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  بِسْم اهلل الرَحْمَن الرَحِيم
 :المقدمة

بكػػل ح ػػن و كمػػاؿم و  و الهيمنػػ  واللػػبلؿم المت ػػ  الحمػػد لػػه الػػدي افػػرد بالع مػػ 
الدى وص  ذااه بنعوت التوحيػد و التحميػد بحػق ولمػاؿ. وال ػبلة وال ػبلـ عدػس محمػد سػيد 
األولػين واخرػػرين وأكػـر ال ػػابقين والبلحقػينم المنعػػوت بػين عبػػادخ بأنػه لعدػػس ردػق ع ػػيم و أنػػه 

دين كػاف نعػتهم اإلرػبلَص و اإلاقػاَف فػس الطيبػين الطػاهرين الػ صديق أمػين. و عدػس آلػه و صػحبه
  .عمدهم إرضاًء لرب العالمين و عدس من ابعهم بخير و إح اف إلس يـو الدين

أّما بعد فإف القرآف الع يم المنزؿ مػن عنػد اهلل الموصػوؼ بال ػفات اللديدػ  هػو كتابػه 
كػبلـ و أسػماخ فػس فس كل ناحي  من نواحس الحياة البشري م ألنه أف ح   المعلز و دستورخ القويم

ومن ألل عليب  مالدغ  العربي  له فيها اثر كبير فس حفظ أصوااها وألفاظها و اراكيبها و أساليبها
أمػػػر هػػػدا اللمػػػاؿ الدغػػػوي وذاؾ الن ػػػاـ ال ػػػواي وال ػػػدوؾ األدبػػػس و ايػػػ  الف ػػػاح  و الببل ػػػ  

ُف العربيػَ َ َ  لغػػً  عالميػً  طاق  الَخْدق كدِّػه بِلنِّػه و إن ػه فقػد صػيار هػدا القػرآ الخارل  عن محيط
و ن ػرا لع مػ  هػدا  محيً م ا ترعػي األسماعم واثير االنتباخ واحػرؾ داعيػ  اإلقبػاؿ فػي كػل إن ػاف

القرآف الكريم وحبا له بملِء قدبنا لعدنػا بحثنػا لػزًء مػن ادػ  الدراسػ  القرآنيػ  وذلػ  مػن رػبلؿ 
سػم الفاعػػل مػن الثبلثػػس المزيػد بػػأكثر مػػن دراسػ  نحويػػ  دالليػ  لطامفػػ  مػن مفردااػػه الػواردة نعتػػا با

  حرؼ
اضمنت رط  البحث بعد المقدم  امهيػدا وذلػ  لبيػاف بعػال دالالت اسػم الفاعػل و  

صيا ته. ثم قّ منا البحث الس فقرات فقد ر  نا الفقرة األولس منها لبياف اسم الفاعل المزيػد 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٔٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

وركزنػا فػس الفقػرة  ممزيػد مػن االفتعػاؿوفس الفقرة الثاني  اطرقنػا الػس اسػم الفاعػل الممن اإلستفعاؿ
و اناولنػػا فػػس كػػل فقػػرة مػػن هػػدخ الفقػػرات بيػػاف  ماألريػػرة عػػاى اسػػم الفاعػػل المزيػػد مػػن اإلنفعػػاؿ

وبعد اإلنتهاء من الفقرات أشرنا  مفس القرآف الكريم ودرسناها دالليا ملموع  من النعوت الواردة
 مر والمرالع التس إعتمدنا عديها فس بحثنا هداالس أهم النتامج التس اوصدنا إليها مع ذكر الم اد

أف يلعػػل  –عػػّز ولػػّل  –ثػػم شػػرعنا بكتابػػ  ربلصػػ  البحػػث بالدغػػ  االنلديزيػػ . وأريػػراً ن ػػأؿ اهلل 
 . والحمد هلل رب العالمين موما اوفيقنا إالا باهلل عديه اوكدنا .عمدنا هدا رال اً لولهه الكريم

 التمهيد:
ر مػػن األبنيػػ  العربيػػ  فيعطػػوف أللفاظهػػا عػػدة دالالت التػػس  وقػػد وقػػ  الدغويػػوف عنػػد كثيػػ

كانت ناال  عن اوليد صيغ لديدة متولدة عن أصولها بواسط  حػرؼ أو أكثػر عديهػا فػأدت بهػا 
إلػس اوليػد معػاف لديػدة باإلضػاف  إلػس معانيهػا األصػدي   فػإف أهػل الدغػ  يقولػوف إف زيػادة المبػانس 

و نػػدكر فػػس هػػدا البحػػث دالالت ال ػػيغ التػػس كانػػت مزيػػدة  البػػا.  (1)اػػدؿ عدػػس زيػػادة المعػػانس 
وال ػيغ هػس  مبأكثر من حرؼ ووقعت نعتا ب يغ اسم الفاعػل مػن الثبلثػس المزيػد بػأكثرمن حرؼ

)انفعػػل( و)افتعػػل( و)افعاػػل( و)افاعػػل( و)اسػػتفعل( ومػػن الػػدالالت التػػس ا ػػتفاد مػػن هػػدخ ال ػػيغ 
 الخمس ما يدس 

 
انفعل( وقد أشار سػيبويه إلػس  ←ادة الهمزة والنوف فس أوؿ)فَػَعل دالل  المطاوع  بواسط  زي -ٔ

وحقيقػ  المطاوعػ   أف يػدؿ أحػد الفعدػين  (2)ع الػدى فعدػه عدػس فعػل و هدخ الداللػ  بقولػه  ما طػا
عدػػس التػػأثيرم ويػػدؿ اخرػػر عدػػس قبولػػه فالثػػانس كأنػػه  -فػػس االشػػتقاؽ -الػػرالعين إلػػس أصػػل واحػػد

نحو كَ رُت الزلاج فانك ر ذل  الرلاُج. حيث يػدؿ ( 3)الثانس طاوع األوؿ ومفعوؿ األوؿ فاعل
الفعل األوؿ عدس اأثير فَػْعل فاعده فس الزلاج الدى كاف مفعوال لهم ويدؿ الفعل الثانس عدس قبوؿ 

فَػْعػػل فاعػػل ِفعػػِل األوؿ وهػو الك ػػر. ف ػػار الزلػػاج منك ػػرًا. وقػػد اكػػوف  -وهػػو الزلػػاج -فاعدػه
افتعػػل(  دة الهمػزخ فػػس األوؿ وزيػػادة التػػاء بػػين الفػاء والعػػين فػػس )فعػػلداللػ  المطاوعػػ  بواسػػط  زيػػا

التػػاء فػػس  فػػالت.م. واكػػوف هػػدخ الداللػػ  أيضػػا بواسػػط  زيػػادة -أى أصػػدحته -نحػػو  أَلْمػػُت اللػػرحَ 
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اَػَفعاػػل(  يػػر أف )افعاػػل( كػػاف يطػػاوع )فَػعاػػل( بتشػػديد العػػين نحػػو    األوؿ واشػػديد العػػين فس)فَػَعػػل
 .(4)رفتك ا  ←ك اراه 

دالل  الت رؼ والطدب وااللتهاد والمبالغػ  بواسػط  زيػادة الهمػػزة فػس األوؿ مػع زيػادة التػاء  -ٕ
فتعػل(  فػإف صػيغ  افتعػل قػد افيػد المبالغػ  والت ػرؼ وااللتهػاد ا ←الفاء والعين فس )فعػل  بين

قػػػػػػاؿ  (٘)والطدػػػػػػب فػػػػػػس اح ػػػػػػيل الفعػػػػػػل بخػػػػػػبلؼ فَػَعػػػػػػلم ومنػػػػػػه  اكت ػػػػػػب واصػػػػػػطبر والتهػػػػػػد 
    ] اعالس

  ](ٙ)  وقػػد اسػػتعمل فػػس اخيػػ  الكريمػػ  فعدػػينم
هػػػػػػػػ( بػػػػػػػين االسػػػػػػػتعمالين ٓٛٔأحمدها }ك ػػػػػػػب: واخرػػػػػػػر  }اكت ػػػػػػػب: وفػػػػػػػرؽ سػػػػػػػيبويه )ت 

بقوله  وأماك ػػػب فانػػػه يقػػػوؿ  أصػػػاب وأّمػػػا اكت ػػػب فهػػػو الت ػػػرؼ والطدػػػب وااللتهػػػاد بمنزلػػػ  
هػػػ( أيضػػا  وأما اك ػػب فمعنػػاخ  أصػػاب وأمػػا اكت ػػب  ٕٙٚقتيبػػ  )ت   وقػػاؿ ابػػن (ٚ)االضػطراب

 (ٛ)فمعناخ ا رؼ وطدب واالعتماؿ بمنزل  االضطراب 

افعاػل(  ←دالل  االاخاذ بواسط  زيادة التاء فػس األوؿ واضػعي  العػين واشػديدخ فػس )فعػل  -ٖ
كػػاف األصػػل اسػػما ال والمػػراد باالاخػػاذ  هػػو أف يلعػػل الفاعػػُل المفعػػوَؿ أصػػَل الفعػػل وذلػػ  إذا  

وقػد يكػوف اإلاخػاذ بواسػط  زيػادة الهمػزة فػس  (ٜ)م درًا نحو  اوسادت التراب أى لعدتػه ِوسػادة
افتعػػل( نحػػو  احتب ػػته أى أرداػػه حبي ػػاً ويفػػرؽ  ←األوؿ مػػع زيػػادة التػػاء بعػػد الفػػاء فػػس )فعػػل 

ته. واحتب ته هػ( بين)حبس(و)احتبس( بقوله  وأما قول   حب ته فبمنزل  ضبطٓٛٔسيبويه )ت 
(ٔٔ.)أى ااخدخ لنف ه شواًء وهو المشوى بالنار( ٓٔ)بمنزل  ااخداه حبي اً كأنه مثل شوى واشتوى

 

افعاػل(  يعنػػس  ←داللػ  التلنػب بواسػػط  زيػادة التػػاء فػس األوؿ مػػع اشػديد العػػين فػس )فعػػل  -ٗ
 (ٕٔ)ثم والحرج ليدؿ عدس أف الفاعل لاَنَب أصل الفعل نحو  اأَثاَمم واحراَج أى لانب اإل

اَػَفعاػل(. والتكدػ   ←دالل  التكد  بواسط  زيادة التاء فس األوؿ واشديد العػين فػس )فعػل  -٘
 هػػػػو أف يلعػػػػل الفاعػػػػل نف ػػػػه عدػػػػس أصػػػػده عدػػػػس ولػػػػه الكدفػػػػ  والمشػػػػتق  ليح ػػػػل لػػػػهم نحػػػػو  

كونهما حتس يح ل له ل -أى حمل نف ه عدس الشلاع  والحدم وكدفها اياهما  -وَاَحدامَ مَاَشلاعَ 
وقد يكوف التكد  أيضػا بواسػط  زيػادة التػاء فػس األوؿ و األلػ  بعػد الفػاء فس)فَػَعػل (ٖٔ)مطدوبين

و هدا التكد  مختد  عن التكد  فس )َافعال( مػن حيػث إف المػراد بػالتكد  فػس  مافاعل( ←



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٖٔ 
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ت أى نحػو الاهدػت واغافدػ(ٗٔ))افاعل( هو  إظهار الفاعل الَفْعَل من نف ػه وال يريػد إيلػادخ فيػه
 (٘ٔ)أظهرت فس نف س اللهل والغفد  مع انتفامهما فس الواقع 

افاعػل( وهػو  ←دالل  المشارك  بواسط  زيادة التػاء فػس األوؿ واأللػ  قبػل العػين فس)فعػل  -ٙ
 يكػػوف لمشػػارك  أمػػرين ف ػػاعداَ فػػس فاعدي )أصػػده( الملػػرد نحػػو اشػػاركا فانػػه يػػدؿ عدػػس مشػػارك  

  صػريحاً بخػبلؼ مشػارك  فػس )فاَعػل( فػإف ن ػب  الفاعديػ  إلػس اثنين فس فاعدي  أصده وهػو الشػرك
الدفػػظ نحػػو شػػارؾ زيػػٌد  أحػػدهما فيػػه كػػاف صػػريحاً وإلػػس اخرػػر ضػػمنا لكونػػه مفعػػوال فػػس صػػريح

وقد يكوف )افتعل( بمعنس )افاعل( فس الدالل  عدس المشارك  نحػو  التػوروا فانػه بمعنػس (ٙٔ)عمراً 
 (ٚٔ)الاوروا

 ←والمبالغػػػ  بواسػػػط  زيػػػادة الهمػػػزة وال ػػػين والتػػػاء فػػػس أوؿ)فعػػػل  داللػػػ  ال ػػػلاؿ والطدػػػب -ٚ
اسػػػػتفعل( يقػػػػاؿ  اسػػػػتغفر و اسػػػػتعاف واسػػػػتطعم أى سػػػػأؿ الغفػػػػراف واإلعانػػػػ  واإلطعػػػػاـم والتحػػػػوؿ  

 (ٛٔ)كاستن ر البغاث أى صار ن راً واسحلر الطين
 وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس حكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافقوف لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياطنهم 

[   
  ] 

(ٜٔ)  
هػػ(  االسػتهزاء طدػب الهػزء بإيهػاـ أمػر لػيس لػه حقيقػ  فػس مػن ٓٙٗقاؿ الطوسس)ت  

وقد اكوف دالل  الطدب بواسػط  زيػادة التػاء فػس  (ٕٓ)ي ن فيه الغفد م والتهّزى طدب الهزء بالشئ
بّػػػػر  أى طدػػػػب أف يكػػػػوف ع يمػػػػا افعاػػػػل( نحو  اع ػػػػم واك األوؿ مػػػػع اشػػػػديد العػػػػين فػػػػس )فعػػػػل

 ولهدخ ال يغ المدكورة دالالت أررى النبنا عن ذكرها.( ٕٔ)وكبيرًا 
أمػػػاـ ملموعػػػ  مػػػن المفػػػردات القرآنيػػػ  التػػػس وردت فػػػس  -فػػػس هػػػدا البحػػػث  -ونحػػػن 
فنف ل الكبلـ فيها بدكر لدورها  منعتا ب يغ اسم الفاعل المزيد بأكثر من حرؼ القرآف الكريم
ثػم  ما وشرح معانيها وبياف دالالاهػا مػع بيػاف عػدد مػا ورد منهػا فػس الػدكر الحكػيمو ما اشتق منه

  وهس كاخاس مالتس وردت فيها هدخ المفردات نعتا بال يغ المدكورة ن تشهد باخيات القرآني 
 

 أوال  اسم الفاعل المزيد من التفاعل 
 ُمَتَتاِبَعْيِن  )ابع(  -ٔ
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يشػػػد عنػػػه مػػػن البػػػاب شػػػئم وهػػػو التدػػػُو والُقْفػػػُو  التػػػاء والبػػػاء والعػػػين أصػػػل واحػػػد ال 
 (ٖٕ)فالتػػابع  التػػالس ومنػػه التتبلػػُع والمتابعػػُ  واإلابػػاُعم يتبًعػػُه  يتدػػوخ (ٕٕ)يقاؿ اَبْعػػُت فبلنػػاً إذا ادواػػه
قولػه  (ٕٗ)وذلػ  اػارة بالل ػم واػارة باالرا ػاـ واالمتمػار وعدػس ذلػ  ميقاؿ  ابعػه وأابعػه  قفػا أثػَرخ

     ] اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس 
   ] (ٕ٘)  يقػػاؿ  ابػػع زيػػد

  مشس ردفه أو أمر به فمضس معهم والم ػدس اَػبَػٌع إلمامػه والنػاس ابػع لػه -من باب َاِعبَ  -عمراً 
ويكػػػػػوف واحػػػػػداً ولمعػػػػػام ويلػػػػػوز لمعػػػػػه عدػػػػػس أابػػػػػاع مثل سػػػػػبب وأسػػػػػبابموأابعُت زيػػػػػداً عمػػػػػراً 

اابعػػػاً لػػػه. واابعػػػه عدػػػس األمػػػر  وافقػػػه. واَتػػػاَبَع القـو اَبِػػػَع بعضػػػهم بعضػػػا. واتابعػػػِت باألل  لعدتػػػه 
 (.ٕٙ)األربار لاء بعضها إثَر بعال ببل ف ل

مػرةم ولػاء  (ٕٚ)ورد اللدر)ت.ب.ع( ومشتقااه فس القرآف الكريم مام  وأربعا وسػبعين 
ا وارداػػػػػاف ب ػػػػػػيغ  وهمػػػػػ (ٕٛ)الدفػػػػػظ منهػػػػػا ب ػػػػػيغ  اسػػػػػػم الفاعػػػػػل المزيػػػػػد مػػػػػن التفاعػػػػػػل مػػػػػراين

المثنس)متتابعين( نعتا لكدم )شهرين( فس كػبل الموضػعين دااًل عدػس ولػوب اأديػ  الكفػارة بال ػـو 
  فيهمػػػا بولػػػه متواصػػػل يومػػػا ادػػػو يػػػـو أى بػػػبل ف ػػػل بػػػين أيػػػاـ صػػػومهما باإلفطػػػارم قػػػاؿ اعػػػالس

[     
    

 ](ٕٜ)  ف ػػياـ ربرمبتػػدأ محػػدوؼ اقػػديرخ  فكفاراػػه أو فعديػػه
صػػػػػياـ شػػػػػهرين متتػػػػػابعينم و)شػػػػػهرين(  مضػػػػػاؼ إليػػػػػهم و)متتػػػػػابعين(  نعػػػػػت لشػػػػػهرين. واللمدػػػػػ  

ادؿ اخي  دالل  منطوؽ عدس أف اهلل لّل ثناؤخ ررص  لمن لم يلػد عتػق  .(ٖٓ)ربُر)َمْن(الموصول 
إلس صياـ شهرين متتابعين ألنه لما لم يلد رقب  يعتاض بكفها عػن رقػب  أف ينتقل من كّفارة العتق 

ف  ع م  الزولػ  نقل إلس كفارة فيها مشق  النفس بال بر عدس لدة الطعاـ والشػراب ليػدفع مػا 
التزمه بال هار من مشق  عدس ابتعاد حديدته فكاف ال ـو درل  ثاني  قريب  من درل  احريػر الرقبػ  

قبل أف يتماّسا( لدداللػ  عدػس أنػه ال يكوف المس إالّ بعد انقضػػاء ال ػياـ  المناسب  وأعيد قيد)من
وصػيغ  )يتماّسػا( مػن التفاعػل اػدؿ  (ٖٔ )فبل ي ن أف ملرد شروعه كاؼ فػس العود إلػس االسػتمتاع

فتشػػعر ال ػػيغ  هنػػا بأنػػه ال يلػػوز مػػس أحػػد الػػزولين  (ٕٖ)عدػػس المشػػارك  بػػين شخ ػػين أو أكثػػر
 الكفارة.  اخرر من قبل أداء



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 
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وص  الشهراف بأنهما متتابعافم والمق ود اتابع أيامهمامألف اتابع األياـ ي تدـز اػوالس 
عدػػس أكمػػل ولػػوخ التتػػابع عدػػس ح ػػب اإلمكػػاف بمػػا أشػػار إليػػه اإلظهػػارم فدػػو قطػػع ( ٖٖ)الشػػهرين

  (ٖٗ)التتابع بغيرعدر شرعي ولب عديه االست.ناؼ
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 (لور)متلاورات  -ٕ
 مدعن الق    الميلفاللور (ٖ٘)اء  أصل واحد وهو الميل عن الطريقالواو والر و الليم 

ظدػػػم لػػػورًاموفس حػػػديث عدػػػس رضػػػس اهلل عنه إنػػػه  يقاؿ لػػػار عػػػن الطريػػػق إذا مػػػاؿ عنػػػه. ولػػػار 
 عدػس هػدا فػاللور  و (ٖٙ)مػاؿ عػن مػرِّ القضػاء فيػه  للور أى ذو لور يعنس لار فيه الحػاكم أى

 قيال العدؿ أى الميل عن الحق. ن
 واللػػار  بيػػت. الػػدى يلػػاورؾ بيػػت اللػػار م عػػن ابػػن األعرابػػسء فػػس الد ػػاف نقػػبًل ولػػا
. التلػػػارة الشػػػري  فػػػس اللارالناصػػػر. الحديػػػ  م.واللار سػػػقامال لعقػػػار. واللػػػار ا الشػػػري  فػػػس

ال يلػوز أف يلعػل  والمراد باللار الشري   الػدى لػم يقاسػم و.وهو لارها الرلل امرَأة  واللارة
  ] ولػػػػػػػل  زا ه عػػػػػػػػقولػػػػػػػ و  مالمقاسػػػػػػػم مثػػػػػػػل الشػػػػػػػري

  
]

هو ن يب  النازؿ مع  فس الحواء ويكوف  فاللار ذو القربس ( ٖٚ)
واللػػار اللنػػب أف ال يكػػوف لػػه مناسػػب  نػازاًل فػػس بدػػدة وأنػػت فػػس أرػػرى فدػػه حرمػ  لػػوار القربػػ .

فهػدا اللػار اللنػب لػه حرمػ  نزولػه فػس لػوارخ  معػهم فيلئ إليه وي أله أف يليرخ أى يمنعه فينزؿ
رنا أف نح ن إليها وأف ال مِ َوَمنعه وركونه إلس أمانه وعهدخموالمرأة لارة زولها ألنه ملامر عديها وأُ 

نعتػػػدى عديهػػػا ألنهػػػا ام ػػػكت بعقػػػد حرمػػػ  ال ػػػهر وصػػػار زولهػػػا لارهػػػا ألنػػػه يليرهػػػا واليتعػػػدى 
 لقرب فقيل لمن يقرب من  يرخ  لارَخ و لاورخ و الػاوراللارى معنس اا ور من  وقد (ٖٛ)ديهاع

    ] قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس 
](

وباعتبار القرب قيل لار عن الطريق ثم لعل ذل  أصبل فػس العػدوؿ عػن ( ٜٖ
  ] كػػػػل حػػػػق فبنػػػػس منػػػػه اللورمقػػػػاؿ اعػػػػالس 

](
 اللامر من الناس هو الدى يمنػع مػن إلتػزاـ مػا يػأمر أى عادؿ عن المحب م وقاؿ بعضهم (ٓٗ

 . (ٔٗ)به الشرع 

مػػػرةم وأاػػػس  (ٕٗ)وقػػػد ورد اللػػػدر}ج.و.ر: ومشػػػتقااه فػػػس القػػػرآف الكػػػريم ثػػػبلث عشػػػرة
الدفظ منها ب يغ  اسم الفاعل المزيد من التفاعل مرة واحدة وهػس واردة ب ػيغ  اللمػع الملنػث 

 ] معنػػػس التقػػارب بػػين الِقطَػػع فػػس قولػػػه اعالػػػس ال ػػالم نعتػػا لكدمػػ )ِقَطٍع( دالػػػ  عدػػس 
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  ] (ٖٗ)  .قطػػػع( لمػػػع قطعػػػ  وهػػػس اللػػػزء(

والػواو  عاطفػ م  (ٗٗ)و)متلاورات( لمع متلاورة أى  متبلصق  متداني م قريػب بعضػها مػن بعػال
وأعيػد اسػم  (٘ٗ)و)فس األرض(  ربر مقدـ و)قطػع(  مبتػدأ مػلرر. و)متلػاورات(  صػف  لػػ)قطع(

ضس لي تقل الكبلـ ويتلدد األسدوبم وأصل انت اـ )األرض( ال اهر دوف ضمير الدى هو المقت
 (ٙٗ)الكػػبلـ أف يقػػاؿ  لعػػل فيهػػا زولػػين اثنػػين وفيهػػا قطػػع متلػػاوراتم فعػػدؿ إلػػس هػػدا اوضػػيحاً 

وقوله متلاورات  أى قرى متدانيات ارابهػا واحػد وسػماؤها واحػد وفيهػا زروع ولنػات ثػم لنػات 
حامضػػا والغ ػػن الواحػػد مػػن الشػػلرة قػػد مػػن الثمػػار والتمػػر فيكػػوف الػػبعال حدػػواً ويكػػوف الػػبعال 

اختد  التمرة فس ال غر والكبر والطعم والدوفم وأف انب اط الشمس والقمر عدس اللميع عدػس 
ن ق واحد وفس هدا أدؿ دليل عدس وحدانيته وع م صمديته واإلرشاد لمن ضل عن معرفته فإنه 

عدس أف  [   ] سبحانه يقوؿ 
إالّ بمشي.ته وإراداه مقدور بقدراه وهدا أدؿ دليل عدس بطبلف القوؿ بالطبع إذ لو   يسذل  كده ل

مػن اربػ    مع الاورهمػػا وقيػل (ٚٗ)كاف ذل  بالماء والترابم والفاعل له الطبيع  دفع االرتبلؼ 
يقػػػػوؿ  اعػػػالس عمػػػاوهػػػدا أيضػػػا مػػػن دالالت كمػػػاؿ قدراػػػػه لػػػل و عػػػّز  )*( ػَ َسَبخػػػومػػػن اػػػػػرب   عدبػػػ 
 . (ٛٗ) اللاحدوف عدوا كبيرا و المػوفال 

و قاؿ ابن عاشػور    و ليس وص  القطػع بمتلاورات مق وداً بالدات فس هدا المقاـ 
إذ لػػػيس هػػػو محػػػل العبػػػرة باخيػػػاتم بػػػل المق ػػػود وصػػػ  محػػػدوؼ دؿ عديػػػه ال ػػػياؽ اقػػػديرخ  

 ] كمػػػػػػػػػػا دؿ عديػػػػػػػػػػه قولػػػػػػػػػػه   ممختدفػػػػػػػػػػات األلػػػػػػػػػػواف والمنابػػػػػػػػػػت
     

]  وإنما وصفت بمتلاورات ألف ارتبلؼ األلواف والمنابت مع التلاور أشد دالل  عدس القدرة
فاألرض التػي انبػت فيهػا الثمػار واحػدة ألف قطعهػا متلػاورة والمػاء الػدي ا ػقس بػه  (ٜٗ)الع يم  

ـو والمقػػػػػادير مػػػػػاء واحػػػػػد والثمػػػػػار اخػػػػػرج متفاضػػػػػد  مختدفػػػػػ  فػػػػػي األلػػػػػواف واألشػػػػػكاؿ والطعػػػػػ
  ] وهػػػػػػػػػػػػػدا كقولػػػػػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػػػػػالس (.ٓ٘)والمنػػػػػػػػػػػػػافع
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  ] 

(٘ٔ.) 
  

 ركب()متراكب  -ٖ
والرِّكبػػ  ضػػرب مػػن  (ٕ٘)الػػراء والكػػاؼ والبػػاء أصػػل واحػػد منقػػاسم وهػػو عدػػول شػػئ شػػي.ا

ب م وَرِ كب فبلف فبلناً بأمر واراكبهم وكل شئ عبل شي.ا  فقد ركبه. الركوبم يقاؿ إنه ح ن الرِّك
والراكػوب  .وركاب ال فين   الدين يركبونهاموأما الركباف واأُلرْكوُب والرِْكػُب والراْكب فراكػب الدابػ 

و ركػػب الرّكػػوب فػػس األصػػل كوف اإلن ػػاف عدػػس ( ٖ٘)والركوبػػ  اسػػم مػػا يركػػب كػػالحموؿ والحمولػػ 
وقػػد ي ػػتعمل فػػس ال ػػفين م والراكػب ارػػتص فػػي التعػػارؼ بممتطػػس البعيرمولمعػػه  ظهػر الحيػػوافم

 وقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اعػػػػػػػػػػػػػػػػالس  (ٗ٘)رَكػػػػػػػػػػػػػػػػٌب وركبػػػػػػػػػػػػػػػػاف ورُكػػػػػػػػػػػػػػػػوًبم وارػػػػػػػػػػػػػػػػتص الركػػػػػػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػػػػػػالمركوف

[   
   ](٘٘ ) ومن

 وركػػب منػػه أمػػراً قبيحػػام وكػػدل  ركِػػب الملػػاز  ركبػػه الػػَدْيُن وركػػب الهػػوؿ والديػػل ونحوهمػػا مػػثبلً 
عن ابن ال كيت قاؿ  اقوؿ مػرا بنػا راكػُبٌ  إذا كػاف  مكدله عدس المثلمالدنَب أى اقترفه كاراكبه

عدس بعير راص م فػإذا كػاف الراكػب عدػس حػافٍر فػرٍس أو حمػاٍر أو بغػٍل قدػت  مػرا بنػا فػارس عدػس 
 ] قػػػػػػاؿ اعػػػػػػالس  (ٙ٘)و مػػػػػػرا بنػػػػػػا فػػػػػػارس عدػػػػػػس بغػػػػػػل حمػػػػػػار

  
  ] (٘ٚ.) والمتراكػػػػػب مػػػػػا ركػػػػػب

 (. ٛ٘)بعضه بعضام يقاؿ  زَُبد لعد متراكب وذال  إذا صار بعضه عدس بعال
مػػػرة ولػػػاء  (ٜ٘)وقػػد ورد اللػػػدر)ر.ؾ.ب( ومشػػػتقااه فػػس القػػػرآف الكػػػريم رمػػس عشػػػرة

المزيػػد مػػن التفاعل)متراكػػب( مػػرة واحػػدة نعتػػا لكدمػػ )حّبا( داالّ منهػػا ب ػػيغ  اسػػم الفاعػػل  الدفػػظ
 عدػس كثػرة الحبػوب واراكمهػا فػس ال ػنابل مػدبارة مػن ِقبَػِل رالقهػا البػديع المػدبّر فػس قولػه اعػالس 

[    
   

    
    

   ](ٙٓ) م والنبات اسم لما ينبتم
وهو اسم م در نَػَبَتمُسّمَس به النابت عدس طريقػ  الملاز الدى صار حقيق  شامع  ف ار النبات 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٜٜٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

و)شئ( مراد به صن  من النبات بقرين  اضاف  )نبات( إليه فإف النبت  .اسما مشتركا مع الم در
ه أنواع كثيرةم فمنه زرع وهو ماله ساؽ ليِّن  كالق بم ومنه شلر وهو ما لػه سػاؽ  دي ػ   لنس ل

وهػػو مػػا ينبػػت الصػػقا بػػالتراب. و)الخضػػر(  الشػػئ الػػدى لونػػه  كالنخػػل والعنػػب ومنػػه نلػػم وأبّ 
ويطدػق الخضػر اسػما لدنبػت الرطػب الػدى لػػيس  مأرضػرم يقػاؿ  أرضػر وَرِضػر كمػا يقػاؿ  أْعػػَورَ 

 القضب. و)الحّب(  هو ثمر النباتم كالبر والشعير والزراريع كدها.بشلر كالق يل و 
والمتراكػػػب  المدت ػػػق بعضػػػه عدػػػس بعػػػال فػػػس ال ػػػنبد  مثػػػل القمػػػح و يػػػرخم والتفاعػػػل 

  ] و يعنػػػػس بقولػػػػه  (ٔٙ)لدمبالغػػػػ  فػػػػس رَكػػػػوب بعضػػػػه بعضػػػػا
  ]  يخػػرج مػػػن ذلػػػ  الخضػػػر حبػػػا متراكبػػػا بعضػػػه

ال فس سنبد  واحدةم وذل  ألف األصل ذل  العود األرضرم واكوف ال نبد  مركب  عديػه عدس بع
من فوقه واكوف الحبات متراكب  بعضػها فػوؽ بعػالم ويح ػل فػوؽ ال ػنبد  أل ػاـ دقيقػ  حػادة  

وقػرأ ( ٕٙ)كأنها اإلبرم والمق ود من اخديقها أف امنػع الطيػور مػن التقػاط ادػ  الحبػات المتراكبػ 
( م ندًا إلػس ضػمير المع ػم نف ػه. وقػرأ ابػن محي ػن واألعمػَ  )ُيخػَرُج( بيػاء اللهور  )نخرج

( قامم مقاـ فاعدهم وعدس كدتا القراءاين اكوف اللمد  صف  لػ)رضرًا(  الغيب  مبنيا لدمفعوؿ و)حبل
وهػػدا هػػو ال ػػاهرم و لػػوزوا فيهػػا أف اكػػوف م ػػتأنف م و )متراكػػب( رفعػػا و ن ػػبا صػػف  لػػػ)حب( 

 (.ٖٙ)باالعتبارين

وااللتفػػات مػػن الغيبػػ  إلػػس الػػتكدم ب ػػيغ  اػػدؿ عدػػس اع ػػيم شػػأف إنبػػات النبػػات لشػػدة 
وعبػػر عػػن اللمدػػ  )نخػػرج( ب ػػيغ  المضػػارع الستحضػػار ال ػػورة لمػػا مػػن  (ٗٙ)احتيػػاج الخدػػق إليػػه

يدعو إلس التأمػل واإلعلػاب بقػدرة  (*)الغراب  ألف إرراج الحب المتراكب من هدا الخضر الغال
 (.٘ٙ)اهلل

وصػػ  الحػػب بأنػػه متراكػب إشػػارة إلػػس حبوبػػه متعػددًة ولميعهػػا ا ػػتمد مػػن مػػادة وفػس  
واحػػػدة وهػػػس ال اخػػػتدطم بػػػل هػػػس متفرقػػػ  الحبػػػوب ملتمعػػػ  األصػػػوؿم وإشػػػارة أيضػػػا إلػػػس كثراهػػػا 

  (.ٙٙ)وشموؿ ريعها و دتها ليبقس أصل البدر ويبقس بقي  كثيرة لؤلكل واالّدرار
 

 (شبه)متشابه  -ٗ
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الَشػْبه  (ٚٙ)وصفا اشاكده لونا و صل واحد يدؿ عدس اشابه الشئ والشين والباء الهاء أ
و الَشػَبه ُه بْ الشِّػ .(ٛٙ)ألنػه شػبه بالػدهب هاً وسػمس شػبَ  اس يدقػس عديػه دواء في ػفرمنحضرب من ال

 ل  َمْن أشػػبه أبػػاخ فمػػا ظدػػممثَػػماثدػػه وفػػس المَ  شػػي.ا وأشػػبه الشػػئ واللمػػع أشػػباخم المثػػلم بيهوالَشػػ
ولقػد ألػاد  (ٜٙ)واشابه الشي.اف واشتبها أشبه كل واحد منهما صػاحبه ه مثدهموشبهه إياخ وشبهه ب

  الغزى فس اضمينه صدر البيت بقوله
 

 اُغصل عندى كلل ما يشتهس  .. .      طامل لها ما ةحيا طوؿ 
  (ٓٚ) المنتهس اشابه المبدَأ و .  . .ه فضعأصبحت مثل الطفل فس  
 

 والتشػػػػػػػػػابهات  المشػػػػػػػػػكبلت. ت مػػػػػػػػػن األمػػػػػػػػػور والمشػػػػػػػػػتبها لتبػػػػػػػػػاس.الا والشػػػػػػػػػبَهُ  
 (ٔٚ)المتماثبلت

وأاػس الدفػظ  (ٕٚ)ومشػتقااه فػس القػرآف الكػريم إحػدى عشػر مػرة ش.ب. هػ()ورد اللدر
مػرات وورد الدفػظ نعتػا فػس القػرآف الكػريم  (ٖٚ)ب يغ  اسم الفاعل المزيػد مػن التفاعػل سػتمنها 

  ] فوصػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػه الكتػػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػػػس قولػػػػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػػػػالس  (ٗٚ)مػػػػػػػػػػػػراين
   

](ٚ٘)  ًوهو يدؿ وقوله متشابه اسم فاعل من افاعل يتفاعل افاعبل 
 يشػبه أي األلػزاء متشػابهُ  وكوف الكتاب متشػابها   معنػاخ (ٙٚ)عدس المشارك  بين األمرين ف اعداً 

الػدى اشػارؾ  -والتشػابه هنػا  (ٚٚ)  المػدلوؿ الن م وحقي  ولزال ِ  المعنس صح  في بعضاً  بعُضها
اء الكػػبلـ ز لػػأتماثػل والتناسػػب والتوافػػق التػاـ بػػين الهػػو  -فيػه معػػانس ألفػػاظ القػرآف بعضػػها بعضػػا

بعضا ويعضد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعال فإذا  ابحيث ي دؽ بعضها بعضا و يوافق بعضه
زومااه وإذا نهس شئ لم يأمر ن يرخ أو بمدبأو  به أمر بأمر لم يأمر بنقيضه فس موضع آرر بل يأمر

عنه أو عن مدزومااه إذا لم يكن هناؾ ن خموكدل  إذا أربػر بثبػوت  رر بل ينهسآفس موضع  به
س شػػئ لػػم يثبتػػه بػػل فػػخيػػر بثبواػػه أو ثبػوت مدزومااػػه وإذا أربػػر بنيخبػػر بنقػػيال ذلػػ  بػػل يشػئ لػػم 

ثبػت الشػئ اػارة وينفيػه ضػا فيعينفيه أو ينفس لوازمه بخبلؼ القوؿ المختد  الدى يػنقال بعضػه ب
أرػػػرى أو يػػػأمر بػػػه وينهػػػس عنػػػه فػػػس وقػػػت واحػػػد ويفػػػرؽ بػػػين المتمػػػاثدين فيمػػػدح أحػػػدهما ويػػػدـ 

 .(ٛٚ)اخررمفاألقواؿ المختدف  هنا هس المتضادة والمتشابه  هس المتوافق 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 
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 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

و إف ُسِ.ل  وقد لاء فس القػرآف الكػريم مػا يػدؿ عدػس أف القػرآف كدػه متشػابه كمػا اػدؿ 
   ] الس عديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   ] وقػػػػػػػػد
  ] لػػػػاء فيػػػػه مػػػػا يػػػػدؿ أنػػػػه كدػػػػه محكػػػػم كمػػػػا فػػػػس قولػػػػه اعػػػػالس فػػػػس سػػػػورة هػػػػود

  ] (ٜٚ)  وقػػػد لػػػاء
 ] فيػه أيضػػا مػا يػػدؿ عدػس أف بعضػػه محكػػم وبعػال آرػػر منػه متشػػابه كمػا قػػاؿ اعػػالس 

    
     

   
] 

فكي  التوافق بين هدخ االيات الثبلث؟ فاللواب  أف معنػس كونػه كدػه محكمػا هػو أنػه  (ٓٛ)
محكم يتحدى الزمن من م رصين متقن متين ال يتطرؽ إليه ردل لف س والمعنوى كأنه بناء مشيد 

وال ينتابه ا دع وال وهن و معنس كوف كده متشابها هو أنه يشبه بعضه بعضا فس إحكامه و ح نه 
و بدو ه حد اإلعلاز فس ألفاظه ومعانيػه حتػس أنػ  ال ا ػتطيع أف افاضػل بػين كدمااػه وآيااػه فػس 

س كػػوف بعضػػػه هػػدا الح ػػن واإلحكػػاـ واإلعلػػاز كأنػػه حدقػػ  مفر ػػ  ال يػػدرى أيػػن طرفاهػػا. ومعنػػ
محكما وبعضه اخرر متشابها هو أنه منق م إلس ما ااضحت داللتػه لعبػاد اهلل اعػالس عدػس مػرادخ 

وإلس ما لم اتضح داللته عدس ما أراد ولم يطدع عبادخ عديه  -وهدا الق م هو المحكم -الكريم 
 انػػافس وال لحكمػػ  يعمدهػػا بػػل اسػػتأثر ذلػػ  بعدمػػه وهػػدا الق ػػم المتشػػابهم فتبػػين ممػػا ذكػػر أنػػه ال

 فس القرآف الكريم. (ٔٛ)اناقال بين اال طبلقات الثبلث
 

 متشاك وف )شكس( -٘
والمتشػػاكس اسػػم فاعػػل مػػن اشػػاكس وهػػو فػػس األصػػل مػػأروذ مػػن الشػػكس الم ػػدر. 

 مثل( َشِكسٌ ) فهو( َشَكاَس ً ) و( َشَكً ا) َشِكسَ  (ٕٛ)والشكس  اّلّ ئ الُخُدق فس المبايع  و يرها
  (ٖٛ)ومعنس وزنا سٌ شر  فهو شراس ً  شرس

والمتشاك وف  المختدفوف الع روفم يقاؿ َشِكَس َيشَكُس ُشكوساً وَشْك ًا  إذا ع رم 
َشػػِكٌس أى ع ػػرم واشػػاكس إذا اعاسػػرم قػػاؿ الديػػث  التشػػاكس  التنػػازع واالرػػتبلؼ  وهػػو رلػػل

اء . ولػػ(ٗٛ)يقػػاؿ  الديػػل والنهػػار متشاك ػػاف أى أنهمػػا متضػػاداف إذا لػػاء أحػػدهما وذهػػب اخرػػر
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ونعتػػت بػػه لف ػػ  )شػػركاء( دااًل عدػػس شػػدة  (٘ٛ)الدفظ)ُمَتَشاِكُ ػػوَف( فػػس القػػرآف الكػػريم مػػرة واحػػدة
   ] فػػس قولػػه اعػػالس  التضػػاد والتنػػازع بػػين المتنػػازعين

    
    

      
   ]

و ندحػػػػػػػظ  (ٙٛ)
أّف اخيػػ  المباركػػ  قرابػػْت لنػػا صػػورة مػػن صػػور الواقػػع فهػػل الرلػػل المتشػػاكس يت ػػاوى مػػع الرلػػل 
ال وى؟ وفس هدا المثل ُعِمَد إلػس لف ػ  )متشاك ػوف( دوف  يرهػا لمػا فيهػا مػن إيحػاء إلػس معنػس 

 (.ٚٛ)لم احققها مفردة سواها أرادخ المثل و دالل  صواي  ما 
هػػػػػ(    متشاك ػػػػوف  أى متشػػػػالروف لشكاسػػػػ   ٕٓ٘قػػػػاؿ الرا ػػػػب اإلصػػػػفهانس )ت 

هػػ( فقاؿ  المتشاك ػوف المختدفػوف الَعِ ػروف ويقػػاؿ  ٙٓٙالػرازى)ت   أمػا الفخػر (ٛٛ)ردقهػم  
الديػػػل والنهػػػار متشاك ػػػاف أى أنهمػػػا متضػػػاداف إذا لػػػاء أحػػػدهما ذهػػػب اخرػػػر وهمػػػا الدػػػداف ال 

هداف البياناف يوضحاف ما احمل لف  }متشاك وف: من شدة فػس الخ ػوم  واللػدؿ  (ٜٛ)تفقافي
وقػػد ارتارهػػػا القػػرآف الكػػػريمم لمػػا رأى فيهػػػا مػػن داللػػػ  عدػػس التضػػػاد وعػػدـ االافػػػاؽ مطدقػػا بػػػين 
الخ ػػمين و  إف الداللػػ  ال ػػواي  لػػػ)ُمَتَشاِكُ وَف( أعطػػت معنػػس النػػزاع الم ػػتمر لمػػا لمعتػػه مػػن 

تفشس وال فير)ال ػين والشػين( اعاقبػا اتخددهػا الكػاؼ مػن وسػط الحدػق والػواو والنػوف حروؼ ال
لدمد والترنم والتأثر بالحالػ م فأعطت هدخ األحػرؼ ملتمع  نغما موسيقيا راصاّ حّمدها أكثر من 
معنس الخ وم  بدغت درلػ  الفػورة والعنػ  والفػزع مػن لهػ  كمػا أحػيط ال ػمع بلػرس مهمػوس 

لهػػػدخ األسػػػباب عمػػػد القػػػرآف  (ٜٓ)اػػػلثر بػػػالحس والولػػػداف مػػػن لهػػػ  أرػػػرى معػػػين ذى نبػػػرات 
  (.ٜٔ)لػ)متشاك وف( ليتبين الفرؽ لديا بينه وبين الرلل ال وىِّ 

فهدخ ال ورة التس ي فها أسدوب القرآف لرلل يتخاصم فيه الشركاء ويتشالروف بشدة 
السػػتقرارمال يػػدرى مػػا ي ػػنع فهػػم بػػين آرػػد وارد ودافػػع ومػػانع وهػػو بيػػنهم مػػوزع األداءم مزعػػزع ا

فدكل فيه رأى ولكل عديه اكدي  وهو فس ظدم  من أمرخ ال ينقدخ عقل وال يشفع له افكير فكل 
يريػػد إفػػرادخ بالخدمػػ  وإيثػػار المنفعػػ  وهػػو يعػػد وال يفػػس أو يفػػس لكنػػه يعلػػز عػػن اإلامػػاـ فتتقاذفػػه 

أما الملمن فهو الدى يتولػه  األهواء فس دوام  صراع نف س مريرم وهدا مثل المشرؾ أو الكافرم



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٖٓ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

ل يد واحد ومال  مقػرر ال يتعػدى أمػرخ وال يتلػاوز ضػروراهموال يخدػط بخدمػ  أحػد سػواخم ومػن  
 (. ٕٜ)كاف هدا شأنه فقد ظفر بعواقب أمرخ وناؿ  اي  ردمته

وهدخ المثل ا ور حقيق  التوحيد وحقيق  الشرؾ فػس لميػع األحػواؿم فالقدػب المػلمن 
القدب الدى يقطع الرحد  عدس هدخ األرض عدس هدىمألف ب ػرخ أبػداً معدػق بحقيق  التوحيد هو 

وألنه يعرؼ م دراً واحداً لدحياة والقوة والرزؽ وم درًا مبنلم واحد عدس األفق يدتوى به الطريق
واحػػداً لدنفػػع والضػػرر وم ػػدراً واحػػداً لدمػػنح والمنػػعم فت ػػتقيم رطػػاخ إلػػس هػػدا الم ػػدر الواحػػد 

ويعدػق يديػه بحبػل واحػد يشػد عرقػه ويطمػ.ّن االػاخ هػدؼ واحػد ال يػزوغ عنػه ي تمّد منه وحدخم 
ب ػػرخم يخػػدـ سػػيداً واحػػداً و يعػػرؼ مػػاذا يرضػػيه فيفعدػػه و مػػاذا يغضػػبه فيتقبػػهم و بػػدل  اتلمػػع 
طاقااه كدل  و اتوحدم فينتج بكل طاقااه و لهدخ و هو ثابت القدمين عدػػس األرض مطدػع الػػس 

أمػػا الػػػدى لعػػل مػػع اهلل إلهػػا آرػػر فإنػػه يعػػيَ مرهػػق األع ػػاب قدػػق  .(ٖٜ)إلػػه واحػػد فػػػس ال ػػماء
النفس رامر القوى ال يمد  القدرة فس احديد االاهااه وال فس ضبط حدودخ وال انتهػس لواعلػه 
وآهااه فهو دامم الحيرة وفس وحدة وعزل  قااد  وفكر شارد مشوش فبل يدرى ماذا يعبُػد ومػا هػس 

خم ويخدع فطراه وسفين  أوهامػه الا ل به الس ميناء وال يقودخ ربّاف نتامج عبوديته وهو يغالط هوا
  ] قػػاؿ اعالػػػس  (ٜٗ)ادعػب بػػه األمػػواج واهػػدر عديػه الشػػبهات

   
   
   

     
   ](ٜ٘). 

 

 ثانيا  اسم الفاعل المزيد من التفّعل 

 متفرق   )فرؽ(  -
فػػالفرؽ  (ٜٙ)الفػػاء والػػراء والقػػاؼ  أصػػل صػػحيح يػػدؿ عدػػس امييػػز وازييػػل بػػين شػػي.ين 

رػػبلؼ اللمػػع. فرقػػه يفرقػػه فرقػػا. وقيػػل  فَػػػَرؽ لد ػػبلح فَػْرقػػًام وفَػػػراؽ لئلف ػػاد افريقػػا. وانفػػرؽ 
لشئم وافرؽم وافتػرؽ. وفػارؽ الشػئ مفارقػ  وفراقػا  باينػه. واإلسػم الفرقػ . وافػارؽ القػـو  فػارؽ ا

 قػػػػػػاؿ اعػػػػػػالس  (ٜٚ)بعضػػػػػػهم بعضػػػػػػا. والفػػػػػػرؽ والفرقػػػػػػ  والتفريػػػػػػق  الطامفػػػػػػ  مػػػػػػن الشػػػػػػئ المتفػػػػػػرؽ

[     



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٓٗ 

 

 

] (ٜٛ) .وفػػػرؽ بػػػين  والفػػػرؽ  الف ػػػل بػػػين الشػػػي.ين ولمعػػػه فػػػروؽ
 ]  وقولػػػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػػػالس (ٜٜ)ف ػػػػػػػػػػػل  الشػػػػػػػػػػػي.ين يفػػػػػػػػػػػرؽ فرقػػػػػػػػػػػاً 
   
] 

والُفرقاف  أبدػغ مػن الفػرؽ ألنػه ي ػتعمل  مأي ف دناخ وأحكمناخ (ٓٓٔ)
 ] فػػػس الفػػػرؽ بػػػين الحػػػق والباطػػػلم والفػػػرؽ ي ػػػتعمل فػػػس ذلػػػ  وفػػػس  يرخ.وقولػػػه اعػػػالس

    
    

]
أى اليػػػػـو الػػػػػدى يفػػػػػرؽ فيػػػػػه بػػػػػين الحػػػػػق والباطػػػػػل  (ٔٓٔ)

 ( ٕٓٔ)والحل  والشبه 
مرةم و لاء  (ٖٓٔ)ورد اللدر )ؼ.ر.ؽ( و مشتقااه فس القرآف الكريم إحدى و سبعين 

 الدفظ منها ب يغ 

واسػتعمدت ال ػيغ  فػػس القػرآف الكػريم نعتػػا  (ٗٓٔ)مػػراين اسػم الفاعػل المزيػػد مػن التفّعػل
 لكدمتين مختدفتين عدس النحو التالس 

 األرباب  -أ
 ] وصػػػػػػػػ  األربػػػػػػػػاب بػػػػػػػػالمتفرقين فػػػػػػػػس قولػػػػػػػػه اعػػػػػػػػالس 

  
    

 ](
 االسػػػتفهاـ منػػػه والمػػػراد(٘ٓٔ

. ولمػا أراد يوسػ  عديػه ال ػبلـ أف (ٙٓٔ)األصػناـ بعبػادة القػوؿ ف ػاد اإلنكاِرم واقريػرُ  سبيل دسع
ي هػػر ل ػػاحبيه فػػس ال ػػلن ف ػػاد اعػػدد اخلهػػ  وإبطػػاؿ العبػػادة لهػػا لينلدػػس لهمػػا ذلػػ  فناداهمػػا 

لعػػػل فػػػس نػػػدامهما بػػػدل  [  ] بقولػػػه
ر بػػالحق كأنػػه قػػاؿ لهمػػا  يػػا سػػاكنس هػػدا المكػػاف الشػػاؽ عدػػس هػػدا الولػػه حثػػا لهمػػا عدػػس اإلقػػرا

والمحل الضن  إنس ذاكر لكم أمراً فقولوا الحػق فيػه وال ازيغػوا عػن ذلػػ  فأنتػػم احػت شػدة وال 
ينبغس لمن كاف كدل  أف يزيغ عن الحقم والنداء بػ)يا( بناًء عدس الشامع مػن أنهػا لدبعيػد لئلشػارة 

ولمػػػا قػػػرع أفهامهمػػػا بالنػػػداء لمػػػا يدقيػػػهم قػػػرع  (ٚٓٔ)  الضػػػبلل إلػػػس  فدتهمػػػا وهيمامهمػػػا فػػػس أوديػػػ
 ] التقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعهما باإلنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
 ] أى آلهػػػػػػ  وسػػػػػػػماها أربابػػػػػػػَاً  لمثػػػػػػل ذلػػػػػػػ  بنػػػػػػػاء عدػػػػػػػس



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٓ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

ا من المفال.  بالػدليل مػن  يػر مانفر طباعه ال فأبرز ذل  فس صورة االستفهاـ حتس (ٛٓٔ)زعمهم
فػػس الكبػػر وال ػػغر والدػػوف   مختدفػػا ثػػم وصػػفهم بػػأنهم}متفرقوف: إشػػارًة إلػػس كونهػػ (ٜٓٔ)اسػػتفهاـ 
إشػارة  وفيػه عدػس ادػ  ال ػور اوكل ذل  إنما ح ل ب بب أف الناحت وال انع يلعده والشكل

اسػم فاعػل مػن اّفػرؽ أى مػن التفّعػل وهػو  متفػرؽلمع  وفمتفرقوال (ٓٔٔ)إلس كونها مقهورة عالزة
ػػػَل واََأصاػػػل أى ذا أهػػػل وذا أصػػػلهنػػػا بمعنػػػس صػػػيرور   (ٔٔٔ)ة الشػػػئ ذا أصػػػده أى ذا فَػػػػْرٍؽ مثػػػل اَأها

 والَقْهػػر بالَوْحػػدة اعػػالس الداػػه َوْصػػ ُ  و بػػالتفرلؽم وَصػػَفها بػػأفْ  األوثػػاف أْمػػرِ  بطػػبَلف عديهمػػا وعْرُضػػه
 و عاَنَداْػهم و الَلاِهلِ  طباعُ  منه نَػَفَرتْ  رباما الدي كثيرها قبل الُحلا  بي يرِ  أْردٌ  و َحَ ٌنم ادطل ٌ 
 قبدهػام لزمتػه فػِإذا يقبدهام االحتلاج مني يرة  بَدرََل ٍ  يلَردَ  َأفْ   اللاِهلِ  محالا  في الوْلهُ  هكدا
 بلميػػػعِ  اللاهػػػلُ  ُأِرػػدَ  ِإف و الحػػػقِّم ِإلػػس ي ػػػلَ  حتػػس أبػػػداً  كػػػدل  ثػػم فوقهػػػام أرػػرى درلػػػ ٌ  َعْنهػػا

 مفاضػد   -بقولػه ريػر -لهمػا فػرض ثم (ٕٔٔ).وعاَنَدخُ  لدحين أباخ دفع ً  ليها ُيَ اؽُ  الدي الَمْدَهبِ 
 لي ػػل المتعػػددين لآللهػػ  المتفرقػػ  واألحػػواؿ باإللهيػػ  المنفػػرد اإللػػه حػػاؿ الحػػالين ملمػػوع بػػين

 .اخلهػػ  اعػدد اعتقػاد عػن فيرلعػاف وأ نػسم أع ػم باإللهيػػ  المنفػرد حػاؿ بػأف إقناعهمػا إلػس بػدل 
 هػػػدين أصػػػحاب بػػػين والمفاضػػػد  اإللهيػػػ  فػػػي الحػػػالين ودولػػػ االسػػػتدالؿ هػػػدا مػػػن المػػػراد ولػػػيس
 ظػػاهر عدػػس (ريػػر) لفػػظ حمػػل إذا هػػدا .الواحػػد اإللػػه بولػػود يلمنػػوف ال المخػػاطبين ألف الحػػالين
 معنػس فػي م ػتعمبلً  (رير) يكوف أف ويلوز .صف  في مشتركات التفضيل بين وهو منه المتعارؼ

 اعتقػاد أـ أرلػح متفػرقين أرباب ولود اعتقاد  والمعنس .والقبوؿ الرلحاف أي مالعقل عند الخير
 ف ػػاد لهمػػا ينلدػػي حتػػس ن رهمػػا واسػػتداللهما طػػامر بػػدل  لي ػػتنزؿ مواحػػد إلػػه إال يولػػد ال أنػػه

 في والخدل الف اد من اطرؽ حالهم يخدو ال متفرقين أرباباً  أف لهما يتبين إذ ماخله  اعدد اعتقاد
  .(ٖٔٔ)لدوحداني  بالن ب  القهار وص  و  ب  لدتعددبالن التفرؽ وص  إليه يومسء كما ا رفهمم

   األَبْػَوابٍ  -ب
 فػػس قولػػه اعػػالس فػػس ق ػػ  يعقػػوب وأوالدخ عدػػيهم ال ػػبلـبالُمتَػَفرِّقَػػٍ  بػػواب األ وصػػفت 

[     
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](ٔٔٗ)  هػػػػ(   إنػػػػهٕٓٚٔوقػػػاؿ اخلوسػػػس)ت 
 قولػػػػػػه  اليػػػػػػه ضػػػػػػم بػػػػػػل واحػػػػػػد بػػػػػػاب مػػػػػػن الػػػػػػدروؿ عػػػػػػن بػػػػػػالنهي يكتػػػػػػ  لػػػػػػم ال ػػػػػػبلـ عديػػػػػػه

[   
 ] بيانا لدمراد به وذل  ألف عػدـ درػولهم مػن بػاب واحػد  يػر

م تدـز لددروؿ من أبواب متفرق  وفس درولهم من بابين أو ثبلث  بعال ما فس الدروؿ من باب 
واحػد مػػن نػوع التمػػاع م ػحح لوقػػوع المحػدورم وإنمػػا لػم يكتػػ  بهػدا األمػػر مػع كونػػه م ػػتدزما 

 (٘ٔٔ)ؿ العناي  به وإيدانا بأنه المراد باألمر المدكور الاحقيق شئ آرر لدنهس ال ابق إظهاراً لكما
فالمتفرقػػ  أراد بهػػا المتعػػددة ألنػػه لعدهػػا فػػس مقابدػػ  الواحػػد و ولػػه العػػدوؿ عػػن المتععػػدة إلػػس 

و فػس اخيػ  داللػ  عدػس  (.ٙٔٔ)المتفرق  اإليماء إلس عد  األمر و هس إرفػاء كػونهم لماعػ  واحػدة 
ال ػػػبلـ رشػػػس عدػػيهم شػػي.ا اف دردػػوا مػػن بػػاب واحػػد ولهػػدا قػػاؿ )ادردوا مػػن  أف يعقػػػوب عديػػه

 ( ٚٔٔ)أبواب متفرق ( فهو إشارة إلس رعاي  األسباب المعتبرة فس هدا العالم

 

 ثالثا  اسم الفاعل المزيد من اإلستفعاؿ 
 م تبين  -ٔ

التبػػّين كدهػػا الم ػػتبين اسػػم فاعػػل مػػن اسػػتباف اسػػتبان  وهػػس والبيػػاف واإلبانػػ  والتبيػػين و 
 (ٛٔٔ)بمعنس الوضوح واالنكشاؼم ولميعها ي تعمل الزما ومتعدياا إالّ الثبلثس فبل يكوف إالّ الزما

 (.ٜٔٔ)فيقاؿ  باف الشئ بيانا واستباف وبيان وابين إذا ظهر. وأبنته واستبنته وابينته  عرفته بيِّنا
لشػػَئ إذا اأمدتػػه حتػػس ابػػين وقػػاؿ األزهػػرى  االسػػتبان  قػػد يكػػوف واقعػػَام يقػػاؿ  اسػػتبنت ا

  ]لػػػػػػػػػػػػػػػػػ م قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل اعػػػػػػػػػػػػػػػػػالس  
   

] 
والمعنػػػػػس  ولت ػػػػػتبين أنػػػػػت يػػػػػا محمػػػػػد سػػػػػبيل  (ٕٓٔ)

وأكثػػر  وإذا بػػاف َسػػبيل الملػػرمين فقػػد بػػاف َسػػِبيل المػػلمنين مػػنهم الملػػرمين أى لتػػزداد اسػػتبان م
  ]  (*)ؤواالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 ]أى  الزما. (ٕٔٔ)و اإلستبان  حين.د اكوف  ير واقع 
)مبين( فس الف ل الثاف فس هػدخ الرسػال  فػس  وقد ف دنا الكبلـ أثناء البحث عن كدم 

شرح لدر الم تبين )ب.ى.ف( ومشتقااه وأح ينا هنػاؾ عػدد مػا ورد مػن اللػدر ومشػتقااه فػس 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٓٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

رآف الكػػريم. واخف نعػػود عدػػس لفػػظ الم ػػتبين فنقػػوؿ  ولػػم يػػرد هػػدا الدفػػظ )الم ػػتبين( فػػس القػػ
وقػػػػػػػد نعتػػػػػػػت بػػػػػػػه كدمػػػػػػػ )الكتاب( فػػػػػػػس قولػػػػػػػه اعػػػػػػػالس   (ٕٕٔ)القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريم إالّ مػػػػػػػرة واحػػػػػػػدة

[  
]

واعديػػػ  اإليتػػػاء إلػػػس  .والمػػػراد بالكتػػػاب التػػػوراة (ٖٕٔ) 
 ]موسس وهاروف مع أف الدى أواس التػوراة هػو موسػس كمػا قػاؿ اعػالس  ضمير 

   
  ](ٕٔٗ)  مػػػػػػن حيػػػػػػث إف هػػػػػػاروف كػػػػػػاف

  معاضػػػػػػداً لموسػػػػػػػس فػػػػػػس رسػالتػػػػػػػه فكػػػػػػاف لػػػػػػه حػػػػػػظ مػػػػػػن إيتػػػػػػاء التػػػػػػوراة كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ اهلل اعػػػػػػالس
[    

   
]

وهػػػػػدا مػػػػػن اسػػػػػتعماؿ اإليتػػػػػاء فػػػػػس معنييػػػػػه الحقيقػػػػػس  (ٕ٘ٔ)
 (.ٕٙٔ)والملازى

إف كػػاف الم ػػتبين  (ٕٚٔ)وًوْصػػُ  الكتػػاب بالم ػػتبين يػػدؿ عدػػس أنػػه بػػياٌن وظػػاهٌر مػػا فيػػه
فػالمعنس أنػه مميػز الحػَق مػن الباطػل بمعنس المبين من أباف البلـز وأما إف كاف مػن أبػاف المعتػدى 

 وطريَق الهدى عن طُرؽ الضبلؿ والحبلَؿ عن الحراـ.
من أبػاف الػبلـز أوفػس اإلبانػ  مػن  (ٕٛٔ) الكتاب الم تبين   هو التوراة البالغ  فس البياف

أباف المعتدىم والمبالغ  م تفادة من اإلستفعاؿم فإنه أشد فس المبالغ  من الفعل واالفعاؿم  ألف 
 .(ٜٕٔ)زيادة المبنس ادؿ عدس زيادة المعنس فس األكثر 

 

 م تقبل  )قبل( -ٖ
القػػاؼ والبػػاء والػػبلـ أصػػل  مقبػػل()والم ػػتقبل اسػػم فاعػػل مػػن اسػػتقبل اسػػتقبااًل وأصػػده 

 (ٖٓٔ)واحد صحيح ادؿ كدِمُه كدلهػا عدػس موالهػ  الشػئ لدشػئ فالُقبُػُل مػن كػل شػئ  رػبلؼ ُدبُػرخ
     ] قػػػػػػػػػػػػػاؿ اعالػػػػػػػػػػػػػػس 
    

   
     

   ] (ٖٔٔ). 
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ٕٓٛ 

 

 

قػػػاؿ الرا ػػػب  قبػػػُلم ي ػػػتعمل فػػػس التقػػػدـ المت ػػػل والمنف ػػػل ويضػػػادخ بَػْعػػػُدم وقيػػػل   
هػػدا فػػس األصػػل واف كػػاف قػػد يتلػػوز فػػس كػػل  .بْػػػٌر وُدبُػػري ػػتعمبلف فػػس التقػػدـ المت ػػل ويضػػادخ دُ 

  نقػيال الػدبر. ويكنػس بهمػا عػن ال ػوَءاينم ومػن اللبػل  -بضػماتيِن  -والُقُبل  (ٕٖٔ)واحد منهما
ي ػتعمل عدػس  موقَػْبػلُ  َأى َأْقِ ػد ق ػَدؾ -بالضّم  -ِإًذا ُأْقِبُل قُػْبد  و  َسْفحهم ومن الزماف  َأوله.

 َأوله 
  قبػػل ػػػػيت المقػػدس  مكا ػوؿ الخػػارج مػػن الػػيمن ِإلػػس بػػػػػػكق المكػػاف بح ػػب اإِلضػػاف  سػػػػف اأَلوؿ 
 خارج من القدس ِإلس اليمن  المدين  قبل مكا .ال ويقوؿ من ػػالمدي

 الثانس  فس الزماف  زماف معاوي  قبل زماف عمر بن عبد العزيز.
 الثالث  فس المنزل م نحو  فبلف عند ال دطاف قبل فبلف.

.الرابع    فس الترايب ال ناعّسم نحو  اعدام الهلاء قبل اعدلم الخطِّ
اوبتػه  والَقْبل واإِلقباؿ واالستقباؿ  التاوّله. والقابل  الدى ي تقبل الدلو من الب.ر فيْأردها. وقِبل

  ]س  ػاقّبدهػػػػػػػػػػػػػػػػام قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اعالػػػػػػػػػػػػػػػػو يقبدهػػػػػػػػػػػػػػػػا قَػبُػػػػػػػػػػػػػػػػوال 
    

   ] وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  (ٖٖٔ)[
 ] (ٖٔٗ)  قاؿ  (ٖ٘ٔ)قبوؿ الشسء عدس وله يقتِضس ثوابا كالهديا  والتقّبل
    ]اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس  

 ] (ٖٔٙ)  والقبيل  لمع ِقبيد م وهس اللماع  الملتمع  التػس
 ] م قػػػػػػػػػػػػػاؿ اعػػػػػػػػػػػػػالس عػػػػػػػػػػػػػالاُقبػػػػػػػػػػػػػل بعضػػػػػػػػػػػػػها عدػػػػػػػػػػػػػس ب
  

]
مْأروذ من قبامل الرْأس وهس الِقَطع المشعوب  (ٖٚٔ)

دَػ  مػن التقبيػل معروفػ . والِقبدػ  التػس ُيَ ػّدس نحوهػا. والقابدػ   الديدػ   (ٖٛٔ)بعُضها ِإلس بعػال. والُقبػْ
تهػػػا الػػوالدة. والمقابدػػ   الموالهػػػ . المقبدػػ  والقابدػػ  مػػن الن ػػػاء هػػس التػػس اقبػػػل المػػرأة عنػػد قبال

 (ٜٖٔ)والتقابل  مثده. واالستقباؿ  ضد االستدبار
مػػرة ولػػم يػػأت  (ٓٗٔ)ورد اللػػدر)ؽ.ب.ؿ( ومشػػتقااه فػػس القػػرآف مػػامتين وسػػبعا وثمػػانين 

فػأُِاَس بػه نعتػا  (ٔٗٔ)الدفظ فيه ب يغ  اسم الفاعل المزيد مػن االسػتفعاؿ )م ػتقبل( إالّ مػرة واحػدة
رضػػا( دااًل عدػػس العقػػاب الػػدنيوى حيػػث كػػاف المق ػػود مػػن اولػػه ال ػػحاب الم ػػتقبل لدف ػػ  )عا



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٜٓ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

هبلكهم واست. الهم من أرضػهم التػس كػانوا فيهػا عاصػين عمػا أمػرهم اهلل  هو نحو أودي  قـو عادٍ 
بػػػػػه ونهػػػػػاهم عنػػػػػه عدػػػػػس ل ػػػػػاف نبيهم)هػػػػػود( عديػػػػػه ال ػػػػػبلـ فنػػػػػزؿ بهػػػػػم مػػػػػا قُػػػػػدِّر لهػػػػػم. قػػػػػاؿ 

   ]اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس 
   

     
     

    
    
     

    
 ]

  وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه (ٕٗٔ)

[  ]   العػػػػارض ال ػػػػحاب الػػػػدي
يعرض في أفق ال ماء والضمير في رأوخ يعود عدس ما اعػدنا أو عدػس المرمػس المػبهم الػدي ف ػرخ 

وروي أنهػم كػانوا قػد قحطػوا مػدة فدمػا رأوا  (*)قوله عارضا قػاؿ الزمخشػري وهػدا أعػرب وأف ػح
فقػاؿ لهػم هػود عديػه ال ػبلـ بػل هػو مػا اسػتعلدتم بػه مػػن هػدا العػارض ظنػوا أنػه مطػر ففرحػوا بػه 

(.ٖٗٔ)العداب وقوله ريح بدؿ من ما استعلدتم أو ربر ابتداء مضمر
 

ولاء فس التحدير أف ال رفيين واابعيهم من الدغويين ذهبوا إلس ملػئ صػيغ  )اسػتفعل( 
معنػػس )فعػل( هػػ( ذهػب إلػس أف )اسػتفعل( واف كػاف ب ٙٛٙبمعنس الثبلثس )فعل( وأف الرضس)ت 

ل ػاف المنػافقين قولػه  يدمح منه معنػس المبالغ . من هػدا المعنػس مػا لػاء فػس الػدكر الحكػيم عدػس
    ] اعػػػػػػػػػػػػػالس 

 ] 
و يدحظ من المعنس ال رفس لهدخ  (ٗٗٔ)

بالغػػػ  فػػػس الهػػػزء وهػػػدا كػػػاف فعػػػل ال ػػػيغ م ومػػػن قػػػوؿ المف ػػػرين أف قوله)ُمْ ػػػتَػْهزُِموَف( يفيػػػد الم
فعدس هدا فاالسػتقباؿ هنػا فيػػه داللػ  عدػس اإلقبػاؿ  (٘ٗٔ)لدملمنين المنافقين إذ يبالغوف فس هزمهم

وزيػػادةم واالسػػتقباؿ هػػو فػػرط اإلقبػػاؿ إلػػس أوديػػتهمم فكػػل اسػػتقباؿ فهػػو إقبػػاؿ وليػػػس كػػل إقبػػاؿ 
ل  دال[  ]استقبااًلمففس قوله  

واألوديػػ  لمػػع واد لمعػػاً نػػادرا مثػػل نػػاٍد وأنديػػ .  معدػػس المبالغػػ  فػػس إقبالػػه واولهػػه نحػػو أوديػػتهم
ويطدػػق الػػوادى عدػػس محدػػ  القػػـو ونػػزلهم إطبلقػػا أ دبيػػا ألف  الػػب منػػازلهم فػػس ال ػػهوؿ ومقػػار 
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ٕٔٓ 

 

 

واإلضػػػػػػػػػػػػػػػاف   (ٙٗٔ)الميػػػػػػػػػػػػػػػاخم ولمػػػػػػػػػػػػػػػع األوديػػػػػػػػػػػػػػػ  باعتبػػػػػػػػػػػػػػػار كثػػػػػػػػػػػػػػػرة منػػػػػػػػػػػػػػػازلهم وانتشػػػػػػػػػػػػػػػارها
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس [  ]فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

[ ]فػػػس اقػػػدير االنف ػػػاؿ أى م ػػػتقببًل أوديػػػتهم وممطػػػراً إيّانػػػا(ٔٗٚ) 
و فس  موالتدمير  اإلهبلؾ واالست. اؿ (ٛٗٔ)فاإلضاف  فيها لف ي  ولهدا صح وقوعها صف  لدنكرة

إشػارة إلس إبطاؿ قوؿ من زعم أف مثػل هدخ  [ ]قوله  
 (.ٜٗٔ)تنداً إلػس اأثيػرات الكواكب باالستقاالؿاخثػار م ػ

هػ(  فدما رأوخ م تقبل أوديتهم استبشروا وكػاف قػد لػاءهم مػن  ٔٚٙقاؿ القرطبس)ت 
وعدػس هػدا يػرى أف وصػ  العػارض بالم ػتقبل مضػافا ( ٓ٘ٔ)واد لرت العادة أف مػا لػاء منػه  يثػا

بهم فإنهم لما رأوا هدا العارض م تقبل إلس األودي  كاف إشارًة إلس اضديل قـو عاد ليبالغ فس عدا
أوديتهم فرحوا به وظنوخ سحاب مطر واعتقدوخ رحم  ونعم  فإذاً هػو سػحاب أوقػع فػيهم عػداب 

وما رلوخ ريرا و سرورا لهم انقدب عديهم شراً وقهراً ولم ينف  عنهم حتس  مادمير واحقير ونقم 
 امم . است. دهم من األرض وأوصدهم بعداب اخررة والنقم  الد

 
 (قرّ   )م تقر -ٖ

القاؼ والراء  أصبلف صحيحاف يدّؿ أحدهما عدػس بػردم واخرػر عدػس َاَمكلػن. فػاألوؿ  
 باردم قاؿ امِرُؤ القيس   -أى -  يـو قارٌّ وقُػرٌّ -يقاؿ -الُقرل وهو البردم

.    ...     الَخيَل واستؤلموا اإذا ركبو   َاَحراَقْت األرُض والَيوـُ قُػرل
 أى امكن. (ٔ٘ٔ) َ  قَػرا واستَػَقرّ   اخرر  التمكنم يقاؿ واألصل

ُت بالمكػػػاف بالك ػػػر أقَػػػػرل قػػػرارًام سػػػتقرار فيػػػهم اقػػػوؿ منػػه  قَػػػِررْ المكػػػاف  اال سوالقػػرار فػػػ
قَػػرا معػه وسػكن. وأقػرا بػالحق  اعتػرؼ بػه.  ىرورًا. وقػاراخ ُمقػارّة أقُػوقَػَرْرُت أيضا بالفتح أِقُر َقراراً و 

 [ واإلقػرار  إثبػات الشػػئم قػاؿ اعػػالس ( ٕ٘ٔ) يػػرخ حتػس أقَػػػرا  قَػػرارخ بػالحق
     

 ]
وقد يكوف ذل  إثبااًا إّما بالقدػب وإّمػا بالد ػاف وإّمػا  (ٖ٘ٔ)

ادل اإلقػػراُر يضػ د ػاف مػػا لػم يضػاِمِن اإلقػراَر بالقدػبم وليغنػس با بهمػام واإلقػرار بالتوحيػد ملػراخ ال
سػػتقراُر فهػػو طدػػب كر بالد ػػاف دوف القدػػب. وأمػػا االيػػد وأّمػػا اللحػػود فإنمػػا يقػػاؿ فيمػػا  اإلنكػػارَ 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٔٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

قػػاؿ  (ٗ٘ٔ)سػػتلابإسػػتقرا فػػبلف  إذا احػػرى القػػرارم وقػػد ي ػػتعمل فػػس معنػػس قػػرا كاالقػػرارم يقػػاؿ  
 اعالس 

  ] فػػػػػػػػػػػػػػػػس وصػػػػػػػػػػػػػػػػ  اللنػػػػػػػػػػػػػػػػ  
   

 ]
 وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار (٘٘ٔ)

[   
 ](ٔ٘ٙ) المكػػػاف  الثبػػػات فيػػػهم واسػػػتقرارُ  سسػػػتقرار فػػػومنػػػه أيضػػػا  اال 

 ] والم ػػػػػػتِقّر بك ػػػػػػر القػػػػػػاؼ اسػػػػػػم فاعػػػػػػل مػػػػػػن اسػػػػػػتقر قػػػػػػاؿ اعػػػػػػالس  (ٚ٘ٔ)المهػػػػػػر  ثبواػػػػػػه
    
    ]

 (ٔ٘ٛ). 
ولػػاء  ممػػرة (ٜ٘ٔ)ر( ومشػػتقااه فػػس القػػرآف الكػػريم ا ػػعاً وعشػػرين ر. )ؽ. ورد اللػػدر 

وكل واحػدة منهػا  مرات (ٓٙٔ)ثبلثستفعاؿ)م تقر( اإل ب يغ  اسم الفاعل المزيد من منها الدفظ
اعػالس  العداب بالم تقر فػس قولػه فوص  ولم ينعت إاّل بواحدة منها.عدس الثبات والدواـم ادؿ 

   ] فػػػػػػػػس وصػػػػػػػػ  عػػػػػػػػداب قػػػػػػػػـو لػػػػػػػػوط 
   
    
   
](ٔٙٔ)  وقوله)صبحهم( معناخ أااهم وقت ال ػبحم لكػن الت ػبيح يطدػق

ياف فس أزمن  كثيرة من أوؿ ال ػبح إلػس مػا بعػد األسػفارم فػإذا قػاؿ )بكػرة( أفػاد أنػه كػاف عدس اإلا
 (ٖٙٔ)فهس أرص من ال باح فديس فس ذكرها بعدخ زيادة (ٕٙٔ)أوؿ لزء منه وما أرِّر إلس اإلسفار

ولئ بدفظ )بكرة( لئلشعار بتعليل العداب لهم أي واهلل لقد نزؿ بهم عدابنا فس الوقت المبكػر 
والمػػراد بالعػػداب فػػس قوله )عػػداب( هػػو قدػػب األرض بهػػم بحيػػث صػػيار بهػػم  (ٗٙٔ)ال ػػباح مػػن

 ] أعبلها أسفدهام وإمطار الحلارة عديهم كما بيان لل ثناؤخ هػدا العػداب بقولػه
   

   
    
](ٔٙ٘)  ثم أابع العداب بقوله )م تقر( وهو   بك ر القاؼ اسم فاعل مػن

م وال ػػين والتػػاء لدمبالػغػػػ  م أى قػػرا فبػػالغ فػػي شػػدة  (ٙٙٔ)مثػػػل ال ػين و التػػاء فػػي اسػػتلاب  اسػتقرا
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العػقاب عديهػم بتقييد العداب بهدا الوص  الػداؿ عدػس الثبػات و االسػتمرار فأوصػل بػه عػدابهم 
بالعػػداب األرػػروى وهػػو عػػداب  -وهػػو ر ػػ  األرض بهػػم ومطػػر الحلػػارة عدػػيهم -الػػدنيوى 

 .م تقر ال يقدر أحد عدس إزالته ورفعه أو إحالته ودفعه عنهم
يحتمل ولوهاً    (:)هػ( فس قوله ٙٓٙ ت)وقاؿ الرازى

إحالتػػه عػػداب ال مػػدفع لػػه أي ي ػػتقر عدػػيهم ويثبػػت وال يقػػدر أحػػد عدػػس إزالتػػه ورفعػػه أو  أحػػدها
دامم فإنهم لما أهدكوا نقدوا إلس اللحيم فكأف ما أااهم عػداب ال ينػدفع بمػواهم   ثانيها. ودفعه

الحػبس ومػواهم  فإف الموت يخدص من األلم الدي يلدخ المضروب من الضرب والمحبوس من
 ه عدػيهم وقػررخػثالثها عداب م تقر عديهم ال يتعدى  يرهم أي هو أمر قد قدرخ الدػ. ما رد هم

استقر وليس كما يقاؿ إنه أمر أصابهم اافاقاً كالبرد الدي يضر زرع قـو دوف قـو وي ن به أنه أمر 
اافاقي وليس لو ررلوا من أماكنهم لنلوا كما نلػا آؿ لػوط بػل كػاف ذلػ  يتػبعهم ألنػه كػاف أمػراً 

 فهو عداب م تمر لم يكشفه عنهم كاش  بل اا ػل بمػواهم ثػم بمػا بعػد ذلػ  (ٚٙٔ) قد استقر
هػػػػػػػػػػػ( فػػػػػػػػػػس ٜٔ٘وقػػػػػػػػػػاؿ ابوال ػػػػػػػػػػعود)ت  (ٛٙٔ)مػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػداب القبػػػػػػػػػػر ثػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػداب لهػػػػػػػػػػنم

ال يفارقهم حتس ي دموا الس النار وفي     ( )اف ير
 وقولػػػػػػػه  وصػػػػػػػفه باالسػػػػػػػتقرار إيمػػػػػػػاء الػػػػػػػس أف مػػػػػػػا قبدػػػػػػػه مػػػػػػػن عػػػػػػػداب الطمػػػػػػػس ينتهػػػػػػػي إليػػػػػػػه

[  ]  حكاي  لما قيل لهم
 (ٜٙٔ)لدعداب   حين.د اشديداً 

والحاصػل أف العػػداب الػػدى هػػو قدػػب قػػريتهم ولعػػل أعبلهػػا أسػػفدها ورمػػيهم بالحلػػارة 
 يُر العداب الدى نزؿ بهم من طمس األعين فإنه عداب دنيوى  ير موصوؿ بعداب اخررة وأما 
عداب الخ   والحلارة فموصوؿ به ألنهم بهدا العداب ينتقدوف إلس البرزح الموصوؿ باخررة  

أى مػػن حيػػث اا ػػاؿ زمػػاف  (*))َمػػن مػػات فقػػد قامػػت قيامتػػه( أشػػار اليػػه قولػػه عديػػه ال ػػبلـ كمػػا
 .(ٓٚٔ)الموت بزماف القيام  كما أف أزمن  الدنيا يت ل بعضها ببعال

 

 م تقيم  -ٗ
 كػػوف الم ػتقيم  اسػم فاعػػل مػن االسػػتقام م قػاؿ اللرلػاني فػػس اعريػ  االسػػتقام   هػس

 اصػػطبلح وفػػي مبعضػػها عدػس بعػػال عدػػس لميػع األوضػػاع انطبػػق ألػزاؤخ المفروضػػ  بحيػػث الخػط
 كػػل فػػس التوسػػط حػػد برعايػػ  الم ػػتقيم ال ػػراط ومبلزمػػ  كدهػػا بػػالعهود الوفػػاء هػػي الحقيقػػ  أهػػل



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٖٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

الم ػتقيم   ال ػراط هػو فػدل  ودنيػويم دينػي أمػر كػل وفػس والدبػاس والشػراب الطعاـ من األمور
)هود سورة شيبتني(وسدم  عديه اهلل صدس النبيل  قاؿ ولدل  اخررة فس الم تقيم كال راط

(ٔٚٔ) 
[  ]  فيهػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػزؿ إذ

 

 مػرور وهػس االعولػاج ضد االستقام   وقيل المعاصيم والتناب الطاع  أداء بين يلمع وأف(ٕٚٔ)
 .والمداوم  والعقل الشرع بإرشاد العبودي  طريق في العبد

 ثبلثػػ م مػػدارج لهػػا  الػدقاؽ عدػػي أبػػو وقػػاؿ شػي.ًام اهلل عدػػس اختػػار أال  االسػػتقام   وقيػل
 االسػتقام م  وثالثهػا القدػوبم اهػديب وهػس اإلقامػ م  وثانيهػا الػنفسم اأديب وهو التقويمم  أولها
 (.ٖٚٔ)األسرار اقريب وهي

 م ػػػتقيم كػػػل بػػػأف  وال ػػػواب وال ػػػحيح الم ػػػتقيم بػػػين وفػػػرؽ أبػػػو هػػػبلؿ الع ػػػكرى
 مػػا وال ػػحيح ال ػػواب مػػن والم ػػتقيم  ػػتقيمامم وصػػحيح صػػواب كػػل ولػػيس وصػػواب صػػحيح
 يكونػػا أف يلػػوز وال ػػواب وال ػػحيح  يػػرخم إلػػس معػػه يحتػػاج ال سػػنن عدػػس ومن ومػػا مللفػػا كػػاف

 يغنػس سػنن عدػس مللفػا كػاف إذا م ػتقيم لػواب هػدا المتكدموف  قاؿ ولهدا مللفين و ير مللفين
 م تقيمم ونعم ال نحو كدم  كاف إذا لدلواب يقولوف وال ال املم ل لاؿ مقتضيا وكاف  يرخ عن

 الف م ػتقيم كػبلـ ولكن م تقيم م كدم  يقولوف وال وصواب صحيح  كدم  هدخ العرب واقوؿ
 (.ٗٚٔ)ملل  والكبلـ مللف  اكوف ال الكدم 

 (٘ٚٔ)وقد ورد الدفظ)م تقيم( مع الدواصػق أو بػدونها فػس القػرآف الكػريم سػبعاً وثبلثػين
 منها مء اثنتين منهام فنعت به عدة كدمات فس القرآف الكريممرة وكدها مأاي  نعتا باستثنا

 ال راط  -أ
مرًةممنها قوله اعالس   (ٙٚٔ)وص  ال راط بالم تقيم فس القرآف الكريم إحدى و ثبلثين

[  

]
اإلرشػػاد والداللػػ  والتبيػػين أو اإللهػػاـ أو  الهدايػػ   (ٚٚٔ)

فػػػػػػس فعػػػػػػل الهدايػػػػػػ  أف ي ػػػػػػل ثػػػػػػاني معموليػػػػػػه بواسػػػػػػط  كمػػػػػػا فػػػػػػس قولػػػػػػه  وألصػػػػػػل (ٛٚٔ)الػػػػػػدعاء
   ] اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس

   ]
أو بػػػػػ )الػػػػس(  (ٜٚٔ)

[     
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]
   ]وقولػػػػػػػػػػػػػػػػه  (ٓٛٔ) 

    ]
(ٔٛٔ) 

كمػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػس قولػػػػػػػػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػػػػػػػػالس    (ٕٛٔ)ثػػػػػػػػػػػػػػػػم يت ػػػػػػػػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػػػػػػػػه فيعػػػػػػػػػػػػػػػػدِّى اليػػػػػػػػػػػػػػػػه بنف ػػػػػػػػػػػػػػػػه
[  

]
أي  فػس ال ػراط  فتعدي  الفعل بنف ه اقاؿ لمػن كػاف فيػه (ٖٛٔ)

وذلػ  نحػو قولػه اعػالس  (ٗٛٔ)ولمن لم يكن فيه أماّ التعديػ  بػالبلـ وإلػس فتكػوف لمػن لػم يكػن فيػه
لخ ػػػػػػػػػػػػػمين الػػػػػػػػػػػػػدين لػػػػػػػػػػػػػاءا داود عديػػػػػػػػػػػػػه ال ػػػػػػػػػػػػػبلـ لػػػػػػػػػػػػػيحكم بينهمػػػػػػػػػػػػػػا عدػػػػػػػػػػػػػس ل ػػػػػػػػػػػػػاف ا

[   

]
   ]و قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  (٘ٛٔ)

    

 ]
ويبػػدو أف الهدايػػ  عدػػس مرااػػب فالبعيػػد الضػػاؿ عػػن الطريػػق (ٙٛٔ)

ه إليػػػػه فهنػػػػا ن ػػػػتعمل}يهدى إلػػػػس...:أى يوصػػػػل يحتػػػػاج إلػػػػس هػػػػاد يدلػػػػه عدػػػػس الطريػػػػق ويوصػػػػد
إلس....ويرشد إلس...والدى ي ل إلس الطريق يحتاج إلس هاد يعرفه بأحواؿ الطريق ومراحدهػا ومػا 

وأمػػػاكن الهدكػػػ  واألمػػػن ويعرفػػػه بمػػػا يحتالػػػه ال ػػػال  فػػػس هػػػدخ الطريػػػق وهنػػػا  فيهػػػا مػػػن مخػػػاوؼ
بيػاف الغايػ  مػن الحػدث ف ػال  ال ػبيل ( وقػد ا ػتعمل الػبلـ مػع الهدايػ  لالطريقَ  ن تعمل)هداخُ 

فيقاؿ )هػداخ   ـ عنػد هػدخ الغايػبليريد الوصوؿ إلس  اي م وليس الطريق  ايػ  فػس نف ػه فيػلاس بػال
 . أبدغه لها فكانت  اي  سدوكه وسيرخ ىلكدا(أ

واإلن ػػاف محتػػاج إلػػس هػػدخ الهػػدايات كدها.فػػإف ضػػل احتػػاج مػػن يهػػدخ إلػػس الطريػػقموإف 
بالطريقموإف سد  احتاج الوصوؿ إلس الهدؼ وأالّ ينقطع فس الطريقموإف  ن يعرفهحتاج مَ اوصل 

قطػػع الطريػػق احتػػاج إلػػس مػػن يبدغػػه  ايتػػه وأف ينيدػػه مرامػػه ويهديػػه. وعنػػد ذلػػ  يقػػوؿ كمػػا قػػاؿ 
  ] بدغػػػػوا مػػػػرادهم أصػػػػحاب اللنػػػػ  بعػػػػد أف قطعػػػػوا الطريػػػػق و

  ]
(ٔٛٚ)  

 .(ٛٛٔ)هنلااه وفبلحو لس سلاؿ هدخ الهداي  ضروري  فس سعاداه فحال  العبد إ

طا اوسػػػمس الطريػػػق سػػػر  عػػػهإذا بد ط الشػػػئَ رَ بال ػػػين هػػػو األصػػػل ألنػػػه مػػػن َسػػػ وال ػػػراط 
ريػػاف النػػاس فيػػه كلريػػاف الشػػئ المبتدػػع ثػػم فمػػن قػػرأ بال ػػين لػػاء بػػه عدػػس األصػػل ومػػن قػػرأخ لل

 يرتع ػػاثػػم  (ٜٛٔ)طبػػاؽع الطػػاء فػػس االا والػػانس مػػمػػبال ػػاد قدػػب ال ػػين صػػاداً لقػػرب مخارله



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٔ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

َ  باسػػتقام  أو اعولػػاج فت ػػ  الم ػػتقيم ِصػػالعػػرب ال ػػراط فت ػػتعمده فػػس كػػل قػػوؿ وعمػػل وُ 
  فػػػػػػػػس قولػػػػػػػػه اعػػػػػػػػالس (هػػػػػػػػػ ٖٓٔ)ت وقػػػػػػػػاؿ الطبػػػػػػػػرى (ٜٓٔ)المعػػػػػػػػوج باعولالػػػػػػػػه باسػػػػػػػػتقامته و

[  
 ]   عدػػػس أف ألمعػػػت األمػػػ  مػػػن أهػػػل التأويػػػل لميعػػػا

اعولػػاج فيهموكػػدل  فػػس لغػػ  لميػػع العػػرب مػػن  ال ال ػػراط الم ػػتقيم هػػو الطريػػق الواضػػح الػػدى
   (ٜٔٔ)قوؿ لرير الخطفس ذل 

 (.ٕٜٔ) ٍ اْعَوجا الموارُد م تقيم. .  . أمير الملمنين عدس صراط

وال ػػػػػػػراط اػػػػػػػارة يضػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػس اهلل إذ هػػػػػػػو الػػػػػػػدى شرعػػػػػػػػه ون بػػػػػػػػه كقولػػػػػػػه اعالػػػػػػػػس  
[    

  ] (ٜٖٔ )  وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه[ 
    

      
    ](ٜٔٗ) 

 ]واػػػػػػػػػػػػارة يضػػػػػػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػػػػػػس العبػػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػس قولػػػػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػػػػالس  
  

   
]

( ٜٙٔ)لكونهم أهل سدوكه وهو المن وب لهم وهم المػاروف عديػه (ٜ٘ٔ)

وفس هدخ اخي  قد لاء بال راط مفردًا بتعريفتين  باألل  والػبلـ واالضػاف م وموصػوفا باالسػتقام  
ن أكثػر مػن م ػتقيم مما يدؿ عدس أنه صراط واحد لػيس ثمػ  صػراط  يػرخ فإنػه لػيس بػين النقطتػي

واحػػد. فال ػػراط الم ػػتقيم هػػو طريػػق اإلسػػبلـ وهػػو ديػػن اهللم ووصػػفه باالسػػتقام  ليػػدؿ عدػػس أنػػه 
أق ػػر الطػػرؽ وأقربهػػا إلػػس المطدػػوب فػػبل يشػػق عدػػػس ال ػػال . ومػػا عػػداخ مػػن الطػػرؽ معػػوّجم وال 

 (.ٜٚٔ)يوصل إلس المق ود فإنه ال يوصل أكثر مػن م تقيم واحد بين النقطتين
فس التف يرالكبير   اعدم أف أهل الهندس  قالوا  الخط الم تقيم هو أق ر رػط ولاء 

ي ل بين نقطتين فالحاصل أف الخط الم تقيم أق ر مػن لميػع الخطػوط المعولػ  فكػاف العبػد 
  ]يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 ]  لولوخ 
 عفس اال الطريق الم تقيم.األوؿ  أنه أقرب الخطوط وأق رها وأنا عالز فبل يديق بض 
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ٕٔٙ 

 

 

الثػػانس  أف الم ػػتقيم واحػػد ومػػا عػػداخ معولػػ  وبعضػػها يشػػبه بعضػػا فػػس االعولػػاج فيشػػتبه الطريػػق 
 عدّسم أّما الم تقيم فبل يشابهه  يرخ فكاف أبعد عن الخوؼ واخفات وأقرب إلس األماف.

 والثالث  الطريق الم تقيم يوصل إلس المق ودم والمعوج ال ي ل إليه.
 (.ٜٛٔ)رابع  الم تقيم ال يتغير والمعوج يتغيروال

 الق طاس  -ب
وص  الق طاس بالم تقيم فػس القػرآف الكػريم مػراين والق ػطاس  الميػزافم ويعبػر بػه  

 ]قػػػػػػػاؿ اعػػػػػػػالس   (ٜٜٔ)عػػػػػػػن العدالػػػػػػػ  كمػػػػػػػا يعبػػػػػػػر عنهػػػػػػػا بػػػػػػػالميزاف
 ](

ٕٓٓ) 
طاس وأمثاله التس وردف فس القرآف الكريم من االافاؽ بين الدغتينم إلس أف الق  أبو عبيدة وذهب
 ي القػرآفػس أف فػػلػم يكػن أبػو عبيػدة يػدهب إلػوقػاؿ ابػن قتيبػ    أنها اعلميمػ . إلس خ ير وذهب 

 (الق ػطاس)يػزعم أف  خوكػاف  يػر م شي.ا من  ير لغ  العرب وكاف يقوؿ هو اافاؽ يقع بين الدغتػين
 الكػوة بد ػاف الحبشػ م (المشكاة)البارد المنتن بد اف الترؾم و (الغ اؽ) و مالميزاف بدغ  الرـو

البحػر  (الػيم)و ماللبػل بال ػرياني ( الطػور)أي حلػارة وطػينم و بالفارسي  سن  وكل (ال ليل)و
هػػػػ(  ٕٓٚٔقػػػاؿ اخلوسػػػس)ت   (ٕٕٓ)وقػػػاؿ ملاهػػػد  الق ػػػطاس العػػػدؿ بالروميػػػ  (ٕٔٓ)بال ػػػرياني 

مس معرب وهػو ال ػحيح ال يقػدح اسػتعماله فػس القػرآف فػس عربيتػه رو  لق طاسوعدس القوؿ بأف ا
  ]المػػػػػػػػػػػػػػػػػدكورة فػػػػػػػػػػػػػػػػػس قولػػػػػػػػػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػػػػػػػػػالس  

  ](ٕٖٓ)  ألنػػه بعػػد التعريػػب وال ػػماع فػػس
ال  وباللمػػد  فمعنػاخ المعتػدؿ الػدى (ٕٗٓ)ف يح الكػبلـ ي ير عربيا فػبل حالػ  إلػس إنكػػػار اعربيػه

فالك رة قراءة  (ٕ٘ٓ)أحد اللانين والمعوا عدس لواز الدغتين فيه  ضم القاؼ وك رهام يميل إلس
 (.ٕٙٓ)حمزة والك امس وحفص عن عاصمم والباقوف بالضم

والم ػػتقيم  ال ػػوى مشػػتق مػػن القػػواـ بفػػتح القػػاؼ وهػػو اعتػػداؿ الػػدات. يقػػاؿ  قوامتػػه 
اشػػػػ  ألف العػػػػدؿ كدػػػػػه فاسػػػػتقاـ. ووصػػػػ  الميػػػػزاف بػػػػه ظػػػػاهر وأمػػػػا العػػػػدؿ فهػػػػو وصػػػػ  لػػػػه ك

 (.ٕٚٓ)استقام 
 الطريق   -ج



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٔٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

ُوِصػػػػػػ  الطريػػػػػػق بالم ػػػػػػتقيم فػػػػػػس القػػػػػػرآف الكػػػػػػريم مػػػػػػرة واحػػػػػػدة فػػػػػػس قولػػػػػػه اعالػػػػػػػس  
[    

 ](ٕٓٛ)  والطريػػػق  ال ػػػبيل الػػػدى يطػػػرؽ باألرلػػػل
  ]أى يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب. قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس  

   ]
وعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  (ٜٕٓ)

م والمػػراد بػػالطريق (ٕٓٔ)أسػػػتعير كػػل م ػػد  ي ػػدكه اإلن ػػاف فػػس فعػػل محمػػػوداً كػػاف أو مدمػػػوماً 
الم تقيم  ما ي د  من اإلعماؿ والمعامد م وما يتراب عدس ذل  من اللزاءم شبه ذل  بالطريق 

ف يػراد بػالحق مػا يشػمل االعتقػاد الم تقيم الػدى ال يضل سالكه عن الق د من سػيرخ. ويلػوز أ
واألعمػػاؿ ال ػػالح م ويػػراد بػػالطريق الم ػػتقيم الػػدالمل الدالػػ  عدػػس الحػػق وازييػػ  الباطػػل فإنهػػا  

 (.ٕٔٔ)كال راط الم تقيم فس إببلغ متبعها إلس معرف  الحق
 (*)الهدى -د

وصػػػػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػػػػدى بالم ػػػػػػػػػػػتقيم مػػػػػػػػػػػرة واحػػػػػػػػػػػدةم و ذلػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػس قولػػػػػػػػػػػه اعالػػػػػػػػػػػػس   
[    

   ](ٕٕٔ ) )ادُْع(
رَبِّػػػػػَ (  متعدقػػػػػاف بػػػػػػ )ادُْع( عدػػػػػس حػػػػػدؼ مضػػػػػاؼ. ولػػػػػػمد   فعػػػػػل أمػػػػػر وفاعدػػػػػه  أنػػػػػتم و)ِإلَػػػػػس

[    ] اعدػػػػػيدي  ال
ربرهػا و)م ػػتقيم( صػػف  ُهػػًدى(  محػل لػهػػػا مػػن اإلعػػراب.)إفا( واسػػمهام والػػبلـ مػػػزحدق م و)َلَعدَػػس

وفس عدـ ذكر مفعوؿ )ادع( دالل  عدس أف األمر بالدعوة يشػمل لميػع اأُلمػم أى أف  (ٖٕٔ)لهدى
الدعوة إلس اإلسبلـ  ير مخت   بأما  دوف أررى فكاف معنس اخي   األمر بأف  ال اخص بالػدعاء 

تمػػل أف يكػػوف أمػػ  فكدهػػم أمتػػ  فػػادعهم إلػػس شػػريعت م فإنػػ  عدػػس هػػدى م ػػتقيمم والهػػدى يح
نفس الدين وأف يكػوف أدلػ  الػدين وهػو أولػس كأنػه قػاؿ  ادعهػم إلػس هػدا الػدين فإنػ  مػن حيػث 

 (.ٕٗٔ)الدالل  عدس طريق واضح  
وفػػػس وصػػػ  الهػػػدى بالم ػػػتقيم اسػػػتعارة مكنيػػػ م شػػػبه الهػػػدى بػػػالطريق الموصػػػل إلػػػس 

اإلسبلـ أي ر الشرامع فس  المطدوب و رُِمز إليه بالم تقيم ألف الم تقيم أسرع أى إي ااًلم فدين
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صػدس اهلل  -االي اؿ إلس الكماؿ النف انس الدى هو  اي  األدياف. وفس هدا الخبر اثبيت لدنبػي 
 (.ٕ٘ٔ)والدير لنشاطه فس االصطبلح بأعباء الدعوة -عديه وسدم

 

 م تنفرة  )نفر( -٘
خ نفػارًام النوف والفاء والراء أصل صػحيح يػدؿ عدػس الػاؼ واباعد.منػه نفػر الدابػ  و يػر 

والنَػَفر االنزعاج عن الشئ وإلس الشػئ اقػوؿ  نَػَفػرت  (ٕٙٔ)وذل  الافيه واباعدخ من مكانه ومقرخ
إذا انزعلػػػػت عػػػػن شػػػػئ فزعػػػػت منػػػػه قػػػػاؿ اعػػػػالس   -بالك ػػػػر -وانِفػػػػر -بالضػػػػم -الدابّػػػػُ  انُفػػػػر 

[    
   

   ](ٕٔٚ)  وفػػػػس الدابػػػػ  نِفػػػػارم وهػػػػو
والنَػَفػػر بفتحتػػين عػػدة رلػػاؿ مػػن ثبلثػػ  إلػػس عشػػرة قػػاؿ سػػبحانه واعػػالس   (ٕٛٔ)اسػػم مثػػل الِحػػراف

[    
    

ـو النَػْفػر وليدػ  الَنفػر لديػـو وكدا )النفير( و)النَػْفر( و)النَػْفرة( ب كوف الفاء فيهمػا ويقػاؿ  يػ (ٜٕٔ)[
إلس مك . والنافرة  المحاكم  إلػس القاضػس بػين اثنين قػالوا  معنػاخ  (ٕٕٓ)الدى ينفر الناس من مًنس

و االسػػػػتنفار  حػػػػث ( . ٕٕٔ)أف المبتغَػػػػس افضػػػػيل نفػػػػر عدػػػػس نفػػػػر و أنػاَفػػػػْرَت أحػػػػَدهما عدػػػػس اخرػػػػر
 (ٕٕٕ)أيضا  طدب النفار القوواالستنفار  حمل القـو عدس أف ينفروا. واالستنفار

مرة ولم يأت الدفظ  (ٖٕٕ)ورد اللدر)ف.ؼ.ر( ومشتقااه فس القرآف الكريم ثمانس عشرة
وصػفت بهػا لف ػ   (ٕٕٗ)منها ب يغ  اسم الفاعل المزيد من اإلستفعاؿ }م تنفرة: إالّ مػرة واحػدة

عػػن التػػدكرة }ُحُمػػر: دااًل عدػػس اػػوبيخ الملػػرمين واإلسػػتهزاء بهػػم حيػػث شػػّبههم فػػس اعراضػػهم 
   ]بػػػػػػػػػػػػػػػػالحمر الم ػػػػػػػػػػػػػػػػتنفرة فػػػػػػػػػػػػػػػػس قولػػػػػػػػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػػػػػػػػالس  

  
    

  ] (ٕٕ٘)  والُحُمر لمع حمار والمػراد بػه كمػا قػاؿ ابػن عبػاس
نفػػرة( قراءاػاف أحػدهما بك ػػر وفس)م ت (ٕٕٙ)حمار الوحػَ ألنػه بيػنهم مثػل بالنفػار وشػدة الفػرار

)ُحُمػػر م ػػتنَفرة( بفػػتح الفػػاء والبػػاقوف :الفػػاء واألرػػرى بفتحهػػا فقػػرأ نػػافع وأبػػو لعفػػر وابػػن عػػامر
َقْ َورٍَة( وهػدا يػدؿ  ِمنْ  قاؿ أبو عدس الفارسس  الك ر أولس أال ارى أنه قاؿ )فَػراتْ  (ٕٕٚ)بك رها

دػس أف محمػداً بػن سػبلـ قػاؿ سػألت أبػا عدس أنها هس م ػتنفرت ويػدؿ عدػس صػح  مػا قػاؿ أبػو ع



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٜٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

فقدػت  كػأنهم ُحُمػر مػاذا؟ فقػاؿ  م ػتنفرة طردهػا ق ػورةم  -وكاف أعرابياً ف ػيحاً  -سوار الغنوى
  (.ٕٕٛ)قدت  إنما هو فرت من ق ورةم قاؿ  أفرت؟ قدت نعم قاؿ  فم تنفرة إذاً 

سػها فػس لمعهػا قاؿ الزمخشرى  والم تنفرة الشديدة النفار كأنها اطدب النفار من نفو 
والق ورة  من الق ر وهو القهر عدس الكرخ والغدب  يقاؿ  ق رخ يق رخ ق رًا ( ٜٕٕ)له وحمدها عديه

وهػػو  (ٖٕٓ)أى  دبػػه وقهػػرخم والق ػػورة  العزيػػز يقت ػػر  يػػرخ أى يقهػػرخ والق ػػورة  الشػػلاع واألسػػد
يػػل هػػس ركػػز النػػاس وقيػػل  الق ػػورة  رمػػاة يرمونهػػا وصػػيادها وق (ٖٕٔ)القهػػر لغيػػرخ لشػػدة اقتراسػػه

وأصوااهم وقيل  هس )ع عس( الدى يراد به إقباؿ الديل وإدبارخ وقيل كل شديد ق ورة وق ور. 
ولدق ػػورة اف ػػيرات عػػن القػػرآف واسػػتماع مػػا فيػػه مػػن المػػواعظ و شػػرادهم عنػػه بحمػػر و حشػػي  

 وأيّامػا  لّدت فس نفارها مما أفزعها أررى كما هس مولودة فس كتػب التفاسػير والمعػالم الدغويػ  
كاف فقد شبهوا فس إعراضػهم وفػس اشػبيههم بػالحمر مدمػ  ظػاهرة واهلػين لحػالهم بػّين كمػا فػس 

   ]قولػػه سػػبحانه و اعػػػالس  
    

   
 ](ٕٖٕ) ل أو شهادة عديهم بالبده وقد  العق(ٕٖٖ.) 

 بحمر القرآف عن ونفورهم إعراضهم في شبههمهػ(   ٔ٘ٚوقاؿ أبو عبداهلل الزرعس)ت
 سػبحانه اهلل بعث بما لهدهم من القـو فإف التمثيل بديع من وهدا منه ففرت والرماة األسد رأت

 الرامػػي أو األسػػد صػػوت سػػمعت فػػإذا شػػي.ا اعقػػل ال فهػػي كػػالحمر وسػػدم عديػػه اهلل صػػدس رسػػوله
 وحيااهم سعاداهم فيه الدي الهدى عن نفروا فإنهم لهلالء الدـ  اي  وهدا النفور أشد همن نفرت
 قػد نفورها لشدة فإنها النافرة من أبدغ معنس الم تنفرة واحت ويعقرها يهدكها عما الحمر كنفور
 الفعػػل عدػػس زامػػدا قػػدرا الطدػػب مػػن االسػػتفعاؿ فػػي فػػإف النفػػور عدػػس وحضػػه بعضػػا بعضػػها اسػػتنفر
 الق ػػػورة أف فػػػالمعنس الفػػػاء بفػػػتح قرأهػػػا ومػػػن عديػػػه واواطػػػأت بػػػالنفور اواصػػػت فكأنهػػػا الملػػػرد
 (.ٖٕٗ)  وشداه ببأسه النفور عدس وحمدها استنفرها
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 رابعا  اسم الفاعل المزيد من االفتعاؿ 
 معتد  )عدو(  -ٔ

وهػػو اسػػم فاعػػل مػػن اعتػػدى يعتػػدى إعتػػداًء. فهػػو فػػس األصػػل معتػػدٌو فقدبػػت الػػواو يػػاء 
هػا متطرفػػ  مك ػوراً مػػا قبدهػا. ألف كػػل واو متطرفػػ  مك ػور مػػا قبدهػا اقدػػب يػاء ثػػم حػػدفت لوقوع

 .(ٖٕ٘) الياء اللتقاء ال اكنين بعد حدؼ الضم 
والعػين والػداؿ والحػرؼ المعتػػل أصػل واحػد صػػحيح يرلػع إليػه الفػػروع كدهػا وهػو يػػدؿ 

ّدى عػن األمػر يُعػدِّى اعديػ  اقػوؿ  َعػ (ٖٕٙ)عدس الاوز فس الشِئ واقدـ لما ينبغس أف يقت ر عديه
ْيَت عنس الهما أى نحيته عنػسم واقػوؿ  اعػدتْيت المفػازة أى الاوزَاهػا إلػس  أى لاوزخ إلس  يرخ وَعدا

فتػارة  الَعْدو والُعػُدّو والتَػْعػداُء والَعػَدواف محرّكػ  بمعنػسم وهػو التلػاوز ومنافػاة االلت.َػاـ.( ٖٕٚ) يرها
و اػػارة بالمشػػس فيقػػاؿ لػػه  الَعػػْدُوم و اػػارة فػػس اإلرػػبلؿ  لعػػداوةيعتبػػر القدػػب فُي ػػّمس المعػػاداة وا

 بالعدال  فيقاؿ له  الُعْدواف و الَعْدُو. 
   ]قػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل اعالػػػػػػػػػػػػػػس  

     
    ](ٕٖٛ)  ًأى ُعػػػػػػػػػػػػػْدوانا

ؿ له  الُعَدواُءم يقاؿ  مكاف ذو ُعَدواء أى  ير مػتبلمم األلػزاءم والتعػادى واارة بألزاء المقرِّ فيقا
أيضػػًا  األمكنػػ   يػػر المت ػػاوي . فمػػن المعػػاداة  رلػػػل َعػػُدول وعػػاد و ي ػػتوى فػػس الَعػػُدوِّ الواحػػػد 
 واللمع والدكر واألنثس. وقد يثنس ويلمع فس بعال الدغات. واللمع أعداء ولمع اللمع أعاد.

ِعػػػًدى وُعػػػًدى. ولمػػػع العػػػادى  ُعػػػداة وقػػػد عػػػاداخم واالسػػػم  العػػػداوُةم واسػػػم اللمػػػع  
واقوؿ  ما رأيت أحػداً مػا عػدا زيػدًام  (ٜٖٕ)واعادى ما بينهم  ارتد م والقوـُ عادى بعضهم بعضا

وقد )عدا( عديه )َعْدوًا( و)ُعُدّوًا( و)اعتدى( عديه و)اعتػدى(  (ٕٓٗ) قاؿ الخديل أى ما لاوز زيداً 
وقػد قالػػت العرب اعتػدى فػبلف عػن الحػق واعتػػدى فػوؽ الحػق كػأف معنػػاخ  (ٕٔٗ)نػسعديػه كدػه بمع

وعػدا بنػو فػبلف عدػس بنػي  لاوز عن الحق إلس ال دم ويقاؿ عدا فػبلف طَػْورَخ إذا لػاوز عدػس قَػْدرخ
 (.ٕٕٗ)فبلف أي ظدموهم 

 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٕٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 مػػرة ولػاء الدفػظ (ٖٕٗ)ورد اللدر )ع.د.و( ومشتقااػه فس القرآف الكريم مامػ  وعشػرين
 (ٕ٘ٗ)مػػراتم ولػػاءت ثنتػػاف منهػػا نعتػػا (ٕٗٗ)منهػػا ب ػػيغ  اسػػػم الفاعػػل المزيػػد مػػن االفتعػػاؿ سػػبع

فُوِصَ  الحبّلُؼ بالمعتد فس ضمن عدد من أوصاؼ أررىم دالً  عدس رداءة وربث وف اد طبػع 
  ]وفضػػػيح  َمػػػْن وصػػػ  بهػػػا فػػػس قولػػػه اعػػػالس فػػػس وصػػػ  أهػػػل الكفػػػر  

     
    

     
وقد ذكر اهلل عزا ولّل فس هدخ اخيات األربع ا ع صفات سػاقها سػبحانه لػدـ الوليػد بػن  (ٕٙٗ) [

 (ٕٚٗ) وءالمغيرة وأشباهه فس الكفر واللورم وكل صف  منها قد بدغت حد النهاي  فس القبح وال
فالحبلؼ َمْقػُروف بػالمهين وهػو كثيػر  َوطََدًبا َربَػًرا اْلُمَتَشاِبهِ  النػاْوعِ  بَػْينَ  آيَ ٍ  ُكلِّ  ِفي َوَلَمعَ 

الحد  وإنما يكوف عدػس الخبر أو الطدب فهػو إّمػا ا ػديق أو اكػديب أو حػال أو منػعم و إنّمػا 
ومػن كػاف كثيػر الحدػ  كػاف كثيػر  يكثر الػرلل ذل  فػس ربرخ إذا احتاج أف ي دؽ ويوثق بخبػرخ.

الَكػػِدب فػػس العهػػد محتالػػا إلػػس النػػاس فهػػو حػػبلؼ فػػس أقوالػػه ومهػػين فػػس أفعالػػه فهػػو مػػن أذؿ 
  ]ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء( ٕٛٗ)النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس

]والمشاء  (ٜٕٗ)صفتس المبالغ . والهماز هو العياب الدى يعيب الناسب
 ثػػػػم لػػػػاء (ٕٓ٘)اس إلػػػػس بعػػػال فيف ػػػػد بيػػػنهمبػػػالميم هػػػػو الػػػدى ينقػػػػل األحاديػػػث مػػػػن بعػػػػال النػػػ

[    ]
والمناع لدخير هدا يعم منعه لدخيػر الػدى هػو إح ػاف إلػس نف ػه مػن الطاعػات والقػرب إلػس اهللم 

هػػدا هػػو ولػػه  (ٕٔ٘)والخيػػر الػػدى هػػو إح ػػاف إلػػس النػػاس فدػػيس فيػػه ريػػر لنف ػػه وال لبنػػس لن ػػه
 المبالغه فيه.
فهػػػو معتػػػد  (ٕٕ٘)عتػػػداء  مبالغػػػ  فػػػس العػػػدواف فاالفتعػػػاؿ فيػػػه لدداللػػػ  عدػػػس الشػػػدةواال 

وعدػس الم ػدمين  -صدس اهلل عديه وسدم -متلاوز لدحق والعدؿ إطبلقا. ثم هو معتد عدس النبس
وعدػػس أهدػػه وعشػػيراه الػػدين ي ػػدهم عػػن الهػػدى و يمػػنعهم مػػن الػػدين... واالعتػػداء صػػف  ذميمػػ  

والحػػديث اهتمامػػاً كبيػػرًام وينهػػس عنهػػا اإلسػػبلـ فػػس كػػل صػػورة مػػن صػػورها انػػاؿ مػػن عنايػػ  القػػرآف 
    ]حتػػس فػػس الطعػػاـ والشػػراب
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   ] (ٕٖ٘)  ألف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ
عيػل مػن أمثدػ  المبالغػ  والمػراد واألثػيم  كثيػر االثػم وهػو ف (ٕٗ٘)واالعتداؿ طابع اإلسػبلـ األصػيل

ثػػػم  (ٕ٘٘)بػػاالثم هنػػا مػػا يعػػد رطي.ػػػ  وف ػػاداً عنػػد أهػػل العقػػوؿ والمػػػروءة وفػػس األديػػاف المعروفػػ 
والُعتُػلل  هػو  [   ]لػاء

اللػاؼ الغدػيظم القاسػس القدػب  الفػظ الطبػعم األكػػوؿ الشػروب بػدوف امييػز بػين حػبلؿ وحػػراـم 
 إذا لرخ بعن  و د  . -بك ر التاء وضمها -عتده يعتدهمأروذ من 

والزنيم  هو الد يق بالقـو دوف أف يكوف منهم وإنمػا هػو دعػس فػيهم حتػس لكأنػه فػيهم  
كالزنمػػ  وهػػس مايتػػدلس مػػن اللدػػد فػػس حدػػق المعػػز أو الشػػاة. وقيػػل  الػػزنيم هػػو الشػػخص الػػدى 

 (.ٕٙ٘) أى  بعبلمتهايعرؼ بالشر والد.ـو بين الناس كما اعرؼ الشاة بزمتها 

 

 مقتحم )قحم( -ٕ
 (ٕٚ٘)القػػاؼ والحػػاء والمػػيم أصػػل صػػحيح يػػدؿ عدػػس اػػورد الشػػئ بػػأدنس لفػػاء وإقػػداـ

  رمس بنف ه فس نهر أو َوْهَدٍة -وهما أف ح -يقاؿ  َقَحَم الرلل يَػْقُحم ُقحومًام واقتحم وانقحم 
والُقْحمػ  بالضػم  األمػر  (ٕٛ٘.)حػدأو فس أمر من  ير رؤيػ . وقيػل  إنمػا لػاء )َقَحػَم( فػس الشػعر و 

الشاؽ ال يكاد يركبه أحد واللمع  ُقَحُم مثل ُ ْرف  وُ َرٍؼم وَقُحَم الُخ ومات ما يحمل اإلن اف 
عدس ما يكرههم والُقْحم  أيضا  ال ػن  الملدبػ م واقػتحم عقبػ  أو َوْهػَدًة  رمػس بنف ػه فيهػا وكأنػه 

ػػَم مثدػػهمػأروذ مػػن اقػػتحم الفػػرُس النهػػَر إذا درػػل فيػه . والتقحػػيم  رمػػُس الفػػرِس فارَسػػه (ٜٕ٘)م واقحا
أى أنهػػا اػػتقحم عدػػس  (ٕٓٙ) إفا ِلْدُخُ ػػوَمِ  َقْحًمػػا  يقػػوؿ رضػػس الدػػػه عنػػه وكػػاف َعِدػػيٌّ عدػػس ولهػػه. 

 (.ٕٔٙ)المهال 
في القرآف الكريم. إحداهما ب يغ  فعل (ٕٕٙ)ورد اللدر )ؽ.ح.ـ( وما اشتق منه مراين

  ]اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس  الماضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إفتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 ] (ٕٖٙ.) 

واألررى ب يغ  اسم الفاعل المزيد من االفتعاؿ أيضا فوصػفت بهػا كدمػ  }فػوج: اػدؿ 
 عدػػس عقػػاب الكفػػار فػػس اخرػػرة بإدرػػالهم فػػس نػػار لهػػنم فولػػاً فولػػاً قػػاؿ لػػل ثنػػاؤخ فػػس ذلػػ  

[      
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(ٕٕٓٔ ) 
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 اإلنسانية

 

    
    
](ٕٙٗ)  وقوله )هدا فوج( مبتدأ وربرم واللمد  فػس محػل الن ػب

 مقوؿ لقوؿ محدوؼم و)مقتحم( صف  لػ)فوٌج(م و)معكم( ظرؼم ومضاؼ إليػه متعدػق بمحػدوؼ
والفػػوج  اللماعػػ  مػػن  (ٕ٘ٙ) صػػف  ثانيػػ  لػػػ)فوج( أو حػػاؿ مػػن الضػػمير فػػس )مقػػتحم( أو مػػن فػػوج

قػاؿ  (ٕٚٙ) واالقتحاـ الدروؿ في الشيء والملاوزة له بشػدة وصػعوب  (ٕٙٙ)الناسمواللمع أفواج
ـُ اوسط شدة مخيف     ( ٕٛٙ)الرا ب اإلصفهانس    االقتحا
يوقعػػوا أنف ػػهم فػػس النػػار روفػػا مػػن ادػػ   قػػاؿ الكدبػػس  إنهػػم يضػػربوف بالمقػػامع حتػػس

ولف   )معكم(  مشعرة بأفا المخاطبين هم المتبوعوف وأف الفوج المقتحم أاباع لهم  (ٜٕٙ)المقامع
فأقحموا فس صفوفهم أى المتبوعين الطا ين اهكماً بهم فيعدبّوف بدل  اعديبا نف يا إضاف  إلػس 

مرحباً بهم( وفػس لف ػ  )معكػم( إشػعار أيضػاً بػأف اعديبهم الل دى مع أابابعهم ولدل  قالوا )ال 
 ُلـر األاباع ليس بأقل من لـر المتبوعين فددل  أقحموا فس مكاف أقحم فيه المتبوعوف.

 لدقػادة الخزنػ  قالت األاباع بعدهم درل ثم النار دردوا إذا القادة أف عباس  ابن قاؿ 
 القػادة قالػت أنػتمم دردتموهػا كما وهادارد أى النار معكم مقتحم األاباع لماع  يعني فوج هدا
 مػن إربػار وهدا ال ع  والرحب النارم فس منازلهم اا عت ال أي (ٕٓٚ)األاباع أى بهم( مرحباً  )ال
 ال ولمدػ . عػداوة ا ػير بيػنهم كانػت التػي المػوّدة وأفم الكفػار بػين المػودة بانقطػاع سبحانه اهلل

  أيم القػوؿ بتقدير أو منهم حاؿ أو لدفوجم صف  أوم اإلعراب من لها محل ال دعامي  بهم مرحباً 
 عديػػه يػػدؿ كمػػا أولػػس واألّوؿ. الخزنػػ  قػػوؿ امػػاـ مػػن إنهػػا  وقيػػل. بهػػم مرحبػػاً  ال حقهػػم فػػي مقػػوالً 

  ]بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولهم  األابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب
]حيػػػػػػث ألػػػػػػابهم رداً عدػػػػػػيهم فػػػػػػػ[  

      
    
]  ولمدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  [  

] كمػػا النػػار صػػالوا إنهػػم أي بهػػمم مرحبػػاً  ال  القػػامدين لهػػ  مػػن اعديػػل 
 .(ٕٔٚ)استحقيناها كما لها وم تحقوف صديناها
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يػث وفس وصػ  الفػوج بػالمقتحم داللػ  عدػس اقبػيح المقتحمػين فػس النػار واحقيػرهم ح 
رُِمس بهم في نار لهنم بوله لماعس من  ير أف يبػالس بهػم ومػع هػدا كػانوا م ػتقرين داممػين فػي 

 هدا العداب مدحورين مدمومين فب.س القرار.
 

 (قدر) مقتدر  -ٖ
والمقػدار   (ٕٕٚ)نهػه ونهايتػهالقاؼ والداؿ والراء أصل صحيح يدؿ عدس مبدغ الشػئ وكُ 

والَقػَدر  (ٖٕٚ)لكػل شػئ مقػدار وألػل ىمات. واألشياُء مقػادير أ اسم القدر إذا بدغ العبُد الِمْقدارَ 
 فػػ (ٕٗٚ)ورػػػه مػن األمػيحكػم بػ اء وػلل من القضػ دِّرخ اهلل عز وػػوالُحْكم وهو ما يقَ  أيضًا  القضاءُ 

    ] فس قوله اعالس  (قَدراً )
]

 مكتابػػُ  مػػن الدػػوح المحفػػوظسػػبق بػػه القضػػاء وال إشػػارة إلػػس مػػا (ٕ٘ٚ)
فَػػػَرَغ رَبلُكػػْم مػػن اْلِعبَػػاِد َفرِيػػٌق فػػي اْلَلناػػِ  َوَفرِيػػٌق فػػي )والمشػػار إليػػه بقولػػه عديػػه ال ػػبلة وال ػػبلـ 

 (ٕٚٚ)يحػػدث عنػػه حػػااًل فحػػااًل ممػػا قػػدر وهػػو المشػػار اليػػه والمقػػدور إشػػارة إلػػس مػػا (ٕٙٚ)(ال اػػِعيرِ 
وقَػػػػػَدَر  (ٕٛٚ)[    ] بقولػػػػػه اعػػػػػالس 

  (ٜٕٚ)َقدارخ من التقدير وبابه َنَ ر وَضَرب يالشَئ أ

وقػاؿ الرا ػب اإلصػفهانس  الُقػْدرُة إذا وصػ   (ٕٓٛ)واالقتدار عدس الشػئ  الُقػدرُة عديػه 
سم لهي.  له بها يتمكن من فعل شئ مام وإذا وص  اهلل اعالس بها فهس نفس العلز ابها اإلن اف ف
ف يوصػ   يػر اهلل بالقػدرة المطدقػ  معنًػس وإف ُأطدػق عديػه لف ػا بػل حقػه أف يقػاؿ  عنهم ومحاؿ أ

بيل معنػس التقييػدم ولهػدا ال أحػد  يػر اهلل يوصػ  ػهػو قػادرم فعدػس سػ  قادر عدس كدام ومتس قيػل
وي ّح أف يوص  بالعلز من ولهم واهلل اعالس هو الدى ينتفس عنه العلز من   الّ بالقدرة من وله إ

اقتضػس الحكمػ  ال زامػداً عديػه وال ناق ػا  القدير  هػو الفاعػل لمػا يشػاء عدػس قػدر مػاو  كل وله.
  ]  قػػػػػػػاؿ اعػػػػػػػالس (ٕٔٛ)اهللإالّ ي ػػػػػػػح أف يوصػػػػػػػ  بػػػػػػػه  عنػػػػػػػهم ولػػػػػػػدل  ال
    ] (ٕٕٛ.)  والمقتػػػدر يقاربػػػه

      ] نحػػػػػػو 
] (ٕٖٛ) قد يوص  به البشرم وإذا استعمل فػي اهلل فمعنػاخ القػديرم  لكن

  (.ٕٗٛ)وإذا استعمل فس البشر فمعناخ  المتكد  والمكت ب لدقدرة



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٕ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

مػػػرة  (ٕ٘ٛ)ورد اللػػػدر)ؽ.د.ر( و مشػػػقااه فػػػس القػػػراف الكػػػريم مامػػػ  و اثنتػػػين و ثبلثػػػين 
 مػػػراتم(ٕٙٛ)اؿ أربػػعبػػدالالت مختدفػػ . ولػػاء الدفػػظ منهػػا ب ػػيغ  اسػػػم الفاعػػل المزيػػد مػػن االفتعػػ

عدػس هدا الولهم)مقتدر( ثبلث مرات.)مقتدروف( مرة واحػدةم وفػس المعػدودات األربػع م ػتعمد  
 فس معنس الطاق  والقدرة.

واستعمل لفظ )مقتدر( نعتػا فػس موضػعين مػن القػرآف الكػريم أحػدهما وصػفت بػه كدمػ  
    ])مديػػػػػػػػػ ( فػػػػػػػػػس قولػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػالس  

 ](ٕٛٚ)  ًواخرر وصػفت بػه كدمػ  }عزيػز: م ػتخدما
 فػػػػػػػػػػػػػػس العقػػػػػػػػػػػػػػاب واالنتقػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػن آؿ فرعػػػػػػػػػػػػػػوف وهػػػػػػػػػػػػػػبل كػػػػػػػػػػػػػػتهم فػػػػػػػػػػػػػػس قولػػػػػػػػػػػػػػه اعػػػػػػػػػػػػػػالس 

[   
](ٕٛٛ)  وفيهػػا بيػػاف لشػػدة العػػداب الػػدى نػػزؿ بفرعػػوف وأعوانػػه إذ األرػػد

راؽ فرعػػوف ورلػػاؿ دولتػػه ولنػػدخ الػػدين ررلػػوا م ػػتعار لبلنتقػػاـ الشػػديدم وهػػدا األرػػد  هػػو إ ػػ
ُمْقَتِدٍر( من إضاف  الم ػدر  لن راهم وانت اب )أْرَد( عدس المفعولي  المطدق  وإضافته إلس )َعزِيزٍ 

 (.ٜٕٛ)إلس فاعده مبيِّناً لنوع األرد بأف ع ما هو معروؼ لدمخاطبين من أرد المدوؾ واللبابرة
وهػو  (ٜٕٓ)ْغدَػُب. والمقتػدر  هػو الػدى ال يعلػزخ شػػئوالعزيز  هو الػدى ال يُغالَػب وال يػُ 

يعلز كل شئم و المقاـ هاهنا مقاـ انتقاـ وأرد عقاب والغدب  عديهم بشدة ولهدا ارتػار اهلل فػس 
صيا   هدخ اخي  الكريم  صف  العزيز الدال  عدس الِشّدِة والغدب  ثم بالغ فس زيادة الشدة والقدرة 

فمقتدر ههنا أبدغ من قادر وإنما عدؿ إليػه لدداللػ  عدػس افخػيم األمػر  (ٜٕٔ)فأابعه بقوله )ُمْقَتِدٍر(
وشدة األرد الدي ال ي در إال عن قوة الغضب أو لددالل  عدس ب ط  القدرة فإف المقتدر أبدغ 
في الب ط  من القادر وذاؾ أف مقتدرا اسم فاعل من اقتدر وقػادر اسػم فاعػل مػن قػدر وال شػ  

ألف الدفظ إذا كاف عدس وزف من األوزاف ثم نقل إلس وزف آرر أعدػس  (ٕٜٕ)لأف افتعل أبدغ من فع
منه فبلبدا أف يتضمن من المعنس أكثر مما اضمنه َأّواًل ألف األلفاظ أدل  عدس المعانس فإذا زيدت 

 (.ٖٜٕ)فس األلفاظ ولب زيادة المعنس ضرورة
فوصػػ  العزيػػز بالمقتػػدر حيػػث لمػػع بينهمػػا ليػػدرؾ القهػػر والغضػػب بلمعهمػػا منتهػػس 
الغايػػ  فػػس أرػػِد ِشػػداة القبضػػ  عدػػيهم أى َأَرػػْدنَاُهْم أرػػداً لػػم يُبػػق مػػنهم أحػػداً بػػل أهدكهػػم لميعػػا 

 (.ٜٕٗ)بحيث لم يلد أحد منهم النلاة من القبض  ألف هدا األرد صادر من العزيز المقتدر



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٕٙ 

 

 

 

 ق د(مقت دة  ) -ٗ
اػػدؿ مػػادة ق ػػد )ؽ.ص.د( فػػس كػػبلـ العػػرب عدػػس االعتػػزاـ والتولػػه والنهػػود والنهػػوض 

كاف عدس اعتداؿ أو لورم هدا أصػده فػي الحقيقػ  وإف كػاف قػد يخػص فػس   -سواء -نحو الشئ 
بعال المواضػع بق ػد االسػتقام  دوف الميػلم أال اػرى أنػ  اق ػد اللػوَر اػارًة كمػا اق ػد العػدؿ 

عدس الك ػر فس أّى وله  -أيضا -اـ والتوله شامل لهما لميعا. ويدؿ الق داارة أررىم فاالعتز 
 (.ٜٕ٘)كافم اقوؿ ك رُت العػوَد إذا ك ػراهم وقيل هو الك ػر بالن  

وقاؿ الرا ب اإلصػفهانس  الق ػد  اسػتقام  الطريػقم يقػاؿ  ق ػدُت ق ػَدخ أى نحػوت 
 نحوخم ومنه االقت اد. واالقت اد عدس ضربين  

 
حمود عدس اإلطبلؽ وذل  فيما له طرفاف  إفػراط وافػريط كػاللود فإنػه بػين أحدهما  م

االصػػراؼ والبخػػلم كالشػػلاع  فإنهػػا بػػين التهػػور واللػػبنم ونحػػو ذلػػ  وعدػػس هػػدا قولػػه اعػػالس  
[    

  ](ٕٜٙ ) 
وهو فيما يقع بين محمود ومدمـو  والثانس  ُيَكّنس به عما يتردد بين المحمود والمدمـو  

  ]قوله   (ٜٕٚ)كالواقع بين العدؿ واللورم والقريب والبعيدم وعدس ذل 
   

   
    

   
] (ٕٜٛ.)  

مػرات وأاػس الدفػظ ( ٜٜٕ)در )ؽ.ص.د( ومشتقااه فس القػرآف الكػريم سػتوقد ورد الل 
مػرات لػػم اػػرد منهػػا  (ٖٓٓ)منهػا ب ػػيغ  اسػػم الفاعػل المزيػػد مػػن االفتعػاؿ )مقت دممقت ػػدة( ثػػبلث
 ]نعتػػػػػػػا إالّ واحػػػػػػػدة فنعتػػػػػػػت بهػػػػػػػا كدمػػػػػػػ  )ُأماػػػػػػػ ( فػػػػػػػس قولػػػػػػػه اعػػػػػػػالس  

    
    ](ٖٓٔ) 

ُهمْ  ُهْم( متعدقاف بمحدوؼ ربر مقدـم  ُأما ٌ  ولمد  )ِمنػْ ُمْقَتِ َدٌة( فس محل ن ب عدس الحاؿ و)ِمنػْ
و)ُأماٌ ( مبتػػػدأ مػػػلررم و)ُمْقَتِ ػػػَدٌة(  صػػػف م )وََكِثيػػػر(  مبتػػػدأم و سػػػاغ االبتػػػداء بػػػه لوصػػػفه باللػػػار 
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 للعلوم تكريت جامعة مجلة
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واألماُ   اللماعػ  مػن النػاس يلمعهػم ديػن (.ٕٖٓ)( ربُر)كثير( يَػْعَمُدوفَ  َما والملرورم ولمد  )َساءَ 
 واحد.

و مق ػػدة  (ٖٖٓ)واأُلماػػ  هنػػا يػػراد بػػػها اللماعػػ  القديدػػ  لدمقابدػػ  لػػه بقولػػه  )وكثيػػر مػػنهم(
ٍ  وال اق ػير  اسم فاعل من االقت ادم والمراد باالقت اد هاهنا االعتداؿ في العمل من  يػر  دػوِّ

ف َمْن عرؼ مطدوبه فإنه يكوف قاصداً له عدس الطريق الم تقيم من  يػر وأصده الق دم وذل  أل
انحراؼ وال اضطرابم وأما َمْن لم يعػرؼ موضػع مق ػودخ فإنػه يكػوف متحيػرًام اػارة يػدهب يمينػا 
وأررى ي ارًا فدهدا ال ػبب لعػل االقت ػاد عبػارة عػن العمػل المػلداى إلػس الغػرضم ثػم فػس هػدخ 

حدهما  أف المراد منها الدين آمنوا من أهل الكتاب  كعبد اهلل بن سبلـ األم  المقت دة قوالف  أ
من اليهودم والنلاشس من الن ارى فهم عدس الق د من دينهمم وعدس المنهج الم تقيم منه ولم 

 يميدوا إلي طرفي اإلفراط والتفريط.
وال يكػوف والثانس  المراد منها الكفار من أهل الكتاب الدين يكونوف عدواًل فس ديػنهم 

  ]كمػػػا قػػػاؿ اعػػػالس    (ٖٗٓ)فػػػيهم عنػػػاد شػػػديد وال  د ػػػ  كامدػػػ 
    
  ]

وعدػػػس  (ٖ٘ٓ)
القوؿ الثانس فاالقت اد كناي  عن معنس يتردد بين المحمود والمدمـو كالواقع بػين العػدؿ واللػور 

 د.وبين القريب والبعي
وفس اخي   مدح لدقد  التي ا تحق المدح من أهػل الكتػاب وذـ لدكثيػرين مػنهم الػدين 

 (.ٖٙٓ)قبح عمدهم وف دت نفوسهم
وعدػػس اقػػدير القػػوؿ األوؿ وهػػو القػػوؿ بإيمػػانهم كػػاف فػػس لعػػل لف ػػ )منهم( ربػػراً عػػن 

ه أربػر عػنهم إشارٌة إلس أن -والوص  ألـز لدموصوؼ من الخبر -قوله)أماُ ( ووصفها بػ)مقت دة(
بأنهم كانوا من أهػل الكتػاب فػس األصػل ثػم زالػت هػدخ الن ػب  بإسػبلمهمم فيكػوف اإلربػار عػنهم 

 بأنهم منهم باعتبار الحالي  الماضي .
وعدس اقدير القوؿ الثانس وهو القوؿ بالبقاء عدس كفرهم كاف فس لعل لف   )مقت ػدة( 

كػاف مػنهم عػدواًل فػس دينػه ومػنهم مػن كػانوا  يػر صفً  لػ)أماُ ( دالل  عدس أف من أهل الكتػاب َمػْن  
  ]ذلػػ م وهػػم الكثػػروف كمػػا نػػص عديػػه بقولػػه  
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   ]     وقاؿ أبو حياف فس اف ير اخي .
 و اللػػػارُ   لػػػاء الخبػػػر (مػػػنهم أمػػػ  مقت ػػػدة)لػػػاءت سػهػػػدا انويػػػع فػػػي التف ػػػيل فاللمدػػػ  األولػػػ

  ]  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه للمدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ ا والخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ م الملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرورُ 
]أف  ذلػػػ  اوت  ريػػػب مػػػن حيػػػث المعنػػػس وػبػػػين التػػػركيبين افػػػ و م

االقت ػػاد لعػػل وصػػفاً والوصػػ  ألػػـز لدموصػػوؼ مػػن الخبػػر فػػأاس بالوصػػ  الػػبلـز فػػي الطامفػػ  
م الممدوح  وأربر عنها بقوله منهم والخبر ليس من شػأنه الدػزـو وال سػيما هنػا فػأربر عػنهم بػأنه

مػػن أهػػل الكتػػاب فػػي األصػػل ثػػم قػػد اػػزوؿ هػػدخ الن ػػب  باإلسػػبلـ فيكػػوف التعبيػػر عػػنهم واإلربػػار 
بأنهم منهم باعتبار الحال  الماضي  وأمػا فػي اللمدػ  الثانيػ  فػإنهم مػنهم حقيقػ  ألنهػم كفػار فلػاء 

من الوص  باإللزاـ ولم يلعل ربرًا ولعل ربر اللمد  التي هي ساء ما يعمدوف ألف الخبر ليس 
 (.ٖٚٓ)  شأنه الدزـو فهم ب دد أف ي دم ناس منهم فيزوؿ عنهم اإلربار بمضموف هدخ اللمد 

 

 منتشر  )نشر( -٘
والنشػػر  رػػبلؼ (.ٖٛٓ)النػػوف والشػػين والػػراء أصػػل صػػحيح يػػدؿ عدػػس فػػتح شػػئ واشػػعبه

 يلعدهػا الطسِّ ومنه كاف رسوؿ اهلل صدس اهلل عديه وآله وسدم يكباػر ناشػَر األصػابع قػالوا هػو أف ال
يقاؿ َنَشػػػػر الثػػػػوًب وال ػػػحيف  وال ػػػػحاَب والنعمػػػػَ  والحػػػديث  ب ػػػػطها قػػػػاؿ اعػػػػالس   (ٜٖٓ)مشػػػتاً 

[   ](ٖٔٓ)   وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
[ ](ٖٔٔ)     الريػػػػػػػػػػػػػاح انشػػػػػػػػػػػػػر أى

ال ػح   ال حاب أو المبلمك  انشر الكتب أو المطر ينشػر النبػات أو البعػث ينشػر األرواح أو
  (.ٕٖٔ) انشر بأعماؿ العباد

واستعمل )َنَشَر( الزماً ومتعديًام يقاؿ نشر المواس من باب قَػَعَد أى حياّ َ وامونشرهم  
اهلل أى أحياهم ويتعدى بالهمزة فيقاؿ  أنشرهم اهلل ومنه قيل أنشػر الرضػاُع الع ػم وأنبػت الدحػَم  

نتشروا فس األرض  افرقػوا. ومػن الملػاز  نَشػَر اهللُ ونَشَر الشَئ فانتشَر واَنَشَر.وا (ٖٖٔ)كأنه أحياخ
المػػواس نْشػػرَاَ ً  وأنشػػرهم ونشػػروا وانتشػػروام وأنشػػر اهللُ الريػػاَح. ونشػػرت األرض وأرض ناشػػرةم 

 (. ٖٗٔ)وظَهَر نشرها إذا أصابها الربيُع فأنبتتْ 
ا مرة و لم اأت منهػ (ٖ٘ٔ)قد ورد اللدر)ف.ش.ر( و مشتقااه فس القرآف الكريم عشرين

صػػيغ  اسػػم الفاعػػل المزيػػد مػػن ااّلفتعاؿ)منتشػػر( االّ مػػرة واحػػدة ونعػػَت بػػه لفػػظ )لراد(فػػس قولػػه 
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   ]اعػػػالس  
   

  ](ٖٔٙ)   َوي ػور لنػا رب العػػزة فػس هػػدخ اخيػ  الكيفيػػ
لهػػا إلػػس ح ػػابهم في ػػ  لنػػا أواًل ذلػػتهم وَطمأنػػ  رؤسػػهم التػػس يخػػرج بهػػا النػػاس مػػن قبػػورهم متو 

ون ػػب الخشػػوع  (ٖٚٔ)و ػػال أب ػػارهم بقوله)رشػػعا أب ػػارهم( ورشػػوع األب ػػار كنايػػ  عػػن الدلػػ 
إلس األب ار ألف العّز والدّؿ يتبين مػن الن ػر فػإف الػدّؿ أف يرمػس بػه صػاحبه إلػس األرض مػثبل مػع 

 ] كمػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػاؿ اعػػػػػػػػػػػػػالس   (ٖٛٔ)هي.ػػػػػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػػػػػرؼ منهػػػػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػػػػ 
    
    
 ] (ٖٜٔ)  والكناي  هنا اعكس صورة الدليل الدى ال يلرؤ ب ببها رفع رأسه

زيػادة الػدعر خ ثم بّين بعد ذلػ  رػرولهم مػن القبػور بيانػاً لمػا يدػـز مػن ا ػور  (.ٕٖٓ)وملابه   يرخ
فاأللػػػػداث لمػػػػع لػػػػدث وهػػػػو  (ٕٖٔ)فاألشػػػػرؼُ  عدػػػػس سػػػػبيل التلددماألشػػػػرؼُ (لػػػػوفيخر )فقػػػػاؿ 
كػػأنهم لػػراد )فقػػاؿ   (ٖٕٖ)وشػػبههم بػػاللراد فػػس كثػػراهم وأف بعضػػهم يمػػوج فػػس بعػػال (ٕٕٖ)القبػػر
لػراداً  سَ مِّ ُسػ العدػم  أهػل بعػال وقاؿ اللرادم أصابها وأرض ملرودة  واللراد معروؼم م(منتشر

والمػراد هنػا الػدابس م المنبػث عدػس ولػه األرض والمنتشر  (ٕٖٗ)ديهايأكل ما ع ألنه يلرد األرضم
وهو فراخ اللراد قبل أف ا هر له األلنح  ألنه يخرج من ثقب فس األرض هس مبيضػاُت أصػوله 

 ] قػػػػاؿ اعػػػػالس  مفػػػػإذا اػػػػم ردقػػػػه رػػػػرج مػػػػن األرض يزحػػػػ  بعضػػػػهم فػػػػوؽ بعػػػػال
   

 ] (ٖٕ٘) وهدا التشبيه امثيدس ألنه اشبيه هي.  رروج الناس 
نقػػل لنػػا أنػه  وهػدا يعنػػس (ٕٖٙ)ي ػػير  يػر سػػاكن مػن القبػػور متػراكمين بهي.ػػ  رػروج اللػػراد متعػاظبل

ماديًا لحرك  الناس عدس  ير هدًى يػـو القيامػ  م ػحوباً بوصػ  يػوحس بكثػرة العػدد وَدوّى  وصفا
 س ذلػػ  اليػػـوػع الػػدى ي ػػيبهم فػػز هػػو دليػػل عدػػس فػػ و مارػنتشػػاألصػػوات الػػدى ي ػػحب هػػدا اال

(ٖٕٚ).  
 بههم بػاللراد والفػراشِ ػد بال ػغير والكبيػر معًامألنػه شػحػئ الواػػالش بهػفإف قيل كي  يش

ووصػفها بػاللراد  بػالفراش فػس أوؿ حالهػا فػس اإلضػطراب والحيػرة. وصػفها بػأف  أليػب المبثوثِ 
 (.ٜٕٖ)ف فس وقتين مختدفينفهما صفتا (ٕٖٛ)الاخاال ةفس الكثرة ووحد
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)منتشػػر( مبالغػػ  فػػس ا ػػوير كثػػرة عػػددهم المزيػػد  ووصػػ  اللػػراد ب ػػيغ  اسػػم الفاعػػل
وانتشارهم بوله هامل عدس وله األرض فػس ذلػ  اليػـو بعػد رػرولهم منهػام ولػم يقػل  ناشػر ألف 

بالغػ  ال اػدؿ عدػس م )افتعػل(المنتشر أبدغ من الناشر كما أف )انتشر( أبدغ من )نشر( فػإف صػيغ  
ادة ػإف زيػ   ػوؿ أهػل الدغػػادة المعنس وذل  يقػػلزي الدفظ ءادؿ عديها صيغ  )فعل(ألنه يزاد فس بنا

 .(ٖٖٓ)س ػادة المعانػالمبانس ادؿ عدس زي

 

 منت ر  )ن ر( -ٙ
يقػاؿ  ن ػراه عدػس عػدّوخ  (ٖٖٔ)النوف وال اد والػراء أصػل صػحيح يػدؿ عدػس إايػاف ريػر

ه وقويتػػػهم والفاعػػل  ناصػػػرم ون ػػير ولمعػػػه أن ػػار مثػػػل يتػػيم وأيتػػػاـم ون ػػراه منػػه ن ػػػراً إذا أعنتػػ
   ] قاؿ اعالس  (ٕٖٖ)والُنْ رة بالضم اسم منه

   ](ٖٖٖ)   وقػػػػػػػػػاؿ[ 
   
   
  ](ٖٖٗ). ون ػػػػػػػػػػػػرة اهلل لدعبػػػػػػػػػػػػد

ظاهرةم ون رة العبػد هلل هػو قيامػه بحفػظ حػدودخ ورعايػ  عهػودخ واعتنػاؽ أحكامػه والتنػاب نهيػه 
 (ٖٖٙ)كما قاؿ رسوؿ اهلل صدس اهلل عديه وسدم )أن ر أراؾ ظالماً أو م دوما(  (ٖٖ٘)ون راه لعبادخ

والتناصر  (. ٖٖٚ)عدس ظالمهواف يرخ  أف يمنعه من ال دم إف ولدخ ظالمًا. وإف كاف م دوماً أعانه 
  (ٖٖٛ) [    ] التعاوفم قاؿ اعالس 

  ] قػػػػػػػػػاؿ اهلل اعػػػػػػػالس 
    

]
   ]وقػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػّز ولػػػػػػػػػػػػل   (ٜٖٖ) 

  ](ٖٗٓ)  
مػػرة  (ٖٔٗ)ر( ومشػػتقااه فػػس القػػرآف الكػػريم مامػػ  ورم ػػا ورم ػػينورد اللػػدر)ف.ص. 

عدػػػػػس النحػػػػو  (ٕٖٗ)وأاػػػػس الدفػػػػظ منهػػػػا ب ػػػػيغ  اسػػػػم الفاعػػػػل المزيػػػػد مػػػػن االفتعػػػػاؿ أربػػػػع مػػػػرات
مػػراين أيضػػاً فػػوردت واحػػدة منهػػا نعتػػا فقػػط وهػػس   -لمعػػا -التالس )منت ػػر( مػػراين و)منت ػػرين(

ا تػػرار المشػػركين فػػػس قولػػه اعػػالس حكايػػ  عمػػا  كدمػػ  منت ػػر نعتػػت بهػػا كدمػػ  )لميػػع( دااًل عدػػس
   ]يقولػػػػػػػػػػوف ا تػػػػػػػػػػراراً ثػػػػػػػػػػم ردخ عدػػػػػػػػػػيهم  
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  ] 

واغييػػػػػػػر أسػػػػػػػدوب الكػػػػػػػبلـ مػػػػػػػن الخطػػػػػػػاب إلػػػػػػػس الغيبػػػػػػػ  مشػػػػػػػعر بػػػػػػػأف هػػػػػػػدا هػػػػػػػو ظػػػػػػػنهم (ٖٖٗ)
عهم فتعلبهم قواهم ويغتروف بتلمعهم فيقولوف إنا منت روف وذل  حين يروف لم(ٖٗٗ)وا ترارهم

 واللميع فعيل من اللمع وكأنه اسم لمع فددل  يتبع اارة بالمفرد  (.ٖ٘ٗ)ال هاـز لنا وال  الب 
 (ٖٙٗ)واػػػػػػػػػػػػػػارة بػػػػػػػػػػػػػػاللمعُمْنَتِ ػػػػػػػػػػػػػػٌر(  َلِميػػػػػػػػػػػػػػعٌ  )َنْحػػػػػػػػػػػػػػنُ 

[   
     

  ](ٖٗٚ)  وأفػػػػرد هاهنػػػػا لمناسػػػػب  الفواصػػػػل
أف فػس هػدا القػوؿ  ( هػػ ٙٓٙر الػرازى)ت خػوقػاؿ الف لمناسػب  الفواصػل أيضػًا.( يػس)ولمع فس

نحػػن كثيػػر متفقػػوفم وال يقػػـو  يػػر هػػدخ  كأنػػه قػػاؿ  فامػػداين  إحػػداهما الكثػػرة والثانيػػ   اإلاقػػاؽم
ا فيه فامػدااف ألف اللمػع يػدؿ عدػس اللماعػ  بحروفػه الدف   مقامها من األلفاظ المفردةمإنما قدن

 (.ٖٛٗ)وبوزنه وهو فعيل بمعنس مفعوؿ األصدي )ج ـ ع(م
التدػػبس بالن ػػرة يقػػاؿ لمػػن أرػػد الثأر انت ػػر منػػه كأنػػه انتػػزع الن ػػرة منػػه  واإلنت ػػار  

 بػػػػ( لميػػػع)وفػػػس وصػػػ   (ٜٖٗ)دهػػػافاالو لنف ػػػه وادػػػبس بهػػػا ومػػػن هػػػدا البػػػاب االنتقػػػاـ واالدرػػػار 
لم يروا مبدغا المعة و قو  ما لديهم مندالل  عدس أف المشركين قد بدغوا فس ا ترارهم ب( منت ر)

رػرى األمعػايير الكػل حيث إف ا ترارهػم أعماهم عن رؤي   زيادة العدد فس الكثرة و  الن رة ااّل فس
 .ن رةالاؿ فس ا دور فعّ ػهػالتس ل
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 مختد   )رد (  - ٚ
 بلث  الخاء و البلـ والفاء أصوؿ ث 
 أحدها  أف يلئ بعد شئ يقـو مقامهم والثانس  ربلؼ ُقّداـم والثالث التغيلر.  
 ]األوؿ  الَخًلْ ُؼم والَخْلَ َ ُؼ  ما لػاء بعػُدم قػاؿ اهلل اعػالس   
  ](ٖ٘ٓ)  و الخديفػػػػػّس  الخبلفػػػػػُ م وإنمػػػػػا

مػػهم واألصػػل اخرػػر رْدػػ  وهػػو  يػػر قػػداـم سػػميت ربلفػػ  ألف الثػػانس يلػػئ بعػػد األوّؿ قاممػػاً مقا
 -وهو قوله (ٖٔ٘)يقاؿ هدا َرْدِفسم وهدا قّدامسم وأماّ الثالث  فقولهم َرَدَ  فوخ إذا اغيار وأرد 
والَخْدػػ    (ٕٖ٘)صػػدس اهلل عديػػه وسػػدم  )لَخدُػػوؼ فػػم ال ػػامم أطيػػب عنػػد اهلل مػػن ريػػح الم ػػ (

القوؿم يقاؿ سكت عن ألػ  كدمػ  ونطػق رْدفػًام  القرُف بعد القرفم والخْد  أيضَاَ ً   الردئ من
أى سػػػكت عػػػن ألػػػ  كدمػػػ  ثػػػم اكداػػػم بخطػػػإم والُخدػػػ  بالضػػػم  اإلسػػػم مػػػن اإلرػػػبلؼ وهػػػو فػػػس 
الم ػػػتقبل كالَكػػػِدب فػػػس الماضػػػس يقػػػاؿ  )أردفػػػه( مػػػا وعػػػدخ وهػػػو أف يقػػػوؿ شػػػي.ا وال يفعدػػػه فػػػس 

النبػػػات الػػػدى يتهشاػػػم.  الم ػػػتقبلم وأردػػػ  النبػػػات  أرػػػرج الِخدفػػػ م والخدفػػػ  نبػػػٌت ينبػػػُت بعػػػد
 إذا القـو عن( َاَخدا َ ) و بعدخ اركه بالتشديد الشيء الرلل( َردا َ ) و (ٖٖ٘)والخبلؼ  المخالف 

 إذا( اْرتَػَدُفػػوا) القػػـو( َاَخػػاَل َ ) و( ِربلفًػػا) و( مُخاََلَفػػ ً ( )َراَلْفتُػػهُ ) و معهػػم يػػدهب ولػػم عػػنهم قعػػد
 بضػػمّ ( الُخْدػػ ُ ) واالسػػم االافػػاؽ ضػػدّ  وهػػو خرػػرإليػػه ا ذهػػب مػػا( ِرػػبلؼِ )إلػػس واحػػد كػػلّ  ذهػػب
 (.ٖٗ٘) الخاء

وقػػاؿ الرا ػػب اإلصػػفهانس  االرػػتبلؼ والمخالفػػ  أف يأرػػد كػػل واحػػد طريقػػا  يػػر طريػػق 
اخرر فس حاله أو قولهم والخبلؼ أعػم مػن الّضػّد ألف كػل ضػدين مختدفػاف ولػيس كػل مختدفػين 

يقتضػػػس التنػػػازع اسػػػتعير ذلػػػ  لدمنازعػػػ   ضػػػدين ولّمػػػا كػػػاف االرػػػتبلؼ بػػػين النػػػاس فػػػس القػػػوؿ قػػػد
  ] قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس (ٖ٘٘)والملادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

] (ٖ٘ٙ)  وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ [ 
   

    
](ٖ٘ٚ)  

مػرة ولػاء ( ٖٛ٘)ورد اللدر)خ.ؿ.ؼ( ومشتقااه فس القػرآف الكػريم مامػ  وأربعػا وعشػرين
مػػػرات عدػػػس النحػػػو التػػػالس   (ٜٖ٘)الدفػػػظ منهػػػا ب ػػػيغ  اسػػػم الفاعػػػل المزيػػػد مػػػن اإلفتعػػػاؿ عشػػػر
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 -لمعػا  -)مختد ( معربا بالحركات الثبلث ثمانس مرات. )مختدفػوف( مػرة واحػدة. )مختدفػين(
فػس القػرآف الكػريم منهػا قولػه  (ٖٓٙ)مواضػع  مرة واحدة أيضام وأاس لفظ )مختدػ ( نعتػا فػس سػت

     ] اعالس فس سورة فػاطر
    

   
    

    
   

   
  
    

    
     

 ] (ٖٙٔ)  و الرؤي  هس رؤي  القدب والعدم أى لم ينته عدُم  ورأيت بقدبػ  أف
لفاء فس)فأررلنا( عاطف م م وا(ٕٖٙ)اهلل أنزؿ.... فػ)أف واسمها وربرها( سدت م د مفعولس الرؤي 

و)أررلنػػػا( عطػػػ  عدس)أنزلنػػػا( عدػػػس طريػػػق االلتفػػػات مػػػن الغيبػػػ  إلػػػس الػػػتكدم وذلػػػ  ألف المناػػػ  
باإلرراج أبدػغ مػن إنػزاؿ المػاء وإلظهػار كمػاؿ االعتنػاء بالفعػل لمػا فيػه مػن ال ػنع البػديع المبنػس 

رلنا( و)مختدفػػػا( صػػػف  عدػػػس كمػػػاؿ القػػػدرةم و)بػػػه( متعدػػػق بػػػػ)أررلنا( و)ثمػػػرات(  مفعػػػوؿ لػػػػ)أر
لػ)ثمرات(وهو نعت سببّسم و)ألوانهػا( فاعػل بػه و لػدل  لػم يلنػث ألنػه أسػند إلػس لمػع اك ػيرم 

واأللػػػواف لمػػػع لػػػوف وهػػػو عػػػرضم أى كيفيػػػ  اعػػػرض ل ػػػطوح  (ٖٖٙ)يلػػػوز فيػػػه التػػػدكير والتأنيػػػث
إلػس عدسػات األل اـ ُيكيِّفه النور كيِّفات مختدف  عدػس ارػتبلؼ مػا يح ػل منهػا عنػد انِعكاسػها 

األعين من شبه ال دم  وهو لوف ال واد وشبه ال بح هو لوف البياف فهما أصبلف لؤللواف وانشق 
مختدفػػ  بعضػػها عػػن بعػػال وهػػدخ الثمػػرات كمػػا أنهػػا مختدفػػ  فػػس ألوانهػػا   (ٖٗٙ)منهمػػا ألػػواف كثيػػرة

هػا كدل  مختدف  فس طعومها وأحلامها وهي.ااها الهندسي  فبلشػ  أف فػس وصػ  الثمػرات بكون
مختدف  الداللَ  القاطعَ  عدس صانعها ومنش.ها ومقػدرها ومخ ِّ ػها بهػدخ الخ وصػيات وهػو اهلل 

  األحد ال شري  له.
 ونػػػػػػػأاس بعػػػػػػػد ذلػػػػػػػ  لدلمػػػػػػػاد حيػػػػػػػث وصػػػػػػػ  اهلل بػػػػػػػالمختد  أيضػػػػػػػاً فقػػػػػػػاؿ اعػػػػػػػالس 

[    
   



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٖٗ 

 

 

 ] هس -بضم الليم وفتح الداؿ -)الُلَدُد(و  
ألواف الطرامق التس فس اللباؿ وهس لمػع )ُلػداة( مثػل )الغُػداة( و)الغُػَدد( ولي ػت لمػع )لديػد( 

بضػػػمتين. وقولػػػه  )مختدػػػ ( نعػػػت لػػػػ)ُلَدد( و)ألوانهػػػا( فاعػػػل  (ٖ٘ٙ)ألنػػػه يلمػػػع عدػػػس )الُلػػػُدد(
 . (ٖٙٙ)لػ)مختد (

ؼ رالع إلس كل لوف أي أبيال مختدػ  ألوانهػا وُحمػر وقاؿ الرازى  ال اهر أف االرتبل
مختد  ألوانها ألف األبيال قد يكوف عدس لوف اللص وقد يكوف عدس لوف التراب األبػيال دوف 
بياض اللص وكػدل  األحمػرم ولػو كػاف المػراد أف البػيال والُحمػر مختدػ  األلػواف لكػاف ملػرد 

لوانهػا بعػد البػيال والحمػر وال ػود بػل اأكيدم واألوؿ أولس وعدػس هػدا فنقػوؿ لػم يػدكر مختدػ  أ
ذكرخ بعد البيال والحمر وأرار ال ود الغرابيػب ألف األسػود لمػا ذكػرخ مػع الملكػد وهػو الغرابيػب 

ثم نأاس بعد ذل  إلس الحيواف حيث وصفه  (.ٖٚٙ)يكوف بالغًا  اي  ال واد فبل يكوف فيه ارتبلؼ
  ] اهلل أيضا باالرتبلؼ فبػدأ بأشػرفه فقػاؿ لػلا ثنػاؤخ 

  
   ] 

و)ِمْن( ابعيضي . والمعنس  أف المختد  ألوانه بعال مػن النػاسم وملمػوع المختدفػات كدػه  (ٖٛٙ)
لوانه( والهاء فس )أ (ٜٖٙ)هو الناس كدهم وكدل  الّدوابل واألنعاـ وهو ن م دقيق َدعا إليه االيلاز

اعود عدس موصوؼ محدوؼم واقديرخ  ردٌق مختد  ألوانه. فحدؼ الموصػوؼ وُأقيمػت ال ػف  
مقامه وهػس فػس موضػع رفػع باالبتػداء ومػا قبدػه مػن اللػار والملػرور ربػرخ. و)ألوانػه( مرفػوع ألنػه 

وقولػه  )كػدل ( م ػدر اشػبيهس لقولػه  (.ٖٓٚ)فاعلم ألف اسػم الفاعل لرى وصفا عدػس موصػوؼ
ػػد اقػػديرخ  مختدػػ  ارتبلفػػا كامنػػا كػػدل  أي كػػإرتبلؼ اعػػالس ) مختد ( أي صػػف  لم ػػدرخ الملكِّ

هنػا ارػتبلؼ األلػواف فػس هػدخ األشػياء بالػدكر مػن  -سػبحانه -وإنمػا رػصا  (ٖٔٚ)الثمػار واللبػاؿ
بين ارتبلفات أررى التس اختد  فيها هدخ األشياء أيضا ألف ارتبلؼ األلػواف مػن أع ػم األدلػ  

 (.  ٕٖٚ)وعدس بديع صنعه -اعالس -عدس قدرة اهلل

وإيراد اللمدتين اسميتين مػع مشػاركتهما لمػا قبدهػا مػن اللمدػ  الفعديػ  فػس اإلستشػهاد 
بمضمونهما عدس اباين الناس فس األحواؿ الباطن  لما أف ارتبلؼ اللبػاؿ والنػاس والػداواب فيمػا 

. وأّمػا إرػراج الثمػرات المختدفػ  ذكر من األلػواف أمػر م ػتمر فعباػر عنػه بمػا يػدؿ عدػس االسػتمرار
فحيث كاف أمراً حادثاً عّبر عنه بما يدؿ الحدوث ثم لما كاف فيه نوع رفاء عدق به الرؤي  بطريق 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٖ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

االسػػتفهاـ التقريػػػرىِّ المنبػػئ عػػػن الحمػػل عديهػػػا والتر يػػػب فيهػػا بخػػػبلؼ أحػػواؿ اللبػػػاؿ والنػػػاس 
ثػػم هػػدا (ٖٖٚ)تعديػػق بالرؤيػػ  فتػػدبرو يرهمػػا فإنهػػا مشػػاهدة  نيػػ  عػػن التأمػػل فدػػدل  لػػردت عػػن ال

الكتػاب الكػونس اللميػػل ال ػفحات العليػػب التكػوين والتدػػوينم يفتحػه القػػرآف ويقدػب صػػفحااه 
    ]ويقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  
 ]

أى  إف العدمػػػػاء   (ٖٗٚ)
بهػدخ اللمدػ  الكريمػ  مػدحاً وكفػس  (ٖ٘ٚ)الدين يتدونػه ويدكرونػه ويتدبرونػه هػم الػدين يخشػوف اهلل

وال شػػػػ  أف ارػػػػتبلؼ األلػػػػواف والمنػػػػاظر (.ٖٙٚ)رشػػػػيته عدػػػػيهم -سػػػػبحانه-لدعدماءمحيػػػػث ق اػػػػر
وال  بيه لػهػعبل واحد ال ش  ير ذل  فيه الدالل  القاطع  عدس أف اهلل لل و والمقادير والهي.ات و

إرادة  أف كػل اػأثير فهػو بقػدرة ووفيه الدالل  القاطع  عدػس  موحدخوأناه المعبود ري  ػال ش ن ير و
 (.ٖٚٚ)الفاعل المختار وأف الطبيع  ال الثر في شيء إال بمشي.ته لل وعبل

 

 رام ا  اسم الفاعل المزيد من اإلنفعاؿ 
 (قعر  )منقعر -ٔ

 (ٖٛٚ)سػفبلً  أصػل صػحيح واحػد يػدؿ عدػس هػـز فػس الشػئ ذاهػبٍ  القاؼ والعػين والػراء 
قعػػػارًة وأقعراهػػػا  تُ رْ وق ػػػع  قعيرة قػػػد قَعػػػ ةر ْعػػػهم يقػػػاؿ ب.ر قػَ كػػػل شػػػئ  أق ػػػاخ ومبدػػػغ أسػػػفد  رُ ْعػػػوقػَ 

يبدػغ قعػر  يوهػو يقعػر اقعيػراً أ إقعارًا.والرلل يقعر فس كبلمه إذا اشدؽ واكدم بأق س قعر فمػهم
رها أى ػقدعهػػا مػػن قعػػ قعػػر النخدػػ  قعػػراً فػػأنقعرت  ومػػن الملػػاز  (ٜٖٚ)األشػػياء مػػن األمػػور ونحوهػػا
 .(ٖٓٛ)رت الشلرة  انلعفت من أصدها وان رعت هسػانقعو  قطعها من أصدها ف قطتم

اسم فاعل من ( منقعر)كدم   سمادة فس القرآف الكريم االّ كدم  واحدة وهالولم يرد من 
 ] اعػػػػػػػػػػالس ه لػػػػػػػػػػو قفػػػػػػػػػػس  ورد نعتػػػػػػػػػػا لدف ػػػػػػػػػػ  نخػػػػػػػػػػلفػػػػػػػػػػنفعػػػػػػػػػػاؿ المزيػػػػػػػػػػدم اال

   
  ](ٖٛٔ) النػػاسَ  الػػريح قػػاب الػػدنيوى بػػإقبلعدااًل عدػػس الع 

 حف ا عدس أنف هم فيها بزعمهم. كانوا حفروها  يالحفر الت من
المػدكورة فػس اخيػ  ال ػابق . وفػس قولػه  (ٕٖٛ)بيػاف لقػوة هػدخ الػريح وشػداهاهدخ اخي  و  

الػػػدكور  أف النػػػزع يعػػػما  ى هػػػر موضػػػع المضػػػمر وذلػػػ  إلفػػػادة العمػػػـو أموضػػػع ال( انػػػزع النػػػاس)
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رػػرخ آاإلزالػػ  لدشػػئ بعنػػ  حتػػس يػػزوؿ عػػن  والنػػزع  (ٖٖٛ)صػػل انزعهمفاأللميعػػام وإالّ واإلنػػاث 
  .(ٖٗٛ)كين من قـو هود.عديه ال بلـهلالء المهدَ  به والمراد بالناس  وينف ل عما كاف مت بل

وأطدقػت األعلػاز هنػا عدػس  (ٖ٘ٛ)ز بضػم اللػيم وهػو مػلرر الشػئُلػواألعلاز لمع عَ  
 والنخل اسم لنس يدكر وم (ٖٙٛ)يدس األرض مما لرة هو فس آررهاػالشل أصوؿ النخل ألف أص

 نحػو النخػػل و مػن أسػػماء األلنػاس الهػػاءَ  ن واحػدخ ولمعػػهرؽ بػػيفػكػػاف ال ألف كػػل مػا (ٖٚٛ)يلنػث
المنقعر اسم فاعل انقعر مطاوع قعرخ أى بدغ قعرخ  و (ٖٛٛ)ال در فإنه يلوز فيه التدكير والتأنيث

وقيػل شػبهوا بأعلػاز النخػل وهػس أصػولها بػبل  (ٜٖٛ)ذا انتهػس إلػس عمقهػاالب.ػر إ َعػرَ بالحفر يقػاؿ قػَ 
فػػروع ألف الػػريح كانػػت اقدػػع رؤوسػػهم فتبقػػس أل ػػاداً ولثثػػا بػػبل رؤوس ويزيػػد هػػدا التشػػبيه ح ػػنا 

 (ٜٖٓ) أنهم كانوا ذوى لثث ع اـ طواؿ
ثا لتُػأنهػم التثػوا كمػا أُ  قعػر األرض وإنمػا أراد اعػالس سذهبػت فػ وقيل معنػس انقعػرت  

انػزع )هػ(فس اف ير قوله اعػالس ٖٛ٘ وقاؿ الزمخشرى)ت .(ٜٖٔ) قعر األرض سالنخل الداهب ف
آرػػػدين أيػػػديهم بأيػػػدى بعػػػال ويتػػػدردوف فػػػس  وكػػػانوا ي ػػػطفوف اقدعهػػػم عػػػن أمػػػاكنهمم  (النػػػاس

 كػػأنهم أعلػػاز نخػػل()الشػػعاب ويحفػػروف الحفػػر فيندسػػوف فيهػػا فتنػػزعهم واكػػبهم واػػدؽ رقػػابهم
لثػث طػواؿ ع ػاـ كػأنهم أعلػاز نخػل وهػس  ميت اقطوف عدس األرض أموااا وهػ يعنس  أنهم كانوا
 .(ٕٜٖ)منقدع عن مغارسه  (عرقمن) أصولها ببل فروع

الػػػريح صػػػرعتهم صػػػرعا افدقػػػت منػػػه بطػػػونهم  ي أفلػػػإإشػػػارة  (منقعػػػر)وولػػػُه الوصػػػ  بػػػػ 
وهػػػػػدا اف يػػػػػع لحػػػػػالهم ومثدػػػػػ  لهػػػػػم لتخويػػػػػ  مػػػػػن  واطػػػػػايرت أمعػػػػػاؤهم ف ػػػػػاروا لثثػػػػػا فر ػػػػػا.

ر ويلنػث وكػدل  صػفته ولهػدا قػاؿ فػس دكا ألنػه صػف  لدنخػل وهػو يُػ(منقعػر)ر وإنما ذكِّ (.ٖٜٖ)راهمي
   ] سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة الحاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   

    
    
 ](ٖٜٗ)  اسػػػػػب  نرهػػػػػا هنػػػػػا لمها وإنمػػػػػا ذكا تِ فَ وِصػػػػػ(ٜٖ٘) النخػػػػػلعدػػػػس اأنيػػػػػث

 .(ٜٖٙ)اسب  الفواصل أيضاً نوأنث فس الحاق  لم الفواصلم
 

 (همر) منهمر  -ٕ



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٖٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

والَهْمُر صػػبل الػػدامع والمػػاء  (ٜٖٚ)الهػػاء والمػػيم والػػراء أصػػل يػػدّؿ عدػػس صػػبِّ وان ػػباب
والهمار ال ػحاب  دفعػ  مػن مطػرموالهمػرة ال(ٜٖٛ)وَهَمَر الماء وانهمر فهو هػامر ومنهمػر والمطرم
ُة ال لهمُر اكثير الكبلـمو  أكثر فيه ورلل مهماًرُ   وهمر الكبلـ يهمرخ همرَاً   ال اّياؿُ   دِومعػشػدا

ولػػم يػػرد مػػن  (.ٜٜٖ)اهػػا بحػػوافرخيّ إوهمػػر الفػػرس األرض يهمرهػػا همػػراً واهتمرهػػام وهػػو شػػداُة ضػػربه 
نفعػػػاؿ ورد نعتػػػا وهػػػو اسػػػم فاعػػػل مػػػن اال( رمػػػهمن)لقػػػرآف الكػػػريم االّ لف ػػػ ا يفػػػ ر(. ـػ. مادة)هػػػ
 دااًل عدػػس ان ػػباب المػػاء بشػػدة و ػػزارة يق ػػد بػػه العقػػاب االػػدنيوى فػػس قولػػه اعػػالس (مػػاء)لكدمػػ 

[   
   
   

    
](ٗٓٓ) ع يمػػ    ادتفػػت بنػػا اخيػػ  الكريمػػ  الػػس الن ػػر بتػػدبر وافكػػر اػػاـ فػػس حادثػػ

)نوح( عديه ال ػبلـ تأ رقالتس اأريخي    وهػس حركػ  كونيػ   ب ػبب كفػرهم و ع ػيانهم لػربهم قـو
فيخشػػس ( ففتحتنػػا)اهلل مباشػػر  إلػػس ضػػخم  ا ػػورها ألفػػاظ وعبػػارات مختارةمابػػدأ بإسػػناد الفعػػل 

 (ٔٓٗ) زيػػػر متػػػواؿ( منهمػػػر) بهػػػدا الدفػػػظ بهػػدا اللمػػػع(أبػػواب ال ػػػماء) افػػػتحالقػػارئ يػػػد اللبػػػار 
قيػػل ومػػن العلػػب أنهػػم كػػانوا يطدبػػوف المطػػر سػػنين  .مقبيػػاف أف اهلل انت ػػر مػػنهم وانػػت( ففتحنػػا)

فتحت البػاب بالمفتػاح  كما اقوؿ  لعل الماء كأنه آل  يفتح بهام مفأهدكهم اهلل اعالس بمطدوبهم
الولػػود عدػػس فػػتح البػػاب  سمقػػدماً فػػ البػػاب فلعػػل المق ػػود هػػو المػػاءم وكػػأف المػػاء لػػاء وفػػتح

  يويلػػػوز أف اكػػػوف لدمبلب ػػػ  أ و عدػػػس هػػػدا اكػػػوف البػػػاء لدتعديػػػ  عدػػػس المبالغػػػ م (ٕٓٗ)المغدػػػق
واالنهمػار   (ٖٓٗ)(مػاء)لػػم صػف ( منهمػر)و ؿافتكوف موضع ن ػب عدػس الحػ رمممدتب   بماء منه

  .ن باب صباً شديداً ن كاب واالاال
 حال ػحاب رػروج مترشػ سهػ يمن ال ماء الت - عادة -والتحقيق فيه أف المطر يخرج

واركيػػب  (ٗٓٗ)فػػس ذلػػ  اليػػـو فكػػاف يخػػرج رػػروج مرسػػل رػػارج مػػن بػػاب -أمػػاّ  -و مػػن ظرفػػهم
[   

  ]  انػػدفاؽ األمطػػار مػػن مركػػب امثيدػػس لهي.ػػ
ثػػػػػػػم بػػػػػػػالغ فػػػػػػػي ع مػػػػػػػ  الحادثػػػػػػػ  بقولػػػػػػػه  ( ٘ٓٗ)ج اللماعػػػػػػػات مػػػػػػػن الػػػػػػػداراللػػػػػػػوِّ بهي.ػػػػػػػ  رػػػػػػػرو 

[  ]   وافليػػػػػػػر المػػػػػػػاء
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  ] اعػػػػػػػالس  -إسػػػػػػػالته بقػػػػػػػوة وشػػػػػػػدة وكثػػػػػػػرةم ومنػػػػػػػه قولػػػػػػػه 
     

   ] (ٗٓٙ)  وقولػػػه )عيونا( امييػػػز
ؿ عػػػن المفعػػػوؿ بػػػه واألصػػػل  وفّلرنػػػا عيػػػوف األرضم ولكػػػن لػػػئ بػػػه عدػػػس هػػػدا األسػػػدوب ُمَحػػػوا 

ثػم  (ٚٓٗ)المشتمل عدس التمييز لدمبالغ م حتػس لكػأف األرض لميعهػا احولػت إلػس عيػوف متفلػرة 
بعػػػػػػد انهمػػػػػػار مػػػػػػاء ال ػػػػػػماء وافليػػػػػػر األرض عيونػػػػػػا حػػػػػػدث مػػػػػػا حػػػػػػدث وهػػػػػػو التقػػػػػػاء المػػػػػػامين 

   ]فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
  ]  ػػُع مػػاء األمطػػار مػػع مػػاء عيػػوف والتقػػاء المػػاء  المل

األرضم فااللتقػػاء م ػػتعار لبللتمػػاعم َشػػباه المػػاء النػػازؿ مػػن ال ػػماء والمػػاء الخػػارج مػػن األرض 
 (ٛٓٗ)بطامفتين لاءت كل واحدة من مكاف فالتقتا فس مكاف واحد كما يدتقس الليشاف

ولّمػػػا  [  ]السػػػتعبلء وقػػػاؿ  وزاد فػػػس اع يمػػػه بػػػأداة ا
اقػػررت هػػدخ الع مػػ  لهػػدخ الواقعػػ  فكػػاف ربمػػا ظػػن أنػػه صػػار لزافػػًام وزاد عدػػس الحػػد المػػأمور بػػهم 

أى قػػد  [ ] أشػػار إلػػس أنػػه بالن ػػب  إلػػس ع متػػه فػػس  ايػػ  الحقػػارة فقػػاؿ 
أف يهدػػ   يػػر َمػػن أمرنػػاخ  وقػػع اقػػديرخ فػػس األزؿ فدػػم ي ػػتطع أف يزيػػد عدػػس قطػػرة فمػػا فوقهػػا وال

وفػس وصػ  المػاء بػالمنهمر  (ٜٓٗ)بإهبلكهم وأشار بالتخفي  إلس  اي  ال ػهول  فػس ذلػ  سػبحانه
 ثبلث حثيات ولكل حثي  داللتها.

األولس  ُأرتيرت مادة )هػ.ـ.ر( فس وص  الماء بها دوف المطر ألنها اػدؿ عدػس الشػدة 
ر فيه قتُدهم وهبلُكهم فكاف المناسب فيه استعماؿ والمقاـ مقاـ حرب وانتقاـ مقر  (مٓٔٗ)وال رع 

ما يفيد معنس القوة والشدة والدؾ بغزارة التس يبلزمها التخوي  والتحدير. وأما المطر شئ عادى 
 اَعواد به الناس لتكررخ عديهم كثيراً فديس فيه اخوي  ح ب العادة.

عدػس إسػتمراري  عمديػ  الثاني   وص  الماء بالمنهمر من حيث أنه اسػم فاعػل يػدؿ هنػا 
االنتقاـ إلس أف وصدت إلس  ايتها المقررخ وهس هبلكهم حيث استمر ذل  الماء المنهمر عدػيهم 

 (ٔٔٗ)أربعين يوما
الثالثه  وص  الماء من حيث إف صيغته منفعل يدؿ عدس أف هناؾ آمراً مطاعػاً ومػأموراً 

ى ينفعػػػل ب ػػػرع  لح ػػػ  البػػػدء مطيعػػػا لح ػػػ  األمػػػر بػػػه ألف صػػػيغ  انفعػػػل إنمػػػا ا ػػػند لدفاعػػػل الػػػد



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٖٜ 
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ألف المنهمػػر فػػس حقيقػػ  األمركػػالمفعوؿ ألنػػه الػػدى ورد عديػػه الهمػػر فهػػو مهمػػور فكػػاف  (ٕٔٗ)فيػػه
 مأموراً خمر َقدار مهمته فبل ي تطيع أف يتلاوز عماّ قدر له. 

 

 نتامج البحث

 بعد االنتهاء من إعداد هدا البحث المتواضع اوصدنا الس النتامج اخاي  
ا الضوَء عدس أهمِّ األ راض أو الػدالالت التػس لػاء النعػت مػن ألدهػا كػالكثرة والمبالغػ  ألقين -

وبياف شّدة العػدابم والتخ ػيص والتوضػيح والمػدح و الػدـ والتقبػيح والتحقيػر والمشػارك م 
والتوكيد والتعميم واالستمراري  و بياف بعال األحكاـ كػ )ولوب اأدي  الكفػارة بال ػـو بولػه 

 استشهدنا فس بيانها باخيات القرآني .متواصل(م و 
أكػدت الدراسػ  أف القػراف الكػريم اسػتعمل النعػت ب ػيغ اسػم الفاعػل المزيػد مػن )التفاعػل(  -

بػػػػخمس مفػػػػرداتم ومػػػن )التفعػػػػل( بػػػػمفرداينم ومػػػػن )االسػػػتفعاؿ( بخمػػػػس مفػػػرداتم ومػػػػن 
 )االفتعاؿ( ب بع مفرداتم ومن )االنفعاؿ( بمفرداين. 

فػػردات التػػس و ردت نعتػػا ب ػػيغ  اسػػم الفاعػػل المزيػػد فيػػه بػػأكثر مػػن أكػػدت الدراسػػ  أف الم -
حرؼ فس القرآف الكريم يتراوح ورودهػا بػين حػاالت اإلفػراد و اللمػع والتثنيػ  لميعػا إالّ أف 
ورودها فس حال  اإلفراد كاف أكثر من حالتس اللمع والتثنيػ  و أّف أقػّل مػا ورد بػه النعػت مػن 

م يتلػاوز ورودخ بهػا موضػعين ضػمن نطػاؽ بحثنػا هػدام حيػث اد  الحػاالت هػس التثنيػ  إذ لػ
ورد بهػػا بدف ػػ  )متتػػاِبَعْيِن( فوصػػ  بػػه لف ػػ  )شػػهَرْيِن( فػػس كػػبل الموضػػعين فػػس قولػػه اعػػالس  

 ]َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن[ . 

أظهرت الدراس  أف أكثر كدم  اسػتعماال فػس القػرآف الكػريم نعتػا ب ػيغ  اسػم الفاعػل المزيػد  -
( مػرة موصػوفا بهػا الكثيػر مػن ٖ٘ر مػن حػرؼ هػس كدمػ  )الم ػتقيم( والتػس بدغػت )فيه بػأكث

 األلفاظ كػ )ال راطم الطريقم الهدىم...(.

ابػػيان مػػن الدراسػػ  أف الموصػػوفات فػػس القػػراف الكػػريم اتػػراوح بػػين مػػدكور و محػػدوؼم مػػثبل لػػم يكػػن وصػػ   -
   ] القطػػػػػػػػع بمتلػػػػػػػاورات مق ػػػػػػػوداً بالػػػػػػػدات فػػػػػػػس
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  ] إذ ليس هو محل العبػرة باخيػاتم بػل المق ػود 
 وصػػػػػػ  محػػػػػػدوؼ دؿ عديػػػػػػه ال ػػػػػػياؽ اقػػػػػػديرخ  مختدفػػػػػػات األلػػػػػػواف والمنابػػػػػػتم كمػػػػػػا دؿ عديػػػػػػه قولػػػػػػه 

[    

   ] وإنمػػػػا وصػػػػفت بمتلػػػػاورات ألف ارػػػػػتبلؼ األلػػػػواف والمنابػػػػت مػػػػػع
 التلاور أشد دالل  عدس القدرة الع يم .

لػبعال المفردات منهػا )الُمَتَشاِكُ ػوَف( حيػث أعطػت  أظهرت الدراس  أهمي  الدالل  ال واي  -
معنػػػس النػػػزاع الم ػػػتمر لمػػػا لمعتػػػه مػػػن حػػػروؼ التفشػػػس وال فير)ال ػػػين والشػػػين( اعاقبػػػام 
اتخددها الكاؼ من وسػط الحدػق والػواو والنػوف لدمػد والتػرنم والتػأثر بالحالػػ م فأعطػت هػدخ 

عنػس الخ ػوم  بدغػت درلػ  الفػورة األحػرؼ ملتمع  نغمػا موسػيقيا راصػاّ حّمدهػا أكثػر مػن م
والعنػ  والفػػزع مػن لهػػ  كمػػا أحػيط ال ػػمع بلػرس مهمػػوس معػػين ذى نبػرات اػػلثر بػػالحس 
والولداف من له  أررى لهدخ األسباب عمد القرآف لػ)متشاك وف( ليتبػين الفػرؽ لديػا بينػه 

  وبين الرلل ال وى.

ففػس وصػ  الهػدى بالم ػتقيم لم اهمل الدراسػ  اللانػب الببل ػس وأثػرخ البػالغ فػس الت ػوير  -
اسػػػتعارة مكنيػػػ م شػػػبه الهػػػدى بػػػالطريق الموصػػػل إلػػػس المطدػػػوب و رُِمػػػز إليػػػه بالم ػػػتقيم ألف 
الم ػػتقيم أسػػرع إي ػػااًلم فػػدين اإلسػػبلـ أي ػػر الشػػرامع فػػس االي ػػاؿ إلػػس الكمػػاؿ النف ػػانس 

وله اعالس الدى هو  اي  األديافم كما رصد البحث استعماؿ التشبيه التمثيدس ربلؿ احديل ق
المزيد )منتشر( مبالغ  فس ا ػوير   )كأنهم لراد منتشر(م ووص  اللراد ب يغ  اسم الفاعل

كثرة عددهم وانتشارهم بوله هامل عدس وله األرض فس ذل  اليـو بعد ررولهم منهام ولم 
يقل  ناشر ألف المنتشر أبدغ من الناشر كما أف )انتشر( أبدغ من )نشر( فػإف صػيغ  )افتعػل( 

عدػػس مبالغػػ  ال اػػدؿ عديهػػا صػػيغ  )فعل(ألنػػه يػػزاد فػػس بنػػاء الدفػػظ لزيػػػادة المعنػػس وذلػػ  اػػدؿ 
 يقػوؿ أهل الدغػ   إف زيػادة المبانس ادؿ عدس زيػادة المعانػس.

 

 القرآف الكريم ثبت الم ادر و المرالع بعد



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 
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د بػن إاحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربع  عشر.م األي   شهاب الدين أحمد بن محم  -
ـم ٜٜٛٔهػػػػٜٔٗٔ  -لبنػػػاف  -عبػػػد الغنػػػي الػػػدمياطيم دار النشػػػر  دار الكتػػػب العدميػػػ  

 الطبع   األولسم احقيق  أنس مهرة.

اإلاقػػػاف فػػػي عدػػػـو القػػػرآفم اػػػألي   لػػػبلؿ الػػػدين عبػػػد الػػػرحمن ال ػػػيوطيم دار النشػػػر  دار   -
 وب. ـم الطبع   األولسم احقيق  سعيد المندٜٜٙٔ  -هػٙٔٗٔ  -لبناف  -الفكر

أدب الكااػػػػبم اػػػػألي   أبػػػػو محمػػػػد عبػػػػد اهلل بػػػػن م ػػػػدم بػػػػن قتيبػػػػ م ال ػػػػكوفيم المػػػػروزيم   -
الطبعػػػػػػ   الرابعػػػػػػ    -م ػػػػػػر  -(م دار النشػػػػػػر  مكتبػػػػػػ  ال ػػػػػعادة ٕٙٚ  -ٖٕٔالػػػػػدينوري)
 ـم احقيق  محمد محي الدين عبد الحميد.ٖٜٙٔ

الخػػػػوارزمي أسػػػػاس الببل ػػػػ م اػػػػألي   أبػػػػو القاسػػػػم محمػػػػود بػػػػن عمػػػػر بػػػػن محمػػػػد بػػػػن عمػػػػر   -
 ـ.ٜٜٚٔهػ ٜٜٖٔ  -الزمخشريم دار النشر  دار الفكر 

األساليب القرآني  فس عرض العقيدة اإلسبلمي ماألي   د. صالح حمودى الطامسم دار النهج   -
 ـ. ٕٛٓٓهػ/ٜٕٗٔحدبم الطبع   األولس  –لددراسات و النشر و التوزيع 

حمػػػد األمػػػين بػػػن محمػػػد بػػػن المختػػػار أضػػػواء البيػػػاف فػػػي إيضػػػاح القػػػرآف بػػػالقرآفم اػػػألي   م  -
  -هػػػػػ( دار النشػػػػر  دار الفكػػػػر لدطباعػػػػ  والنشػػػػر ٖٜٖٔ  -ٕٖ٘ٔاللكنػػػػي الشػػػػنقيطي )

 ـم احقيق  مكتب البحوث والدراسات.ٜٜ٘ٔهػ/٘ٔٗٔ  -بيروت

اإلعلاز ال رفس فس القرآفم دراس  ن ري  اطبيقي م التوظي  الببل س ل يغ  الكدم م الدكتور   -
م لامع  القاهرةم المكتب  الع ري م  عبد الحميد أحمد يوس  هنداوى المدرس بكدي  العدـو

 ـ. ٕٔٓٓصيدام بيروتم الطبع  األولس 
  -إعراب القرآف و بيانهم األي  األستاذ محس الدين الدرويَم دار النشر  دار اليمام  دمشق  -

 ـ. ٖٕٓٓهػ/ٕٗٗٔبيروتم الطبع  التاسع    -دمشق  -بيروت/ دار ابن كثير 
اإلعػػراب المف ػػل لكتػػاب اهلل المراػػلم اػػألي   بهلػػت عبػػد الواحػػد صػػالحم دار النشػػر  دار   -

 الفكر لدنشر و التوزيعم رالعه و دققه و فهرسه محمود بن محمد لبر.
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إعػػػػػػػػراب القػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػريمم اػػػػػػػػألي   أبػػػػػػػػو لعفػػػػػػػػر أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػن محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػن إسػػػػػػػػماعيل   -
  -بيػروت  -اع  و النشػر و التوزيػع دار النشر  دار المعرف  لدطب  -ٖٖٛالنحاسمالمتوفس 

 ـم اعتنس به  الشيخ رالد العدس. ٕٙٓٓهػ/ٕٚٗٔلبنافم الطبع  األولس 
إعبلـ الموقعين عن رب العالمينم األي   أبو عبػد اهلل شػمس الػدين محمػد بػن أبػي بكػر بػن   -

  -بيػروت   -هػػ(م دار النشػر  دار الليػل ٔ٘ٚ  -ٜٔٙأيوب بػن سػعد الزرعػي الدمشػقي)
 م احقيق  طه عبد الرؤوؼ سعد. ٖٜٚٔ

األمثاؿ في القرآف الكريمم األي   أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن   -
طنطػػام م ػػرم   -هػػػ(م دار النشػػر  مكتبػػ  ال ػػحاب  ٔ٘ٚ  -ٜٔٙسػػعد الزرعػػي الدمشػػقي )

 م احقيق  إبراهيم محمد.ٔط  -ٜٙٛٔهػمٙٓٗٔ
ولػوخ اإلعػراب والقػراءاتم اػألي   أبػو البقػاء محمػدبن عبػداهلل  إمبلء ما مػن بػه الػرحمن مػن  -

باك ػػتافم احقيػػق    -الهػػور  -هػػػ(م دار النشػػر  المكتبػػ  العدميػػ ٙٔٙ  -ٖٛ٘العكبػػري)
 إبراهيم عطوخ عوض.

البرهػػاف فػػي عدػػـو القػػرآفم اػػألي   محمػػد بػػن بهػػادر بػػن عبػػد اهلل الزركشػػي أبػػو عبػػد اهللم دار   -
 م احقيق  محمد أبو الفضل إبراهيم.ٜٖٔٔ  -بيروت   -النشر  دار المعرف  

المللػػ   ملػػد الػػين محمػػد بػػن يعقػػوب   -ب ػػامر ذوى التمييػػز فػػس لطػػام  الكتػػاب العزيػػز  -
هػػػػ(م احقيػػػق  محمػػػد عدػػػس النلػػػار الطبعػػػ  الثالثػػػ م القػػػاهرة ٚٔٛالفيػػػروز آبػػػادى المتػػػوفس)

 ـ.  ٜٜٙٔهػ/ ٙٔٗٔ
  أبو بركػػػات بػػػن األنبػػػارىم احقيػػػق دكتػػػور طػػػه عبػػػد البيػػػاف فػػػس  ريػػػب إعػػػراب القػػػرآف اػػػألي  - 

 ـ. ٜٓٛٔهػ/ٓٓٗٔالهي.  الم ري  العام  لدكتابم   -الحميد طهم مرالع  م طفس سقا
ااج العروس من لواهر القاموسم األي   محمد مراضس الح ػيني الزبيػديم دار النشػر  دار   -

 الهداي م احقيق  ملموع  من المحققين.

القػػرآفم اػػألي   أبػػو البقػػاء عبػػد اهلل بػػن الح ػػين بػػن عبػػد اهلل العكبػػري  التبيػػاف فػػي إعػػراب  -
هػػػػػ(م دار النشػػػػر  عي ػػػػس البػػػػابي الحدبػػػػي وشػػػػركاخم احقيػػػػق  عدػػػػي محمػػػػد ٙٔٙالمتػػػػوفس  )
 البلاوي.



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٖٗ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

احبير التي ير في القراءات العشرم األي   ابػن اللػزري شػمس الػدين محمػد بػن محمػد بػن   -
  -األردف/عمػػػػػػاف  -ار النشػػػػػػر  دار الفرقػػػػػػاف د  -هػػػػػػػ(ٖٛٛ  -ٔ٘ٚعدػػػػػػي بػػػػػػن يوسػػػػػػ م)

 ـم الطبع   األولسم احقيق  د.أحمد محمد مفدح.ٕٓٓٓ  -هػ ٕٔٗٔ
اخريج األحاديث واخثار الواقع  في اف ير الكشاؼ لدزمخشريم األي   لمػاؿ الػدين عبػد   -

  -الريػػاض   -هػػػم دار النشػػر  دار ابػػن رزيمػػ  ٕٙٚاهلل بػػن يوسػػ  بػػن محمػػد الزيدعػػي )ت 
 م اح  عبد اهلل بن عبد الرحمن ال عد.ٔهػم طٗٔٗٔ

التخريلات النحوي  وال رفي  لقراءة األعمَ )سديماف بن مهراف األعمَ األسدى المتوفس    -
ـم مطبعػػػ   ٜٜٔٔهػػػػ/ٔٔٗٔم ٔهػػػػ( إعػػػداد الػػػدكتور سػػػمير أحمػػػد عبػػػد اللػػػوادم طٛٗٔ

 الح ين اإلسبلمي .
  -هػػ(ٔٗٚأحمػد بػن محمػد الغرنػاطي الكدبػي)ت  الت هيل لعدـو التنزيلم األي   محمد بػن  -

 .ٗـم طٖٜٛٔ  -هػٖٓٗٔ  -لبناف   -دار النشر  دار الكتاب العربي 
الت ري  لدعبلم  عدس بن الشيخ حامد األشنوىم واديه حاشيته لدعبلم  عدس القزللس ثم اديه   -

الكػردى بمطبعػ  حاشي  العبلم  محمد أمػين الشػهير بػابن قػرخ دا ػسم الناشػر  فػرج اهلل زكػس 
 هػ.ٖٗ٘ٔال عادة بلوار محاف   م ر 

التعاري م )الم مس بالتوقي  عدس مهمات التعاري (م األي   محمد عبد الرؤوؼ المناويم   -
م ٔم طٓٔٗٔ  -بيػػػػػروت م دمشػػػػػق   -دار النشػػػػػر  دار الفكػػػػػر المعاصػػػػػر م دار الفكػػػػػر 

 احقيق  د. محمد رضواف الداي .

لامع  بغدادم  –لدكتور فاضل صالح ال امرامس أستاذ بكدي  اخداب التعبير القرآني األي   ا  -
  -ٜٙٛٔلد ػػػػن  الدراسػػػػي   ٘ٔسػػػػاعدت لامعػػػػ  بغػػػػداد عدػػػػس نشػػػػرخم ا د ػػػػل التضػػػػعيد  

ٜٔٛٚ. 
(م دار النشػػر  دار ٙٔٛ  -ٓٗٚالتعريفػػاتم اػػألي   عدػػي بػػن محمػػد بػػن عدػػي اللرلػػاني)  -

 سم اح  إبراهيم األبياري.م الطبع   األول٘ٓٗٔ  -بيروت   -الكتاب العربي 
)اف ػػػير ابػػػن كثيػػػر( الم ػػػمس بتف ػػػير القػػػرآف الع ػػػيمم اػػػألي   إسػػػماعيل بػػػن عمػػػر بػػػن كثيػػػر   -

 .ٔٓٗٔ –بيروت   -دار النشر  دار الفكر   -هػ(ٗٚٚالدمشقي أبو الفداء)ت 
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ي )اف ير أبس ال ػعود(م الم ػمس بإرشػاد العقػل ال ػديم إلػس مزايػا القػرآف الكػريمم اػألي   أبػ  -
دار النشػػر  دار إحيػػاء التػػراث العربػػي   -هػػػ(ٜٔ٘ال ػػعود محمػػد بػػن محمػػد العمػػادي)ت 

 بيروت. –اف ير أبس ال عود
اف ير البحر المحيطم األي   محمػد بػن يوسػ  الشػهير بػأبي حيػاف األندل ػيم دار النشػر    -

م اػػح  الشػػيخ عػػادؿ ٔـم طٕٔٓٓ  -هػػػٕٕٗٔ  -لبنػػاف/ بيػػروت  -دار الكتػػب العدميػػ  
الشيخ عدي محمد معوضم شارؾ في التحقيق د. زكريا عبد المليد   -د عبد المولود أحم

 النوقيم د.أحمد النلولي اللمل.
اػألي  الشػيخ محمػد الطػاهر ابػن   -المعروؼ بتف ػير ابػن عاشػور  -اف ير التحرير والتنوير  -

  -هػػػػػػ ٕٓٗٔم ٔط –لبنػػػػاف   -بيػػػػروت   -دار النشػػػػر  دار ملس ػػػػ  التػػػػػأريخ   -عاشػػػػور
 ـ. ٕٓٓٓ

)اف ير الثعدبي( الم مس بالكش  والبيافم األي   أبو إسحاؽ أحمد بن محمػد بػن إبػراهيم   -
  -لبنػاف   -بيػروت   -هػػ(م دار النشػر  دار إحيػاء التػراث العربػي ٕٚٗالثعدبي الني ابوري)

م احقيق  اإلماـ أبي محمد بن عاشورم مرالع  وادقيق األستاذ ٔـم طٕٕٓٓ  -هػٕٕٗٔ
 ال اعدي.ن ير 

اف ػػير حػػدامق الػػروح و الريحػػاف فػػس روابػػس عدػػـو القػػرآفم اػػألي   محمػػد األمػػين بػػن عبػػداهلل   -
األرمّس العدوى الهررى الشػافعسم إشػراؼ و مرالعػ   الػدكتور هاشػم محمػد عدػس بػن ح ػين 

مكػػ  المكرمػػ م دار النشػػر  دار الطػػوؽ  –مهػػدوى ربيػػر الدراسػػات برابطػػ  عػػالم اإلسػػبلمس 
 ـ.ٕٔٓٓهػ/ٕٔٗٔم ٔروتملبنافم طالنلاةم بي

اعديػػق و ا ػػحيح الشػػيخ  –اػػألي   الشػػيخ إسػػماعيل حقػػس البروسػػوى   -اف ػػير روح البيػػاف  -
م ٔط  -لبنػاف  -بيػروت   -دار النشػر  دار إحيػاء التػراث العربػس   -أحمد عبيػد و عنايػ  

 ـ.  ٕٔٓٓ  -هػ ٕٔٗٔ

ينيم شػمس الػدين  فقيػه شػافعي دار اف ير ال راج المنيرم الملل   محمػد بػن أحمػد الشػرب  -
 النشر/ دار الكتب العدمي  ػ بيروت.



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٗ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

اف ػػير سػػفياف الثػػوريم اػػألي   سػػفياف بػػن سػػعيد بػػن م ػػروؽ الثػػوري أبػػو عبػػد اهلل المتػػوفس   -
 م. ٖٓٗٔ  -م دار النشر  دار الكتب العدمي  بيروت ٔهػ(مطٔٙٔ)

لنكت لدماورديم االمػاـ عػز الػدين عبػد اف ير العزِّ بن عبدال بلـ )اف ير القرآف( ارت ار ا  -
  -بيػروت   -العزيز بن عبد ال بلـ ال ػدمي الدمشػقي الشػافعيم دار النشػر  دار ابػن حػـز 

 م اح  الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم الوهبي.ٔـم طٜٜٙٔهػ/ ٙٔٗٔ
التف ػػػير الكبيػػػر أو مفػػػاايح الغيػػػبم اػػػألي   فخػػػر الػػػدين محمػػػد بػػػن عمػػػر التميمػػػي الػػػرازي   -

  -بيػػػػػػػروت   -م دار النشػػػػػػػر  دار الكتػػػػػػػب العدميػػػػػػػ  ٔهػػػػػػػػ(مطٗٓٙ٘  -ٗٗ٘افعي)الشػػػػػػػ
 ـم.ٕٓٓٓ  -هػ ٕٔٗٔ

المللػ   أبػو حفػص عمػر بػن عدػي ابػن عػادؿ الدمشػقي   -اف ير الدباب في عدـو الكتاب   -
م ٔاحقيػػق  الشػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػد المولػػود والشػػيخ عدػي محمػػد معػػوضم ط  -الحنبدػي

 .  -ـ ٜٜٛٔ  -هػ  ٜٔٗٔ  -بيروت / لبناف   -مي  دار النشر  دار الكتب العد
األي   أحمد م طفس المرا س اسػتاذ الشػريع  اإلسػبلمي  و الدغػ  العربيػ    -اف ير المرا س   -

 بكدي  دار العدـو سابقا.
اف ػػير مقااػػل بػػن سػػديمافم اػػألي   أبػػو الح ػػن مقااػػل بػػن سػػديماف بػػن بشػػير األزدي بػػالوالء   -

  -هػػػػػػػػ ٕٗٗٔ  -لبنػػػػػػػاف/ بيػػػػػػػروت   -شػػػػػػػر  دار الكتػػػػػػػب العدميػػػػػػػ  م دار النٔالبدخػػػػػػػيمط
 ـمم احقيق  أحمد فريد.ٖٕٓٓ

اف ػػػير الن ػػػفس لدعبلمػػػ  أبػػػس البركػػػات عبػػػد اهلل بػػػن أحمػػػدم اػػػح  ملػػػدى من ػػػورم المكتبػػػ    -
 التوفيقي م القاهرة/ م ر.

ر  دار دار النشػ  -الملل  الدكتور محمد سيد طنطػاوي  –التف ير الوسيط لدقرآف الع يم   -
 ال عادة.

انوير المقباس من اف ير ابن عباسم األي   الفيروز آباديم دار النشػر  دار الكتػب العدميػ    -
 لبناف.  -

اهديب الدغ م اػألي   أبػو من ػور محمػد بػن أحمػد األزهػريم دار النشػر  دار إحيػاء التػراث   -
 م احقيق  محمد عوض مرعبٔـم طٕٔٓٓ  -بيروت   -العربي 
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ه الدغوى لدقراءات القرآني  عند الفراء فػس  معػانس القػرآف  اػألي   الػدكتور طػه صػالح التولي  -
 ـ. ٕٚٓٓهػ/ٕٛٗٔم ٔأمين آ ام دار النشر  دار المعرف م بيروتم لبنافم ط

اوحيد األلوهي  اػألي  ابػن ايميػ م اػألي   أحمػد عبػد الحدػيم بػن ايميػ  الحرانػي أبػو العبػاس   - 
مكتبػػ  ابػػن ايميػػ م الطبعػػ   الثانيػػ م احقيػػق  عبػػد الػػرحمن بػػن  (م دار النشػر ٕٛٚ  -ٔٙٙ)

 محمد بن قاسم العاصمي النلدي.
اي ير الكريم الرحمن في اف ير كبلـ المنػافم اػألي   عبػد الػرحمن بػن ناصػر ال ػعديم دار   -

م بيروتم  ـمقّدـ له الشيخ عبػداهلل بػن عبػدالعزيز بػن ٕٓٓٓهػ/ ٕٔٗٔالنشر  دار ابن حـز
م ٔشػػػيخ محمػػػد بػػػن صػػػالح العثيمػػػينم اػػػح  عبػػػد الػػػرحمن بػػػن ُمعػػػبلّ الدويحػػػقم طعقيػػػل و ال
 ـ.ٖٕٓٓهػ/ٕٗٗٔ

لامع البياف في اأويل القرآف)اف ير الطبرى(م األي   محمػد بػن لريػر بػن يزيػد بػن كثيػر بػن   -
الناشػر    -هػػ( اػح  أحمػد محمػد شػاكر ٖٓٔ  -ٕٕٗ الب اخمديم أبػو لعفػر الطبػري )

 ـ. ٕٓٓٓ  -هػ  ٕٓٗٔممٔملس   الرسال م ط
اللػػامع ألحكػػاـ القرآف)اف ػػير القرطبػػي(م اػػألي   أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػن أحمػػد األن ػػاري   -

 القاهرة.   -دار النشر  دار الشعب   -هػ( ٔٚٙ  -ٓٓٙالقرطبي شمس الدين )
دار النشػر  دارابػػن   -اػػألي  الػدكتور فاضػل صػػالح ال ػامرامس   -اللمدػ  العربيػ  و المعنػس   -

 ـ. ٕٓٓٓ  -هػ ٕٔٗٔم ٔلبناف ط  -بيروت   -لحـزا
ـم ٜٚٛٔ  -بيػػروت   -لمهػػرة الدغػػ مالملل   ابػػن دريػػدم دار النشػػر  دار العدػػم لدمبليػػين   -

 الطبع   األولسم احقيق  رمزي منير بعدبكي.
حاشي  الشػهاب الم ػماة عنايػ  القاضػس و كفايػ  الراضػس عدػس اف ػير البيضػاوىم دار صػادر   -

 بيروت.
الملل   عبد الرحمن بن محمد بن زنلد  أبو زرع م اح  سعيد األفغػاني.   -حل  القراءات  -

 ـ. ٕٜٛٔ  -هػٕٓٗٔم ٕالناشر  ملس   الرسال  بيروتم ط



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٗٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

دستور العدماء أو لامع العدـو فػي اصػطبلحات الفنػوفم اػألي   القاضػي عبػد النبػي بػن عبػد   -
  -لبنػػػػػاف / بيػػػػػروت   -كتػػػػػب العدميػػػػػ  م دار النشػػػػػر  دار الٔالرسػػػػػوؿ األحمػػػػػد نكػػػػػريم ط

 ـمم اح  ح ن هاني فحص.ٕٓٓٓ  -هػ ٕٔٗٔ
دقامق التف ير اللامع لتف ير ابن ايمي م األي   أحمد بن عبد الحديم بن ايمي  الحراني أبو   -

  -دمشق   -م دار النشر  ملس   عدـو القرآف ٕالعباسم اح  د. محمد ال يد اللديندمط
ٔٗٓٗ. 

  -لقػػػيسم اعتنػػس بػػػه و شػػرحه عبػػػد الػػرحمن الم ػػػطاوىم دار المعرفػػ م بيػػػروتديػػواف امػػرى ا  -
 ـ. ٕٗٓٓهػ/ ٕ٘ٗٔلبنافم الطبع  الثاني  

ديواف بشار بن بردم لمع واحقيق و شرح  األستاذ الشيخ محمد الطاهر بػن عاشػورم صػدر   -
  ـ. ٕٚٓٓهدا الكتاب من وزارة الثقاف  اللزامري  / اللزامر عاصم  الثقاف  العربي  

ديػػواف لريػػر بشػػرح محمػػد بػػن حبيػػبم احقيػػق الػػدكتور نعمػػاف محمػػد أمػػين طه)أسػػتاذ بكديػػ    -
 ـ. ٜٕٓٓ/ٔ/ٚم دار المعارؼم ٖلامع  األزهر(مط  -البنات اإلسبلمي 

روح المعاني فػي اف ػير القػرآف الع ػيم وال ػبع المثػانيم اػألي   العبلمػ  أبػي الفضػل شػهاب   -
 بيروت.  -لبغداديم دار النشر  دار إحياء التراث العربي الدين ال يد محمود األلوسي ا

المتولػػد    -ال ػػبع  فػػي القػػراءاتم اػػألي   أبػػو بكػػر أحمػػد بػػن موسػػس بػػن العبػػاس البغػػدادي  -
  -القػػػػػاهرة   -م ػػػػػر  -م دار النشػػػػػر  دار المعػػػػػارؼ ٕهػػػػػػم اػػػػػح  شػػػػػوقي ضػػػػػي  طٕ٘ٗ

 ـ.ٜٓٛٔ  -هػ ٓٓٗٔ

بن عدي بن موسس البيهقيم اػح  محمػد عبػد القػادر سنن البيهقي الكبرىمأحمد بن الح ين   -
 .ٜٜٗٔ  - ٗٔٗٔ  -مك  المكرم    -م دار النشر  مكتب  دار الباز ٕعطام ط

سػنن الترمػػدي )اللػػامع ال ػػحيح(م اػػألي   محمػػد بػن عي ػػس أبػػو عي ػػس الترمػػدي ال ػػدميم   -
  - اػػػػػح  أحمػػػػػد محمػػػػػد شػػػػػاكر وآرػػػػػروفم دار النشػػػػػر  دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث العربػػػػػي بيػػػػػروت

 لبنافم)د.ت( 



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٗٛ 

 

 

األي  كمػاؿ الػػدين المشػهور بمعػػين الػػدين   -شػرح شػػافي  ابػن حالػػب )المشػهور بكمػػاؿ(   -
ايراف   -م الناشر  نشر إح اف ٔإرراجم واعديق سعدى محمودى هورامانسمط  -الف وى 

 ـ. ٕٕٓٓ  -هػ ٖٕٗٔطهراف   -
القواعدمأحمد بن إبراهيم  شرح ق يدة اإلماـ ابن القيم الم مس بتوضيح المقاصد وا حيح  -

بيػػػػروت   -م المكتػػػػب اإلسػػػػبلمي ٖهػػػػػ(م اػػػػح  زهيػػػػر الشػػػػاويَم طٜٕٖٔبػػػػن عي ػػػػس )ت
 هػ. ٙٓٗٔ

)صػػحيح البخػػاري( اللػػػامع ال ػػحيح المخت ػػػرم اػػألي   محمػػػد بػػن إسػػػماعيل أبػػو عبػػػداهلل   -
م دار ابػن كثيػر م ٖهػػ(م اػح  د. م ػطفس ديػب البغػام طٕٙ٘  -ٜٗٔالبخاري اللعفػيم )

 ـ. ٜٚٛٔبيروت   -  اليمام
  -ٕٙٓصػػػحيح م ػػػدمم اػػػألي   م ػػػدم بػػػن الحلػػػاج أبػػػو الح ػػػين القشػػػيري الني ػػػابوري)  -

 بيروت.  –هػ(م اح  محمد فلاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي ٕٔٙ
ال ػػوت الدغػػوى فػػس القػػرآف )موسػػوع  الدراسػػ  القرآنيػػ (م د. محمػػد ح ػػين عدػػس ال ػػغيرم   -

 ـ. ٕٓٓٓهػ/ٕٓٗٔعربسم لبنافم م دار الملرِّخ الٔط
  -م دار العدم لدمبليينم بيػروتٔال ورة الفني  فس المثل القرآنسم محمد ح ين ال غيرم ط  -

 ـ. ٜٚٛٔ
هػ(م ٘٘ٛ  -ٕٙٚعمدة القاري شرح صحيح البخاريمبدر الدين محمود بن أحمد العيني )  -

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 
م دار الكتػػب ٕبػػي داودم محمػػد شػػمس الحػػق الع ػػيم آبػػاديم طعػػوف المعبػػود شػػرح سػػنن أ  -

 ـ.ٜٜ٘ٔ  -بيروت   -العدمي  
احقيػػق  د.   -العػػينم اػػألي   الخديػػل بػػن أحمػػد الفراهيػػديم دار النشػػر  دار مكتبػػ  الهػػبلؿ  -

 مهدي المخزومي / د إبراهيم ال امرامي.
هػػ(م اػح  د. عبػد اهلل ٕٙٛ  -ٖٕٔ ريب الحديثم عبد اهلل بن م دم بن قتيب  الدينوري )  -

 .ٜٖٚٔ  -بغداد   -م مطبع  العاني ٔاللبوريمط



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٜٗ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

اػػح  محمػػد أديػػب عبػػد   -اػػألي   أبػػو بكػػر محمػػد بػػن عزيػػز ال ل ػػتاني  - ريػػب القػػرآف  -
 ـ.ٜٜ٘ٔ  -هػٙٔٗٔالواحد لمرافم دار قتيب  

ح  فػػتح البػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاريم أحمػػد بػػن عدػػي أبػػو الفضػػل الع ػػقبلني الشػػافعيم اػػ  -
 بيروت.  -محب الدين الخطيب دار المعرف  

فػػتح القػػدير اللػػامع بػػين فنػػي الروايػػ  والدرايػػ  مػػن عدػػم التف ػػيرم محمػػد بػػن عدػػي بػػن محمػػد   -
 بيروت.  -الشوكانيم دار الفكر 

فهرست ألفاظ القرآفم طبػع مدحقػا بمفػردات القػرآف الػدى ُأِعػدا عدػس هػامَ القػرآف الكػريم   -
بيػػػػػروت   -افم د. محمػػػػػد ح ػػػػػين الحم ػػػػػسم دار الرشيدمدمشػػػػػقالم ػػػػػمس بتف ػػػػػير و بيػػػػػ

 ـ.  ٜٗٛٔهػ٘ٓٗٔ
  -م بيػػروتٖهػػػ(م دار اخفػػاؽ اللديػػدةمطٜٖ٘الفػػروؽ فػػس الدغػػ م أبػػو هػػبلؿ الع ػػكرى )ت   -

ٜٜٔٚ. 
  -فػس ظػبلؿ القػرآف الكػػريمم سػيد قطػب م الطبعػ  الشػػرعي  الرابعػ  و الثبلثػوفم دار الشػػروؽ   -

 ـ. ٕٗٓٓ  -هػ ٕ٘ٗٔ

هػػ(م ٜٚٔ  -ٕ٘ٔلقدر وما ورد في ذل  من اخثارم عبد اهلل بن وهػب بػن م ػدم القرشػي)ا  -
 . ٙٓٗٔ –مك  المكرم    -م دار ال دطاف ٔاح  د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيمم ط

هػػػ(م اػػح  ٛ٘ٗ  -ٖٗٛالقضػػاء والقػػدرم أبػػو بكػػر أحمػػد بػػن الح ػػين بػػن موسػػس البيهقػػي)  -
  -هػػ ٕٔٗٔ  -الريػاض / ال ػعودي    -مكتب  العبيكاف  مٔمحمد بن عبد اهلل آؿ عامرمط

 ـ.ٕٓٓٓ
الكتاب )كتاب سيبويه( أبو البشر عمرو بن عثماف بن قنبر سيبويهم اح  عبد ال ػبلـ محمػد   -

 بيروت. –م دار الليل ٔهاروفمط

الكشػػػاؼ عػػػن حقػػػامق التنزيػػػل وعيػػػوف األقاويػػػل فػػػي ولػػػوخ التأويػػػلم أبػػػو القاسػػػم الزمخشػػػري   -
م دار المعرفػػ م بيػػروتم لبنػػافم اعتنػػس بػػه و رػػرج أحاديثػػه و عدّػػق ٔهػػػ(م طٖٛ٘  -ٚٙٗ)

 .ٕٕٓٓهػ/ٖٕٗٔعديه رديل مأموف شيحام 
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ٕ٘ٓ 

 

 

الكديػػات معلػػم فػػي الم ػػطدحات والفػػروؽ الدغويػػ م أبػػو البقػػاء أيػػوب بػػن موسػػس الح ػػيني   -
هػ ٜٔٗٔ  -بيروت   -محمد الم ريم ملس   الرسال    -الكفوميم اح  عدناف درويَ 

 ـ.ٜٜٛٔ  -

كنػػػػز األعمػػػػاؿ فػػػػي سػػػػنن األقػػػػواؿ واألفعػػػػاؿم عػػػػبلء الػػػػدين عدػػػػي المتقػػػػي بػػػػن ح ػػػػاـ الػػػػدين   -
بيروت   -م دار الكتب العدمي  ٔ(م اح  محمود عمر الدمياطيم طٜ٘ٚ  -٘ٛٛالهندي)

 ـ. ٜٜٛٔ  -هػٜٔٗٔ  -
بيػػروتم  –م دار صػػادر ٔل ػػاف العػػربم محمػػد بػػن مكػػـر بػػن من ػػور األفريقػػي الم ػػريم ط  -

 )دت(. 
هػػ(م دار ٖٛٔٔالدطام  في الدغ )معلم أسماء األشياء(م أحمد بػن م ػطفس الدمشػقي )ت  -

 القاهرة.  -الفضيد  
م دار الثقافػػػػ  ٔلم ػػػػات بيانيػػػػ  فػػػػس ن ػػػػوص مػػػػن التنزيػػػػلم د. فاضػػػػل صػػػػالح ال ػػػػامرامسمط  -

 ـ.ٜٜٛٔالعام م
  -ٛٛ٘ن األثيػػػػر)المثػػػػل ال ػػػػامر فػػػػي أدب الكااػػػػب والشػػػػاعرم أبػػػػو الفػػػػتح ضػػػػياء الػػػػدين ابػػػػ  -

بيروت   -هػ(م اح  محمد محي الدين عبد الحميدم المكتب  الع ري  لدطباع  والنشر ٖٚٚ
 ـ.ٜٜ٘ٔ  -

هػػػ(م اػػح  ال ػػيد أحمػػد الح ػػينسم ٘ٛٓٔملمػػع البحػػرينم الشػػيخ فخرالػػدين الطريحػػس)ت   -
 هػ.ٛٓٗٔ  -م مكتب نشر الثقاف  اإلسبلمي  ٕط

هػ(م اح  عبد الرحمن ٕٛٚ  -ٔٙٙن ايمي  الحراني )ملموع الفتاوىم أحمد عبد الحديم ب  -
 م مكتب  ابن ايمي م )دت(.ٕبن محمد بن قاسم العاصمي النلديمط

المحكػػم والمحػػيط األع ػػمم أبػػو الح ػػن عدػػي بػػن إسػػماعيل بػػن سػػيدخم اػػح  عبػػد الحميػػد   -
 ـ.ٕٓٓٓ  -بيروت   -م دار الكتب العدمي  ٔهنداويم ط

بيروت  –م دار الكتاب العربس ٔهػ(مطٙٙٙبكر الرازى )ت مختار ال حاحم محمد بن أبس  -
 ـ. ٜٚٙٔ–لبناف  –

هػػ( اػح  عبػد ٕٙٓٔ  -٘ٔٔٔمخت ر اإلن اؼ والشرح الكبيرم محمد بن عبد الوهػاب)  -
 الرياض.  -م مطابع الرياض ٔالعزيز بن زيد الروميم د. محمد بدتاليم د. سيد حلام ط



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕ٘ٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

هػػػ(م ٕٔٗ  -ٗٙٔحنبػػل أبػػو عبػػداهلل الشػػيباني) م ػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػن حنبػػلم أحمػػد بػػن  -
 م ر. –ملس   قرطب  

هػػ(م اػح  د. ٖٚٗ  -ٖ٘٘مشكل إعراب القرآفم مكي بن أبػي طالػب القي ػي أبػو محمػد)  -
 ـ(.ٜ٘ٛٔهػ٘ٓٗٔ)  -بيروت  -م ملس   الرسال  ٕحاام صالح الضامنمط

بػن محمػد بػن عدػي المقػري الم باح المنير في  ريب الشرح الكبير لدرافعيمالعبلمػ  أحمػد   -
 هػ.ٖ٘ٔٔبيروت  –م المكتب  العدمي  ٔهػ(م طٓٚٚ)ت

  -ٜ٘ٔالم ن  في األحاديث واخثػارم أبػو بكػر عبػد اهلل بػن محمػد بػن أبػي شػيب  الكػوفي)  -
 هػ.ٜٓٗٔ  -الرياض  -م مكتب  الرشدٔهػ(م اح  كماؿ يوس  الحوتم طٖ٘ٔ

س الملاشسم دراسػ  واحقيػق  د. عبػد األميػر معانس القرآفم األرفَ سعيد بن م عدة البدخ  -
 ـ( ٜ٘ٛٔ  -هػ ٘ٓٗٔبيروت )  -م عالم الكتب ٔمحمد أمين الَوردمط

عربػي بالم ػطدحات الػواردة   -انكديػزي مػع كشػاؼ إنكديػزي   -معلم لغ  الفقهاء  عربػي   -
م دار ٕفػػػػػػػػي المعلػػػػػػػػم وضػػػػػػػػع ا.د محمػػػػػػػػد روا قدعػػػػػػػػ ليم د.حامػػػػػػػػد صػػػػػػػػادؽ قنيبػػػػػػػػيم ط

 ـ(. ٜٛٛٔ  -هػ  ٛٓٗٔلبنافم )النفامسمبيروتم 
المعلػػم المفهػػرس أللفػػاظ القػػرآف الكػػريم وفػػق نػػزوؿ الكدمػػ م ضػػبطها و رابهػػا محمػػد سػػعيد   -

 ـ. ٕٛٓٓهػ/ٕٛٗٔم دار المعرف م بيروتم لبنافم ٘الدّحاـمط
المغرب في ارايب المعربم أبو الفتح ناصر الدين بن عبد ال يد بػن عدػي بػن المطػرزم اػح    -

 .ٜٜٚٔم مكتب  أسام  بن زيدم حدبم ٔي و عبدالحميد مختارمطمحمود فارور 
المفردات في  ريب القرآفم أبو القاسم الح ين بن محمػد المعػروؼ بالرا ػب األصػفهانيم   -

 لبنافم.  -اح  محمد سيد كيبلني دار المعرف  
هػػػ( وضػػع ٜٖ٘معلػػم مقػػاييس الدغػػ م أبػػو الح ػػين أحمػػد بػػن فػػارس بػػن زكريػػا الػػرازى )ت   -

  -هػػػػ ٜٕٗٔلبنػػػاف  –بيػػػروت  –م دار الكتػػػب العدميػػػ  ٕواشػػػيه إبػػػراهيم شػػػمس الػػػدينمطح
 ـ. ٕٓٓٓ



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٕ٘ 

 

 

مناهػػػػل العرفػػػػاف فػػػػي عدػػػػـو القػػػػرآفم محمػػػػد عبػػػػد الع ػػػػيم الزرقػػػػانيم اػػػػح  مكتػػػػب البحػػػػوث   -
 ـ.ٜٜٙٔ  -هػٙٔٗٔبيروت  –لبناف   -م دار الفكر ٔوالدراساتمط

لػدين أبػي الح ػن إبػراهيم بػن عمػر البقػاعيم ن م الدرر فػي اناسػب اخيػات وال ػورم برهػاف ا  -
 ـ. ٜٜ٘ٔ  -هػ ٘ٔٗٔ  -بيروت   -دارالكتب العدمي  

هػ(م اح  ٜٔٔهمع الهوامع في شرح لمع اللوامعم لبلؿ الدين عبد الرحمن ال يوطي)ت  -
 م ر. –عبد الحميد هنداوي. المكتب  التوفيقي  

 
    ثانيا  الرسامل اللامعي 
الكريمم دراس  فس م تويات الدغ م عبلء نالس لاسم المولس الموسوىم التحدير فس القرآف   -

ـم إشػراؼ  أ.ـ.د.رحػيم لبػر ٕٗٓٓهػػ/ٕٗٗٔرسال  مال تيرم كديػ  التربيػ  /لامعػ  بابػلم 
 الح ناوى .

 
 االحاالت

 .ٖٕٓين ر  اللمد  العربي  والمعنس  -(ٔ)
 .٘ٙ/ٗكتاب سيبويه    -(ٕ)
 .ٙ٘شرح الشافي    -(ٖ)
م وكتػػاب الت ػػري  لدعبلمػػ  عدػػس بػػن الشػػيخ حامػػد األشػػنوى  ٙ٘شػػرح الشػػافي    ين ػػر  -(ٗ)

ٖ٘- ٖٙ. 
 .ٕٛٔلم ات بياني    -(٘)
 .ٕٙٛسورة البقرة   -(ٙ)
 .ٗٚ/ٗكتاب سيبويه    -(ٚ)
 .ٖٔٙأدب الكااب البن قتيب    -(ٛ)
 .ٙ٘شرح الشافي    -(ٜ)



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٖ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٗٚ/ٗكتاب سيبويه    -(ٓٔ)
 .ٜ٘شرح الشافي    -(ٔٔ)
 . ٕٚٓ/ٕمدة القارى  ع -(ٕٔ)
 .ٚ٘-ٙ٘شرح الشافي    -(ٖٔ)
 .ٖٚكتاب الت ري  لدعبلم  عدس بن الشيخ حامد األشنوى    -(ٗٔ) 
 .٘٘شرح الشافي    -(٘ٔ)
 .٘٘ين ر  الم در نف ه   -(ٙٔ)
 .ٜ٘نفس الم در   -(ٚٔ)
 .ٖٙٓ/ٖهمع الهوامع   -(ٛٔ)
 .ٗٔسورة البقرة   -(ٜٔ)
 .ٜٚ/ٔف  التبياف فس اف ير القرآ -(ٕٓ)
 .ٚ٘شرح الشافي    -(ٕٔ)
 .ٚٛٔ-ٙٛٔ/ٔمقاييس الدغ    -(ٕٕ)
 . ٘ٚ/ٕكتاب العين    -(ٖٕ)
 .ٕٚ المفردات فس الغريب القرآف  -(ٕٗ)
 .ٖٛسورة البقرة   -(ٕ٘)
 .ٖ٘/ٔين ر  م باح المنير   -(ٕٙ)
م ٗٗٛم ٖٖٓ -ٜٕٖم ٕٖٛ-ٕٖٚم ٕٖٔم٘ٗ -ٖٗين ػػػر  المعلػػػم المفهػػػرس   -(ٕٚ)

 .ٜٛٙ -ٜٚٙم ٖٜٔ
 .ٗٗٛين ر  الم در ال ابق   -(ٕٛ)
 .ٗسورة الملادل    -(ٜٕ)
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 .ٕٕٗ -ٕٔٗ/ٔٔين ر  اإلعراب المف ل   -(ٖٓ)
 .ٛٔ/ٕٛوالتنوير   التحرير -(ٖٔ)
م التولي  الدغػوى لدقػرآءة القرآنيػ   ٕ٘ٙ/ٖٔم ل اف العربٙٔ/ٕين ر  كتاب العين   -(ٕٖ)

ٔ٘ٗ. 
 .ٕٕٔ/ٗاف ير التحرير والتنوير   -(ٖٖ)
 .ٗٛٗ/ٚين ر  ن م الدر )اف ير البقاعس(   -(ٖٗ)
 .ٕٕ٘/ٔمقاييس الدغ    -(ٖ٘)
 .ٚٙٔ/ٔ  المغرب في ارايب المعرب -(ٖٙ)
 .ٖٙسورة الن اء   -(ٖٚ)
 .ٗ٘ٔ/ٗ  ل اف العربين ر   -(ٖٛ)
 .ٓٙسورة األحزاب   -(ٜٖ) 
 .ٜسورة النحل   -(ٓٗ)
 .ٖٓٔ المفردات فس الغريب القرآف  -(ٔٗ)
م ٖٜٚم ٗٗٛم ٔٔٗم ٜٓٗ - ٛٓٗ م ٙٓٔ م ٘٘المعلػػػػػػػم المفهػػػػػػػرس   ين ػػػػػػػر  -(ٕٗ)

 .ٜٙٚم ٜٗٚ
 .ٗسورة الرعد   -(ٖٗ)
 .ٖٙ٘/٘ ين ر  اف ير البحر المحيط  -(ٗٗ)
 .٘ٙ/ٗإعراب القرآف وبيانه   -(٘ٗ)
 .ٔٗٔ/ٕٔاف ير التحرير والتنوير   -(ٙٗ)
  .ٜٗٔين ر  األساليب القرآني  فس عرض العقيدة اإلسبلمي    -(ٚٗ) 

 ٕٗ/ٖ  العرب ل اف. ين ر  المالح  اأَلرض وال اَبخ ُ  -)*( 
 .ٕٔٛ/ٜالقرآف الكريم  )اف ير القرطبس(   ألحكاـ اللامع -(ٛٗ)



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕ٘٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٔٗٔ/ٕٔاف ير التحرير والتنوير   -(ٜٗ)
 .ٕٖٗ/ٕ  أضواء البياف -(ٓ٘)
 .ٕٚسورة فاطر   -(ٔ٘)
 .ٖٛٗ/ٔمقاييس الدغ   -(ٕ٘)
 .ٕٖٙ/٘ ين ر  كتاب العين  -(ٖ٘)
 .ٕٕٓ المفردات فس الغريب القرآف  -(ٗ٘)
 .ٕٚسورة يس   -(٘٘)
 .ٕٔ٘/ٕ ين ر  ااج العروس  -(ٙ٘)
 .ٛسورة النحل   -(ٚ٘) 
 .ٖٕٔ/ٖ  ل اف العربم ٖٗٓ/ٔين ر  المحكم األع م   -(ٛ٘)
م فهرسػػػت الفػػػاظ القػػػرآف ٖٜٜمٗٗٛمٔٚ٘مٕٖ٘مٔٓٔين ػػػر  المعلػػػم المفهػػػرس   -(ٜ٘)

 .ٜٛ)مادة ركب( 
 .ٜٜسورة األنعاـ   -(ٓٙ)
 .ٜٖٕ/ٙينطر  التحرير والتنوير   -(ٔٙ)
 .ٛٛ/ٖٔالتف ير الكبير   -(ٕٙ)
م وين ػر  القػراءات النحويػ  وال ػرفي  ٕٖٓ/ٛين ر  اف ير الدباب فػي عدػـو الكتػاب   -(ٖٙ)

 .ٖٕ٘لقراءة األعمَ  
 .ٕٕ/ٗين ر  أضواء البياف   -(ٗٙ)

/ ٔ الفقهػاء لغػ  معلػمين ر   ...الناعم لطريا  ضاضم ج  ال من الغين بفتح  الغال -( (*
 .ٜٙٔ/ٚمادة  ضال  العرب ل اف  يتغير لم الدي الطريّ  الَغالل  .ٕٖٖ

 .ٔٗٔ/٘الوسيط لدطنطاوى   التف ير -(٘ٙ)
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 .ٕ٘ٗاي ير كريم الرحمن   -(ٙٙ)
 .ٜٖٙ/ٔمقاييس الدغ    -(ٚٙ)
  .ٗٓٗ/ٖكتاب العين    -(ٛٙ)
 .ٖٜٔ/ٗ م ين ر  المحكم والمحيط األع  -(ٜٙ)
 .ٕٓٚ/ٔمعاهد التن يص عدس شواهد التدخيص   -(ٓٚ)
  .ٕٖٛمختار ال حاح   -(ٔٚ)
 .ٙٙٛمٗٗٛمٜٔٙمٖٛ٘ين ر  المعلم المفهرس   -(ٕٚ)
 .ٗٗٛين ر  المعلم المفهرس   -(ٖٚ)
 .ٖٕم الزمرٚسورة آؿ عمراف   -(ٗٚ)
 .ٖٕ سورة الزمر  -(٘ٚ)
 .٘٘ين ر شرح الشافي    -(ٙٚ)
 .ٛ/ٕبس ال عود  اف ير أ -(ٚٚ)
 .ٔٙ/ٖين ر  اوحيد األلوهي    -(ٛٚ)
 .ٔسورة هود   -(ٜٚ)
 .ٚسورة آؿ عمراف   -(ٓٛ)
 .ٕٕ٘/ٕٔم عوف المعبود  ٜ٘ٔ -ٜٗٔ/ٕين ر  مناهل العرفاف   -(ٔٛ)
 . ٕٛٛ/٘ين ر  كتاب العين   -(ٕٛ)
 .٘ٗٔ/ٔ  المنير الم باح) -(ٖٛ)
 .ٕٓٗ/ٕٙالتف ير الكبير   -(ٗٛ)
 .ٗٗٛالمعلم المفهرس   ين ر  -(٘ٛ)
 .ٜٕسورة الزمر   -(ٙٛ)



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕ٘ٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 . ٕ٘التحدير فس القرآف الكريم   -(ٚٛ) 
 .ٕٙٙالمفردات فس  ريب القرآف   -(ٛٛ)
 .ٕٓٗ/ٕٙالتف ير الكبير   -(ٜٛ)
 .ٚٙٔال وت الدغوى فس القرآف   -(ٜٓ)
 . ٖ٘التحدير فس القرآف الكريم   -(ٜٔ)
 .ٜٕٛ ال ورة الفني  فس المثل القرآف  -(ٕٜ)
 .ٜٖٗٓ/٘فس ظبلؿ القرآف   -(ٖٜ)
 .ٖٕٔاألساليب القرآني    -(ٜٗ)
 .ٖسورة محمد   -(ٜ٘)
  ٖٓ٘/ٕمقاييس الدغ    -(ٜٙ)
 .ٖٗٛ/ٙ  المحكم والمحيط األع م ين ر  -( ٜٚ)
 . ٚسورة الشورى   -(ٜٛ)
 .ٖٗٛ/ٙالمحكم والمحيط األع م  ين ر  -(ٜٜ)
 .ٙٓٔسورة اإلسراء   -(ٓٓٔ)
 .ٔٗة األنفاؿ  سور  -(ٔٓٔ)
  .ٖٛٚالمفردات فس  ريب القرآف   -(ٕٓٔ)
م ٜٔٚم ٛٔٚ -ٙٔٚم ٕٔٚم ٖٖٚم ٖٖٓم ٗٗٔين ػػػػػر  المعلػػػػػم المفهػػػػػرس   -(ٖٓٔ)

 .ٕ٘ٓٔم ٜٓٚم ٖٜٔم ٘ٗٛ
 .٘ٗٛين ر  المعلم المفهرس   -(ٗٓٔ)
 .ٜٖسورة يوس    -(٘ٓٔ)
 ٘ٓٔ/ٔٔالدباب في عدـو الكتاب   -(ٙٓٔ)
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ٕ٘ٛ 

 

 

 ٕٗٗم ٖٕٗ/ٕٔ  روح المعاني اف ير -(ٚٓٔ) 
 .ٔٗ/ٗين ر  ن م الدرر)اف ير البقاعس(   -(ٛٓٔ)
 .ٜٖٓ/٘  اف ير البحر المحيط ين ر -(ٜٓٔ)
 . ٕٔٔ/ٛٔ  التف ير الكبير ين ر  -( ٓٔٔ)
 .ٚ٘ين ر  شرح شافي  ابن حالب   -(ٔٔٔ)
 .ٖٕٛ/ٕاف ير الثعالبس   -(ٕٔٔ)
 .ٗٙ/ٕٔين ر  اف ير التحرير والتنوير   -(ٖٔٔ)
 .ٚٙسورة يوس    -(ٗٔٔ) 
 .ٜٔ/ٖٔ  روح المعانياف ير  -( ٘ٔٔ)
 .ٜٔ/ٕٔ  والتنوير التحرير اف ير -( ٙٔٔ)
 .ٜٖٔ/ٛٔ  التف ير الكبير -(ٚٔٔ)
 .ٖٗ/ٔينطر  الم باح المنير   -(ٛٔٔ)
 .ٜٛ/ٔ  المغرب في ارايب المعرب -(ٜٔٔ)
 .٘٘سورة األنعاـ   -(ٕٓٔ)
 بتاء التأنيث ورفع ال بيل عدس أنه فاعل ملنث وقرئ. ٕٛ٘  ال بع  في القراءات ين ر  -(*)

الت ػهيل لعدػـو  / بالياء والرفع عدس ادكير ال بيل ألنه يلوز فيه التػدكير والتأنيػث و
 .ٔٔ -ٓٔ/ٕ  التنزيل

 .ٛٙ/ٖٔ  ل اف العربم ٖٙ٘/٘ٔ اهديب الدغ   -(ٕٔٔ)
 .ٔٙٛ/ٔين ر  المعلم المفهرس   -(ٕٕٔ)
 .ٚٔٔسورة ال افات   -(ٖٕٔ)
 .ٜٗسورة الملمنين   -(ٕٗٔ)
 .ٛٗسورة األنبياء   -(ٕ٘ٔ) 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٜ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٙٚ/ٖٕاف ير التحرير والتنوير   -(ٕٙٔ)
 ٜٓٗ/ٗ  فتح القديرم ٘ٓٔ/ٖ  اف ير مقاال بن سديماف ين ر  -(ٕٚٔ)
م ٕٗ/٘  اف ػير البيضػاويم ٖٕٓ/ٚ  اف ير أبػي ال ػعودم ٔٙ/ٗ  الكشاؼ ين ر  -(ٕٛٔ)

 .ٕٚ/ٗ  اف ير الن في
  اػػػاج العػػػروسم ٙٙٔ/ٔ  دسػػػتور العدمػػػاءم ٖٔ/ٔ  رح ق ػػػيدة ابػػػن القػػػيمشػػػ ين ػػػر  -(ٜٕٔ)

٘/ٕٗٙ. 
 .ٖٖٛ/ٕمقاييس الدغ    -(ٖٓٔ)
 .ٕٚ-ٕٙسورة يوس    -(ٖٔٔ)
 .ٜٖٔالمفردات فس  ريب القرآف   -(ٕٖٔ)

 . ٕ٘سورة الشورى   -(ٖٖٔ) 
 .ٖسورة  افر   -(ٖٗٔ)
 ٙ٘/٘  ب امر ذوى التمييز فس لطام  الكتاب العزيز -(ٖ٘ٔ)
 .ٕٚسورة المامدة   -(ٖٙٔ)
 ٖٔسورة الحلرا ت   -(ٖٚٔ)
 .ٚ٘/٘  ب امر ذوى التمييز فس لطام  الكتاب العزيز -(ٖٛٔ)
 .ٕٓ٘م ٜٔ٘ين ر  مختار ال حاح   -(ٜٖٔ)
م ٘ٗٚم ٗٗٚم ٓٗٚم ٕٗٚم ٖ٘ٚم ٙٗٔ -٘ٗٔين ػػػػػر  المعلػػػػػم المفهػػػػػرس   -(ٓٗٔ)

 .ٕٚٓٔم ٜٓٚم ٜٗٔم ٔٙٛ
 .ٔٙٛين ر  الم در نف ه   -(ٔٗٔ)
 .ٕ٘ -ٕٗسورة األحقاؼ   -(ٕٗٔ) 
 .ٗٔٓٔين ر  الكشاؼ   -(*)
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ٕٙٓ 

 

 

 .ٗٗ/ٗ  الت هيل لعدـو التنزيل -(ٖٗٔ)
 .ٗٔسورة البقرة   -( ٗٗٔ)
 .ٕٙٔين ر  التحدير فس القرآف الكريم   -( ٘ٗٔ) 
 .ٕٗ/ٕٙين ر  اف ير التحرير والتنوير   -(ٙٗٔ)
 .ٖٕ٘/ٕعراب والقراءات  ين ر  إمبلء ما َمن به الرحمن من ولوخ اإل -(ٚٗٔ)
 .ٖٕ/٘فتح القدير  م ٙٛ/ٛين ر  اف ير ابس ال عود   -(ٛٗٔ)

 . ٕٗٔ/ٙ رامب القرآف ور امب الفرقاف)اف ير الن ابورى(   -(ٜٗٔ) 
 .ٕ٘ٓ/ٙٔالقرآف)اف ير الطبرى(   اأويل في البياف لامع -(ٓ٘ٔ)
 ٘ٓٔ  فس ديوانه القيس ئمرِ ال والبيت .ٕٖٙ/ٕمقاييس الدغ    -(ٔ٘ٔ)
 .ٜٕ٘م ٕٛ٘ ين ر  مختار ال حاح  -(ٕ٘ٔ)
 .٘سورة الحج   -(ٖ٘ٔ) 
 .ٜٖٛ  ين ر  المفردات في  ريب القرآف -(ٗ٘ٔ) 

 .ٕٗ سورة الفرقاف  -(٘٘ٔ) 
 .ٙٙسورة الفرقاف   -(ٙ٘ٔ)
 .ٗٙ/ٔ ين ر  معلم لغ  الفقهاء  -(ٚ٘ٔ)
 .ٓٗسورة النمل   –( ٛ٘ٔ)
 .ٖٜٗم ٔٙٛم ٘ٙٚم ٓ٘ٚم ٖٙٚم ٚٗٔم ٜٓٔين ر  المعلم المفهرس  -(ٜ٘ٔ)
 .ٔٙٛ  المعلم المفهرس ين ر -(ٓٙٔ)
 .ٖٛم ٖٚسورة القمر   -(ٔٙٔ) 
 .ٙ٘/ٜٕ  التف ير الكبير -(ٕٙٔ)
 .ٜٔ/ٕٚ اف ير روح المعانس  -(ٖٙٔ)
 .ٙٔٔ/ٗٔالوسيط لدطنطاوى   التف ير -(ٗٙٔ)



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٙٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٕٛسورة هود   -(٘ٙٔ) 
 .ٛٙٔ/ٜٕاف ير التحرير والتنوير   -(ٙٙٔ) 
 ٙ٘/ٜٕ  التف ير الكبير -(ٚٙٔ) 
  ٓٛٔ/ٛين ر  البحر المحيط   -(ٛٙٔ) 
 . ٖٚٔ/ٛ  اف ير أبي ال عود -(ٜٙٔ)

 (٘ٗٗرقم الحديث ) ٖٙٗ/ٔ  اخريج األحاديث واخثار -)*(
 .ٖٖٔ/ٜاف ير روح البياف إلسماعيل الحقس   -(ٓٚٔ)
)رقػػم الحػػديث  ٖٙٔ/ٕ فػػس ف ػػل آداب الػػتبلوة  كنػػز العمػػاؿُأرػػِرًج الحػػديُث فػػس   -(ٔٚٔ) 

ٜٗٓٔ) 
 ٕٔٔسورة هود   -(ٕٚٔ)
 ٖٚالتعريفات لدلرلانس   -(ٖٚٔ)
 .٘ٗالفروؽ فس الدغ    -(ٗٚٔ)
 .ٕٙٛم ٔٙٛين ر  المعلم المفهرس   -(٘ٚٔ)
م ٛٙالن ػػػػػاء  م ٔٓٔم ٔ٘آؿ عمػػػػػراف  م ٕٗم ٖٕٔالبقػػػػػرة  م ٙسػػػػػورة الفااحػػػػػ    -(ٙٚٔ)

م ٕ٘يػػػػػونس م ٙٔراؼ  األعػػػػػم ٔٙٔم ٚٛم ٜٖم األنعػػػػػاـ م ٙٔالمامػػػػػدة م ٘ٚٔ
الملمنػػوف  م ٗ٘الحػج  م ٖٙمػػريم  م ٕٔٔم ٙٚالنحػل  م ٔٗالحلػػر م ٙ٘هػود 
م ٖٗالزرػػرؼ  م ٕ٘الشػػورى  م ٛٔٔال ػػافات  م ٔٙم ٗيػػس م ٙٗالنػػور م ٖٚ
 .ٕٕالمد   م ٕٓم ٕالفتح  م ٗٙم ٔٙ

 (.ٙسورة الفااح   ) -(ٚٚٔ) 
 .ٖٗٔ/ٔين ر  اف ير البحر المحيط   -(ٛٚٔ)
 .ٜاإلسراء  سورة  -(ٜٚٔ)
 .ٔ٘سورة الشورى   -(ٓٛٔ)



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٕٙ 

 

 

 .ٙٗالنور  م ٖٕٔسورة البقرة   -(ٔٛٔ)
 .ٖٕ/ٔالوسيط لدطنطاوى   التف ير -(ٕٛٔ)
 .ٛٙسورة الن اء   -(ٖٛٔ)
 .ٜٖلم ات بياني    -(ٗٛٔ)
 .ٕٕسورة )ص(   -(٘ٛٔ)
 . ٖ٘سورة يونس   -(ٙٛٔ)
 .ٖٗ سورة األعراؼ  -(ٚٛٔ)

 .ٜٗٔ/ٕ ق التف ير مدقا -(ٛٛٔ) 
 .ٛ/ٔ  التبياف فس إعراب القرآف)لدعكبرى( ين ر  -(ٜٛٔ)
 .ٔٛ/ٔ عمدة التفاسير  -(ٜٓٔ)

  اهػػديب الدغػػ  وم ٓٚٔ /ٔ اف ػػير الطبػػرى  وم ٕٛٔ/ ٔالبيػػت فػػس ديػػواف لريػػر   -(ٜٔٔ)
 .ٜ٘ٗ/ٖ  ل اف العرب وم ٕٖٕ/ٕٔ

 .ٓٚٔ/ٔ القرآف)اف ير الطبرى(  اأويل في البياف لامعم -(ٕٜٔ)

 .ٖ٘ٔاألنعاـ  سورة  -(ٖٜٔ)

 .ٖ٘-ٕ٘سورة الشورى   -(ٜٗٔ)
 .ٚ-ٙسورة الفااح    -(ٜ٘ٔ)
 .ٔٔ/ٔ  مدارج ال الكينم ٓٔين ر  اف ير القيم   -(ٜٙٔ)
 .٘ٗلم ات بياني    -(ٜٚٔ)

 .ٕٛٓ/ٔالتف ير الكبير   -(ٜٛٔ) 
 .ٖٓٗالمفردات فس  ريب القرآف   -(ٜٜٔ)
 .ٕٛٔالشعراء  م ٖ٘سورة اإلسراء  -(ٕٓٓ)



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٖٙ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٕ   ريب الحديث البن قتيب م ٖٗٛ  أدب الكااب -(ٕٔٓ)
  فػػػػػتح البػػػػػاريم ٕٔٔ/ٙ  م ػػػػػن  ابػػػػػن أبػػػػػي شػػػػػيب م ٖٚٔ  اف ػػػػػير الثػػػػػوريين ػػػػػر   -(ٕٕٓ)

ٖٔ/ٖٜ٘. 
 . ٕسورة يوس    -(ٖٕٓ)
 .ٕٚ/٘ٔروح المعانس   اف ير -(ٕٗٓ)

 .٘ٙٔ/ٕٓ  التف ير الكبير -(ٕ٘ٓ)
 .ٕٓٗ/ٔ  حل  القراءاتين ر   -(ٕٙٓ)
 .ٓٛ-ٜٚ/ٗٔاف ير التحرير والتنوير   -(ٕٚٓ)
 .ٖٓسورة األحقاؼ   -(ٕٛٓ)
 .ٚٚسورة طه   -(ٜٕٓ)
  اػاج العػروسم ٕٛٗلدمنػاوى  التعػاري ين ػر  م ٖٖٓ المفردات فػس  ريػب القػرآف  -(ٕٓٔ)

ٕٙ/ٕٚ. 
 .ٔ٘/ٕٙاف ير التحرير والتنوير   -(ٕٔٔ)
قػرآف الكػريم أثنػاء البحػث عػن نعػت وف دنا الكبلـ فػس معنػس الهدايػ  واسػتعماالاها فػس ال -(*)

 .ٔٛٔ-ٜٚٔال راط بالم تقيم ص
  .ٚٙسورة الحج   -(ٕٕٔ)

 .ٓٚٔ/٘إعراب القرآف وبيانه   -(ٖٕٔ) 
 .٘ٗٔ/ٗٔاف ير الدباب في عدـو الكتاب   -(ٕٗٔ)
 .ٖٕٚ/ٚٔاف ير التحرير والتنوير   -(ٕ٘ٔ)
 .ٖٚ٘/ٕمقاييس الغ    -(ٕٙٔ)
 .ٔٗسورة اإلسراء   -(ٕٚٔ)



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٙٗ 

 

 

 .ٗ٘ٔ/ٙ  ب امر ذوى التمييز فس لطام  الكتاب العزيز -(ٕٛٔ)
 .ٔسورة اللن   -(ٜٕٔ)
 .ٕٚٙين ر  مختار ال حاح   -(ٕٕٓ)
 .ٖٚ٘/ٕمقاييس الدغ    -(ٕٕٔ)

 ٔٓ٘ المفردات فس  ريب القرآف  -(ٕٕٕ) 
م ٖٜٗم ٖٖٜم ٖٜٔ-ٖٜٓم ٕٙٛم ٜٖٔم ٕ٘ٗين ػػػػػر  المعلػػػػػم المفهػػػػػرس   -(ٖٕٕ) 

ٔٓٗٗ. 
 .ٕٙٛ ه  الم در نف -(ٕٕٗ)
 .ٔ٘-ٜٗسورة المدثر   -(ٕٕ٘)
 .ٖٗٔ/ٜٕ اف ير روح المعانس  -(ٕٕٙ)
إاحاؼ فضبلء البشر فس القراءات م ٜٚ٘  احبير التي ير في القراءات العشرين ر   -(ٕٕٚ)

 ٓٙٙ  ال بع  في القراءاتم ٕٙ٘األربع  العشر  
 .ٙٛٔ/ٖٓالتف ير الكبير   -(ٕٕٛ)
 .ٜ٘ٔٔالكشاؼ   -(ٜٕٕ)
 .ٕٔٗلمد  العربي  والمعنس  ال -(ٖٕٓ)
 .ٕٓٛ/ٛحاشي  الشهاب عدس البيضاوى   -(ٖٕٔ)

 .٘سورة اللمع    -(ٕٖٕ)
 .ٖٗٔ/ٜٕاف ير روح المعانس   -(ٖٖٕ)
 .ٗٙٔ/ٔاعبلـ الموقعين  م ٕٙاألمثاؿ فس القرآف   -(ٖٕٗ)
 .٘٘ٔ -ٗ٘ٔين ر  كتاب الت ري  لدعبلم   عدس بن الشيخ حامد األشنوى   -(ٖٕ٘)
 .ٖٕٓ/ٕمقاييس الدغ    -(ٖٕٙ)
 .ٖٕٔ/ٕين ر  الم در نف ه   -(ٖٕٚ)



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٙ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٛٓٔسورة األنعاـ   -(ٖٕٛ) 
 .ٜٕٔ/ٗ  ب امر ذوى التمييز فس لطام  الكتاب العزيز -(ٜٖٕ)
 .ٖٕٔ/ٕكتاب العين    -(ٕٓٗ)
 .ٜٔٗمختار ال حاح   -(ٕٔٗ)
 .ٓٚ/ٖ اهديب الدغ   -(ٕٕٗ)
م ٖٚٙم ٕٚٙ-ٔٚٙم ٖٙٙم ٖ٘ٙم ٖٗٔم ٕٖٔين ػػػػػػػر  المعلػػػػػػػم المفهػػػػػػػرس   -(ٖٕٗ)

 . ٗٔٓٔم ٜٜٙم ٕٚٛ
 .ٕٚٛين ر  الم در ال ابق   -(ٕٗٗ)
 .ٕٔ-ٓٔالقدم  م ٕ٘سورة )ؽ(   -(ٕ٘ٗ)
 .ٖٔ -ٓٔسورة القدم   -(ٕٙٗ)
 .٘ٗ/٘ٔالوسيط لدطنطاوى   ين ر  التف ير -(ٕٚٗ)

 .ٙٙ/ٙٔين ر  ملموع الفتاوى)ابن ايم  الحرانس(   -(ٕٛٗ) 
 .ٗ٘لقرآنس  ين ر  التعبير ا -(ٜٕٗ)
 .ٜٕٔ/ٕٕعمدة القارى   -(ٕٓ٘)
 .ٔٔالفوامد   -(ٕٔ٘)
 .ٜٙ/ٜٕاف ير التحرير والتنوير   -(ٕٕ٘)
 .ٔٛسورة طه   -(ٖٕ٘)
 .ٖٖٙٙ/ٙفس ظبلؿ القرآف   -(ٕٗ٘)
 .ٜٙ/ٜٕاف ير التحرير والتنوير   -(ٕ٘٘)
 .ٗٗ/٘ٔالوسيط لدطنطاوى   التف ير -(ٕٙ٘)

 ٖٚٛ/ٕمقاييس الدغ    -(ٕٚ٘) 



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٙٙ 

 

 

 .ٕٙٗ/ٕٔ  ل اف العربم ٕ٘/ٖالمحكم والمحيط األع م   -(ٕٛ٘)
 .٘ٙ/ٕالم باح المنير   -(ٜٕ٘)
مخت ػػػر اإلن ػػػاؼ والشػػػرح م ٔٛ/ٙ  كنػػػز العمػػػاؿين ػػػر   م ٖٖٕ/ٖلدشػػػافعس   األـّ  -(ٕٓٙ)

 .ٖ٘٘  الكبير
 . ٘٘/ٖكتاب العين    -(ٕٔٙ)
 .ٛٚٛم ٙٗٔين ر  المعلم المفهرس   -(ٕٕٙ)
 .ٔٔسورة البدد   -(ٖٕٙ)
 .ٓٙم ٜ٘سورة )ص(  -(ٕٗٙ)
 .ٙ٘ٗ/ٕٗين ر  حدامق الروح والريحاف   -(ٕ٘ٙ)
 .ٗٔ٘مختار ال حاح   -(ٕٙٙ)
 .ٖٙٗ  التبياف في اف ير  ريب القرآفم ٘ٔٔ/ٔ   ريب القرآف -(ٕٚٙ)
 .ٜٖٗالمفردات فس  ريب القرآف   -(ٕٛٙ)

 .ٚٓ٘/ٖال راج المنير   -(ٜٕٙ) 
القػرآف الكػريم  )اف ػير القرطبػس(   ألحكػاـ اللػامعم ٕٗٔ/ٛ  اف ير الثعدبػي ين ر  -(ٕٓٚ)

ٔ٘/ٕٕٖ. 
 .ٕٗٗ/ٗين ر  فتح القدير   -(ٕٔٚ)
 .ٖٛٛ/ٕمقاييس الدغ    -(ٕٕٚ)
  .ٕٔٔ/٘كتاب العين    -(ٖٕٚ)
 ٖٓٚ/ٖٔااج العروس  م ٗٚ/٘  ل اف العرب -(ٕٗٚ)

 .ٖٛسورة األحزاب   -(ٕ٘ٚ) 
والترمػدى فػس م ٖٙ٘ٙبػرقمم ٚٙٔ/ٕ  م ػندال فػسأحمػد بػن حنبػل اررج الحديَث  -(ٕٙٚ)

 م ٕٔٗٔبرقم  ٜٗٗ/ٗه  سنن



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٙٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٚ٘برقم  ٖ٘ٔ/ٔ  القضاء والقدر والبيهقس فسم ٘ٛ/ٔ  القدرفس ابن وهب  و
 ٖٕٛكتاب الكديات  م  ٜٖ٘ المفردات فس  ريب القرآف ين ر   -(ٕٚٚ)
 ٜٕسورة الرحمن   -(ٕٛٚ)
 ٖٕ٘مختار ال حاح   -(ٜٕٚ)
 .ٕٗ٘مختار ال حاح   -(ٕٓٛ) 
 .ٓٔٚ  كتاب الكدياتم  ٜٖٗ المفردات فس  ريب القرآف  -(ٕٔٛ)
 .ٕٓسورة البقرة   -(ٕٕٛ)
 .٘٘سورة القمر   -(ٖٕٛ)
 .ٓٔٚ  كتاب الكديات  ين ر م ٜٖٗ المفردات فس  ريب القرآف  -(ٕٗٛ)
م ٜٚٛم ٛٚٛم ٛٗٚ-ٚٗٚم ٙٗٚم ٕ٘ٚم ٖٙٚين ػػػػػػػر  المعلػػػػػػػم المفهػػػػػػػرس   -(ٕ٘ٛ)

 .ٕٚٓٔم ٖٜٗ
 .ٜٚٛلم در نف ه  ين ر  ا -(ٕٙٛ)

 .٘٘سورة القمر   -(ٕٚٛ) 
 .ٕٗسورة القمر   -(ٕٛٛ)
 -ٚٔٔ/ٗٔالوسػيط لدطنطػاوى   التف يرم ٜٜٔ/ٕٚين ر  اف ير التحرير والتنوير  -(ٜٕٛ)

ٔٔٛ. 
 .ٜ٘/ٛين ر  اف ير المرا س   -(ٜٕٓ)
 ٜٚالتحدير فس القرآف الكريم  م ٕٔٗين ر  اإلعلاز ال رفس فس القرآف   -(ٜٕٔ)
اإلاقػػاف فػػي عدػػـو م ٖٗ/ٖ  البرهػػاف فػػي عدػػـو القػػرآفين ػػر  م ٙ٘/ٕ  المثػػل ال ػػامر -(ٕٜٕ)

 .ٖٕٚ/ٕ  القرآف
 ٙ٘/ٕ  المثل ال امر -(ٖٜٕ)



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٙٛ 

 

 

 .ٛٔٔ/ٗٔالوسيط لدطنطاوى   ين ر  التف ير -(ٜٕٗ)

 .ٖ٘٘/ٖل اف العرب  م ٚٛٔ/ٙالمحكم والمحيط األع م  -(ٜٕ٘) 
 .ٜٔسورة لقماف   -(ٜٕٙ)
 .ٗٓٗ ت فس  ريب القرآف المفردا -(ٜٕٚ)
 .ٕٖسورة فاطر   -(ٜٕٛ)
فهرسػػػػت الفػػػػاظ م ٜٚٛ -ٛٚٛم ٖ٘ٚم ٕ٘ٚم ٛٗٔين ػػػػر  المعلػػػػم المفهػػػػرس   -(ٜٜٕ)

 .ٛٚٔالقرآف )مادة ق د(  
 .ٜٚٛ -ٛٚٛين ر  الم در ال ابق   -(ٖٓٓ)
 .ٙٙسورة المامدة   -(ٖٔٓ)
 .ٕ٘ٙ/ٕإعراب القرآف وبيانه   -(ٕٖٓ)

 .ٖٛ٘/ٖيط  اف ير البحر المح -(ٖٖٓ)
 .ٓٗ/ٕٔ  التف ير الكبيرين ر   -(ٖٗٓ)
 .٘ٚسورة آؿ عمراف   -(ٖ٘ٓ)
 .ٕٕٕ/ٗالوسيط لدطنطاوى   ين ر  التف ير -(ٖٙٓ)

 .ٖٛ٘/ٖ  اف ير البحر المحيط -(ٖٚٓ) 
 .ٓٙ٘مقاييس الدغ    -(ٖٛٓ)
 .ٖٜٖ/ٕ  المغرب في ارايب المعرب -(ٜٖٓ)
 .ٓٔسورة التكوير   -(ٖٓٔ)
 .ٖمرسبلت  سورة ال -(ٖٔٔ)
 .٘ٓٗ/ٖ  بن عبد ال بلـ اف ير العزّ  -(ٕٖٔ)
 .ٛٔٔ/ٕين ر  الم باح المنير   -(ٖٖٔ)



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٜٙ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 . ٕٖٙ أساس الببل    -(ٖٗٔ)
 .ٖٗٓٔم ٕٜٗم ٜٓٔم ٜٛٛم ٜٖٛم ٕٕٗم ٖٖٕين ر  المعلم المفهرس   -(ٖ٘ٔ)

 .ٚسورة القمر   -(ٖٙٔ) 
 .٘ٙٓٔالكشاؼ   -(ٖٚٔ)
 .ٖٚٗ/ٚ  ن م الدرر )اف ير البقاعس( -(ٖٛٔ)
 .٘ٗسورة الشورى   -(ٜٖٔ)
 .ٖ٘ٔين ر  التعابير القرآنيه والبي.  العربي    -(ٕٖٓ)
 .ٖٛٗ/ٚ)اف ير البقاعس(  ن م الدرر ين ر  -(ٕٖٔ)
الدطػػام  فػػي الدغػػ  )معلػػم أسػػماء م ٖٚٗ/ٔ)مػػادة لػػدث(  ملمػػع البحػػرين  ين ػػر  -(ٕٕٖ)

 .ٜٕٓ  األشياء(
 .ٓٛ/ٗ الت هيل فس عدـو التنزيل  -(ٖٕٖ)
 .ٕٖٕ/ٔ  مقاييس الدغ  -(ٕٖٗ)
 .ٗ سورة القارع   -(ٕٖ٘)
 . ٖٚٔ/ٕٚ  اف ير التحرير والتنوير -(ٕٖٙ)
 ٕٔٓ الوص  فس القرآف الكريم  -(ٕٖٚ)

 .ٕٚ/ٜ أضواء البياف  ين ر  -(ٕٖٛ) 
 .ٖٓٔ/ٚٔ  القرآف الكريم  )اف ير القرطبس( ألحكاـ اللامع -(ٜٕٖ)
 .ٕٗٓ -ٖٕٓ معنس اللمد  العربي  وال ين ر  -(ٖٖٓ)
 .ٖٙ٘/ٕمقاييس الدغ    -(ٖٖٔ)
  .ٜٔٔ/ٕالم باح المنير   -(ٕٖٖ)
 .ٓٙٔسورة آؿ عمراف   -(ٖٖٖ)



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
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ٕٚٓ 

 

 

 .ٚسورة محمد   -(ٖٖٗ)
 .ٜ٘ٗين ر  المفردات فس  ريب القرآف   -(ٖٖ٘)
 .ٖٙٛ/ٕ  ٖٕٔٔوالحديث أررله البخارى فس باب ن ر الم دـو برقم  -(ٖٖٙ)
 . ٚٓٔ/ٚكتاب العين    -(ٖٖٚ)
 .ٕ٘سورة ال افات   -(ٖٖٛ)

 .ٕٚسورة األنفاؿ   -(ٜٖٖ) 
 .ٓٔسورة القمر   -(ٖٓٗ)
م ٜٖٔ-ٜٖٓم ٜٖٛم ٖٕٗم ٕٕٗم ٖٖٕم ٓٔٔين ػػػػػػػر  المعلػػػػػػػم المفهػػػػػػػرس   -(ٖٔٗ)

 . ٖٗٓٔم ٔٗٓٔم ٖٜٚم ٕٜ٘-ٕٜٗم ٜٓٔم ٜٛٛم ٛٛٛ
 .ٛٛٛنفس الم در   -(ٕٖٗ)
 .٘ٗم ٗٗسورة القمر   -(ٖٖٗ)
 .ٕٔٓ/ٕٚلتنوير اف ير التحرير وا -(ٖٗٗ)
 .ٖٖ٘ٗ/ٙفس ظبلؿ القرآف  -(ٖ٘ٗ)
 .ٖٓٙ/ٔ اف ير البحر المحيط  -(ٖٙٗ)
 .ٖ٘سورة}يس:   -(ٖٚٗ)
 .ٓٙ/ٜٕالتف ير الكبير   -(ٖٛٗ)
 .ٔٓٔ/ٜٕالم در نف ه   -(ٜٖٗ)

 .ٜٙٔسورة األعراؼ   -(ٖٓ٘) 
 .ٖٗٚ -ٖٗٚ/ٔمقاييس الدغ    -(ٖٔ٘)
( بػػػػرقم والحػػػػديث أررلػػػػه البخػػػػارى فػػػػس صػػػػحيحه  -(ٕٖ٘) /ج ٜ٘ٚٔ)بػػػػاب فضػػػػل ال ػػػػـو

 .ٚٓٛ/ٕ/ جٔ٘ٔٔوم دم فس صحيحه)باب فضل ال ياـ برقم م ٖٚٙ/ٕ
 .ٙٛٔ -٘ٛٔين ر  مختار ال حاح  -(ٖٖ٘) 



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٚٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 ٖٛ-ٕٛ/ٔين ر  الم باح المنير   -(ٖٗ٘)
 .ٕٕٖ لدمناوى  التعاري ين ر  م ٙ٘ٔ المفردات فس  ريب القرآف  -(ٖ٘٘)
 .ٛٔٔسورة هود   -(ٖٙ٘)
 . ٖ -ٔة النبأ  سور  -(ٖٚ٘)
م ٔٚٗم ٖٖٗم ٖٔٗم ٚٓٔم ٘ٚم ٗٚم ٜٙم ٛٙم ٚٙالمعلػػػػػػػػػم المفهػػػػػػػػػرس   -(ٖٛ٘) 

 .ٜٜٛم ٜ٘ٛم ٕٜٛم ٔٙٛم ٗ٘ٛم ٖ٘ٛم ٚٛٗم ٔٛٗم ٓٛٗم ٜٚٗ
 .ٖ٘ٛالم در ال ابق   -(ٜٖ٘)
 .ٛالداريات م ٕٔالزمر م ٕٛم ٕٚم ٕٚفاطر  م ٜٙسورة النحل   -(ٖٓٙ)
 .ٕٛم ٕٚسورة فاطر   –(ٖٔٙ)
 .ٖٔٗ/ٗٔالقرآف الكريم  )اف ير القرطبس(   ألحكاـ ر  اللامعين  -(ٕٖٙ)
 .ٕٙٛ-ٕ٘ٛ/ٙين ر  إعراب القرآف وبيانه   -(ٖٖٙ)
 .٘٘ٔ/ٕٕاف ير التحرير والتنوير   -(ٖٗٙ)

 .٘ٙٙ/ٕين ر  معانس القرآف لؤلرفَ   -(ٖ٘ٙ)
 .ٕٓٗ/ٛين ر اإلعراب المف ل   -(ٖٙٙ) 
 .ٜٔ/ٕٙ  التف ير الكبير -(ٖٚٙ) 
 .ٕٛسورة فاطر   -(ٖٛٙ)
 .ٚ٘ٔ/ٕٕاف ير التحرير والتنوير   -(ٜٖٙ)
 ٕٛٛ/ٕالبياف فس  ريب القرآف   -(ٖٓٚ) 
 .ٔ٘ٔ/ٚاف ير أبس ال عود   -(ٖٔٚ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔالوسيط لدطنطاوى   ين ر  التف ير -(ٕٖٚ)

 .ٔ٘ٔ/ٚ  اف ير أبي ال عودم ٜٓٔ/ٕٕاف ير روح المعانس   -(ٖٖٚ) 



 ... اسم الفاعل من الثبلثي المزيد فيه بأكثر من حرؼ والواقع نعتاً في القرآف الكريم 
  عبدالباسط عبدالخالق عبداهلل        د. هيوا عبداهلل كريم 

ٕٕٚ 

 

 

 .ٕٛسورة فاطر   -(ٖٗٚ) 
 .ٖٜٕٗ/٘ين ر  فس ظبلؿ القرآف   -(ٖ٘ٚ)
 .ٖ٘ٗ/ٔٔالوسيط لدطنطاوى   التف ير -(ٖٙٚ)
 .ٕٖٗ/ ٕ( أضواء البياف  ٖٚٚ)
 .ٔٔٗ/ٕ مقاييس الدغ   -(ٖٛٚ) 
 .٘٘ٔ/ٔ كتاب العين   -(ٜٖٚ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٔااج العروس   -(ٖٓٛ)

 .ٕٓ سورة القمر  -(ٖٔٛ) 
 .ٚٓٔ/ٗٔالوسيط لدطنطاوى   ين ر  التف ير -(ٕٖٛ) 
 . ٖٗ٘/ٚإعراب القرآف وبيانه   -(ٖٖٛ) 
 .ٚٓٔ/ٗٔالوسيط لدطنطاوى   التف ير -(ٖٗٛ) 
 .ٖٔٗين ر  مختار ال حاح   -(ٖ٘ٛ)
 .ٙٛٔ/ٕٚاف ير التحرير والتنوير   -(ٖٙٛ)
التبيػاف فػي م ٜٜٙ/ٕمشػكل إعػراب القػرآف  ين ػرم ٛٚٔ/ٛ  اف ير البحر المحػيط -(ٖٚٛ)

 .ٜٗٔٔ/ٕ  إعراب القرآف
 .٘ٓٗ/ٕف فس  ريب إعراب القرآف  البيا -(ٖٛٛ)
 .ٙٛٔ/ٕٚ اف ير التحرير والتنوير  -(ٜٖٛ)
 .ٔٛ/ٗ  الت هيل لعدـو التنزيل ين ر م ٚٛ/ٕٚ اف ير روح المعانس  -(ٜٖٓ) 
 .ٗ٘ٗ/ٖٔااج العروس   -(ٜٖٔ)

 .ٙٙٓٔ الكشاؼ  -(ٕٜٖ) 
 .ٙٛٔ/ٕٚ اف ير التحرير والتنوير  -(ٖٜٖ)
 .ٚ سورة الحاق   -(ٜٖٗ)



 
(          أيػار ٘) العدد(         ٜٔ) الملدد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٕٖٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .ٜٔٔٔ إعراب القرآف لدنحاس  -(ٜٖ٘)
 .ٛٚٔ/ٛاف ير البحر المحيط   ين ر  -(ٜٖٙ)
 .ٖٔٙ/ٕمقاييس الدغ    -(ٜٖٚ)
 .ٗٓٛ/ٕلمهرة الدغ   ين ر م ٛ٘ٔ/ٙ اهديب الدغ   -(ٜٖٛ)
 .ٕٙٙ/٘ل اف العرب   -(ٜٜٖ)
 .ٕٔ -ٔٔسورة القمر   -(ٓٓٗ)

 .ٖٖٓٗ/ٙفس ظبلؿ القرآف   -(ٔٓٗ) 
 .٘ٚٔ/ٛيط  اف ير البحر المح -(ٕٓٗ)
 .ٖٔ٘/ٚين ر  إعراب القرآف وبيانه   -(ٖٓٗ)
 . ٖٗ/ٜٕ  التف ير الكبير ين ر  -(ٗٓٗ)
 .ٙٚٔ/ٕٚاف ير التحرير والتنوير  -(٘ٓٗ)
 .ٜٓسورة اإلسراء   -(ٙٓٗ)
 .ٖٓٔ/ ٗٔالوسيط   ( التف يرٚٓٗ) 
 .ٙٚٔ/ ٕٚ( اف ير التحرير والتنوير  ٛٓٗ)

 . ٖٓ٘/ ٚ( ن م الدرر  ٜٓٗ) 
 .ٕٛٗ/ ٚمعالم التنزيل  م ٕٙٙ/ ٘ل اف العرب  م ٓ٘/ ٗين ر  كتاب العين  ( ٓٔٗ)
 .ٖٓ٘/ ٚين ر  ن م الدرر  ( ٔٔٗ)
 . ٘ٓٔ( ين ر  التحدير فس القرآف الكريم  ٕٔٗ)


