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 هعاني التحويل يف الصيــــغة القرآنيـــــة
 م. ناهــدة غازي علوان

 كلية الرتبية للعلوم الصرفة )ابن اهليثن(، جاهعة بغداد
 ممخص البحث

الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلم عمى سيج األنبياء والسخسميغ سيجنا دمحم الرادق األميغ، وعمى 
آلو الصيبيغ الصاىخيغ، وصحبو األبخار السشتجبيغ، وبعُج؛ فيحه دراسة "معاني التحػيل في الريغة القخآنية" 

ق مشيج وصفي تفديخؼ يعتسج أّمات تيجف أول ما تيجف بيان السفخدة القخآنية في سياقيا السعجد، وف
كتب التفديخ وكتب معاني القخآن وبيانو وإعجازه وفي اختيار مجسػعة مغ اآليات القخآنية التي وقع عمييا 
العسل في الكذف والشطخ والتفديخ، ببل فرل في ىشجسة التػزيع والتقديع، وفي إشار بحث متكامل بشاء 

 معاني إعجاز السفخدة القخآنية وبشائيا الدياقي. في شكمو، عسيق في مزسػنو، وىػ يبحث في
إن التسييَد بيغ السعشى الرخفي لمريغة، ومعانييا الدياقّية يأتي مغ كػن السعشى السرخفي يفيع مغ 
صياغة الكمسة وليأة بشائيا، والسعاني الدياقّية لمريغة ال ُتفيع إاّل في إشار ورودىا في التخكيب أو في 

سيد السعشى الرخفي لمريغة عغ معانييا الدياقية كثخة استعسال الريغة في السعشى سياق بعيشِو. وما ي
األول، فسغ معاني صيغة "تفاعَل" مثبًل في القخآن الكخيع الجاللة عمى السذاركة في أكثخ معانييا نحػ: 

بعيشو نحػ:  تجايغ، ثع تأتي السعاني الدياقية، وىي معان فخعية، وداللتيا سياقّية مخرػصة، بدياق-تبايع
تطاىخ، بسعشى الفعل -تصاول-تخاءػ-تتجافى-تػارػ، الجالة عمى السصاوعة، ونحػه تتجاوز-تعاشى

 الثبلثي السجّخد، ونحػ: تشاسػا، اّثاقمتع، التي جاءت لمتكّمف.
واستعسمت صيغة "استفعل" في السعشى األول لمصمب والدؤال، ومعشى "فاعَل" السذاركة، ومعشى "فّعل" 

وأفعل لمتعجية ومعشى إفعػعل لمسبالغة. كسا تعجدت معاني صيغ األسساء، فغجا البشاء الػاحج  التكثيخ،
اسع -مدتخجمًا لمجاللة عمى أكثخ مغ وضيفة صخفية نحػ: "ُمْفَعل" التي تجل عمى وضيفة: السرجر السيسي

لحجوث لمجاللة عمى اسع السفعػل. وجاءت صيغة "َفِعٌل" الجالة عمى معشى الثبػت وا-اسع السكان-الدمان
الرفة السذّبية تارة وعمى صيغة السبالغة تارة أخخػ. وصيغة "ِفعال" تجّل عمى السرجر وعمى جسع 
التكديخ، وعمى صيغة السبالغة نحػ: صيام مرجر صام وجسع صائع في آن واحج، وقج تجّل عمى السبالغة 
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وعمى الرفة السذّبية أحيانًا، وال يسّيد  السع الفاعل. وصيغة "فاِعل" استعسمت لمجاللة عمى اسع الفاعل،
 ىحه االستعساالت إاّل الدياق والعجول في الريغة.

 فيحه السقّجمة السػجدة التي ُتيّيئ لشا السجال والصخيق لمحجيث في معاني التحػيل في الريغة القخآنية.
 كممات مفتاحية: التحويل، القرآن، المعنى الصرفي.

Abstract 

 The name of God, post prayers to the prophet and bestowed 

upon us, Mohammed, and his pure companions, the purpose of this 

study, the meaning of transposition of Quranic form, is to define the 

meaning of a Quranic vocabulary in its miraculous context in 

accordance with elaborative Quranic books which work has been done 

upon it to discover and elaborate it. In the chapter of division and 

distributions engineering and in the framework of complete research 

based on its form, a deep inherit meaning, seeking the miraculous 

single vocabulary of Quran and its contextual structure. 

 

 التمهيد
 معاني التحويل:

ن ما يّسيد الريغة ومعاني التحػيل فييا ىػ االستعسال والدياق، فشحػ قػلظ: ىحا رجٌل إ
َعْجٌل، يخاد مشيا: عادٌل، فحّػلت الريغة مغ اسع الفاعل إلى صيغة السرجر، "َعْجل" 

 َّ(َفُيَػ ِفي ِعيَذٍة َراِضَيةٍ )لمسبالغة. واستعسل اسع الفاعل مكان اسع السفعػل في قػلو تعالى: 
، ومجازىا: مخضّية. قال الفّخاء: ))فييا الخضا، والعخب تقػل: ىحا ليل نائع، وسّخ ٕٔقة/الحا

، فسعشى العيذة ذات رضى، (ٔ) األصل(( فاعبًل وىػ مفعػل في كاتع، وماء دافق، فيجعمػنو
وقج وصفت بأنيا راضية مخضّية في جّشة عالية لسا فييا مغ اإلجبلل والتعطيع، وفييا 

 .(ٕ)الّرفاء والّشعيع، يخضاىا صاحبيا الحؼ فييا مكيع
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واستعسل اسع السفعػل مػضع اسع الفاعل في قػلو تعالى )َوِإَذا َقَخْأَت اْلُقْخآَن َجَعْمَشا 
ْدُتػًرا( اإل . ومجازه: ساتخًا، فقػلو ٘ٗسخاء/َبْيَشَظ َوَبْيَغ الَِّحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَن ِباآْلِخَخِة ِحَجاًبا مَّ

 . (ٖ)"مدتػرًا" يخاد بو اسع الفاعل أو أّنو ذو ستخ، فيػ حجاب مدتػٌر ال ُيخػ 
ْغ ِعْمِسِو(  وحزخ السرجر في مػضع اسع السفعػل في قػلو تعالى: )َواَل ُيِحيُصػَن ِبَذْيٍء مِّ

سبحانو معمػماتِو، كالخمق . ومجازه: مغ معمػمِو، فقػلو "ِمغ عمسِو" أراد بو ٕ٘٘البقخة/ 
بسعشى: مخمػق. قال الثعالبي: ))أؼ مغ معمػماتِو، ألّن عمع هللا تعالى ال معمػم ألحٍج إاّل ما 

 .(ٗ) شاء هللا أن يعمسو((
وخخج اسع الفاعل عغ بابو ومجيئو وصفًا لدمان الفعل أو مكانو نحػ قػلو تعالى: )ِفي َيْػٍم 

عاصف اّلخيح؛ وألّن عرػف ريحو يكػن فيو. قال الفّخاء: . والسعشى: َٛٔعاِصٍف( إبخاليع/
. فػصف اليػم  (٘) ))جعل العرػف تابعًا لميػم في إعخابو؛ وإّنسا العرػف لمخيح((

 بالعرػف، وىػ مغ صفة الخيح بالحكيقة لسا كانت في اليػم، زمغ ىبػبيا.
َحا  . قػلو: ٕٙٔاْلَبَمَج آِمًشا( البقخة/ومغ خخوج اسع الفاعل عغ بابو قػلو تعالى: )َربِّ اْجَعْل ىََٰ

)آمشًا(، مجازه: مأمػن فيو أىمُو. أراد السبالغة في جعمو بمجًا كامبًل في األمغ معمػما 
 .(ٙ)االتراف باألمغ مذيػرًا بو، بمجًا آمشًا ألىمو عمى الحكيقة

َبْل َمْكُخ  وخخج اسع السفعػل عغ بابو ومجيئو وصفًا لدمان الفعل أو مكانو في قػلو تعالى: )
. والسعشى: َمكخكع في الّميل والّشيار. فححف السزاف إليو، وأضاف ٖٖالمَّْيِل َوالشََّياِر( سبأ/ 

السكخ إلى الميل اتداعا ألّنو فيو، وقج دّلت عمى االستسخار واّلجوام، فيػ مكٌخ كائغ في الميل 
زاف إليو، وأقيع مقامو والشيار. قال اآللػسي: ))مكخكع بشا في الميل والشيار، فححف الس

. وقج أريج مغ ىحا (ٚ) الطخف اتداعا، أو جعل الميل والشيار ماكخيغ عمى اإلسشاد السجازؼ((
 الخخوج مغ االتداُع والسبالغة.

ويّقخر مجسػعُة مغ عمسائشا األوائل مشيع ابغ درستػيو وابغ جّشي، والدمخذخؼ وابغ األثيخ 
السبشى وعبلقتو بديادة السعشى، فيع يقخّرون ويؤمشػن ورضي الّجيغ االستخاباذؼ مبجأ زيادة 
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بسبجأ الفخوق المغػّية بيغ الريغ. فإنَّ تكثيخ المفع يتبعو تكثيخ السعشى، وقّػة المفع لقّػة 
 السعشى.

وأنَت تخػ أّن َغَمق بخبلف َغمََّق، وَنَدل غيخ َأنَدل. وأّن استعسال "ُفّعال" في معشى "َفِعيل" 
اء، لتكثيخ: جسيل ووضيء. والديادة لتقخيخ السعشى صفة تفيج تكثيخ ا لرفة نحػ: ُجّسال وُوضَّ

وتػكيجه في نحػ: َأَقْمُت البيع وِقمُتو. والعجول بيا لغخض السبالغة مغ صيغة أقّل إلى صيغة 
أكثخ في السبشى. وأنت تجج تغّيخ السعشى بتغيخ السبشى إلفادة التكثيخ أو التػكيج أو السبالغة 

تقّصع، وفي تذجيج الم الفعل نحػ: اْفَعّل -قصَّع-العيغ نحػ فّعل وتفّعل: َقَصعفي تذجيج 
. وفي زيادة تاء االفتعال نحػ قػلو تعالى: )َلَيا َما  واْفَعاّل في: ازراّق واخزاّر وَأزرقَّ واْصفخَّ

، وخّز . إذ خّز الخيخ بالكدب دون السبالغةَٕٙٛكَدَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَدَبْت( البقخة/ 
. ونحػ: قَجر واقتَجر. وىحا (ٛ)االكتداب بالذّخ ألن فيو تكمفة ومبالغة في انجحاب الشفذ إليو

 .(ٜ)ما أشار إليو ابغ جّشي في باب قّػة المفع لقّػة السعشى
ومغ تكثيخ السبشى لمسبالغة تكخيخ العيغ وزيادة الػاو في "افعػعل" نحػ: َخُذَغ واخذػشغ، 

-ُأفعلَ -فاعلَ -وتكثيخ السبشى لتأكيج السعشى ما تججه في صيغة "تفاعلوأعذب واعذػشب. 
استفعل"، فقج تأتي ىحه الريغ بسعشى السجّخد أحيانًا أو لئلغشاء عشو نحػ: تعالى -انفعل

وعبل، وتثاوب تغشي عغ ثػب. وجاوزُت الذيء وُجدتو، وقػليع: أحدنتو وحدنتو، وقػليع: 
يغ إذا جاءت في مػضع السجّخد فإّنيا إن عجمت الجاللة انصفأت الشار وشِفَئْت. وىحه الر

 عمى تكثيخ معشاه أو السبالغة فيو فإّنيا ال تشعجم الجاللة عمى تأكيجه.
فاأللفاظ ال تخاد ألنفديا وإنسا ُتخاد لُتجعل أدّلة عمى السعاني. وأنَّ تغّيخ السعشى يتبعو تغّيخ 

ة، "َفعيل" إذا أريج السبالغة فييا صارت إلى السبشى. وأنت تبلحع أبشية األسساء كحلظ فالرف
. وصيغة "فاِعل" نحػ: قادٌرـ إذا أرادوا (ٓٔ)ُفّعال نحػ: َعِخيس وُعّخاض وعجيب وُعجًّاب

السبالغة فييا قالػا: ُمْقتجر، بديادة مبشاىا. وإذا تخادفت الريغ في الجاللة عمى الحجث فإّنيا 
لسبالغة فيو بقجر اختبلفيا في مبانييا نحػ: بيان تختمف وتتفاوت في كيفّية الجاللة عميو وا
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وتبيان. فإنَّ التبيان أبمغ مغ البيان؛ ألّنو بيان مع دليل وبخىان. فيػ جاٍر عمى األصل مغ 
 زيادة السبشى لديادة السعشى.

وتّعجد صيغ السبالغة وتفاوتيا في الجاللة عمى وصف الفاعل والسبالغة فيو في الكسّية والكيفّية 
ِفّعيل((. فقػلظ: ُفّعاٌل فيي -َفعيل-َفِعلٌ -فاعػل-َفُعػل-ِمْفِعل-ِمْفعيل-ِمْفعال-))َفّعالفي: 

لمسبالغة في الحخفة مثل: الّشجار والخّياط والكّحاب. وِمْفعال "اسع اآللة" مدتعارة مغ الرفة 
يل مدتعارة مغ صفة السػلع بالذيء نحػ: ِسّكيخ وشِ  ّخيب السذبية الجالة عمى الثبػت. وِفعِّ

 وِصّجيق.
وتجج التعّجد عمى السعشى الػاحج في الريغ أحيانًا في اجتساع الرفة السذبية "َفُعػل وَفِعيل" 
نحػ: َخُدػف وخِديف وضُشػن وضشيغ. وتعاقب "َفعيٌل وَفِعٌل" نحػ: َخريٌع وَخِرٌع وعجيع 

ٌر. واجتساع " فاِعل وفِعيل" وَعِجٌم. والسداوقة في "فاِعٌل وفِعٌل" نحػ: ناِخٌخ وَنِخٌخ وحاِذٌر وححِ 
. ٕٙنحػ: َبخاء الحجازّية وَبخؼء التسيسّية في قػلِو تعالى: )ِإنَِّشي َبَخاٌء مِّسَّا َتْعُبُجوَن( الدخخف/

فالسرجر "َبخاٌء" جخػ صفة عمى الػاحج واألثشيغ والجسع والسّحكخ والسؤنث، وفيو معشى 
  .(ٔٔ)السبالغة ومعشى اسع الفاعل "بخؼء"

اب وُكَبار وُكّبار. قال تعالى: )َوَمَكُخوْا َمْكًخا ُكبَّاًرا(وتباد  َّل "ُفَعال وُفعَّال" نحػ: ُعجاب وُعجَّ
 .(ٕٔ). فيػ بشاء مبالغة في الكبيخ في الغاية والكثخة وبالتخفيف بشاء مبالغة لمكبيخٕٕنػح/ 

غاتيع، وإلى التصػر وىحا التعّجد عمى السعشى الػاحج مخجعو إلى اختبلف الكبائل العخبّية في ل
الرػتي لمريغ بسعسػل ضاىختي: انتقال الشبخ بإشالة الرائت أو تقريخه، وضاىخة تعاقب 
حخفي الميغ الػاو والياء، واجتساعيسا ردفيغ، وىحا التعاقب يعػد إلى كثخة االستعسال وانتقال 

 الشبخ باشالة بعس الرػائت وتقريخ بعزيا.
ريغ وبشاء الكمسة العخبّية، فإنَّ الرػامت "الحخوف" ىي ولػحع أىسّية الحخكة في تكّػن ال

العشرخ الثابت فييا، وأنَّ الحخكات تسّثُل عشرخًا متغّيخًا تبعًا لكّل كمسة. فالحخكة تػّضف 
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الرػامت في أداء السعاني السخادة لمستكمع، وأنت تبلحع التحّػل الجاخمي في الريغ الجالة 
 َعِميع.-عالع-أْعَمع-ِعْمع-ُعِمعَ -عَ َعمُ -عمى السعاني في قػلظ: َعِمعَ 

ُقِخئت  ٕوتجج صيغة السرجر: َفَعبلن، نحػ: َشَشئآن في قػلو تعالى: )َشَشئآُن َقْػٍم( السائجة/
نحػ: َعْصَذان وَغْزبان.  (ٖٔ)"َشْشئآن" بدكػن الشػن صفة مذّبية باسع الفاعل زنة "َفْعبلن"

البغس أو شّجتو، ويجػز أن تكػن فاعل قال اآللػسي: ))مرجر عمى وزن َفَعبلن، بسعشى 
 .(ٗٔ) بسعشى ببغزكع قػمًا، وإن كان وصفًا فيػ بسعشى بغيس((

وصيغة السرجر "ُفُعػل" وقج قخئت صيغة السبالغة "َفُعػل" في قػلو تعالى: )َتْػَبًة َنُرػًحا( 
ػحًا إلرادة بزّع الّشػن والّراد وىػ مرجٌر مغ َنَرح ُنْرحَا وُنُر  (٘ٔ)"ُنُرػحًا" ،ٛالتحخيع/

، كسا ُقخغ "َشَشئآن" السرجر السديج باأللف والشػن لمسبالغة وإثبات (ٙٔ)السبالغة في الحجث
 السعشى: )َشْشئان( صفة مذّبية باسع الفاعل.

ويدتعسل السرجر مجازًا في اسع الفاعل والسفعػل وصيغ السبالغة واسع الدمان والسكان والّسخة 
َعْجٌل. إلرادة عادل وذو عجل وُمْعَجل. ويأتي السرجر حااًل أو نعتًا والييأة كسا في قػلظ: زيٌج 

 ٖٓأو خبخًا عمى سبيل السبالغة في الػصف نحػ قػلو تعالى: )َأْصَبَح َماُؤُكْع َغْػًرا( السمظ/
فقػلو "غػرًا" بسعشى الفاعل لمسبالغة في الػصف. قال القخشبّي: ))الغػر: الغائخ؛ وصف 

وقػلو تعالى: )ُقْل َأْنِفُقػا َشْػًعا َأْو  .(ٚٔ) ا تقػل: رجل عجل ورضا((بالسرجر لمسبالغة كس
، عمى إرادة: شائعيغ أو مكخىيغ. قال ابغ عادل: ))مرجران في مػضع َٖ٘كْخًىا( التػبة/ 

( (ٛٔ)الحال، أؼ: شائعيغ أو كارىيغ(( . وجاء قػلو عّد وجّل: )َفَتَعاَلى َّللاَُّ اْلَسِمُظ اْلَحقُّ
ى إرادة: الُسِحّق عمى سبيل السجاز والسبالغة، قال الّشدفي: ))السِحّق في ، عمٗٔٔشو/

، ٙ. وورد السذتق وإرادة السرجر في قػلو تعالى: )ِبَأيِّيُكُع اْلَسْفُتػُن( القمع/(ٜٔ) األلػلّية((
وإرادة: الفتشة عمى سبيل السبالغة في الريغة، فيػ مرجر عمى وزن السفعػل. قال ابغ 

، كسا وردت السبالغة في يخجعػن ويخادعػن وكدبت واكتدبت (ٕٓ) كع الفتشة((عصّية: ))بأيّ 
في سػرة البقخة، وعجيب وُعَجاب، وًكبار وُكبَّار، فإن ُعَجاب أبمغ مغ عجيب واألبمغ أن 
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اب بالديادة. وإذا أردنا السبالغة في زيًج عالع قمشا: ىػ عبّلم ومعبلم وعبّلمة ونقػل  تقػل: ُعجَّ
األعمع، وىػ عميع. أو نقػل: ىػ ِعْمٌع. عمى سبيل اإلسشاد السجازؼ الحؼ يفيج  أيزًا: زيجُ 

 السبالغة في الريغة والتخكيب.
ون" عمى الفعل الساضي "كفخوا" في قػلو  ومغ التحػيل واالنتقال عصف الفعل السزارع "َيرجُّ

وَن َعغ َسِبيِل َّللاَِّ( ال ج مدتسخ مشيع دائع ال ٕ٘حج/تعالى: )ِإنَّ الَِّحيَغ َكَفُخوا َوَيُرجُّ . فالرَّ
يمحع فيو زمان معّيغ. قال أبػ الدعػد: )ليذ مخادًا بو حااًل وال استكبااًل؛ وإّنسا ىػ استسخار 

. وقج ُعِجل إليو عغ عصف الساضي "وصّجوا" (ٕٔ) الرّج، ولحلظ حدغ عصفو عمى الساضي((
ج، فإّنو متججّد عمى مّخ األوقات تشبييًا عمى أّن كفخىع ثابت مدتسخ غيخ متججّد بخبلف الّر 

 والداعات.
ػِر َفَفِدَع َمغ  وعصف الساضي "فدع" عمى السزارع "ُيْشَفخ" في قػلو تعالى: )َوَيْػَم ُيشَفُخ ِفي الرُّ

َساَواِت َوَمغ ِفي اأْلَْرِض( الّشسل/ ، قال ابغ عادل: ))لع يقل: فيفدع لتحققو وثبػتو، ِٚٛفي الدَّ
. فيحا العجول والتحػيل (ٕٕ) ؛ ألّن الفعل الساضي يجّل عمى وجػد الفعل((وإّنو كائغ ال محالة

 لئلشعار بتحقق الفدع، وإّنو كائغ ال محالة مقصػعًا بو.
وقج يختبط معشى الريغة بسعشى الدياق، إذ جاءت صيغة الفعل الجالة عمى السذاركة في 

، قال الخازن: ))قال ٖٓ( التػبة/سياق ليذ فيو مذاركة، وذلظ في قػلو تعالى: )َقاَتَمُيُع َّللاَُّ 
. معشاه: قتميع هللُا. ونحػ قػلو تعالى: )ُيَخاِدُعػَن َّللاََّ َوالَِّحيَغ آَمُشػا( (ٖٕ) ابغ جخيج: قتميع هللُا((

، أؼ يطيخون غيخ ما في نفػسيع في إضيار اإلسبلم وابصانيع الكفخ، فريغة ٜالبقخة/
عاقبُت المّز. قال الشدفي: ))وىحا السثال يقع كثيخًا  )فاًعل( جاءت لغيخ اثشيغ، كسا لػ قمت:

. والخجاع خبلف الحؼ في قمب السشافق مغ (ٕٗ) لغيخ اثشيغ نحػ قػلظ: عاقبت المز..((
 الذظ والتكحيب.

، إذ وصفت التػبة ٛووردت صفة "َفعػل" بغيخ تاء في قػلو تعالى: )َتْػَبًة نَُّرػًحا( التحخيع/
ػ وصف التائبيغ بأن يشرحػا بالتػبة أنفديع فيأتػا عمى شخيقيا. عمى اإلسشاد السجازؼ، وى
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وقج ححفت التاء ألّنيا مغ الرفات التي يدتػؼ فييا السحكخ والسؤنث، وقج بشت العخب َفُعػاًل 
 .(ٕ٘)بغيخ ىاء نحػ: امخأة ولػد، وكدػب، وخجوم، وودود

َحتَّى َمْصَمِع اْلَفْجِخ( وذكخ األخفر بشاء السرجر عمى صيغة "َمْفَعل" في قػلو تعالى: )
. يخيج: الصمػع. ومغ ذلظ السخَخج والَسْقَتل. قال األخفر: ))يخيج الصمػع، والسرجر ٘القجر/

. فالسرجر بفتح البلم. ومغ قال بكدخ البلم فيػ اسع (ٕٙ) ىاىشا ال يبشى إاّل عمى َمْفَعل((
ندَ  ( الكيامة/لػقت الصمػع أو لسكان الصمػع. وقال تعالى: )َيُقػُل اإْلِ ، ٓٔاُن َيْػَمِئٍح َأْيَغ اْلَسَفخُّ

يخيج: أيغ الِفخار. قال األخفر: ))ألّن كل مرجر يبشى ىحا البشاء، فإّنسا يجعل "َمْفَعبل"، وإذا 
أراد السكان قال: السِفخ. وقج قخئت: أيغ السِفخ؛ ألّن كل ما كان فعمو عمى يفعل كان السفعل 

سكان قال: السِفخ، كسا قالػا: السبيت حيغ أرادوا السكان؛ إلّنيا . فإذا أراد ال(ٕٚ) مشو مكدػرًا((
مغ باَت يبيُت. وإذا كان يفَعل مفتػحا مغ ذوات الياء والػاو مثل: يخاف ويياب فاالسع 

 والسرجر مشو مفتػحان مثل السَخاف والسَياب وكحلظ السَقام.
. ٖٚ)إنسا الشَِّديُء( التػبة/وذكخ عمساؤنا صيغة "فعيل" بسعشى "َمْفُعػل" في قػلو تعالى: 

بسعشى التأخيخ، والشديء مرجر َندأه إذا أّخخه، وىػ مذتق مغ ندأت الذيء، فيػ مشدػٌء، 
. (ٕٛ)ومثمو قِتيل ومقتػل، ولعيغ وممعػن. ويكػن السعشى: إّنسا الذيخ السؤخخ زيادة في الكفخ

سل عمى ذلظ؛ كأنَّ معشاه وقال الصػسي: ))وال يجػز أن يكػن "فعيبل" بسعشى مفعػل؛ ألّنو ح
إّنسا السؤخخ زيادة في الكفخ. والسؤخخ الذيخ، وليذ الذيخ نفدو بديادة في الكفخ، وإّنسا 

 .(ٜٕ) الديادة في الكفخ تأخيخ حخمة الذيخ إلى شيخ آخخ ليدت لو تمظ الحخمة((
ُقُمػَبُيْع َقاِسَيًة( وقخأ حسدة والكدائي )قدّية( عمى زنة )فعيمة( مغ قػلو تعالى: )َوَجَعْمَشا 

. زنة اسع الفاعل مغ قدا يقدػ، ويخاد مشيا أّن قمػبيع يخالصيا نفاق بعيجة عغ ٖٔالسائجة/
اإليسان. وقدّية بسعشى قاسية مثل زكّية وزاكية، إاّل إّن فعيمة أبمغ مغ فاعمة، وقج دّلت 

بالغة في القدػة، قال . ودّلت فعيمة عمى الس(ٖٓ)الريغة ىشا عمى الثبػت والجوام واالستسخار
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الصػسي: ))ومعشى قاسية أؼ يابدة. يقال لمخحيع: لّيغ القمب، ولغيخ الخحيع: قاسي القمب. 
 .(ٖٔ) ويقال قدا يقدػ قدػة وقدّية أّشج مبالغة. وقاسية أعخف وأكثخ في االستعسال((
ًعا َأْبَراُرُىْع( ا ، وىي ٚلقسخ/ووردت صيغة "ُفّعل" وىي جسع تكديخ في قػلو تعالى: )ُخذَّ

مػافقة لسا بعجىا مغ قػلو )أبرارىع( ومػافقة لمزسيخ الحؼ ىػ صاحب الحال في يخخجػن. 
وقخأ ابغ كثيخ ونافع )خاشعًا(، ألنيا صفة مقّجمة فأجخاىا مجخػ الفعل، نطيخىا: )َخاِشَعًة 

عا( فيي جسع خاشع. ومغ قخأ )خاشعًا( فيي َٖٗأْبَراُرُىْع( القمع/ عمى التػحيج . فسغ قخأ )ُخذَّ
واالفخاد. وَمْغ قخأ )خاشعة( عمى التأنيث، فالرفة الستقجمة عمى الجساعة يجػز فييا التحكيخ 

 .(ٕٖ)والتأنيث وجسع التكديخ
واستعسمت صيغة "ِفعمة" وىي جسع لمقّمة، وصيغة "ِفْعبلن" وىي جسع لمكثخة في قخاءة أىل 

إذ قخأوا بريغة جسع الكثخة مخاعاة  .(ٖٖ)ٕٙالكػفة لقػلو تعالى: )َوَقاَل ِلِفْتَياِنِو( يػسف/
السأمػريغ. وقخأ أىل السجيشة بريغ جسع القّمة مخاعاة الستأوليغ، وىسا لغتان، مثل: الربية 
والربيان. ويخاد بالفتية والفتيان في اآلية السساليظ. فسغ قخأ عمى جسع الكثخة نطخ إلى 

زي السقابمة، وعمى القخاءة األخخػ يدتعار الخحال وفيو جسع الكثخة ومقابمة الجسع بالجسع تقت
أحج الجسعيغ لآلخخ. ومغ قخأ عمى القّمة، وذلظ ألّن فتية عشج العخب ألقل العجد، وأمخ 

 .(ٖٗ)بالقميل بأن يجعمػا البزاعة في الخحال أشبو
ومغ التشّػع في الجاللة وردة صيغة "ُمْفَعل" وىي صالحة لكي تكػن اسع مفعػل مغ الفعل 

. وصالحة، ألن تكػن ٜٕقػلو تعالى: )َوُقْل َربِّ َأْنِدْلِشي ُمْشَداًل ُمَباَرًكا( السؤمشػن/أندل في 
مرجرًا مشو، واسع مكان أيزًا. قال أبػ حّيان: ))قخأ الجسيػر "ُمْشَداًل" بزع السيع وفتح الداؼ، 

ّزل وأبػ حيػة فجاز أن يكػن مرجرًا ومكانًا. أؼ: إندااًل أو مػضع إندال. وقخأ أبػ بكخ والسف
 .(ٖ٘) وابغ أبي عبمة وأبان: بفتح السيع وكدخ الداؼ، أؼ: مكان ندول((
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وجاءت صيغة "فعيل" بسعشى "فاعل" في االستعسال القخآني في قػلو تعالى: )َونـدْعَشا ِمْغ ُكلِّ 
يًجا( السّجثخ/ ، بسعشى شاىجًا، وقػلو تعالى: )ِإنَُّو َكاَن آِلَياِتَشا َعشِ ٘ٚقرز/ الُأمٍَّة َشِييًجا( 

 ، وإرادة معشى معانج.ٙٔ
واستعسل القخآن الكخيع الفعل الستجّجد "يبكػن" وأعخض عغ اسع الفاعل في قػلو تعالى: 

، ليبّيغ صػرة ما ىع عميو وقت السجيء مغ أخحىع ٙٔيػسف/ )َوَجاُءوا َأَباُىْع ِعَذاًء َيْبُكػَن(
خُّ اإلعخاض عغ اسع الفاعل عغ صخيح في البكاء وتججيجىع لو شيئًا بعج شيء، وىحا ىػ س

الفعل. أؼ جاءوا باكيغ أو متباكيغ؛ ألّنيع لع يبكػا حكيقة. قال أبػ حّيان: ))قال األعسر: ال 
ُق باٍك بعج إخػة يػسف((  .(ٖٙ) ُيرجَّ

وعجل الشز القخآني بريغة األمخ عغ المفع بريغة السزي في قػلو تعالى: )َقاَل ِإنِّي ُأْشِيُج 
ا ُتْذِخُكػَن( ىػد/َّللاََّ وَ  ، فقال )واشيجوا( بريغة األمخ، ولع يأِت ٗ٘اْشَيُجوا َأنِّي َبِخؼٌء مِّسَّ

بالسزارع وعصفو عمى األول مغ أجل التيّكع واالستيانة، والدّياق يقتزي )وأشيجكع( 
بريغة السزارع إاّل أّنو عجل عغ األصل ليحه السشاسبة. قال الشدفي: ))واشيجوا أنتع أيزًا 

ي بخؼء مغ ذلظ وجيء بو عمى لفع األمخ بالذيادة كسا يقػل الخجل لسغ يبذ الثخػ بيشو أنّ 
 .(ٖٚ) وبيشو أشيج عمى أّني ال أحّبظ تيّكسا بو واستيانة بحالو((

وآثخ الشز القخآني استعسال اسع الفاعل )سارقيغ( في قػلو تعالى: )َما ِجْئَشا ِلُشْفِدَج ِفي 
، آثخه عمى الفعل )لشدخق( وذلظ لمجاللة عمى انتدابيع ِٖٚقيَغ( يػسف/اأَلْرِض َوَما ُكشَّا َسارِ 

إلى ىحه الرفة، صفة الدخقة وعصفيا عمى الريغة الفعمية في قػلو )لشفدج(. قال ابغ 
عاشػر: ))إّنيع نفػا عغ أنفديع االتراف بالدخقة بأبمغ مّسا نفػا بو اإلفداد عشيع، وذلظ 

ػا: وما جئشا لشدخق ألّن الدخقة وصف ُيَتعّيخ بو، وأما بشفي الكػن سارقيغ دون أن يقػل
اإلفداد الحؼ نفػه، أؼ التجّدذ فيػ مّسا يقرجه العجّو عمى عجّوه فبل يكػن عارًا، ولكشو 

 .(ٖٛ) اعتجاد في نطخ العجّو((
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ِباْلَػِصيِج( وآثخ استعسال صيغة الفاعل )باسط( في قػلو تعالى: )َوَكْمُبُيْع َباِسٌط ِذَراَعْيِو 
، آثخىا عمى صيغة الفعل )بدط( وذلظ لئلشعار بثبػت ىحه الرفة ٛٔالكيف/

، ٖٖ. وحزخت ىحه الريغة في قػلو تعالى: )ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَظ َغجًا( الكيف/ (ٜٖ)واستقخارىا
 فريغة )فاعل( دّلت عمى الثبػت، وأّن الفعل حاصل ال محالة. ومثميا قػلو: )ِإنِّي َجاِعٌل ِفي

، ولع تكغ بالريغة الفعمّية )اجعل( مثبل؛ ألّن األمخ حاصل ال ٖٓاأْلَْرِض َخِميَفًة( البقخة/
 .(ٓٗ)محالة

ومغ السصابقة في األخبار السدتقبمة وردت صيغة الفعل "يكحبػن" في قػلو تعالى: )َبِل الَِّحيَغ 
ألّن الػعيج كّمو السحكػر  ، ولع يأِت بالسرجر )في تكحيب( ،َٕٕكَفُخوا ُيَكحُِّبػَن( االنذقاق/ 

قبل اآلية لع يقع َبْعُج وىع مكّحبػن بجسيعو، فكان المفع عمى االستكبال بالفعل ليصابق 
األخبار السدتقبمة. وتجّجد التكحيب مع السزارع واستسخاره عشادًا مشيع، واإلخبار عشيع بأّنيع 

السزارع الحؼ يدتخوح مشو يكّحبػن مدتعسل في التعجيب واإلنكار، فمحلظ عّبخ عشو بالفعل 
 استحزار الحالة ىحه إثبات تججد التكحيب.

واستعسل الشز القخآني صيغة الشكخة )ُرُسل( ولع تدتعسل صيغة السعخفة في قػلو تعالى: 
، وذلظ لسا في التشكيخ مغ الجاللة عمى ٗ)َوِإْن ُيَكحُِّبػَك َفَقْج ُكحَِّبْت ُرُسل ِمْغ َقْبِمَظ( فاشخ/

الخسل وتكثيخىع زيادة عمى جانب صفة الخسالة وتشػع آياتيع. قال الدجاج:  تعطيع أولئظ
قال ف نرخىع، أّنو وأعمسو قبمو، مغ رسل كّحبت قج اّنو هللا أعمسو" ملسو هيلع هللا ىلص))ىحا تأّسٍ لمّشبّي "

 .(ٔٗ) ((ٕٗجّل وعّد: )َفَرَبُخوا َعَمىَٰ َما ُكحُِّبػا َوُأوُذوا َحتَّىَٰ َأَتاُىْع َنْرُخَنا( األنعام/
، ٜٚٔنّكخت )حياة( في قػلو تعالى: )َوَلُكْع ِفي اْلِقَراِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأَلْلَباِب( البقخة/ و 

لتعطيع شأنيا وتػسيع مفيػميا، فالقاتل الستعّسج إذا قتل، قراصو حياة لمسجتسع بخدع َمْغ 
ديخ. قال يفكخ في سفظ دماء غيخه، وفيو رّد لبعس حقػق القتيل بالمفع اليديخ والسعشى الغ

أبػ حّيان: ))الحياة التي في القراص ىي: إّن اإلندان إذا عمع أّنو إذا َقَتل ُقِتل، أمدظ عغ 
القتل، فكان ذلظ حياة لو، والحؼ امتشع مغ قتمو، فسذخوعّية القراص مرمحة عامة، وإبقاء 
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و القاتل والعفػ عشو مرمحة خاصة بو، فتقّجم السرمحة العامة لتعحر الجسع بيشيسا. أ
 .(ٕٗ) السعشى: ولكع في شخع القراص حياة((

ب" في قػلو تعالى: )َوُكحَِّب ُمػَسىَٰ َفَأْمَمْيُت ِلْمَكاِفِخيَغ(  وُغّيخ الشطُع وُبشي الفعل لمسجيػل "ُكحِّ
وىع –لع يكّحبػه؛ وإّنسا كّحبو فخعػن و قػمو  -بشي إسخائيل–، ذلظ ألّن قػم مػسى ٗٗحج/ال

، وكانت آياتو أششع وأعطع، فإّن ذلظ مع وضػح آيات مػسى وبخاىيشو ومعجداتو ُكحِّب -الكبط
كحلظ، فحّق عمييع وعيج هللا سبحانو وعقابو. قال القخشبّي: ))ىحا تدمية لمّشبّي صمى هللا عميو 
وآلو وسمع وتعدية؛ أؼ كان قبمظ أنبياء ُكّحبػا فربخوا إلى أن أىمظ هللا السكحبيغ، فاقتج بيع 

 .(ٖٗ) واصبخ((
وحزخت صيغة السبشي لمسجيػل "ُقِتل" إلرادة الجعاء والتيجيج باليبلك في قػلو تعالى: )ُقِتَل 

يِغ، َيْػَم ُىْع َعَمى الشَّاِر ُيْفَتُشػَن(اْلَخخَّاُصػَن، الَِّحيَغ ُىْع ِفي َغْسَخٍة َساُىػَن، َيْدَأُلػَن   َأيَّاَن َيْػُم الجِّ
، فيػ دعاء عمى أصحاب القػل السختمف كسا تقػل: قاتمظ هللا. ومعشاه: ٖٔ-ّٓٔحاريات/ال

ُلِعَغ. وىػ تحقيخ وإذالل ليع، وتيجيج باليبلك عمى أصحاب القػل السختمف؛ ألّن السقرػد 
أجخؼ مجخػ المعغ والتحقيخ، وىحا مغ بجيع اإلعجاز. والفعل ىشا بقتميع أّن هللا ييمكيع، ثع 

في مػضع مجاز؛ ألّنو بسعشى أبعجه هللُا وأذلو، وقيل قيخه وغمبو. والدياق لػصف أكثخ مغ 
في األرض بأّنيع كاذبػن. فالخخص ما كان غيخ عمع. قال تعالى: )َوَما َلُيْع ِبَحِلَظ ِمْغ ِعْمٍع 

 .(ٗٗ)ٕٓشُّػَن( الدخخف/ ِإْن ُىْع ِإالَّ َيطُ 
ويأتي السرجر السعجول في الشز القخآني إلرادة أكثخ مغ معشى، وأبمغ داللة، مغ ذلظ قػلو 

. فعجل عغ التكحيب إلى "كّحاب" فيػ مرجر معجول ٕٛتعالى: )َوَكحَُّبػا ِبآَياِتَشا ِكحَّاًبا( الشبأ/
ل هللا في التػحيج والشبّػة والسعاد بو عغ الكياس، وذلظ لمجاللة عمى أّنيع كّحبػا بجسيع دالئ

ل أن يأتي عمى التفعيل نحػ:  والذخائع. قال الدسيغ الحمبي: ))وكان مغ حّق مرجر فعَّ
. وانترب "كّحابا" عمى أّنو مفعػل مصمق مؤكج لعاممو إلفادة شّجة (٘ٗ) صخَّف ترخيفًا((
 تكحيبيع باآليات.
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، فعجل عغ اإلنبات ٖٚا َنَباًتا َحَدًشا( آل عسخان/وعجل عغ االنبات في قػلو تعالى: )َوَأْنَبَتيَ 
إلى نبات عمى إرادة تقجيخ الفعل نبتت نباتًا حدشًا فيػ مرجر عمى غيخ المفع. فالقبػل 
والشبات مرجران عمى غيخ السرجر، واألصل تّكببل وإنباتًا. وانترب "نباتًا" بسزسخ مػافق 

 .(ٙٗ)بت لمتخفيفلو تقجيخه: فشبتت نباتًا، وإّنسا أجخؼ عمى أن
وعجل نػح عغ السرجر "ضبلل" إلى صيغة اسع السّخة "ضبللة" في قػلو تعالى: )ِإنَّا َلَشَخاَك 

، وأوقعيا نكخة في سياق ٔٙ-ِٓٙفي َضبَلٍل مُِّبيٍغ، َقاَل َيا َقْػِم َلْيَذ ِبي َضبَلَلٌة( األعخاف/
لة أخّز مغ الزبلل، الشفي؛ إلفادة العسػم في نفي أؼ نػع مغ أنػاع الزبلل. والزبل

فكانت أبمغ بالشفي، أؼ نفي الزبلل عغ نفدو، ثّع إّنو عميو الدبلم لّسا نفى عغ نفدو العيب 
الحؼ وصفػه بو، ووصف نفدو بأشخف الّرفات وأجّميا، بالغ في الشفي كسا بالغػا في 

 .(ٚٗ)اإلثبات وعخض ليع بو. والتاء في "ضبللة" لمسّخة ألّن مقام السبالغة في الجػاب
وعجل الّشز القخآني عغ الخػف إلى الخيفة في قػلو تعالى: )َفَأْوَجَذ ِفي َنْفِدِو ِخيَفًة ُمػَسى( 

، فحىب إلى اسع الييأة "خيفة" لتبّيغ حالة الخػف الّجائسة. فأضسخ مػسى الخػف في ٚٙشو/
ة" وججىا قمبو، والخػف مغ شبع البذخّية عمى ما ىػ مقتزى الجبمة اإلندانّية، فكانت "خيف

 .(ٛٗ)في نفدو، وىي اسع ليأة مغ الخػف ُأريج بيا مصمق السرجر
 الخاتسة واىع نتائج البحث:

دراسة معاني التحػيل في الريغة القخآنية، واستجبلء بعس أسخار  بعج ىحه الخحمة في
إعجازىا في الػقػف عمى مجسػعة مغ الريغ في التخكيب القخآني، وما كذف عشو الدياق 
مغ معاٍن ججيجة تزاف إلى معشى الريغة في وضعيا األول، يسكغ أن ندّجل أىع الشتائج 

 التي وردت في سياق البحث.
السعشى الرخفي لمريغة ومعانييا الدياقية في التخكيب القخآني، فزبًل  مّيد البحث بيغ -

عغ دراستيا في السعشى األول نحػ صيغة "تفاعل" الجالة عمى السذاركة وخخوجيا إلى معان 
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سياقية مخرػصة، وصيغة "استفعل" الجالة عمى الصمب، وصيغة "فاَعل" الجالة عمى 
 السذاركة ونحػىا.

بسعشى الدياق في تشاوب الريغ في االستعسال نحػ: فعيمة وفاعمة،  ارتبط معشى الريغة -
وُفّعل وفاعل وِفعمة وِفْعبلن في الكثخة والقّمة، وتبادل الريغ نحػ ُفَعال وُفعَّال في السبالغة قّمة 

 وكثخة، والسبالغة في إيثار الفعل عمى السرجر إلفادة مصابقة األخبار واستحزارىا.
لفطو إلرادة التخفيف أو إلرادة التػكيج، وعجولِو إلى اسع السّخة  ورود السرجر عمى غيخ-

إلرادة الخرػص وإلى اسع الييأة إلفادة العسػم، واستعسال السرجر مجازًا في اسع الفاعل 
والسفعػل والسبالغة والدمان والسكان عمى سبيل السبالغة في الػصف، وقج يأتي السذتق وإرادة 

 في الريغة.السرجر عمى سبيل السبالغة 
تشاول البحث مبجأ زيادة المفع في زيادة معشاه، وقّػتو في معشاه في التكثيخ والتػكيج وداللة -

ل واستفعل ونحػىا.  السعشى نحػ: فَعل وفعَّ
تعّجد صيغ السبالغة وتفاوتيا في الجاللة عمى وصف الفاعل والسبالغة في الكسّية والكيفّية -

 ّعيل ونحػىا.نحػ: فعَّال وِمفعال وِمفعيل وفِ 
لحع البحث أىسّية الحخكة في تكػن الريغ وبشائيا، إذ تػضف الحخكة في الرػامت في -

 عالع، ونحػىا.-اْعَمع-ِعْمع-ُعِمعَ -َعُمعَ -أداء السعاني وتحّػليا الجاخمي نحػ: َعِمعَ 
 تشكيخ بعس األسساء إلرادة تعطيع أمخىا وتػسيع شأنيا وإفادة شسػليا، كسا حسل الفعل في-

بشائو لمسجيػل عمى معشى مقرػد وىجف مخاد مغ دعاء وتيجيج وتعدية وتدمية وتعطيع 
 وتفخيع بخبلف لػ كان عمى بشائو لمسعمػم.
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 الهوامش
                                                             

 . ٕ٘٘/ٖو ٕٛٔ/ٖمعاني القخآن  (ٔ) 
، والسحخّر الػجيد البغ  ٖٕٚ/ٗ، ومعالع التشديل لمبغػؼ  ٖٗٔ/ُٖٓيْشَطخ : جامع البيان الصبخؼ  (ٕ) 

 . ٖٓٙ/٘عصية 
، وبجائع  ٜٖٛ/٘ٔ، والسحخّر الػجيد /البغ عصية  ُٖٗٗيْشَطخ : تمخيز البيان لمذخيف الخضي  (ٖ) 

 . ٚٛ/٘ٔ، وروح السعاني لبَللػسي  ٚٚٗ/ٖ، والجػاىخ الحدان لمثعالبي  ٛٙ/ٖالفػائج البغ قيع 
وح السعاني ، ور  ٖٔٗ/ٔ. وُيْشَطخ : السحخر الػجيد ألبغ عصية  ٕٓ٘/ٔالجػاىخ الحدان   لمثعالبي  (ٗ) 

 .ٔٔ/ٖلآللػسي 
، والجػاىخ الحدان  ٖٖ/ٖ، وُيْشَطخ : السحخّر الػجيد / البغ عصية  ٖٚ/ٕمعاني القخآن / لمفخاء  (٘) 

 . ٕٗٓ/ٖٔ، وروح السعاني  لآللػسي  ٖٛ/ٖلمثعالبي 
 . ٕٔٗ/ٕ، و البخىان لمدركذي  ٕٚٓ/ُٔيْشَطخ : السحخر الػجيد (ٙ) 
 . ٘ٗٔ/ٜٕروح السعاني/ لآللػسي  (ٚ) 
 ٖٜٖ/ٔ، والسحخر الػجيد  ٜٔ٘/ٔ، ومجسع البيان لمصبخسي  ٕٚٔ/ُٔيْشَطخ : الكذاف لمدمخذخؼ  (ٛ) 

، وروح السعاني لبَللػسي  ٜٚٙ/ٔ، و الّجر السرػن لمدسيغ الحمبي  ٕٔٗ/ٕ؛ والبخىان لمدركذي 
ٖ/ٜٙ . 

 . ٕٚٙ/ٖالخرائز البغ جشي  (ٜ) 
، ونطع  ٖ٘/ٔ، و البحخ السحيط ألبي ّحيان  ٓ٘ٔ/٘ٔالقخآن لمقخشبي  ُيْشَطخ : الجامع الحكام (ٓٔ) 

 . ٜٓٔ/ٔالّجرر لمبقاعي 
، والبحخ السحيط البي  ٔ٘/٘، والسحخر الػجيد  البغ عصية  ٖٓ/ُٖيْشَطخ: معاني القخآن لمفخاء  (ٔٔ) 

 .ٙٚ/ٕ٘، وروح السعاني  ٛٚٔ/٘، والجػاىخ الحدان لمثعالبي  ٔٔ/ٛحيان 
 ٖ٘ٚ/٘، والسحخّر الػجيد  ٘٘ٔ/ٕ، الخرائز البغ جشي  ٕٙ/ٕٛ: جامع البيان لمصبخؼ  ُيْشَطخ (ٕٔ) 

، والتحخيخ والتشػيخ البغ  ٜٓٗ/٘، والجػاىخ الحدان لمثعالبي  ٖ٘ٓ/ٖٓ، ومفاتيح الغيب لمخازؼ 
 . ٕٚٓ/ٜٕعاشػر 

-ٜٓٔ/ٕغ الَجدرؼ ، والشذخ في القخاءات العذخ الب ٙٗٔ/ُٕيْشَطخ : السحخّر الػجيد البغ عصية  (ٖٔ) 
 . ٖٖٛ/ٕ، والجػاىخ الحدان لمثعالبي  ٜٔٔ

 . ٙ٘/ٙروح السعاني لآللػسي  (ٗٔ) 
 . ٜٕٓ/ٕالشذخ في القخاءات العذخ البغ الجدرؼ   (٘ٔ) 
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، والبحخ السجيج البغ  ٜ٘ٚٗ/ٔ، والمباب البغ عادل  ٕٕ٘/ُ٘يْشَطخ : أنػار التشديل لمبيزاوؼ  (ٙٔ) 

 . ٕ٘ٔ/ٛعجيبة 
، وتفديخ القخآن  ٕٚٔ/ٖ. ُيْشَطخ : معاني القخآن لمفخاء  ٕٕٕ/ٛٔحكام القخآن لمقخشبي الجامع ال (ٚٔ) 

 . ٕٙٙ/٘، وفتح القجيخ لمذػكاني  ٜ٘ٔ/٘العطيع البغ كثيخ 
 . ٙٛٙ/ٔ، ومجارك التشديل لمشدفي  ٕٗٓ/ٕ. ُيْشَطخ : الخرائز  البغ جشي  ٖٕٓٙ/ٔالمباب  (ٛٔ) 
 . ٔٙ/ٖٓمجارك التشديل  (ٜٔ) 
، وغخائب القخآن  ٕٔٔٔ/ٔ. وُيْشَطخ : الػجيد لمػاحجؼ  ٜٖٔ/٘السحخّر الػجيد البغ عصية  (ٕٓ) 

 . ٖٕٚٔ/ٕلمشيدابػرؼ 
، ومجارك التشديل  ٕٕٓ/ٕ. وُيْشَطخ : معاني القخآن لمفخاء  ٕٓٔ/ٙإرشاد العقل الدميع البي الدعػد  (ٕٔ) 

 . ٕٚٗ/ٙ، والجامع األحكام القخآن لمقخشبي  ٘ٛ/ٖلمشدفي 
، ومفاتيح الغيب لمخازؼ  ٜٖٔ/ٖ. وُيْشَطخ : الكذاف لمدمخذخؼ  ٕٙٓ/٘ٔالمباب البغ عادل  (ٕٕ) 

 .  ٖٕٗ/ٓٔ، وروح السعاني لآللػسي  ٜٛٔ/ٕ، والسثل الدائخ  ٗٚ٘/ٕٗ
، والمباب البغ عادل  ٜٖٖ/ٕ. وُيْشَطخ : معالع التشديل لمبغػؼ  ٖٛ/ٖلباب التأويل لمخازن  (ٖٕ) 

ٔ/ٕٖٙٓ. 
 . ٕ٘/ٔلتشديل لمشدفي مجارك ا (ٕٗ) 
 .ٕ٘ٔ/ٛ، ومجارك التشديل  ٓ٘/ٓٔ، والتبيان لمصػسي  ٛٙٔ/ُٖيْشَطخ : معاني القخآن لؤلخفر  (ٕ٘) 
، والتبيان لمصػسي  ٕٓٛ/ٖ. وُيْشَطخ : معاني القخآن لمفخاء  ٕٗ٘/ٕمعاني القخآن لؤلخفر  (ٕٙ) 

ٔٓ/ٖٛٙ. 
، ومعاني القخآن واعخابو  ٕٓٔ/ٖالقخآن لمفخاء . وُيْشَطخ : معاني  ٚٔ٘/ٕمعاني القخآن لؤلخفر  (ٕٚ) 

 . ٖٜٔ/ٓٔ، والتبيان لمصػسي  ٜٚٔ/٘لمدجاج 
 . ٕٙٔ/٘، والتبيان لمصػسي  ٚٗٔ/ُٓٔيْشَطخ : جامع البيان لمصبخؼ  (ٕٛ) 
 . ٕٙٔ/٘التبيان في تفديخ القخآن  (ٜٕ) 
، والتحخيخ والتشػيخ البغ  ٜٔ/ٕٔ ، وروح السعاني لآللػسي ٕٖٛ/ُٕيْشَطخ : الكذاف لمدمخذخؼ  (ٖٓ) 

 . ٙٔ/ٔٔعاشػر 
 . ٜٙٗ/ٖالتبيان لمصػسي  (ٖٔ) 
 ٛٛ/ٓٔ، والتبيان لمصػسي  ٛٛٗ/ٕ، ومعاني القخآن لؤلخفر  ٘ٓٔ/ُٖيْشَطخ : معاني القخآن لمفخاء  (ٕٖ) 

 . ٕٗٛ/ٕ، والشذخ البغ الجدرؼ 
 .ٕٕٕ/ٕالقخاءات العذخ البغ الجدرؼ ، والشذخ في  ُٕٕ٘يْشَطخ : معاني القخاءات لؤلزىخؼ ،  (ٖٖ) 
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 . ٕٙٔ/ٙ، والتبيان لمصػسي  ٛٗ/ُٕيْشَطخ : معاني القخآن لمفخاء  (ٖٗ) 
، والشذخ في القخاءات  ٖٕٖ. وُيْشَطخ : معاني القخاءات لؤلزىخؼ  ٜٔٗ/ٙالبحخ السحيط البي حيان  (ٖ٘) 

 . ٕٙٗ/ٕالعذخ البغ الجدرؼ 
، والمباب البغ عادل  ٜٜ/ٕوُيْشَطخ : مجارك التشديل لمشدفي  . ٖٙٚ/٘البحخ السحيط البي حيان  (ٖٙ) 

ٔٔ/ٖٚ . 
، والتحخيخ والتشػيخ البغ  ٜٔ/ٕ. وُيْشَطخ : معاني القخآن لمفخاء ٛٙ-ٚٙ/ٕمجارك التشديل لمشدفي  (ٖٚ) 

 . ٜٜ/ٕٔعاشػر 
 . ٜٕ/ٖٔالتحخيخ والتشػيخ البغ عاشػر  (ٖٛ) 
، و المباب البغ  ٖٚٔ/ٙ، والبحخ السحيط البي حيان  ٜٕٔ/ُٕيْشَطخ : مجارك التشديل لمشدفي  (ٜٖ) 

 . ٕٔٛ/٘ٔ، والتحخيخ والتشػيخ البغ عاشػر  ٘ٗٗ/ٕٔعادل 
 .ٓٓٗ/ُٔيْشَطخ : التحخيخ والتشػيخ البغ عاشػر (ٓٗ) 
 .ٜٛٔ/ٗمعاني القخآن واعخابو لمدجاج  (ٔٗ) 
)) قال الدمخذخؼ :  :قػلو . ونقل أبػ حيان عغ الدمخذخؼ  ٕٙ/ٕالبحخ السحيط البي حيان  (ٕٗ) 

)ولكع في القراص حياة( كبلم فريح لسافيو مغ الغخابة ، وىػ أن القراص قتل وتفػيت لمحياة ، 
وقج جعل مكانُا وضخفًا لمحياة ، ومغ اصابة محد الببلغة بتعخيف القراص ، وتشكيخ : الحياة : 

ة عطيسة ، أو نػع مغ الحياة ألن السعشى : ولكع في ىحا الجشذ مغ الحكع الحؼ ىػ القراص حيا
، وىػ الحياة الحاصمة باالرتجاع عغ القتل ؛ لػقػع العمع باالقراص مغ القاتل (( . وُيْشَطخ : مجارك 

 . ٗٗٔ/ٕ، والتحخيخ والتشػيخ  ٙ٘ٔ/ٔالتشديل لمشدفي 
لكذاف ، وا ٜٖٓ/٘. وُيْشَطخ : معالع التشديل لمبغػؼ  ٗٔٗ/ٗٔالجامع ألحكام القخآن لمقخشبي  (ٖٗ) 

 . ٚٓٔ/ٗٔ، والمباب البغ عادل  ٖٛٗ/ٙ، والبحخ السحيط البي حيان  ٙٔ/ٖلمدمخذخؼ 
، والبخىان لمدركذي  ٘٘ٔ/٘، والسحخر الػجيد البغ عصية  ٓٓٗ/ُٗيْشَطخ : الكذاف لمدمخذخؼ  (ٗٗ) 

 . ٕٛ/ٛ، والتحخيخ والتشػيخ  ٕٓٙ/ٖ
، وانػار التشديل  ٛٔ/ٖٔفاتيح الغيب لمخازؼ . وُيْشَطخ : م ٛ٘ٙ/ٓٔالّجر السرػن لمدسيغ الحمبي  (٘ٗ) 

 . ٛٓٔ/ٕٓ، والمباب البغ عادل  ٕٓٗ/ٗلمبيزاوؼ 
، والكذاف لمدمخذخؼ  ٖٔ/ٕ، ومعالع التشديل لمبغػؼ  ٖٗٗ/ُٙيْشَطخ : جامع البيان لمصبخؼ  (ٙٗ) 

 . ٓٛٔ/٘، والمباب البغ عادل  ٔٗٔ/ٖ، والّجر السرػن لمدسيغ الحمبي  ٖٛ٘/ٔ
، وأنػار التشديل  ٚ٘ٔ/ٗٔ، مفاتيح الغيب لمخازؼ  ٕٔٗ/ٖ: معالع التشديل لمبغػؼ  ُيْشَطخ (ٚٗ) 

 . ٓ٘ٔ/ٛ، وروح السعاني لآللػسي  ٛٔ/ٖلمبيزاوؼ 
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 المصادر والمراجع:
 القخآن الكخيع

ىــ(. دار إحياء التخاث ٕٜٛ.  إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع ألبي الدعػد العسادؼ )ت ٔ
 بيخوت.-العخبي

ه(، تقجيع دمحم عبج الخحسغ  ٜٔٙأنػار التشديل وأسخار التأويل لمبيزاوؼ أبي الخيخ ناصخ الجيغ )ت  .ٕ
 ىــ.ٛٔٗٔ-بيخوت-ٔط-مخعذمي. دار إحياء التخاث العخبي

الخزاق السيجؼ. دار  ه(، تحقيق د.عبج ٘ٗٚالبحخ السحيط ألبي حّيان األنجلدي دمحم بغ يػسف )ت  .ٖ
 م. ٕٕٓٓ-بيخوت-ٔط-إحياء التخاث العخبي

ه(، تحقيق  ٕٕٗٔالبحخ السجيج في تفديخ القخآن السجيج البغ عجيبة أبي العباس أحسج بغ دمحم )ت  .ٗ
 ىــ.ٜٔٗٔ-القاىخة-أحسج عبج هللا رسبلن

-الخياض-ياض الحجيثةه(. مكتبة الخ  ٓ٘ٚبجائع الفػائج البغ الكّيع الجػزّية أبي عبج هللا دمحم )ت  .٘
 د.ت.

 م. ٜٜٓٔ-ه ٓٔٗٔ-البخىان في عمػم القخآن لبجر الجيغ الدركذي. دار السعخفة .ٙ
ه(، تحقيق أحسج حبيب  ٓٙٗالتبيان في تفديخ القخآن لمصػسي أبي جعفخ دمحم بغ الحدغ )ت  .ٚ

 د.ت.-بيخوت-دار إحياء الكتب العخبّية-قريخ العاممي
-تشػس-م(. الجار التػندّية لمشذخ والتػزيع ٖٜٚٔعاشػر )ت  التحخيخ والتشػيخ لسحسج الصاىخ بغ .ٛ

 م. ٜٗٛٔ
-ه(، تحقيق دمحم حديغ شسذ الجيغ ٗٚٚتفديخ القخآن العطيع البغ كثيخ أبي الفجاء إسساعيل )ت  .ٜ

 ىـ.ٜٔٗٔ-بيخوت-ٔط-دار الكتب العمسية
-غشي حدغه(، تحقيق دمحم عبج ال ٙٓٗتمخيز البيان في مجازات القخآن لمذخيف الّخضي )ت  .ٓٔ

 م. ٜٜ٘ٔ-القاىخة-ٔط-دار إحياء الكتب العخبية
 ىــ.٘ٓٗٔ-بيخوت -ه(. دار الفكخ ٖٓٔجامع البيان لمصبخؼ دمحم بغ جخيخ )ت  .ٔٔ
مؤسدة -ىــ(، تحقيق د. عبج هللا التخكئٚٙالجامع ألحكام القخآن ألبي بكخ القخشبي )ت  .ٕٔ

 م. ٕٙٓٓ-ٔط-الخسالة
ه(، تحقيق الذيخ عمي دمحم  ٘ٚٛالخحسغ الثعالبي )ت الجػاىخ الحدان في تفديخ القخآن لعبج  .ٖٔ

 م. ٜٜٚٔ-بيخوت-ٔط-معػض وعادل أحسج عبج السػجػد. دار إحياء التخاث العخبي
ه(، تحقيق دمحم عمي الّشجار. دار الذؤون  ٕٜٖالخرائز البغ جّشي أبي الفتح عثسان )ت  .ٗٔ

 م. ٜٜٓٔ-بغجاد-الثقافية
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ه(، تحقيق د.أحسج دمحم الخخاط. دار  ٙ٘ٚيػسف )ت  الّجر السرػن لمدسيغ الحمبي أحسج بغ  .٘ٔ
 د.ت. -دمذق-القمع

 -بيخوت -ه(. دار إحياء التخاث العخبي ٕٓٚٔروح السعاني لآللػسي أبي الّثشاء محسػد )ت   .ٙٔ
 د.ت.

ه(، تحقيق زكخيا  ٓ٘ٛغخائب القخآن ورغائب الفخقان لمشيدابػرؼ نطام الجيغ الحدغ بغ دمحم )ت   .ٚٔ
 ه. ٙٔٗٔ-بيخوت-ٔط-ب العمسيةعسيخات. دار الكت

 ٕٓ٘ٔفتح القجيخ الجامع بيغ فّشي الخواية و الجراية في عمع التفديخ لمذػكاني دمحم بغ عمي )ت   .ٛٔ
 بيخوت.-ه(. دار الفكخ

ه(، ترحيح عبج الدبلم ىارون. دار  ٖٛ٘الكّذاف لمّدمخذخؼ أبي القاسع محسػد بغ عسخ )ت   .ٜٔ
 م. ٜٕٓٓ-بيخوت-٘ط-الكتب العمسية

 م. ٜٜٚٔ-بيخوت-التأويل في معاني التشديل لمخازن عبلء الجيغ عمي بغ دمحم. دار الفكخلباب  .ٕٓ
ىـ(، تحقيق عادل أحسج ٘ٚٚالمباب في عمػم الكتاب البغ عادل أبي حفز سخاج الجيغ )ت   .ٕٔ

 م. ٜٜٛٔ-بيخوت-ٔط-عبج السػجػد وعمي دمحم معػض. دار الكتب العمسية
-(، تحقيق أحسج الحػفي و بجوؼ شبانة. دار الخفاعيه ٖٙٙالسثل الدائخ البغ األثيخ )ت   .ٕٕ

 م. ٖٜٛٔ-ٕط-الخياض
 ىــ.ٜٖٚٔ-بيخوت -ىــ(. دار إحياء التخاث العخبيٛٗ٘مجسع البيان لمصبخسي )ت   .ٖٕ
ه(، تحقيق عبج الدبلم عبج  ٙٗ٘السحّخر الػجيد البغ عصية األنجلدي أبي دمحم عبج الحّق )ت   .ٕٗ

 م. ٕٔٓٓ-بيخوت -ٔط-الذافي دمحم. دار الكتب العمسية
ىــ(، تحقيق ٓٔٚمجارك التشديل و حقائق التأويل لمشدفي أبي البخكات عبج هللا بغ أحسج )ت   .ٕ٘

 م.ٜٜٛٔ-بيخوت -ٔط -يػسف عمي بجيػؼ. دار الكمع الصيب
ىــ(، تحقيق دمحم عبج هللا الشسخ. دار شيبة ٙٔ٘معالع التشديل لمبغػؼ الحديغ بغ مدعػد )ت   .ٕٙ

 م. ٜٜٛٔ-الخياض-ٔط-لمشذخ
ىــ(، تحقيق أحسج فخيج السديجؼ. ٖٓٚمعاني القخاءات لؤلزىخؼ أبي مشرػر دمحم بغ أحسج )ت   .ٕٚ

 م. ٜٜٜٔ-بيخوت -ٔط-دار الكتب العمسية
ه(، تحقيق فائد فارس. مكتبة  ٕ٘ٔن لؤلخفر األوسط سعيج بغ مدعجة )ت معاني القخآ  .ٕٛ

 م. ٜٜٓٔ-القاىخة-ٔط-الخانجي
ىــ(، تحقيق عبج الفتاح إسساعيل شمبي. دار الكتب و ٕٚٓمعاني القخآن ألبي زكخيا الفّخاء )ت   .ٜٕ

 م. ٕٕٓٓ-مرخ-ٖط-الػثائق
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ه(، تحقيق عبج الجميل  ٖٔٔؼ )ت معاني القخآن وإعخابو لمدجاج أبي إسحاق إبخاليع بغ الدخ   .ٖٓ
 م. ٕٗٓٓ-القاىخة-عبجه شمبي. دار الحجيث

 م. ٕٓٓٓ-بيخوت-ٔط-ه(. دار الكتب العمسية ٙٓٙمفاتيح الغيب لفخخ الجيغ الّخازؼ )ت   .ٖٔ
-ٕط-ه(. دار الكتب العمسّية ٖٖٛالشذخ في القخاءات العذخ البغ الجدرؼ أبي الخيخ دمحم )ت   .ٕٖ

 م. ٕٕٓٓ-بيخوت
ه(. دار الكتاب  ٘ٛٛفي تشاسب اآليات والدػر لبخىان الجيغ البقاعي )ت  نطع الجرر  .ٖٖ

 د.ت.-القاىخة-اإلسبلمي
ه(، تحقيق صفػان  ٛٙٗالػجيد في تفديخ الكتاب العديد لمػاحجؼ أبي الحدغ عمي بغ أحسج )ت   .ٖٗ

 ه. ٘ٔٗٔ-دمذق-ٔط-عجنان داوودؼ. دار القمع
 
 


