوووم

اهسووسعماه اليووا    وو  الكوونم الفصوويح  وو  إجوورا  السووما  علووت السأنيوور، إلووت 
السحكير إرثاسا لس فيت الو   ألنه لما ج   ةه ةصيغة م فعول ةحر و  إاوادغ 

 ال وو  كانووف الكلموة معرضوة للثآول إذا ألحووع أاوا  ورا إا ود  اوور    موا المويم
  :ه الكونم ال:وال  يايوة الفصوا ة ي الر،   و  ا  السأنير ليحصل  ياا  آل 

                                                 

،  ان وورو معووان  الآوور   للفوورا  122 -15/121( سِ  المعووان  ليووااب الوودرل األلوسوو  1)
، 1/62،  معوووان  الآووور   ل افوووش األ سوووب 2/274عبيووودغ ،  م وواإ الآووور   ألأووو  3/199

،  ميوكل 5/42،  إعراب الآور   لل حواس 23/696 جام  البيا     تأ ال الآر   للطبرا 
، 382 -22/381،  السفسير ال:سويب للوا ودا 2/769إعراب الآر   لمك  أل أأ  قال  

، 390 -5/389،  المحوورس الوووجيز هأوول عطيووة األندلسوو  4/642 الكيوواا للزم يوورا 
،  مفووواتيح 472 -2/471 البيوووا   ووو  يراووو  إعوووراب الآووور   ألأووو  البركوووا  أووول األن:ووواسا 

،  السبيووووووا   وووووو  إعووووووراب الآوووووور   للعكبوووووورا 693 -30/692الغيوووووو  لف وووووور الوووووودرل الووووووراإا 
،  ال ووام  أل كووام الآوور   للآرقبوو  6/255،  الكسوواب الفراوود للم س وو  الامووحان  2/1248

،  الدس المصوو  للسوميل 319 -10/318أ   يا  األندلس  ،  ال:حر المحيب أل19/51
  . 10/528الحلب  
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وووُما   انُفُطوووُر   )أه تووورى أناوووا لوووم ت ووور علوووت السوووحكير  ووو  قولوووهو  سووووسغ ] (إ ُذا السَّ
د   ووو ال ووو  إذ ه [ إذ لوويع  وو  الفعوول إه  وورا مزاوود  ا وو1اآليووة اهنفطوواسو 

اعسوووداد أاموووزغ الو ووول ألناوووا سووواقطة  ووو   الوووة الو ووول،   وووا   ةعووود ا توووا  
 (1")السأنير
 الحافرة: -33
افنراةن في قوله تعالى:   - ُدوُدونا فني الحا  (2 ) اُقوُلونا أائنن ا لامار 
 إقنقوووا  الحوووا رغ كثيووورغ  ووو   الموووراد ةالحوووا رغو الحالوووة الآديموووة، يع ووو  الحيووواغ."

و (الكيواا)العرب ه تسميز الحميآة م اا عول الم واإ،  األلاور موا  و  كنم 
أ ور  و   قراآه السو  جوا   ياوا  حفر وا، أا ويآاه سج   ن  إلت  ا رته، أا

أل  قدميووه جعلسووا  ياووا أ وورا مثوول  و ياووا ةميوويه  ياووا جعوول أ وور قدميووه  فوورا أا
 فووور،  الحفووور،  ألووواس إلوووت أ    ووو  الطراوووع ةأناوووا  وووا رغ علوووت مع وووت ذا 
ساض  و جوووووإ أ  يكووووو  علووووت الم وووواإ العآلوووو  كآووووولامو عييووووة ساضووووية، أا

عا يوواا،  اآولووو و سجوو  إلووت الحووا رغ، تمثووين لموول كووا   وو   الووة  فاسقاووا،  ووم 
.. إلوت الحوا رغ، جاساوا م ورى المثول. سج  إلياا  صواسو سجو   و  الحوا رغ،  سد

الر ا  للساأع ع د  إعطا  سبع و، أا(ال آد ع د الحا رغ) مل األمثاه قولامو 
(   745) أأو  يا  األندلس   قد ذكر  (3)"  وله إلت األمد المعيل للر ا 

"الحا رغ، قاه م ا دو  اعلة ةمع ت مع م الوجوه الس  قيلف    الحا رغ، قاهو 
لموورد د    وذا   فوور،  المووراد الآبوووس، أاو مفعولووة.  قيوولو علووت ال سوو ، أا

                                                 

 .277 -29/276( السحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالوس 1)
  . 10( سوسغ ال اإعا ، اآلية 2)
،  ان ووورو الكيووواا للزم يووورا 30/70السحراووور  الس ووووار لمحمووود الطوووا ر أووول عالووووس  (3)
4/693- 694  .   
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سلمو الحا رغو ال اس.  قيلو جم   ا رغ ةمع وت أ يا     قبوسنا.  قاه إاد أل أ
أ يووا  نميوو  علووت أقوودام ا  نطووأ أاووا األسض.  قوواه اأوول ع:وواسو  والآوودم، أا

   اأسدا   والحياغ الثانية    أ ه األمر،  تآوه الس اسو ال آد    الحا رغ، أا
 (1)السوم"
 دافق: -34
اُن منم  ُخلنقا  في قوله تعالى:  - نسا ل يانُظرن اإلن افنقٍ *  فا  (2 )ُخلنقا منن م اٍس دا
 اوووواسج ةآوووووغ  سوووورعة  األلوووار أنووووه يآوووواه علووووت نطفووووة الرجوووول. (ُدا  ووووعَ )مع وووت "

  يغة دا ع اسم  اعل مل د ع الآا ر،   و قوه  راع مل اللغوايل.  قاه 
 جعلوووا دا آووا ةمع ووت اسووم المفعوووه  جعلوووا  ،ال ماوووسو ه يسووسعمل د ووع قا وورا

 و أ وول الح وواإ ي علووو  المفعوووه  وواعن، إذا كووا   عوول الفوورا ذلووم موول ال ووادس.
 سووويبواه جعلوووه مووول  وووي  ال سووو  كآوووولامو هأووول  توووامر،   ووو  قراآوووة ال عوووف.

 األ سوول أ  يكووو  اسووم  اعوول  اكووو  د ووع مطووا ه   فسوور دا ووعو أووحا د ووع.

                                                 

، 3/232،  ان رو معوان  الآور   للفورا  10/397حيب ألأ   يا  األندلس  ( ال:حر الم1)
 -24/193،  جووام  البيووا   وو  تأ اوول الآوور   للطبوورا 2/284 م وواإ الآوور   ألأوو  عبيوودغ 

، 90 -5/89،  إعووووراب الآوووور   لل حوووواس 5/278،  معووووان  الآوووور    إعراةووووه للزجوووواج 195
الوووووجيز هأوووول عطيووووة األندلسوووو   ،  المحوووورس178 -23/175 السفسووووير ال:سوووويب للوا وووودا 

،  ال وووام  أل كوووام الآووور   للآرقبووو  31/35،  مفووواتيح الغيووو  لف ووور الووودرل الوووراإا 5/432
،  سِ  المعوووووان  671 -10/670،  الووووودس المصوووووو  للسوووووميل الحلبووووو  197 -19/196

 .15/228ليااب الدرل األلوس  
  .6 -5( سوسغ الطاس ، اآلية 2)
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قد جبر الدرل اإلله   بر  د آه كما جعل الع اج جبر ةمع ت ان بر    قولهو
 (1") أنه سماع 

 غية:ال -35
ماةن في قوله تعالى:  وُ  - ئنٍذ ن اعن ما ياةن  *ُجوَن ياو  ا رااضن ع ينها ثٍة  *لنسا النيا ن ثٍة عا فني جا
ياة   * ا الغن ماُع فنيها  (2 )الا تاس 
ي وووإ أ  تكووو   ووفة لكلمووة علووت مع ووت ال سوو ، أاو ذا  لغووو أ   (هغيووة")

اعوة هغيوة، علت إس اد اللغو إلياوا م واإا،  أ  تكوو   وفة ل ماعوة، أاو جم
 (ه يسومعو   ياوا لغووا  ه تأ يمووا) أ  تكوو  مصودسا كالعاليوة  العاع:وة كآولوهو 

يع و  كوحةا  أحثدها: و  الموراد أاوا سوسة أ جوهو "   (3")[25سوسغ الواقعةو اآلية ]
                                                 

،  ان وووورو الكسوووواب لسوووويبواه 30/262طووووا ر أوووول عالوووووس ( السحراوووور  الس وووووار لمحموووود ال1)
، 24/354،  جووووام  البيووووا   وووو  تأ اوووول الآوووور   3/255،  معووووان  الآوووور   للفوووورا  3/381

،  السفسوير ال:سويب 5/124،  إعراب الآر   لل حاس 5/311 معان  الآر    إعراةه للزجاج 
هأوول عطيووة ،  المحوورس الوووجيز 4/735،  الكيوواا للزم يوورا 409 -23/408للوا وودا 

،  السبيوووا   ووو  إعوووراب 31/119،  مفووواتيح الغيووو  لف ووور الووودرل الوووراإا 5/465األندلسووو  
،  ال ووام  أل كوووام 6/377،  الكسوواب الفراوود للم س وو  الامووحان  2/1281الآوور   للعكبوورا 
،  الوودس المصووو  10/451،  ال:حوور المحوويب ألأوو   يووا  األندلسوو  20/4الآوور   للآرقبوو  
،  اإلتآووا  2/285 البر وا   وو  علووم الآور   للزسكيو  ، 753 -10/752للسوميل الحلبو  

  .  15/308 سِ  المعان  ليااب الدرل األلوس   ،3/129   علوم الآر   للسيوق  
  .   11 -8( سوسغ الغالية، اآلية 2)
، 2/296،  ان ورو م واإ الآور   ألأو  عبيودغ 10/769( الدس المصو  للسميل الحلبو  3)

،  جوووووام  البيوووووا   ووووو  تأ اووووول الآووووور   للطبووووورا 2/577افوووووش األ سوووووب  معوووووان  الآووووور   ل 
، 5/132،  إعووووراب الآوووور   لل حوووواس 5/318،  معووووان  الآوووور    إعراةووووه للزجوووواج 24/386

 السفسووير  ،2/246 أوول ج وو هالمحسسوو   وو  تبيوويل  جوووه لووواذ الآوورا ا   اإليضوواِ ع اووا   
لمحورس الووجيز هأول ،  ا4/743،  الكيواا للزم يورا 269 -23/267ال:سيب للوا دا 

== 
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ه ةاقول  ه إ وم، قالوه  الثثاني: باسانا  كفرا ةا  عوز  جول، قالوه اأول ع:واس. 
المعصووووية، قالووووه الحسوووول.  الرابثثثثع:الووووه م ا وووود. أنووووه اليووووسم، ق الثالثثثثث:قسووووادغ. 
ه يسووم   ياووا  ووال  يحلوو  ةكووحب، قالووه الفوورا .  قوواه الكلبوو و ه  الخثثام :

و ه يسوم   و  كنماووم السثادسيسوم   و  ال  وة  وال  أيمويل أوورغ  ه  واجرغ. 
كلمة ألغو، أل  أ ل ال  وة ه رسكلموو  إه ةالحكموة   مود هللا علوت موا سإقاوم 

 (1")ا م، قاله الفرا  أيضامل ال  يم الد
*** 

                                                                                                                         
== 

،  البيوووا   ووو  يراووو  إعوووراب الآووور   ألأووو  البركوووا  أووول 474 -5/473عطيوووة األندلسووو  
،  الكسواب الفراود للم س و  31/142،  مفواتيح الغيو  لف ور الودرل الوراإا 2/509األن:اسا 
،  سِ  المعان  10/463،  ال:حر المحيب ألأ   يا  األندلس  387 -6/386الامحان  

،  السحراوور  الس وووار لمحموود الطووا ر أوول عالوووس 328 -15/327أللوسوو  ليووااب الوودرل ا
30/299- 300 .  

  .   3/257،  ان رو معان  الآر   للفرا  20/33( ال ام  أل كام الآر   للآرقب  1)
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 خاتمة البحث:
الكلمات التثي جثاست علثى صثيغة اسثم الفاعثل فثي دراسة  هذا البحث تناو 

القثثرآن الكثثريم والتثثي حثثدح فيهثثا تحويثثل داللثثي عنثثد مفسثثري القثثرآن الكثثريم 
، ومعرفة ا سباب التي تقف وراس هثذا في تفسيرها والتعري على اتياهاتهم
وقثثد وذلثثك مثثن خثث   المثثنهج الوصثثفي التحليلثثي،  ،يهثثاالتحويثثل الثثداللي ف

 البحث إلى ميموعة من النتائج، منها:توصل 
فثثي القثثرآن الكثثريم ال  قتصثثر التحويثثل الثثداللي فثثي صثثيغة اسثثم الفاعثثل  أوال:
، وإنمثثا المثثذكورة فثثي كتثثب اللغثثة والنحثثو والصثثريالشثثواهد المعثثدودة علثثى 

هثثو مثثا حثثاو  هثثذا البحثثث و  ،يوجثثد شثثواهد أخثثرى كثيثثرة ذكرهثثا المفسثثرون 
 .ودراسته استقصاسَ واستدرا ه

إبقاس صثيغة اسثم الفاعثل علثى إلى بعو مفسري القرآن الكريم  اتياَ نانيا:
ع وود ت ا لووه لآولووه   (310)  ،  آوود ذكوور الطبوورا بابهثثا فثثي بعثثو المواضثثع

مُ )تعالتو  َّّ  إ هَّ ُمل سَّ   ر   ُم م ل  ُأم  ُم الُيو  :ع  األقواه      كارسه ل (ُه ُعا  
ه  جه لاحه األقواه، أل  كنم هللا تعالت إنما روجوه إلوت  ونهأ، كلمة )عا م(

 لوووم  .األ صوووح األلوووار مووول كووونم مووول نوووزه ألسوووانه، موووا  جووود إلوووت ذلوووم سوووبيل
،  ه أ  ن عوول (معصوووم) وو  مع ووت  (عا ووما)يضووطرنا لوو   إلووت أ  ن عوول 

لحا  و مع اه    الميواوس ، إذ ك ا ن د لحلم    مع ا ا ا(لكل)ةمع ت  (إه)
 .مل كنم العرب م رجا  حيحا

ا صل في صيغة اسم الفاعثل أن تكثون باقيثة علثى بابهثا، وخروجهثا  نالثا:
أو اسثثم المفعثثو  أو النسثثب أو عثثن هثثذا ا صثثل، وداللتهثثا علثثى المصثثدر 

   ون  سباب خاصة، ومن بينها ما يلي:ميرها من المعاني، 
وول  إ    وو  قولووه تعووالتو )لوومو كلمووة )االصووة( ،  مثوواه ذتوجيثثه اإلعثثراب -أ ق 

َّّ  ُاال ُصوةد  وُرغ  ع  وُد  اس  اآلا  ليحسمول أ  يكوو   ،جوا   م صووبة( ُكاُنف  ُلك وم  الودَّ
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انسصوواأاا علووت الحوواه، إ  كانووف  وويغساا علووت ةاأاووا، أاو اسووم  اعوول، أل  
األ وول  وو  الحوواه أ  يكووو  اسووما ميووسآا،  احسموول أ  يكووو  انسصوواأاا علووت 

 .المصدس )المفعوه المطلع(، إ  كانف  يغساا علت يير ةاأاا
، مثثن حيثثث التثثذكير والتِنيثثث خبثثروال مبتثثدأالمخالفثثة الظاهريثثة بثثين ال -ب

را مووول  يووور اللفوووم،  مؤنثوووا مووول  يووور اسوووما موووحكر  بسووودأيكوووو  الم  ذلوووم  ووويل
اسوووما مؤنثوووا مووول  يووور اللفووووم ال بوووور  كوووو  االمع وووت، مثووولو )موووا( اهسووومية،   

،  مثاه ذلومو كلموة )االصوة(  و  قولوه تعوالتو ( اعلة) ت  يغة، عل المع ت
ه  اأُلن ُعوووام  ُاال ُصوووة  لر وووح ك وس ُنا) يحسمووول أ  تكوووو  اسوووم  ،(ُ ُقوووال وا ُموووا   ووو  ة ط وووو   ُ وووح 

)مووا(   وو  تسطوواأع معاووا موول  يوور المع ووت،  احسموول أ  تكووو  لابوورا  اعوول، 
و  ألفوووم السأنيووور أجراووف م ووورى المصووادس السووو  تكوو)مووا(  قووود لابووورا مصوودسا، 

  .رغإا:اسا عل األسما  المحكر 
 مثواه ، ( اعل)را علت  يغة ،  ال بر اسما محكر يكو  المبسدأ اسما مؤنثا  قد

ُرُأت وو  ُعوواق ر  ) )عوواقر(  وو  قولووه تعووالتو كلمووة ذلوومو )عوواقر(و ةمع ووت ذا  ف (ُ ام 
 قوو  علوووت جاووة ال سوو ، أل   علوووف أسووما  الفوواعليل ليوووه علووت  عيلوووة،  ،عآوور
معآووووسغ   و وووو  ووو  المع وووت مفعووووه  أاو ( )عووواقر و لر وووف  اووو  لرافوووةنحوووو

 .،  لو كا  علت الفعل لآيلو عآر   ا  عآيرغ لحلم لم تلحع تا  السأنير
المخالفثثة الظاهريثثة بثثين الصثثفة والموصثثوي مثثن حيثثث اإلدراك وعثثدة  -ج

ُعول  ُ إ ذ  ُقواُه إ أ وُرا   )(    قوله تعالتو  م  اد ،  مثاه ذلمو كلمة )اإلدراك يم  ُسبر  اج 
 إموا علوت ، ذا أمول والو   ةامل إموا علوت مع وت ال سو  أا  (ُ ُحا ُأُلداد  م  اد 

اهتسوواه  اإلسوو اد الم وواإا،  األ وول  م ووا أ لووه  أسوو د مووا للحوواه للمحوول أل  
،  م ه أيضا كلمة )م:صورغ(  و  قولوه األمل  ال وا مل  فا  ذ ا اإلدساك

ُرغد ُ ُجُعل ُ ا  ُيُة ال َّ )تعالتو   (.ُااس  م : ص 
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 و  قورا غ  اسوم الفاعول،  آد تأت  الكلمة ةصيغة اخت ي القراسات القرآنية -د
 هامثووو سفسووور إ ووودا ما ةووواألارى،   ، المصووودس توووأت   ووو  قووورا غ أاووورى ةصووويغة 

م   ُ هُ )كلمووة )اا  ووة(  وو  قولووه تعووالتو و ذلووم وو  ا   وو  ، (تُووُزاه  ُتطَّل وو   ُعُلووت ُاا  ُ ووَة مر 
م   ايانوةُتُزاه  ُتطَّل و   ُعُلوت  ُ هُ )ا غ أارى قرا غ،     قر  و  ا  ، ليحسمول أ  تكوو  (مر 

 ( مصدسا، أ ا  علت الآرا غ األارى.اا  ةكلمة )
رُل ُكُفور  ا )قولوه تعوالتو كلمة )عا  (    ،  مثاه ذلمو المياز -ه ُمُثول  الَّوح 

ووُسدَّ   ة ووه  الوورر اح    وو م  ُكُرُموواَد ال  ُمووال ا  م  أُع  وو َ أ ووُربر ا  َم ُعا    تكووو   أ   حتمثثل(،   ُرووو 
 جعلوووف  (الوووراح)علوووت تآووودررو عا ووو  ساحوووه، أ  عا ووو  الوووراح،  وووم  وووحا 

 حووح ف لسآوودم ذكر ووا.  (،ليوول نووا م)  (روووم موواقر)الصووفة لليوووم م وواإا كآووولامو 
 . (تامر)  (هأل)كعلت ال س ، أاو ذا عصوا  تكو   أ  ويحتمل

 مثوواه ذلوومو  ،علثثة(حثثذي الموصثثوي، وميثثيس الصثثفة علثثى وزن )فا -و
ووُما   )قولووه تعووالتو كلمووة )يا :ووة(  وو   وول  ُيا  ُ:ووَة   وو  السَّ ُ اأُلس ض  إ هَّ   وو   ُ ُمووا م 

ب وويلَ  أناوا علووت ةاأاووا، أاو اسوم  اعوول،   وو   ا:مأحثثده جاووا ،  ياوا،  (ك سُواَب مأ
 فة لمو وا محح ا، أاو موا مول اصولة يا :وة عول ال لوع،  قيولو أاو 

 ،لل آل مل الو فية إلت اهسميةليه  السا   أناا مصدس والثاني:  اد ة يا :ة
،  سكو  الغا :ة ةم زلةو الغي ، كأنه قيولو  موا مول ييو   و  السوما   األسض

ووُفة  و )قولووه تعووالتكلمووة )كالووفة(  وو   م ووه أيضووا  َّّ  ُكال  وول د      ، (ُلووي ُع ُلُاووا م 
ُعس ُاوا ُكا)قولوه تعوالتو كلمة )كاذةوة(  و     ُةوة  ُلوي ُع ل ُوق  كلموة )الطاغيوة(  و  ،   (ذ 

ُيووة  )قولووه تعووالتو  ووود  ُ ووأ   ل ك وا ة الطَّاغ  ووا ُ م  (  وو  قولووه تعووالتو )ةاعيووة ،  كلمووة(ُ ُأمَّ
ول  ُةاع يووةَ ) ووم مر   ُ ُجوواُ    ر ُعووو    )قولووه تعوالتو  (،  كلمووة )ال اقئوة(  وو ُ ُاول  تُووُرى ُلا 

ُله   ُئة   ُ ُمل ُقب  ُتف ُكا   ة ال ُ اق   (.ُ ال م ؤ 
 و مثوواه ذلووم، التعبيثثر عثثن المثثدق أو الثثذة فثثي بعثثو اللهيثثات العرُّيثثة -ز

وووووُيةَ )و تعوووووالت ولوووووهقكلموووووة )ساضوووووية(  ووووو   يُيوووووَة سَّاض    آووووود ذكووووور الفووووورا (،   ووووو  ع 
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تآوووهو  ووحا ليوول نووا م،  سوور كوواتم،  مووا  دا ووع،  أ وول الح وواإ  أو ( 207) 
مودِ أ  لي علونه  اعن،   و مفعوه    األ ل،  ذلومو أناوم رراود    جوه ال

الووحم، ليآولووو  ذلووم ه علووت أ ووا  الفعوول،  لووو كووا   عوون مصوور ا لووم يآوول ذلووم 
ليه، ألنه ه ي وإ أ  تآوه للضاسبو مضر ب،  ه للمضر بو ضاسب ألنه 

 .ه مدِ ليه  ه ذم
،  مثواه اخت ي العلماس في تصني  الفعل المشتق منه صيغة )فاعثل( -ق

ل ووو))دا ووع(  وو  قولووه تعووالتو  كلمووةذلوومو  وواَ  ُدا  ووعَ ا  وول مَّ ، قوواه  راووع مووول (ُع م 
 قواه ال ماووسو ه يسوسعمل د وع  اسم  اعول مول د وع الآا ور،نااو إاللغوايل 

 . جعلوا دا آا ةمع ت اسم المفعوه  جعلوا ذلم مل ال ادس ،قا را
*** 
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 المصادر والمراجع
 –تحآيع محمد أأو الفضل إأرا يم –اإلتآا     علوم الآر   للسيوق  -1

 م. 1974 –الآا رغ –ة المصراة العامة للكسابالايئ
مؤسسة  -تحآيع عبد الحسيل الفسل  -األ وه    ال حو هأل السراج -2

 م.1996 -أير   -الرسالة
داس الكس   –تحآيع عبد الم عم اليل إأرا يم –إعراب الآر   لل حاس -3

 ه.1421 –أير   –العلمية
 -دميع -داس األ كثير -إعراب الآر    بيانه لمحي  الدرل دس اش -4

 . 1415 -أير  
تحآيع  دق  محمد  –ألأت  يا  األندلس     السفسير ال:حر المحيب -5

 ه.1420 -أير   –داس الفكر -جميل
 –تحآيع محمد أأو الفضل إأرا يم -البر ا     علوم الآر   للزسكي  -6

 م.1957 -الآا رغ –مكس:ة داس السرا 
تحآيع  –ر   ألأ  البركا  أل األن:اسا البيا     يرا  إعراب الآ -7

 –الآا رغ –الايئة المصراة العامة للكساب –الدكسوس قه عبد الحميد قه
 م.1980

مكس:ة  –تحآيع عل  محمد ال: ا ا  –السبيا     إعراب الآر   للعكبرا  -8
 أد   تاساع.  –الآا رغ –عيست ال:اأ  الحلب 

 –الداس السونسية لل ير –سالسحرار  الس وار لمحمد الطا ر أل عالو  -9
 م.1984 –تونع
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عمادغ ال:حر  -م موعة مل المحآآيل -السفسير ال:سيب للوا دا -10
  .  1430 -جامعة اإلمام محمد أل سعود اإلسنمية -العلم 

 -تحآيع محمد عوض مرع  -تاحر  اللغة ألأ  م صوس األإ را  -11
 م. 2001 -أير   -داس إ يا  السرا 

 –تحآيع أ مد محمد لاكر –     تأ ال الآر   للطبرا جام  البيا -12
 م.2000 –أير   –مؤسسة الرسالة

تحآيع أ مد البرد ن   إأرا يم  –ال ام  أل كام الآر   للآرقب  -13
 م.1964 –الآا رغ –داس الكس  المصراة –أقفيش

 آآه أدس الدرل قاوج   -الح ة للآرا  الس:عة ألأ  عل  الفاسس  -14
 س وا  م سلفة.  -أير   -دميع -داس المأمو  للسرا  -ت  بيير جوا ا

الايئة المصراة  -تحآيع محمد عل  ال  اس -ال صا   هأل ج   -15
 م.1999 -الآا رغ -العامة للكساب

تحآيع  –الدس المصو     علوم الكساب المك و  للسميل الحلب  -16
 .أد   تاساع –دميع –داس الآلم –الدكسوس أ مد محمد ال را 

سِ  المعان     تفسير الآر   الع يم  الس:  المثان  ليااب الدرل  -17
 -أير   –داس الكس  العلمية -تحآيع عل  عبد ال:اسا عطية –األلوس 
 م.1994

 –تصحيح  تعليع روس   سل عمر -لِر الرض  علت الكالية -18
 .م1996 –أ غاإا  –م يوسا  جامعة قاساونع

تحآيع أ مد  سل مادل ،  -يد السيرا  لِر كساب سيبواه ألأ  سع -19
 م. 2008 -أير   -داس الكس  العلمية - عل  سيد عل 
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داس  –تحآيع الدكسوس إميل أدي  يعآوب –لِر المفصل هأل ي يش -20
 م.2001 –أير   –الكس  العلمية

الصا ب      آه اللغة العربية  مسا لاا  س ل العرب    كنماا  -21
داس الكس   -  ض   واليه أ مد  سل ةس علع عليه  -هأل  اسس

 م.1997 -أير   -العلمية
 -الرااض -أيف األ كاس الد لية لل ير  السوإا  - حيح ال: اسا  -22

 م.1998
 -لا رغ السحوال    الصي  الصرلية للدكسوس محمود سليما  ياقو  -23

 م.1985 -اإلسك دساة -داس المعر ة ال ام ية
تحآيع عبد الرإا   -ة ألأ  م صوس الثعالب  آه اللغة  سر العربي -24

 م. 2002 -أير   -إ يا  السرا  العرب  -المادا
مكس:ة  -تحآيع  لِر عبد السنم محمد  اس    -الكساب لسيبواه -25

 م.1977 -الآا رغ –ال ان  
تحآيع  –الكساب الفراد    إعراب الآر   الم يد للم س   الامحان  -26

 م.  2006 –المدر ة الم وسغ –مكس:ة داس الزما  –محمد ن ام الدرل الفسيح
 ه.1407 –أير   –داس الكساب العرب  –الكياا للزم يرا  -27
 . 1414 -أير   - ادسداس  -اإل راآ  لسا  العرب هأل م  وس -28
 -تحآيع أ مد عبد الغفوس عطاس -ليع    كنم العرب هأل االواه -29

 م.1979 -مكة المكرمة
مكس:ة  -تحآيع محمد  ؤاد سزكيل -   ألأ  عبيدغم اإ الآر  -30

 . 1381 -الآا رغ -ال ان  
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 -المحسس     تبييل  جوه لواذ الآرا ا   اإليضاِ ع اا هأل ج   -31
 -الآا رغ -الم لع األعلت لليئو  اإلسنمية -م موعة مل المحآآيل

 م. 1999
 –ندلس المحرس الوجيز    تفسير الكساب العزاز هأل عطية األ -32

 –أير   –داس الكس  العلمية –تحآيع عبد السنم عبد اليا   محمد
 ه.1422

 -تحآيع  ؤاد عل  م صوس -المز ر    علوم اللغة  أنواعاا للسيوق  -33
 م.1998 -أير   -داس الكس  العلمية

 -المسسآصت    علم السصرات للدكسوس عبد اللطيت محمد ال طي  -34
 م. 2003 -فالكوا -مكس:ة داس العر بة

تحآيع الدكسوس  اتم  الح  –ميكل إعراب الآر   لمك  أل أأ  قال  -35
 ه.1405 –أير   –مؤسسة الرسالة –الضامل

داس  -معان  األأ ية    العربية للدكسوس  اضل  الح السامرا   -36
 م.2007 -األسد  -عما  -عماس

 –د قراعةتحآيع الدكسوسغ  دى محمو  –معان  الآر   ل افش األ سب -37
 م.1990 –الآا رغ –مكس:ة ال ان  

الداس المصراة للسأليت  –م موعة مل المحآآيل -معان  الآر   للفرا  -38
 د   تاساع.أ –الآا رغ – السرجمة

تحآيع الدكسوس عبد ال ليل عبده  –معان  الآر    إعراةه للزجاج -39
 م.1988 –أير   –عالم الكس  –للب 



 

 

1256 

 –أير   –داس إ يا  السرا  العرب  –لدرل الراإا مفاتيح الغي  لف ر ا -40
 ه.1420

تحآيع  ض:ب محمد  -المفردا     يرا  الآر   للراي  األ فاان  -41
 أد   تاساع. -أير   -داس المعر ة -سيد كينن 

الم لع  -تحآيع محمد عبد ال الع عضيمة -المآسض  للمبرد -42
 م.1994 -الآا رغ -األعلت لليئو  اإلسنمية

تحآيع الدكسوس عبد  – مو  الاوامو     لِر جمو  ال وامو  للسويوق  -43
 أد   تاساع. –الآا رغ –المكس:ة السوليمية –الحميد   دا ا 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


