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 ملخَُّص البحث  

:  موضوُع البحث 
رفيَّة  المستنَبطة  م ن الق راءات  الُقرآنية .   َيتناَوُل هذا البحُث تحريَر القواعد  الصَّ

:  أهداُف البحث 
، وكذا علم   -1 ب  علم  القراءات   تسهيُل علم  توجيه  القراءات  لُطَّلَّ

 الصرف  لطَّلب ه.
تدريُب الطالب  على القراءة  المتفحِّصة ، وتنميُة موهبت ه على  -2

.  االست نباط 

:  مشكلُة البحث 
 هل العبرُة بصحيح  القراءة ؛ أو بمشهور  اللغة ؟

؟  هل تقعيُد علوم  اآللة ؛ ُيَسهُِّل وصوَلها إلى أذهان  طَّلب ها؛ ف عَّلا
؛ من مصادر   ها؟ هل كتُب علل  القراءات   علوم  العربيَّة ؛ أو من موارد 

:  نتائُج البحث 
؛ ال بدَّ م ن دراسة   -1 م ن َأْجل  الوقوف  على إعجاز  القرآن  البيانيِّ

. ْرف  أوَّالا لم  الصَّ  ع 
. وال عكَس.  -2 ؛ عالٌم بالصرف   ُكلُّ عالٍم بأوُجه  الق راءات 

يَّات  علم  قبَل تقعيد  العلم  أيًّا كاَن؛ ال بدَّ م ن دراسة  أساس -3
 المنطق . إذ إنَّ القاعدَة؛ كَّلٌم دقيٌق، مختصٌر، جامٌع، مانٌع.

 الكلماُت المفتاحيَُّة:

 قراءات. –شاهد  –قاعدة  –صرفية 
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Research subject: 

This research deals with morphological rules derived from 

liberalization Quranic qiraat.  

Research objectives: 

1- Facilitate informed direct qiraat for students of 

readings, as well as exchange knowledge to his students. 

2- Train the student to read scrutiny and develop his talent 

at deduction. 

Search problem: 

Did you read the lesson properly; or popular language? 

You cannot easily access to science machine; the minds of her 

students; really? 

Have you written explanation of Arabic science sources readings or 

resources? 

Search results: 

1- To stand on the Quran Ijaz graph; morphology must be 

examined first. 

2- All world of qiraat; the world. and no reverse. 

3- Before the science cannot, whatever; it must study the 

basics of the science of logic rule; subtle, manual, collector, 

mind. 
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 مقدِّمةٌ 

الحمُد هلل ، والصَّلُة والسَّلُم على نبيِّه ومصطفاه، وآل ه وصحب ه وَمن وااله، 
 وبعُد:

ها الطويل  -فإنَّ البشريََّة لم َتعر ْف  ؛  -عبَر تاريخ  ي بالعناية  واالهتمام  كتاباا َحظ 
َرْت مكتباُت العالم قاطبةا  َي به القرآُن الكريُم. فلقد َزخ  ثَل ما َحظ  بمئات  الكتب   م 

؛  ها، وفنون ها، وَمن ت لك العلوم  ؛ بمخَتَلف  أنواع  المؤلَّفة  في علوم  القرآن  الكريم 
. لُم توجيه  الق راءات   ع 

هم علماُء القراءات  في كتب هم، ُكلَّ ما  ْن بعد  َن م  لقد َرَوى سلُفنا الصالُح، وَدوَّ
عليه وسلََّم، وُعنوا بذلك أيَّما عنايٍة، َثبَتْت قراءُته عن نبيِّنا محمٍَّد صلى اهلُل 

روا في ذلك الطُُّرَق، واألوجَه، والقواعَد،  وميَّزوا الصحيَح م ن غير ه، وحرَّ
 والضوابَط، واألصوَل.

يَن؛ حتى سارَع علماُء  وما إْن َأَخَذ علُم القراءات  في االنتشار  في بَّلد  المسلم 
لة  العربية  -آخروَن  ْن َفطاح  يح  َأْوجه  القراءات  إ -هم م   (1)الَفرشية  –لى َتوض 

م ن حيُث َوْضُعها في العربية ؛ بَّلغةا، ونحواا، وصرفاا. وما يترتَُّب  -منها خاصةا 
 على ذلك من معاٍن.

؛  وأُلَِّفْت في هذا الجانب  مؤلفاٌت، ال ُتحَصى كثرةا. ُصنَِّفْت بعَد ذلك عنَد العلماء 
لل  القراءا ، وهذا هو اأَلْشَهُر اليوَم.تحَت اسم  علم  ع  ، أو علم  توجيه  الق راءات   ت 

ت ها. فلم ُأْحص  كثرةا ما َسرَّني  ، وُغْصُت في لُـجَّ َشَرْعُت في قراءة  هذه الكتب 
؛ حين رأيُتهم  في –منها. ولكن ساَءني بعُض ما كاَن فيها م ن علمائنا األكابر 

                                 
 ( القراءة الفرشية عندي: كلُّ كلمٍة قرآنيٍة تعدَّدت بقراءاتها أساليب البيان في اآلية. 1)
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عما يؤيُِّد القراءَة القرآنيَة م ن كَّلم   ُينه كون أنفَسهم في البحث   -بعض  األحاي ين
.  العَرب 

َل الذي َتْشَتدُّ به  فعَزْمُت َأْن أكُتَب َبْحثاا؛ َأجعُل فيه القراءَة القرآنيََّة هي الشاهَد األوَّ
 القاعدُة العربيَُّة.

ياغَة  رفيِّ لتلك القراءة ؛ كاَن موضوُعُه؛ ص  ولمَّا كاَن َبحثي في الجانب  الصَّ
نها.القاعد ْرفية ؛ ُمستخَرَجةا م   ة  الصَّ

وَرغَم ما اجَتَمَع، وتراكَم في المكتبة  اإلسَّلميَّة  م ن مؤلفات  علم التوجيه ؛ لم 
ْرُت عليها  . (1)أق ْف على َمن أَلََّف في التوجيه  الصرفيِّ بهذه الطريقة  التي س 

 تحرير ه. وسميُته:وبعَد النظر  والمشورة ؛ استخْرُت اهلَل فيه، ثم عَزْمُت على 

رفية  على صحيح  الق راءات  الُقرآنيَّة ". د  الصَّ  "بناُء القواع 
*** 

 أهميَُّة الموضوع  
ال أدلَّ على أهمية  هذا الموضوع  م ن عنوان ه: "بناُء القواعد  الصرفيَّة  على 

 صحيح  القراءات  القرآنيَّة ".
لغة  العربيَّة . وعنَدما نعتق ُد أصالَة فالقرآُن الكريُم هو المصدُر األوُل لقواعد  ال

ها م ن  د  العربية ؛ فإنَّ ذلك يعني صياغَة قواعد  القرآن  الكريم  في تقعيد  َقواع 
ال  النصِّ القرآنيِّ مباشرةا؛ قبَل النظر  في كَّلم  الصرفيِّين. فإْن وافَق ما قاُلوه؛ وا 

                                 
(  إال ما كتبه فضيلة الدكتور محمد نجيب في رسالة علمية أعدها لنيل درجة العالمية 1)

 -قواعد النحوية والصرفية وفق ال العالية الدكتوراه بعنوان توجيه القراءات الفرشية مرتباا 
جمع ودراسة. كلية القرآن الجامعة اإلسَّلمية وسأفرد مبحثاا في الفرق بين الكتابتين إن 

 . 11،  9شاء اهلل تعالى. انظر: ص 
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ُلوه. َدهم، وما أصَّ ُضوا به قواع   فلُيَقوِّ
القرآَن الكريَم َنَزل على الَعَرب  بُلغت هم؛ التي لم َتَزْل صافيةا َصفاَء  صحيٌح أنَّ 

، منُذ عهد  أبيهْم إسماعيَل  ؛ لكنَّ الذي َأنَزَله بل سان هم؛ عليه السَّلم الماء  الزُّالل 
 هو الذي َفتَق لساَن أبيهم بلَغت ه.

ُدوا به ؛ الشِّْعُر العربيُّ القديُم. وهو غايُة ما َبَنى عليه الصرفيُّوَن َقواعَدهم، وَسع 
، وَأصاَلة   ؛ َمْصدٌر َأصيٌل م ن مصادر  الَعربيَّة . لكنَّه ال َيْرَقى في قوة  النقل  بَّل شكٍّ

. ، وَيق ينيَّة  المعُلومة ؛ ُرق يَّ الُقرآن  الكريم  ن   المعد 
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 أسباُب اختيار  الموضوع  
؛ قائمٌة على عكس  طريقة  ع   -1 َلل  طريقُة هذا البحث  يه ، وع  ْلم  الَتوج 

خضاع  القاعدة  الصرفيَّة ؛ للقراءة  القرآنيَّة . . إْذ َأُقوُم بصياغة ، وا   القراءات 
َلل-ولم أق ْف  ْلم  التوجيه  والع  ي في ع  على َمن َكتَب فيه بالطريقة   -َحْسَب اطَِّّلع 

ْرُت عليها دَّة ؛ حقيٌق بالكتابة  (1)التي س   فيه.. فهذا نوٌع من الج 

، وتجديُده في  -2 لم  القراءات  لم  الصرف  إلى َأفهام ُطَّلب  ع  تقريُب ع 
هم.  ُنفوس 

لم  الَعربية  عامةا، والصرف  خاصةا،   -3 ب  ع  تقريُب علم  القراءات  إلى ُطَّلَّ
يَن َيَروَن ُبنياَنهم قائماا على قواعَد مشدودٍة بكَّلم  اهلل .  وتشويُقهم إليه؛ ح 

ياغة  َتطب يٌق َعَمليٌّ لط -4 ، وص  ُدهم على َكيفيَّة  است نباط  َّلب  الصَّرف  ُيساع 
ْرفية . حيث يتدبَُّر الطال ُب معنى القراءة ، ثم َيُصوُغ قاعدةا َصْرفيةا،  َدة  الصَّ القاع 

ْرفيِّين  . (2)بناءا على معنى صحيٍح لآلية ، ثم َيبَحُث عما ُيؤن ُسه م ن كَّل م الصَّ

*** 

 ُخطَُّة البحث  
البحَث في مقدمٍة، وثَّلثة  فصوٍل، وخاتمة، وَأربعة  فهار َس؛ على النَّْحو  جعْلُت 
 التالْي:

 
 أمَّا المقدمُة:

                                 
(1." ي في البحث   (  وسيأتي البياُن بعَد َفْقرة  "منهج 
َة الرابعَة والعشرين ، والقاعد11(  انظر على سبيل المثال: القاعدة: الرابعَة عشرَة ص2)

 .19ص
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، وَسَبُب اختيار ه، ثم ُخطَُّة  ، َتَلْتها أهميُة الموُضوع  ئٍة للَبْحث  فابتدأُتها بَتوط 
، والجديد  في ه ْي فيه، ثم الدراسات  السابقة  في الموضوع  ، ومنهج  ذا البحث 

.  البحث 
 وأمَّا الفصوُل الثَّلثُة فهي كما يلي:

ُل: القواعُد الصرفيَُّة العامَُّة، وفيه خمُس قواعَد.  الفصُل األوَّ
، وفيه ستَّ عشرَة  الفصُل الثاني: القواعُد الصرفيَُّة المتعلِّقُة بأبنية  األفعال 

 قاعدةا.
ء  الفاعلين والمفعولين الفصُل الثالُث: القواعُد الصرفيَُّة المتعلِّقُة بأسما

 والصفات  المشبَّهة ، وفيه خمُس قواعَد.
 وأمَّا الخاتمُة:

 فذكرُت فيها نتائَج، وَتوصياٍت.
 وأمَّا الفهارُس األربعُة فاقَتصْرُت فيها على:

 ف هر س  القواعد  الصرفية .-أ
 ف هر س اآليات  القرآنية.-ب
.-ج ع  ، والمراج  ر   ف هر س المصاد 
.ف هر س الم-د  وضوعات 

*** 
 منهجي في البحث  

منهجي في هذا البحث  قائٌم على استنباط  القاعدة  الصرفية  م ن ال قراءة  
القرآنيَّة . وتحديداا؛ م ن الكلمة  الفرشيَّة . واتبْعُت في تحقيق  هذا المنهج  

 الخطوات  التاليََّة:
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ْرف ية ، وصياَغت ها -1 َدة  الصَّ ؛ إلى اختيار  ما كاَن منها َسَعيُت عنَد بناء  القاع 
زاا لُصورٍة إ عجازيٍة، أو ُمشتم َّلا على َبديعٍة صرفيٍة، أو  ُمز يَّلا إلشكاٍل، أو ُمْبر 
. د  ، وُمسلَّم  الَقواع  َواه؛ م ن َجل يِّ المسائل  ا عما س   نحَو ذلك. وَضَرْبُت الذِّْكَر َصْفحا

رفيََّة، ثمَّ ُأبيُِّنها -2 إذا َدَعت  الحاجُة، ثم َأذُكُر شاهَدها م ن  َأذُكُر القاعدَة الصَّ
.  القرآن 

، أو المراجع  الت ْي  -3 ر  كر  َأَحد  المصاد  أذُكُر َمن واَفَقني على بنائ ي القاعدَة؛ بذ 
 ُذك َرْت فيها القاعدُة؛ ولو غيَر َصريحٍة.

هل  إذا لم أفَعْل شيئاا من ذلك؛ فهي ممَّا انتزْعُته م ن بيَن سطور  كَّلم  أ -4
، وَأعمْلُت فيه ذهني.  العلم 

. إْذ ُكلُّ مصدٍر م ن  -5 َلل  يه  والع  ؛ على ُكتب  التَّوج  د  اعَتَمدتُّ في بناء  القواع 
، والبَّلغة . وال  ، والنَّْحو  ؛ هو مصدٌر م ن مصادر  الصَّرف  َلل  مصادر  التَّوجيه  والع 

؛ عالٌم با َلل   لصرف  والَعربية . وال َعْكَس.َعْكَس. وكلُّ عالٍم بالتَّوجيه  والع 
وابَط  -1 ياا في ذلَك اأُلصوَل، والضَّ َأُصوُغ القاعدَة صياغةا َسْهلةا، ُمراع 

ق يَة.  الَمنط 
 .(1)اقتصْرُت في موارد  بحث ْي على الكلمات  الفرشيَّة   -7

؛ على القراءات  العشر  المتواترة ، ووثْقُت  -8 اعتمدُت في بناء  القواعد 
 المخالفَة لرواية  حفٍص فحسُب لشهرت ها.  القراءات  

؛ ابتداءا م ن سورة  مريمَ  -8  .(2)اكتفيُت بَفْرش  النصف  األخير  م ن المصحف 

                                 
 (  إال ما كان فيه توضيح إشكال؛ كما سيأتي في القاعدة الثامنة.1)
كُرها. فَّل ُيخَشى أن ُيقاَل: تقدََّمْت 2) ر ذ  (  وال إشكال في هذا البتََّة. إذ إنَّ القاعدَة ال يتكرَّ

 في سورة  كذا، أو ستأتي في سورة  كذا.
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 والحمُد هلل  ربِّ العالمين، وصلَّى اهلُل وسلََّم على نبيِّنا محمٍَّد وآل ه وصحب ه.

  *** 
 الدراساُت السابقُة في الموضوع  

لم ي؛ فإنه  ، وبناء  القواعد  حْسَب ع  لم َيسب ْقني أحٌد في توجيه  القراءات 
الصرفيَّة ؛ بهذه الطريقة  التي تزيََّن بها بحثي. إال بحٌث نفيٌس تقدََّم به فضيلُة 
الدكتور محمُد أحمد سعيد نجيب لنيل درجة  العالميَّة  العالية  الدكتوراه من 

، قبَل بضعة  أشهٍر م ن كتابة  بحثي كلية  القرآن  الكريم   –الجامعة  اإلسَّلميَّة  
.  هذا. وكاَن األمُر م ن باب  تواُرد  األفكار  على الَمعين  الواحد 

 الجديُد في هذا البحث  
ُقْمُت بمقارنة  بيَن اأُلطُروحَتين؛ فظهَرْت لي فوارُق؛ سوََّغْت لَي الَمضاَء في 

 بهما. آمين. إتمام  البحث  لتحكيم ه، ونشر ه. واهلَل أسأُل؛ أن ينفعَ 
:  فما الجديُد في هذا البحث 

جعْلُت القراءَة هي المصدَر األوَل للقاعدة . بخَّلف  صنيع  أهل    -1
، واآلية  القرآنيَّة ؛ على حدٍّ  ، ونثر  كَّلم  العرب  . فإنهم نظروا في نظم  الصرف 

كر  التنز يل  الحكيم   ُدون الشواهَد الشعريَة قبَل ذ  ز  سواٍء. وكثيراا ما ُينش  . ولم ُيبر 
 الباحُث في بحث ه؛ ما َذَكْرُته.

داا على توجيه  العلماء  للق راءة . ال على ما   -2 دَة معتم  ُصْغُت القاع 
. فإذا قاَل المفسُِّرون ؛ (1)ُذك َر في ُكتب  الصرف  ف"، بالمدِّ والتخفيف  : "يضاع 

َل" لمعاٍن. منها: التكثيُر(. تفيُد الكثرَة؛ قلُت: )يجيُء الف عُل الُثَّلث يُّ المز يُد "فاعَ 

                                 
يٍه، وال َعْكَس. (  أي الذين ُعُنوا بالتوجيه1)  منهم. وكلُّ مفسٍِّر عالُم توج 
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ها في  بخَّلف  طريقة  الباحث  النجيب  في بحث ه. حيُث َيسَتق ْي القاعدَة م ن َمور د 
...."؛ ذاكراا الشاهَد؛ على طريقة   ُكتب  الصر ف؛ ثم يقوُل: "وجاَء في القراءات 

 الصرفيِّين؛ التي أشرُت إليها في الفقرة  السابقة .

َدها بأسلوٍب َسْهٍل ومختَصٍر، وعباراٍت قدَّْمُت القاعدَة و  -3 شاه 
ٍر في بحث  الدكتور.  جاذبٍة؛ تشويقاا لعامَّة  الطَُّّلب  أْن َيقَرُءوها. وهذا غيُر ظاه 

4-  . رتَّْبُت القواعَد على ترتيب  السورة  واآلية  في التنزيل  الحكيم 
. أما توزيُعها على ُأُسس  الصيار   وهو صنيُع –فة وهذا هو األنسُب لفكرة  البحث 

 فهو انصهاٌر في قوالب هم. -الباحث  الفاضل  

َد َصْرفيٍة  -5 وقد بَلَغْت الستَّ والع شرين –وأخيراا ما ذكرُته م ن قواع 
ما  -قاعدةا  . إمَّا الختَّلف  الصيغة . وا  ْده في بحث  الدكتور  الفاضل  بعُضها لم أج 

ا اسَتْنَتْجتُ   ه. فم ن ذلك:لقاعدٍة فاَتْته، أو كون ها است ْنتاجا

ُرورة  الُخروَج َعن  الَفصاحة . -1 ؛ ال َتعن ْي بالضَّ  ُمخالفُة القياس  الصرفيِّ

 اسُم المفُعول  م ن الُثَّلثيِّ المتعدِّْي على َوْزن  ف ْعل. -أحياناا–ُيصاُغ  -2

ال َفْرَق م ن حيُث المعَنى بيَن "فاَعل"، و"َتَفاَعل" في إفادة  ُوقوع   -3
.  َشيٍء بيَن اثَنين 

 ما تتأثَُّر َحَركُة الَحْرف  بما َقبَلها؛ تتأثُر كذل َك بَحَركة  ما بعَدها.ك -4

يادُة في َمبانْي اأَلفعال  بَمنز لة  التَّْضم ين  فيها. -5  الزِّ
يادُة في َمبان ْي اأَلْعَّلم  الَمْحَضة ؛ ال تُف يُد زيادَة معناى.  -1  الزِّ
يغة ؛ والُمراُد ُمطاو عُ   -7 حُّ است عماُل الصِّ  ها.َيص 

يُر أثناَء البحث  إلى  هذا أبرُز ما وقفُت عليه من فروقاٍت؛ أثناَء المقارنة . وسُأش 
 بعض  ما زدُته، وَتَرَكه فضيلُة الدكتور؛ دوَن تتبٍُّع. واهلُل المستعاُن.
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لُ   الفصُل األوَّ
 القواعُد الصرفيَُّة العامَّةُ 

 القاعدُة اأُلولى

 ا َقبَلها؛ تتأثُر كذل َك بَحَركة  ما بعَدها.كما تتأثَُّر َحَركُة الَحْرف  بم
ذ.  فمن األول: ُشُغل، فيه ، ومن الثاني: ف خ 

ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 
ۡهلِهِ ٱۡمُكثُٓوا  إِۡذ رََءا نَار  ﴿

َ
﴾ا َفَقاَل ِِل

(9). 

ۡهلِهُ ﴿: ُقر ئَ 
َ
؛ لمناسبة  ضمَّة  الكاف  بعَده، وهو كثيٌر في (2)بضمِّ هاء  الضمير  ، ﴾ِِل

: ِي﴿ العربيَّة . وفي التنزيل  الحكيم  ﴾يَهِد 
ُمونَ ﴿، و(3) ِ ﴾ََيِص 

َرت  الهاُء، والخاُء؛ ، (4) ُكس 
 لمناسبة  ما بعَدهما.

 .(2)وقد ُيقاُل: بل ُضمَّْت الهاُء هنا؛ على األصل  في ضمائر  الَغيبة  
*** 

َدُة الثانيةُ   القاع 
ُرورة  الُخروَج َعن  الَفصاحة .مُ  ؛ ال َتعن ْي بالضَّ  خالفُة القياس  الصرفيِّ

ه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة: ُد هذ   وشاه 
﴾َفَمَكَث َغۡۡيَ بَعِيد  ﴿

(9). 

                                 
 .11ه (  ط1)
(، وغاية االختصار ألبي العَّلء 2/287هي قراءة حمزة، انظر: المستنير البن سوار )(  و 2)
(2/382.) 
 . 35( يونس 3)
 .49يس ( 4)
 (.8/15انظر: الدر المصون )( 5)
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 .(5)، ِبَضمِّ الكافِ ﴾َفَمُكَث ﴿ُقِرَئ: 

، والقياُس في الف ْعل  الثَّلثيِّ المَجرَّد   ؛ َمجيُئه في الَغرائ ز  الَّلز م  المضُموم  الَعين 
 .(3)والخ صال  التي َيكوُن عليها اإلنسانُ 

راا، ومخال فاا للقياس   فإذا لم ُيف د  الف عُل ذلك؛ كاَن ناد 
(4). 

*** 

َدُة الثالثةُ   القاع 
يادُة في المعَنى؛ غالباا. يادُة في الَمْبَنى؛ ز   الز 

َف، وَقَطَع   وَقطََّع، وَشر َب، وَتَشرََّب.كطاَف، وطوَّ
: َهَجر، وَأهَجَر، وَدَبَر، وأْدَبَر، وَسَرى، وَأْسَرى خراج  نحو  . (5)وقلنا: "غالباا" إل 

 فإنها اختَّلُف لَهَجاٍت.
ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 

َنآ إََِلۡهُِم ٱثۡنَۡۡيِ فَكَ ﴿
رَۡسلۡ

َ
ۡزنَا بَِثالِث  إِۡذ أ بُوُهَما َفَعزَّ ﴾ذَّ

(6). 

ۡزنَا﴿ُقر َئ:  ﴾َفَعَزۡزنَا﴿، و﴾َفَعزَّ
فالتخفيُف معناُه: َغَلْبناهم بإرسال نا ثال ثاا. والتثق يُل: . (7)

يناهم به  . والشِّدَُّة والُقوَُّة؛ تعني الَغَلبَة، وز يادةا.(8)شَدْدناهم، وقوَّ
*** 

                                                                             
 .22لنمل ( ا1)
(، والنشر 394جعفر، انظر: التيسير )ص  هي قراءة العشرة عدا عاصماا وأبا( و 2)
(2/337.) 
ل البن  َيعيش  شرح ( انظر:3)  (.3/231)المفصَّ
 (.14/119( انظر: اللسان مادة )مكث( )4)
 .21يأتي في القاعدة السابعة من الفصل الثاني ص ( كما س5)
 .14س ( ي1)
  (.2/391هي قراءة شعبة، انظر: المستنير )( و 7)
 . 191رف ص( انظر: شذا الع8)
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َدُة الرابعةُ   القاع 
يادةُ   في َمبانْي اأَلفعال  بَمنز لة  التَّْضم ين  فيها. الزِّ

ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 
ى ﴿ ۡۡعَ

َ
ُعوَن إََِل ٱلَۡمََلِ ٱِۡل مَّ ﴾ََل يَسَّ

(9). 
ُعونَ ﴿ُقر َئ:  مَّ  .(5)ُحُصول همضارُع َتَسمَّع. إذا اَجتَهَد وتكلََّف في السَّماع  ل، ﴾ََل يَسَّ
عَ ، ﴾ََل يَۡسَمُعونَ ﴿وقرئ:  ه. لكنَّه ؛ (3)مضارُع َسم  . وهو متعدٍّ بنفس  الثَّلثيِّ المجرَّد 

 ُعدَِّي بـ: إلى.؛ (4)لما ُضمَِّن َمعَنى َيْصَغى
 . ْغو  في تكلُّف  السماع   والتَسمُُّع بمنزلة  الصَّ

*** 
َدُة الخامسةُ   القاع 

يادُة في َمبان ْي اأَلْعَّل  .(2)م  الَمْحَضة ؛ ال تُف يُد زيادَة معناىالزِّ
ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 

اقٞ ﴿ ﴾َهىَذا فَلۡيَُذوقُوهُ ََحِيٞم وََغسَّ
(6). 

اقٞ ﴿ُقر َئ:   .(7)بتثقيل  السِّين  وَتخف يف ها، ﴾وََغسَّ
ر  م ن جلود أهل  النار   وال َفْرَق َبيَنهما، وهما َعَلم على ذلكَ   . (2)السائل  المتقاط 

 

                                 
  .8لصافات ( ا1)
 (.1/118)الشافية شرح ( انظر: 2)
ا وحمزة والكسائي وخلفاا، انظر: المبهج )( و 3) (، 2/751هي قراءة العشرة إال حفصا

  (. 2/398والمستنير )
 (.14/411انظر: لسان العرب )صغو( )( أي: َيـميل، 4)
 (  لكنَّها تفيُد قار َئ القرآن  زيادَة َأْجٍر.5)
 .57 ص( 1)
ا وحمزة والكسائي وخلفاا، انظر: اإلرشاد )( و 7) (، 2/831هي قراءة العشرة عدا حفصا

 (.2/311والنشر )
 . (23/281( انظر: التحرير والتنوير )8)
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 الفصُل الثاني

 القواعُد الصرفيَُّة المتعلِّقُة بأبنية  األفعال  
 القاعدُة األولى

أوزاُن الفعل  الثَّلثيِّ المجرَّد  الستُة؛ سماعيٌة. ال ُيعَتَمُد في معرفت ها على 
 .(1)قاعدةٍ 

ه القاعدة  في كتاب  اهلل   ُد هذ   تعالى؛ الكلماُت التاليُة:وشاه 
﴾ََيَۡسُب ﴿

﴾َيۡقنَُط ﴿، (5)
. ؛ (3) ، والكسر  ﴾َيۡبِطَش ﴿وُقر َئتا بالفتح 

﴾ََيۡلِۡل ﴿، (4)
ُقر ئتا ؛ (2)

. ، والضمِّ  بالَكْسر 
ه.  ، وال للضمِّ، في الفعل  الماضي، وال في مضارع  ، وال للكسر  فَّل ضابَط للفتح 

 ليس إال السَّماُع.
 *** 

َدُة الث  انيةُ القاع 
يغة ؛ والُمراُد ُمطاو ُعها. حُّ است عماُل الصِّ  َيص 

                                 
 (.35(  انظر: شذا العرف )ص 1)
العشرة إال ابن عامر وعاصماا وحمزة وأبا -حيث جاء-، وقد قرأه بكسر السين3لهمزة (  ا2)

 (.2/439(، وغاية االختصار )2/513ظر: اإلرشاد )جعفر، ان
البصريان والكسائي وخلف، انظر: -حيث جاء-، وقد قرأه بكسر النون51لحجر (  ا3)

 (.2/537(، وغاية االختصار )334التيسير )ص 
 (.2/274أبو جعفر، انظر: النشر )-حيث جاء-، وقد قرأه بضم الطاء19لقصص (  ا4)
 (.2/139الكسائي، انظر: المبهج )-حيث جاء-الَّلم ، وقد قرأه بضم81ه (  ط5)



 

 
5125 

يَغُة "َفعََّل"  ل  عن (1)لها ُمطاو ٌع. وهو "تفعََّل" -مثَّلا -فص  حُّ االستغناُء باأَلوَّ . فيص 
الثاني. تقوُل: ال َيسَتو ي الُملقَُّن والعال َم. وأنت تريُد َمن َقب َل التلقيَن. إذ ليس 

 .(5)نااكلُّ ُملقٍَّن ُمتلقِّ 

ُد هذه القاعدة  في ك تاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيَُّة التاليُة:  وشاه 
ُؤا  ِِف ٱۡۡلِلۡيَةِ ﴿ َو َمن يُنَشَّ
َ
﴾أ

(3). 

ُؤا  ﴿ُقر َئ:   .(4)مضارُع ُنشَِّئ، أي: ُنشَِّئ فيها فَتَنشََّأ، أي: َتَربَّى، ﴾يُنَشَّ
*** 

َدُة الثالثةُ   القاع 
معَنى بيَن "فاَعل"، و"َتَفاَعل" في إفادة  ُوقوع  َشيٍء بيَن ال َفْرَق م ن حيُث ال

 .(2)اثَنين  
نُد زيداا، وَتخاَلعا، وخاصْمُت عْمراا، وَتخاَصْمنا.   تقول: َخاَلَعْت ه 
ه القاعدة  في كتاب  اهلل تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة: ُد هذ   وشاه 

َّٰٓـ ِي تُ ﴿ ُّ ۡزَوىَجُكُم ٱلَّ
َ
َهىتُِكمۡ َوَما َجَعَل أ مَّ

ُ
﴾َظىهُِروَن مِۡنُهنَّ أ

(6). 

 مضار ُع ظاَهَر.، ﴾تَُظىهُِرونَ ﴿ُقر َئ: 
﴾تََظىَهُرونَ ﴿وُقر َئ: 

َفْت إ حَدى ، (9) : َتتظاَهُرون، ُحذ  ُمضار ُع َتظاَهَر. وَأْصُل الف ْعل 
 التاَءين  م ن المضارع  اخت صاراا.

                                 
 (.125ص ) (  انظر: شذا العرف1)
 (  لكنَّ العكَس صحيٌح.2)
 .18لزخرف (  ا3)
 .(181-25/181)(  وانظر: التحرير والتنوير 4)
 (.1/111(  انظر: شرح الشافية للرضي )5)
 .4ألحزاب ( ا1)
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 .(5)قايقال: ظاَهَر امرأَته، وتظاَهرا. كفارَقها وَتفارَ 
*** 

 القاعدُة الرابعةُ 
يُء الف عُل الُثَّلث يُّ المز يُد "فاَعَل" لمعاٍن. منها: المواالُة والمتاَبعةُ   .(3)َيج 

ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 
ِٓي إََِلِۡك ِِبِۡذِع ٱنلَّۡخلَةِ تَُسىقِۡط َعلَۡيِك رَُطب  ﴿  .(4)﴾انِي   ا جَ وَُهز 

مضارَع ساَقَط. بمعَنى ُتوال ي، وتُتاب ُع إسقاَط الرَُّطب  بعَضه إ ثَر ، ﴾تَُسىقِۡط ﴿ُقر َئ: 
 بعٍض.

ِيَن َءاَمنُٓوا  ﴿وكذلك قوُله تعالى:  ىفُِع َعِن ٱَّلَّ َ يَُد ﴾إِنَّ ٱَّللَّ
(2). 

ىفِعُ ﴿ُقر َئ:  فاَعه، ﴾يَُد عن المسلمين،  من المفاَعلة ، أي: ال َيزاُل سبحانه ُيوالي د 
ينه  ُمستمسِّكين  . (6)وال َيترُكهم لَعدوِّهم طرفَة عيٍن؛ ما داموا بد 

*** 

َدُة الخامسةُ   القاع 
 .(7)يجيُء الف عُل الُثَّلث يُّ المز يُد "فاَعَل" لمعاٍن. منها: التكثيرُ 
ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ قوُله تعالى:  وشاه 

                                                                             
 (2/347(، والنشر )417يسير )ص هي قراءة حمزة والكسائي وخلف، انظر: الت( و 1)
 ( وحمل هذا الحرف على هذا المعنى من تأمَّلتي.2)
. 27ص للحمَّلويشذا العرف (، و 138فتح األقفال وحل اإلشكال لبحرق )ص  :( انظر3)

 وهذا القاعدة؛ لم يشر إليها الدكتوُر محمد نجيب في بحثه.
 .25ريم (  م4)
 .37لحج (  ا5)
ما جعلهما الدكتور محمد نجيب بمعناى واحد؛ موافقاا عامة علماء (  وهاتان القراءتان؛ م1)

 التوجيه. والفرق الذي ذكرته؛ هو نتيجة إعمال نظري.
 (.31وشذا العرف )ص  (،1/99: شرح شافية ابن الحاجب )( انظر7)
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ِٓي إََِلۡكِ ﴿ ُّٱ  .﴾اا َجنِي   ِِبِۡذِع ٱنلَّۡخلَةِ تَُسىقِۡط َعلَۡيِك رَُطب   وَُهز 

﴾تََسىَقۡط ﴿ُقر َئ: 
مضارُع َتساَقَط. بمعَنى ُتسق ْط عليك كثيراا م ن ُرَطب ها، (9)

(5). 
*** 

َدُة السادسةُ   القاع 
يُء الف عُل الُثَّلثيُّ المز يُد "َتَفعَّل" لمعاٍن. منها: التَّدر يُج.  َيج 

، أي: معنى العم ؛ َحَصل للفاعل  ر  في ُمهلٍة، لَيُدلَّ على أنَّ معنى الفعل  ل  المتكرِّ
 .(3)أو َوَقع منه؛ مرَّةا بعَد َمرَّةٍ 

، وَتسقَّط فَّلٌن الخبَر؛  ْلَم، وتدرَّْجُت في المناصب  كتجرَّْعُت الماَء، وتحفَّْظُت الع 
.  إذا َأَخذه قليَّلا قليَّلا

ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل    تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة: وشاه 
ۡۡيُ ﴿ َمآءِ َفتَۡخَطُفُه ٱلطَّ نََّما َخرَّ مَِن ٱلسَّ

َ
ِ فََكأ ﴾َوَمن يُۡۡشِۡك بِٱَّللَّ

(4). 

ُفهُ ﴿ُقر َئ:  َفْت إحدى التاَءين  (5)مضار ُع: تَخطَّفَ ، ﴾َفتََخطَّ ، وأصُله: فَتتخطَُّفه، ُحذ 
اختصاراا

(6). 

                                 
ساقط، بإدغام ، مضارع تتَ ﴾َۡۡتسَّـَٰقط﴿( بحذف تاء المضارعة، وهي قراءة حمزة، وقرئ: 1)

ا ويعقوب وشعبة في أحد وجهيه، ي السين، وهي قراءالتاء ف  انظر:ة الباقين عدا حفصا
 (.2/124(، والمبهج )2/733اإلرشاد ألبي الطيب ابن غلبون )

( وبالجمع بين القراءتين المذكورتين في القاعدة الثانية، والثالثة؛ يكون المعنى: ُتسق ْط 2)
 عليك ُرَطباا َكثيراا ُمتتابعاا. 

 .(1/114) للرضي شرح الشافية (  انظر:3)
 .31لحج (  ا4)
 (.2/317(، والمستنير )2/752اإلرشاد )(  وهي قراءة نافع وأبي جعفر، انظر: 5)
(  ولم أجد من حمل الفعل في اآلية على معنى التدرج، ولكنه معناى جميل بدا لي عند 1)

لماء؛ من أنَّ أصَل الفعل . وما ذكره بعُض الع(18/255التأمُّل. وانظر: التحرير والتنوير )
مون،  ؛ كما بقيت في َيخ صِّ "تختطفه"؛ غير صحيح. إذ لو كان كذلك لبقيت كسرة الطاء 
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َدُة السابعةُ   القاع 
ي  ُء الف عُل الُثَّلثيُّ المز يُد "َأْفَعَل" لمعاٍن. منها: َفَعَل.َيج 

 .(9)أي: كأصل ه، أي: بمعنى المجرَّد  م ن الفعل  نفسه
 كأْدَبَر الليُل وَدَبَر، وأْسَرى بأهله وَسَرى، وَأَقْلُت ُفَّلناا، وق ْلُته.
ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التا  ليُة:وشاه 

﴾ا َتۡهُجُرونَ ُمۡستَۡكِِبِيَن بِهِۦ َسىِمر  ﴿
(5). 

 بالفتح  والضمِّ.، ﴾َتۡهُجُرونَ ﴿، و(3)بالضمِّ والكسر  ، ﴾ُتۡهِجُرونَ ﴿ُقر َئ: 

 .(4)وكَّلهما بمعنى المتروك  م ن القول  

ۡقَبلُوٓا  إََِلۡهِ يَزِفُّونَ ﴿: ومثله قوله تعالى
َ
﴾فَأ

ۡۡسِ بِعَِبادِي﴿، و(2)
َ
ۡن أ
َ
﴾أ

(6). 
*** 

َدُة الثامنةُ   القاع 
. يُء الف عُل الُثَّلثيُّ المز يُد "َفعَّل" لمعاٍن. منها: التكثيُر في المفعول   َيج 

                                                                             
، والطلب. وهي  ا. فإن صيغَة افَتَعَل؛ تُدلُّ على االجتهاد  وَيه دِّي. على أن المعنى بليٌغ أيضا

 حالٌة مناسبٌة لتلك الطير.
(. وعامة علماء التوجيه والعلل؛ 27العرف )ص  ، وشذا(1/81(  انظر: شرح الشافية )1)

على التفريق بين َهَجر، وَأهَجَر في اآلية. والمقام ال ُيسن ُد قوَلهم. وكذا الصناعُة الصرفية. 
 واهلل أعلم. 

 .17(  المؤمنون 2)
 (.2/329(، والنشر )2/112هي قراءة نافع، انظر: المبهج )(  و 3)
. قلت: وكلُّ قراءة؛ مرجُع الخَّلف  فيها؛ (15/24ر( )(  انظر: لسان العرب، مادة )هج4)

ر بها التنزيُل. واهلل أعلم. ؛ فهي مما لم َيتَعدَّْد أو َيتَكرَّ  لهجاُت العرب 
(، 432بضم الياء، انظر: التيسير )ص  ﴾ُيز فُّونَ ﴿حمزة ، وقد قرأه 91( الصافات 5)

 (.2/399والمستنير )
بوصل الهمزة، من:  ﴾ر  َۡۡأن  ٱس﴿لمدنيان وابن كثير ، وقد قرأه ا52، والشعراء 77ه ( ط1)

 (. 2/291(، والنشر )2/522َسرى، انظر: غاية االختصار )
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 كغلَّقُت اأَلبواَب؛ إذا أْكَثْرُت مغال يَقها.
ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 

نَزلَۡنىَها َوفَرَۡضَنى ﴿
َ
 .(9)﴾َهاُسوَرةٌ أ

 .(3)، أي؛ أكَثْرنا فروَضها. أي: أحكاَمها(2)بتشديد  الراء   ﴾َوفَرَّۡضَنىَها﴿ُقر َئ: 

 وكذا قوُله تعالى:
ۡوَن فِيَها ََتِيَّة  ﴿ ىًما َويُلَقَّ ﴾وََسَل

(4). 

ۡونَ ﴿ُقر َئ:  ُمضار ُع لقَّى. والمعنى: َتْكُثر عليهم التَّحياُت، والسَّلُم، م ن  ﴾َويُلَقَّ
 ة.المَّلئك

َدهُ ﴿وكذا قوُله تعالى:  ِي ََجََع َماَل  وََعدَّ ﴾ٱَّلَّ
(2). 

﴾ََجَّعَ ﴿ُقر َئ: 
 .(7)أي كثََّره بَجْمع ه، (6)

*** 

 القاعدُة التاسعةُ 
يُء الف عُل الُثَّلث يُّ المز يُد "فاَعَل" لمعاٍن. منها: َجْعُل الشيء  ذا أصل ه  .(2)َيج 

                                 
 .1لنور ( ا1)
 (. 2/117(، والمبهج )2/711هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، انظر: اإلرشاد )( و 2)
 .(8/377(  انظر: الدر المصون )3)
 . 75لفرقان ( ا4)
 .2لهمزة ( ا5)
هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر وروح وخلف، انظر: التيسير )ص ( و 1)

532.) 
 (.79ص ) ( انظر: شذا العرف7)
 (.1/27)( انظر: شرح الشافية للرضي 8)
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ه؛ أي: َجعلُته ذا ُعقوبٍة. وعافاَك اهلُل؛ أي: ذا أصل  َمعَنى "فاَعَل". تقول: عاقبتُ 
 أي: َجَعلك ذا عافيٍة.

ه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة: ُد هذ   وشاه 
َك لِلنَّاِس ﴿ ِۡر َخدَّ ﴾َوََل تَُصع 

(9). 

 .(3)َصَعرٍ والمعَنى: ال َتجَعْل َخدََّك ذا . (5) َمضار ُع صاَعرَ ، ﴾َوََل تَُصىعِرۡ ﴿ُقر َئ: 
*** 

دُة العاشرةُ   القاع 
يُء الف عُل الُثَّلثيُّ المز يُد "َتَفعَّل" لمعاٍن. منها: التََّجنُُّب.  َيج 

ْنثَ   .(4)تقول: تأثَّمُت، وتحرَّجُت، وتحنَّثُت، إذا تجنَّبَت اإلثَم، والَحَرَج، والح 
ه القاعدة  في كتاب اهلل تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التا ُد هذ   ليُة:وشاه 

َهىتُِكمۡ ﴿ ُّ مَّ
ُ
َٰٓـّ ِي تَُظىهُِروَن مِۡنُهنَّ أ

ۡزَوىَجُكُم ٱلَـّ
َ
﴾َوَما َجَعَل أ

(2). 

ُرونَ ﴿ُقر َئ:  هَّ وأصُله؛ َتَتَظهَّرون، بإدغام  تاء  الف عل  المزيدة  ، (6)مضارُع َتَظهَّرَ ، ﴾َتظَّ
. والظْهُر كنايٌة عن الج . والمعنى: َتتَجنَّبون ُظُهوَرهنَّ . وُضمَِّن في الظاء  ماع 

؛ فُعدَِّي بم ن  .(7)الف عُل معَنى االبتعاد 
*** 

                                 
 .18قمان (  ل1)
هي قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف، انظر: غاية االختصار (  و 2)
(2/115.) 
َعر: الَميلُ 3)  حسُنه؛ فأثبتُّه. -بالتأمل  –في الوجه. وهذا التوجيه؛ مما بدا لي  ( الصَّ
 (.1/115)للرضي (  انظر: شرح الشافية 4)
 .4ألحزاب (  ا5)
(، والنشر 417تيسير )ص (  وهي قراءة المدنيَّين وابن كثير والبصريَّين، انظر: ال1)
(2/347.) 
 ( وهذا مما بدا حسنه عند التأمل فأثبته.7)



 

 
5122 

َدُة الحاديَة عشرةَ   القاع 
يُء الف عُل الُثَّلث يُّ المز يُد "أفَعَل" لمعاٍن. منها: التمكينُ   .(9)َيج 

ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 
َشهُِدوا  َخلَۡقُهمۡ وََجَعلُوا  ٱلَۡملَـَّٰٓئِكَ ﴿

َ
ِيَن ُهۡم ِعَبىُد ٱلرَِّنَٰمۡح إَِنىثًاۚ أ ﴾َة ٱَّلَّ

(5). 

َشهُِدوا  ﴿ء  ُقر َئ: 
ُ
﴾أ

. أْي: َأُمكُِّنوا م ن ، (3) بهمزة  التَّمكين بعد همزة  االستفهام 
 ُمشاهدة  َخْلق هم؟!

*** 

َدُة الثان يَة عشرةَ   القاع 
يُء الف عُل الُثَّلث يُّ المز يُد "تَ   .(4)َفعََّل" لمعاٍن. منها: االتخاذُ َيج 

مامتي؛ إذا اتخذَتها و سادةا. وتولَّيُت زيداا؛ إذا اتخْذَته َول يًّا.  تقوُل: َتَوسَّدُت ع 
ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 

﴿ 
َ
ن ُتۡفِسُدوا  ِِف ٱِۡل

َ
ۡتُۡم أ رَۡااَمُكمۡ َفَهۡل َعَسيۡتُۡم إِن تََوَلَّ

َ
ُعوٓا  أ ِ ﴾ِضۡرِ  َوُتَقط 

(2). 

ۡتُمۡ ﴿ُقر َئ:  ِ ْذُتم أولياءَ . (6)بالبناء  للمفعول   ﴾تُُوَل   .(7)أي: اتُّخ 
*** 

 القاعدُة الثال ثَة عشرةَ 
يُء الف عُل الُثَّلث يُّ المز يُد "فاَعَل" لمعاٍن. منها: َفَعلَ   .(9)َيج 

                                 
 (.73)ص  : شذا العرف( انظر1)
 .19لزخرف (  ا2)
 (.2/318(، والنشر )2/432هي قراءة نافع وأبي جعفر، انظر: المستنير )(  و 3)
 (.73ص )( انظر: شذا العرف 4)
 .22حمد ( م5)
 (.2/799هي رواية رويس عن يعقوب، انظر: المبهج )( و 1)
 (.5/118نظر: المحرر الوجيز البن عطية )( ا7)
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، أو المتابعة ، أي أصُل المْعَنى، دوَن قصد  اشتراك  َطرَ  ، أو التَّكثير  َفين  في الف عل 
 أو غير ها؛ م ن أغراض  المفاَعَلة .

 .(5)تقوُل: سافْرُت، وعالْجُت، وداَفَع اهلُل عنك
ِي فِيهِ ﴿وشاهد هذه القاعدة ؛ قوله تعالى:  ىُقوا  يَۡوَمُهُم ٱَّلَّ ى يَُل فََذرُۡهۡم َاَّتَّ

﴾يُۡصَعُقونَ 
(3). 

ىُقوا  ﴿ُقر َئ:   .(2)إذ الَيوُم ال َيلَقى غيَره. (4)مضارُع الَقى. والمعَنى َيْلَقوا ،﴾يَُل

﴾يَلَۡقۡوا  ﴿ويؤيُِّد هذا المعنى؛ القراءُة العشريُة: 
 مضار ُع: َلق َي.، (6) 

*** 

 القاعدُة الراب عَة عشرةَ 
ظهارُ  يُء الف عُل الُثَّلث يُّ المز يُد "افتَعَل" لمعاٍن. منها: اإل   .(7)َيج 

ْريَ تقوُل: اع  .(2)تَذَر، واْزَدرى؛ إذا أظهَر الُعْذَر، والزَّ

دة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة: ه القاع  ُد هذ   وشاه 
ثِۡم وَٱلُۡعۡدَوىِن َوَمۡعِصيَِت ٱلرَُّسولِ ﴿ ﴾َويَتََنىَجۡوَن بِٱۡۡلِ

(1). 

                                                                             
 .(1/113)الشافية شرح ( انظر: 1)
(  ولنوع الفعل أثٌر في تحديد  الغرض  م ن الصيغة . فلو ُقلت: اهلُل ُيدافُع عن الذين آمنوا؛ 2)

؛ أفاَدْت الَكْثرَة.  أفاَدْت المتاَبعَة. ولو ُقلَت: فَّلٌن تاجٌر، وُيسافر إلى مكَة للبيع  والشراء 
 .45لطور ( ا3)
 (.11/79نظر: الدر المصون )(  ا4)
وهو مجاٌز مفرٌد –إذا حملنا لفظ اليوم على حقيقته. أما إذا حملناه على المجاز ( 5)

كانت المَّلقاة بين الرجل ومظروف ذلك اليوم، وهو عمُله. وحينئٍذ؛ فاالشتراك في  -مرسلٌ 
 اللقاء محتمل.  

 (.2/153هي قراءة أبي جعفر، انظر: غاية االختصار )( و 1)
 (.73ص )( انظر: شذا العرف 7)
ْرُي: الَعيب. انظر: لسان العرب )زرى( )8)  ( . 14/351(  الزَّ
  .8لمجادلة (  ا9)



 

 
5122 

ون ل ما ُنهوا عنه وهو والمعنى: ثم يعود. (9)مضارُع اَنتَجى، ﴾َويَنتَُجونَ ﴿: ُقر ئَ 
لوا عليكم الحزَن. وهذا شأُن  النجوى. بل؛ ويتعمَُّدون إظهاَرها أماَمكم؛ لُيدخ 
. ويؤيد هذا المعنى ما صحَّ عن النبيِّ صلَّى اهلُل  هم اليهود  المنافقين، وأسياد 

، إالَّ بإذن  »عليه وسلََّم:  ه ، فإنَّ ذلَك إ ذا كنُتم ثَّلثةا؛ فَّل َيَتناَجى اثنان  ُدوَن الثالث 
 .(5)«ُيحز ُنه

*** 

 القاعدُة الخام سَة عشرةَ 
يُء الف عُل الُثَّلث يُّ المز يُد "افتَعَل" لمعاٍن. منها: التشاُركُ   .(3)َيج 

 .(4)تقوُل: اْزَدَوجا، واْجَتَورا، واْنَتَجيا؛ إذا َتزاَوجا، وَتجاَورا، وَتناَجيا

دة  في كتاب  اهلل  تعا ه القاع  ُد هذ   لى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:وشاه 
ثِۡم وَٱلُۡعۡدَوىنِ ﴿  بِٱۡۡلِ

ِيَن َءاَمنُوٓا  إِذَا تََنىَجيۡتُۡم فَََل َتتََنىَجۡوا  َها ٱَّلَّ يُّ
َ
﴾يَـَّٰٓأ

(2). 

ا. وُوقوُع . (6)مضارع انتَجى، ﴾فَََل تَنتَُجوا  ﴿ُقر َئ:  ْي َبْعُضكم َبْعضا أي: فَّل ُيناج 
ْي؛ . االنتجاء  َبيَن التَّناج   َتَفنٌُّن بَتنو يع  اأَللفاظ 

*** 

                                 
  (.2/385(، والنشر )482هي قراءة حمزة ورويس، انظر: التيسير )ص (  و 1)
عن ابن  ، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث ، كتاب السَّلم ، صحيحه فيرواه مسلم (  2)

 .4159عمر، برقم 
 (.1/118( انظر: شرح الشافية )3)
 .(15/358، )نجو( )(4/182، )جور( )(2/337))زوج( (  انظر: اللسان 4)
  .9لمجادلة (  ا5)
  (.2/481هي رواية رويس عن يعقوب، انظر المستنير )(  و 1)

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105807
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105807
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=107861
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َسَة عشرةَ  َدُة الساد   القاع 
يُء الف عُل الُثَّلثيُّ المز يُد "َفعَّل" لمعاٍن. منها: المبالغُة في الفعل    .(9)َيج 

بُت رأَيه؛ إذا بالغَت في است ْصواب ه، بأْن َأثنيَت عليه. وَحبََّر َصوَته؛  تقوُل: صوَّ
ينه . ه. إذا بالَغ في َتحس   وحبَّر الَخطَّ إذا باَلَغ في توضيح 

دة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة: ه القاع  ُد هذ   وشاه 
ۡوا  رُُءوَسُهمۡ ﴿ ِ لَوَّ ﴾ِإَوذَا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡوا  يَۡستَۡغفِۡر لَُكۡم رَُسوُل ٱَّللَّ

(5). 

ۡوا  ﴿ُقر َئ:  ،  على وزن َفعََّل؛ مبالغةا في. ﴾لَوَّ دَّة  النُّفور  ، وهو كنايٌة عن ش  اللَّيِّ
. ية  لرسول  اهلل  صلى اهلل عليه وسلم، ال مجرََّد اإلعراض   والكراه 

ه ق راءَة التثقيَل؛ قال: إلفادة  التكثير   أي: كثرة  الفاعلين. ولم . (3)وأكثُر َمن وجَّ
. أي:  ْنه. فكثرُتهم؛ ُيمكن أن ُتستفاَد م ن أصل  الف عل  .أستحس   م ن قراءة  التخفيف 

َدة ؛ قوله تعالى:  وم ن َشواه د  هذه القاع 
ي ِ ذَۢنب  قُتِلَۡت  ٨ِإَوذَا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت ﴿

َ
﴾بِأ

(4). 
ِ لَۡت ﴿ُقر َئ:   ، أْي: لماذا ُقت َلْت بهذه الَفظاعة ، والَقْسوة .(5)بالتشديد   ﴾قُت

؛ ويمكُن أن تكوَن هذه الصيغُة في هذه اآلية  الكري مة  شاهداا على معنى التكثير 
. ؛ ﴾ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ﴿إذا قلنا إنَّ الَّلَم الداخلَة على  الُم است غراٍق مجازيٍّ لجنس  اإلناث 

ذا اإلناُث ُسئ لَن يوَم القيامة   بأيِّ  -وُهنَّ يوَمئذ َكث يراتٌ –وعليه يكوُن المعنى: وا 
؟   ذنٍب كاَن اآلباَء يقتلوَنُكنَّ

                                 
 «.تضعيف المبالغة(: »5/314قد سماه ابن عطية في المحرر الوجيز )(  و 1)
 .5لمنافقون (  ا2)
 (.11/341نظر: الدر المصون )(  ا3)
 .9لتكوير (  ا4)
 (.2/398هي قراءة أبي جعفر، انظر: النشر )و  ( 5)
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 الفصُل الثالثُ 
 القواعُد الصرفيَُّة المتعلِّقُة بأسماء  الفاعلين والمفعولين والصفات  المشبَّهة  

َدُة األولى  القاع 

 .(9)اسُم المفُعول  م ن الُثَّلثيِّ المتعدِّْي على َوْزن  ف ْعلٍ  -أحياناا-ُيصاُغ 
ْرٌب؛ بمعنى َمشُروٍب، ون ْسٌي؛ بمعنى َمنس   ْحٌن؛ بمعنى َمطُحوٍن، وش  ، مثاُله: ط  يٍّ

ْبٌح؛ بمعنى مذبوٍح.  والسِّْقُط؛ الَجنيُن الُمْسَقُط، وذ 
ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 

ىلَۡيتَِِن مِتُّ َقۡبَل َهىَذا َوُكنُت نَۡسي  ﴿ نِسي   قَالَۡت َي  .(5)﴾اا مَّ

يٍّ ، (3)بكسر  النُّون  ، ﴾انِۡسي  ﴿ُقر َئ:   .(4)، أي: شيئاا منسيًّابمعنى َمنس 

ۡعلُوم   لََها ِِشۡٞب َولَُكۡم ِِشُۡب يَۡوم  ﴿ وقوُله تعالى:  .(6)أي: قدٌر مشروبٌ ؛ (2)﴾ مَّ
*** 

َدُة الثانية  القاع 
؛ بَمعَنى َمْفُعولٍ  ر  يُء َوْزُن "ُفَعاٍل" م ن غير  المصاد   .(9)َيج 

                                 
 ال ابن مالك في المية األفعال:  (  ق1)

ا.. والنِّسي  عن وزن مفعول  واستغنوا بنحو َنجا
 .175وانظر شرح بحرق الكبير لَّلمية ص  
 .23ريم (  م2)
ا وحمزة، انظر: التيسير )ص (  و 3)  (.2/318(، والنشر )375هي قراءة العشرة إال حفصا
. وأصل الكلمة: منُسْوياا، اجتمعت (1/184( انظر: جامع الدروس العربية للغَّلييني )4)

م األوُل في الثاني.  الواُو والياُء، وَسَبَقْت إحداهما بالسكون، فُقل بت الواُو ياءا، ثم ُأدغ 
 .155لشعراء (  ا5)
 (.8/183نظر: البحر المحيط )(  ا1)
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للشيٍء المجذوٍذ، والمْدُقوق ، ؛ (5)َفات  كالُجَذاٍذ، والدَُّقاٍق، والُحَطاٍم، والُفتَاٍت، والرُّ 
. ، والمرُفوت  ، والمَفتَّت   والُمَحطَّم 

ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 
َُّهۡم لََعلَُّهۡم إََِلۡهِ يَرِۡجُعونَ فََجَعلَُهۡم ُجَذىذًا إَِلَّ َكبِۡي  ﴿ ﴾ا ل

(3). 

 .(4)بالضمِّ، بمعنى: )مجُذوذاا(، والتقديُر: شيئاا مجُذوذاا ، ﴾ُجَذىذًا﴿: ُقر ئَ 
*** 

َدُة الثالثةُ   القاع 
ٍل، وب َمعَنى َمْفُعوٍل. يل" ب َمعَنى فاع  يُء َوْزُن "َفع   َيج 

 وقد اجتمعا في كلمٍة واحدٍة في كتاب  اهلل  تعالى، في قول ه:
﴾َوَما ُهَو َۡعَ ٱلَۡغۡيِب بَِضنِۡي  ﴿

(2). 

، أي: بممسٍك للوحي  عنهم.، ﴾بَِضنِۡي  ﴿: ُقر ئَ  . بمعنى: بضانٍّ  بالضاد 

 .(5)بمعنى: بَمْظُنوٍن فيه السُّوءُ . (9)بالظاء  المشالة  ، ﴾ٖ  بِظ نِين﴿: وُقر ئَ 

                                                                             
. «م ن غير  المصادر  »وقولي:  (،1/291شرح شافية ابن الحاجب )انظر: ( 1) ؛ إلخراج  المصادر 

 ُكزكاٍم، وُرغاٍء، ونحو ها.
. كاُلقَّلمة ، والُقراضة ، والُبصاقة ، 2) ( وتأتي ُفعالُة للشيء  القليل  المفصول  م ن الشيء  الكثير 

. واللُّعاعة، والُنفاية، والنُّقاية. وتأتي ُفعالُة للشيء  القليل  المفصول  م ن الش يء  الكثير 
كاُلقَّلمة ، والُقراضة ، والُبصاقة ، واللُّعاعة، والُنفاية، والنُّقاية. القَّلمة: ما سقط من الظفر. 
والقراضة: ما سقط بالقرض، ومنه قراضة الذهب. والنقاوة: الذي في القاموس أن النقاوة 

ردئ الشئ  -تحه بضم أولهما وف -بضم أولهما، خيار الشئ، والنقاية والنقاة  -والنقاية 
ومثله  -بضم أوله وفتحه  -وما ألقى منه، وليس فيه النقاوة بالمعنى األخير. والنفاية 

وهو رديئه وبقيته ،  -بالضم  -بفتح فسكون والنفاء والنفاوة  -النفاة كالحصاة والنفوة 
 (.1/155شرح شافية ابن الحاجب )ينظر 

 .58األنبياء ( 3)
 (.8/173انظر: الدر المصون )( 4)
 .24التكوير ( 5)
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َدُة الرابعةُ   القاع 
ٍل"؛ غالباا. فإذا جاَء على  ؛ على َوْزن  "َفع  َل" الَّلزم  ل  م ن "َفع  ُيصاُغ اسُم الفاع 

لٍ   .(3)"؛ فَمسموٌع غيُر َمق يسٍ وزن  "فاع 
َر، وَفك َه.  .َكَفر َه، وَلب َث، وَنخ 

ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل  تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة:  وشاه 
بَاِل ُبيُوت  ﴿ ىرِهِۡيَ َوَتۡنِحتُوَن مَِن ٱۡۡلِ ﴾ا َف

(4). 

﴾فَرِهِۡيَ ﴿: ُقر ئَ 
ىرِهِۡيَ ﴿، و(2)  .﴾َف

ىبِ ﴿ وكذا قوُله تعالى: ۡاَقاب اَل
َ
﴾ثَِۡي فِيَهآ أ

َِرة  ﴿، و(6) ا َّنَّ ﴾ِعَظىم 
  فَِكهِۡيَ ﴿، (7)

﴾ٱنَقلَبُوا 
(2). 

﴾ََنَِسات  ﴿ ولم ُتقرَأْ 
﴾َعِسٞ ﴿ ،(1)

ِِشُ ﴿، (90)
َ
﴾ٱِۡل

ر، وال عاسر. ؛ (9) ناحسات، وال اآلش 
.  ألنها غيُر مسموعٍة. والقرآُن الكريُم؛ إنَّما نزَل باللسان  المسموع 

                                                                             
(، 513وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس، انظر: التيسير )ص ( 1)

 (.2/521والمستنير )
 (.2/1273انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري )( 2)
 :في ألفيته (  قال ابن مالكٍ 3)

 كفاعٍل ُصغ اسٍم فاعل إذا * لم يُك معتَّل كرام وغدا
لوهو قليٌل في   فُعلت وفع ل * غيَر معدًّى بل قياُسه َفع 
 (.3/134) انظر: شرح ابن عقيل على األلفية

 .149لشعراء (  ا4)
(، وغاية االختصار 2/335قراءة المدنيَّين وابن كثير والبصريَّين، انظر: المستنير )هي ( و 5)
(2/591.) 
 (.2/379لنشر )بالقصر حمزة وروح، انظر: ا ﴾َلب ث ينَ ﴿، وقد قرأه 22لنبأ ( ا1)
َرة﴿، وقد قرأه 11لنازعات ( ا7) خ  بالمد شعبة وحمزة والكسائي ورويس وخلف، انظر: ﴾ ۡ نَٰ

 (.2/519المستنير )
ا وأبا جعفر وابن عامر، انظر: غاية  ﴾فَٰك ه ينَ ﴿، وقد قرأه 31لمطففين ( ا8) العشرة إال حفصا

 (.2/131االختصار )
 .11صلت ( ف9)
 .8لقمر ( ا11)
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َدُة الخا  مسةُ القاع 
ل"، بالكْسر   ؛ على "َفع  فُة المشبَّهُة م ن الثَّلثيِّ الَّلز م  المكُسور  الَعين  ُتصاُغ الصِّ

 .(5)وعلى "َفْعل"، بالسكون   -وُهو األكثرُ -
ٌر. وم ن الثاني: َنْحٌس، وَسْبطٌ  ٌر، وَنض  ٌر، وَأش  : َفر ٌح، وَبط  ل   .(3)فم ن األوَّ

ُد هذه القاعدة  في كتاب  اهلل    تعالى؛ اآليُة القرآنيُة التاليُة: وشاه 
َِسات  ﴿ يَّام  َنَّ

َ
﴾ِِفٓ أ

(4). 

َِسات  ﴿: ُقر ئَ   .(6)عين  الكلمة ، جمُع َنْحَسةٍ ؛ (2)بسكون  الحاء  ، ﴾َنَّ
 ـــــــــــــــــــــ

 والحمُد هلل  أوَّالا وآخراا، وصلَّى اهلُل وسلََّم وبارَك على نبيِّه محمٍد. 

                                                                             
 .21لقمر ( ا1)
 (.124ص )(  انظر: شذا العرف 2)
 (  أي: قصير.3)
 .11صلت ( ف4)
(، وغاية االختصار 441هي قراءة نافع وابن كثير والبصريَّين، انظر: التيسير )ص ( و 5)
(2/147.) 
 (.2/247نظر: الكشف لمكي )( ا1)
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 الخاتمةُ 

 من قبُل ومن بعُد، والصَّلُة والسَّلُم على نبيِّ الهدى والبيان  وبعُد. الحمُد هلل  
ْيتها  ، وبعد رحلٍة علميٍة شاقٍَّة َشيِّقٍة قضَّ ر  ففي ختام  هذا البحث  السهل  العس 
تةا  ، والقراءات؛ ألستخلص منها س  ، والصرف  بين أنفاس  ُعلماء  التفسير 

دةا صرفيةا  شر يَن قاع  ؛ م ن َيطيُب لي  -وع  يات  ، والتَّوص  أْن أقدََّم ُثلَّةا م ن النتائج 
 َشْأن ها أن ُيسَتضاَء بها َأثناَء السَّير  في هذا الطريق .

 نتائُج وتوصياتٌ 
برُة بصحيح  القراءة ؛ ال بمشهور الميزان الصرفي. -1  الع 

 ال اطِّراَد بيَن شهرة المقروء؛ وكثرة ُقرّائ ه؟ -2

3- ، ،  تقعيُد علوم  اآللة ؛ كالنحو  ، والبَّلغة ، واألصول  ْرف  والصَّ
يل  وصول ها إلى أذهان  طَّلب ها، واستيعاب ها؟ ق ؛ كفيٌل بتْسه   والمنط 

4- . ر علم الصرف  ل ل القراءات؛ مصدٌر، م ن مصاد   ُكُتب ع 
م ن َأْجل  الوقوف  على إعجاز  القرآن  البياني؛ ال بدَّ م ن دراسة   -4

؛ م . وانظر مثَّلا لم  الصرف  أوَّالا ا ذكرته في القاعدة الرابعة والعشرون، ع 
 وحاشية القاعدة الثانية والعشرين.

، وال عكس". -5  يمكن تصور "كلُّ عالٍم بالقراءة؛ عالٌم بالصرف 
ه أيًّا كان  -1 ْلَم اآللة  –قبل تقييد العلم  وتقعيد  ال ُبدَّ م ن -وأعني ع 

ق . إْذ إنَّ القاعدَة؛ نصٌّ دَ  ْلم  المنط  قيٌق، مختصٌر، جامٌع، دراسة  أساسيات  ع 
 مانٌع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثمَّ أّما بعُد:

؛ حين استعنُت  فذاك ما تيسَّر لَي استخَّلُصه، واستنباُطه؛ مما َفتَح اهلُل به عليَّ
 متَّك ئاا على َأقوال  وآراء  ُعلماء  التوجيه . -جلَّ ثناُؤه-به 

وصياٍت. فما كان صواباا؛ فم ن اهلل ، وما كان وهذا ما َبدا لْي ذكُره م ن نتائ َج وتَ 
. ي، وم ن الشيطان   فيه م ن خطأ؛ فم ن نفس 

يَن.  َره، وقار َئه. آميَن. والحمُد هلل  ربِّ العالم  واهلَل أسأُل أن َينفَع بهذا البحث  محرِّ
 وصلَّى اهلُل وسلََّم وباَرَك على خاَتم النبيِّيَن، وآل ه، وصحب ه أجمعين.
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 الفهارس، وهي كالتالي:
 فهرس القواعد الصرفية. -1

 فهرس اآليات. -2
 فهرس المصادر والمراجع. -3

 فهرس الموضوعات. -4
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 فهرُس القواعد  الصرفيَّة  

: القواعُد الصرفيَُّة العامَُّة.  أوالا
  كما تتأثَُّر َحَركُة الَحْرِف بما َقبَلها؛ تتأثُر كذِلَك بَحَركِة ما بعَدها. )ص -1

 2228 ) 
ُرورِة الُخروَج َعِن الَفصاحِة.  -2 ؛ ال َتعِنْي بالضَّ ُمخالفُة القياِس الصرفيِّ
 ( 2228)ص 
 ( 2222 الِزيادُة في الَمْبَنى؛ ِزيادُة في المعَنى؛ غالًبا. )ص  -3
يادُة في َمبانْي اأَلفعاِل بَمنِزلِة التَّْضِميِن فيها. )ص  -4  (  2232الزِّ
يادُة في َمباِنْي األَ  -5  (2232ْعِمِ  الَمْحَضِة؛ال تُِفيُد زيادَة معًنى. )صالزِّ

.  ثانياا: القواعُد الصرفيَُّة المتعلِّقُة بأبنية  األفعال 
أوزاُن الفعِل الثِمثيِّ المزيِد الستُة؛ سماعيٌة. ال ُيعَتَمُد في معرفِتها على  -1

 ( 2231قاعدٍة. )ص
يغِة؛ والُمراُد ُمطاِوُعها. -2  (2231)ص  َيِصحُّ اسِتعماُل الصِّ
ال َفْرَق ِمن حيُث المعَنى بيَن "فاَعل"، و"تََفاَعل" في إفادِة ُوقوِع َشيٍء بيَن  -3

 ( 2232اثَنيِن. )ص 
َيِجيُء الِفعُل الُثِمِثيُّ المِزيُد "فاَعَل" لمعاٍن. منها: المواالُة والمتاَبعُة.  -4

 (   2233)ص
نها: التكثيُر. يجيء الِفعُل الُثِمِثيُّ المِزيُد "فاَعَل" لمعاٍن. م -5

 (2233ص)
َيِجيُء الِفعُل الُثِمثيُّ المِزيُد "َتَفعَّل" لمعاٍن. منها: التَّدِريُج.  -6

 (2234)ص
 ( 2234َيِجيُء الِفعُل الُثِمثيُّ المِزيُد "َأْفَعل" لمعاٍن. منها: َفَعل. )ص -7
عول. َيِجيُء الِفعُل الُثِمثيُّ المِزيُد "َفعَّل" لمعاٍن. منها: التكثيُر في المف -8

 (2235)ص
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َيِجيُء الِفعُل الُثِمِثيُّ المِزيُد "فاَعَل" لمعاٍن. منها: جعُل الشيء ذا  -2
 ( 2236أصِله. )ص

 2237َيِجيُء الِفعُل الُثِمثيُّ المِزيُد "َتَفعَّل" لمعاٍن. منها: التََّجنُُّب. )ص -12

) 
 َيِجيُء الِفعُل الُثِمِثيُّ المِزيُد "أفَعَل" لمعاٍن. منها: التمكيُن. -11

 (2237)ص
 (2238َيِجيُء الِفعُل الُثِمِثيُّ المِزيُد "َتَفعََّل" لمعاٍن. منها: االتخاُذ )ص -12
 (2238َيِجيُء الِفعُل الُثِمِثيُّ المِزيُد "فاَعَل" لمعاٍن. منها: َفَعل. )ص -13
َيِجيُء الِفعُل الُثِمِثيُّ المِزيُد "افتَعَل" لمعاٍن. منها: اإِلظهار  -14

 (2232)ص
الُثِمِثيُّ المِزيُد "افتَعَل" لمعاٍن. منها: التشارك.  َيِجيُء الِفعلُ  -15

 (2242)ص
َيِجيُء الِفعُل الُثِمثيُّ المِزيُد "َفعَّل" لمعاٍن. منها: المبالغة في الفعل.  -16

 ( 2242 )ص
ثالثاا: القواعد الصرفية المتعلقة بأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات 

 المشبهة.
وِل ِمن الُثِمثيِّ المتعدِّْي على َوْزِن ِفْعل. اسُ  المفعُ  -أحياًنا-ُيصاُغ  -1

 ( 2242)ص
 (2242ص)يجيء وزُن "ُفَعال" ِمن غيِر المصادِر؛ بمعَنى مفعول.  -2
 (2243ص)َيِجيُء َوْزُن "َفِعيل" ِبَمعَنى فاِعل، وِبَمعَنى َمْفُعول.  -3
. فإذا جاء ُيصاُغ اسُ  الفاِعِل ِمن "َفِعَل" الِمزِ ؛ على َوْزِن "َفِعٍل"؛ غالًبا -4

 ( 2244على وزِن "فاِعٍل"؛ فَمسموٌع غيُر َمِقيس. )ص
فُة المشبَّهُة ِمن الثِمثيِّ الِمِزِ  المكُسوِر الَعيِن؛ على  -5 ُتصاُغ الصِّ

 (2245صوعلى "َفْعل"، بالسكون. )-وُهو األكثرُ -"َفِعل"، بالكْسرِ 
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*** 
 فهرس اآليات

  الصفحة            السورة  رقمها اآلية 
﴿ 

َ
 5152 طه 90 ﴾ۡهلِهِ ٱۡمُكثُٓوا  ِِل

ِي﴿  5152  يونس 32 ﴾يَهِد 

ُمونَ ﴿ ِ  5152 يس 41 ﴾ََيِص 

 5152  النمل 55 ﴾َفَمَكَث َغۡۡيَ بَعِيد  ﴿

ۡزنَا﴿  5151  يس 94 ﴾َفَعزَّ

ُعونَ ﴿ مَّ   5130 الصافات 2 ﴾ََل يَسَّ

اقٞ ﴿  5130  ص 27 ﴾ََحِيٞم وََغسَّ

  5139 الهمزة 3 ﴾ََيَۡسُب ﴿

 5139  الحجر 26 ﴾ۡقنَُط يَ ﴿

  5139 القصص 91 ﴾َيۡبِطَش ﴿

 5139  طه 29 ﴾ََيۡلِۡل ﴿

ُؤا  ﴿ َو َمن يُنَشَّ
َ
 5135  الزخرف 97 ﴾أ

 5135 األحزاب 4 ﴾تَُظىهُِروَن مِۡنُهنَّ ﴿

  5133 مريم 52 ﴾تَُسىقِۡط َعلَۡيِك ﴿

ِيَن َءاَمنُٓوا  ﴿ ىفُِع َعِن ٱَّلَّ  5133 الحج 37 ﴾يَُد

ۡۡيُ َفتَۡخَطفُ ﴿  5134 الحج 39 ﴾ُه ٱلطَّ

 5132 المؤمنون 67 ﴾َتۡهُجُرونَ ﴿

ۡقبَلُٓوا  إََِلۡهِ يَزِفُّونَ ﴿
َ
 5132 الصافات 16 ﴾فَأ

ۡۡسِ بِعِبَادِي﴿
َ
ۡن أ
َ
 5132 طه 77 ﴾أ

نَزلَۡنىَها َوفَرَۡضَنىَها﴿
َ
 5132 النور 9 ﴾ُسوَرةٌ أ

ۡوَن فِيَها ََتِيَّة  ﴿  5136 الفرقان 72 ﴾َويُلَقَّ

ِي ََجََع َماَل  ﴿  5136 الهمزة 5 ﴾ٱَّلَّ
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كَ ﴿ ِۡر َخدَّ  5136 لقمان 92 ﴾َوََل تَُصع 

َشهُِدوا  َخلَۡقُهمۡ ﴿
َ
 5132 الزخرف 91 ﴾أ

ۡتُمۡ ﴿  5132 محمد 55 ﴾َفَهۡل َعَسيۡتُۡم إِن تََوَلَّ

ىُقوا  ﴿ ى يَُل  5131 الطور 42 ﴾فََذرُۡهۡم َاَّتَّ

ثِۡم َوٱلُۡعدۡ ﴿  5131 المجادلة 2 ﴾َوىنِ َويَتََنىَجۡوَن بِٱۡۡلِ

 5140 المجادلة 1 ﴾فَََل َتتََنىَجۡوا  ﴿

ۡوا  رُُءوَسُهمۡ ﴿  5149 المنافقون 2 ﴾لَوَّ

ي ِ ذَۢنب  قُتِلَۡت ﴿
َ
 5149 التكوير 1 ﴾بِأ

نِسي   َوُكنُت نَۡسي  ﴿  5145 مريم 53 ﴾اا مَّ

 5145 الشعراء 922 ﴾لََها ِِشۡبٞ ﴿

ىذًا﴿  5143 ياءاألنب 22 ﴾فََجَعلَُهۡم ُجَذ

 5143 التكوير 54 ﴾بَِضنِۡي  ﴿

ىرِهِۡيَ ﴿  5144 الشعراء 941 ﴾َف

ۡاَقاب ا﴿
َ
 5144 النبأ 55 ﴾َلىبِثَِۡي فِيَهآ أ

َِرة  ﴿ ا َّنَّ  5144 النازعات 99 ﴾ِعَظىم 

  فَِكهِۡيَ ﴿
 5144 المطففين 39 ﴾ٱنَقلَبُوا 

 5144 فصلت 96 ﴾ََنَِسات  ﴿

 5144 القمر 56 ﴾َعِسٞ ﴿

ِِشُ ﴿
َ
 5142 القمر 56 ﴾ٱِۡل

*** 
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 فهرُس المصادر  والمراجع  
 .القرآن الكريم 
  التبيان في إعراب القرآن ألبي البقاء العكبري، تحقيق علي محمد

 البجاوي، ط عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، بَّل تاريخ.
  التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور التونسي، ط الدار التونسية

 هـ. 1984، تونس، للنشر
  التيسير في القراءات السبع، للداني، تحقيق األستاذ الدكتور حاتم

 هـ. 2118صالح الضامن، ط مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة األولى 
  جامع البيان في القراءات السبع، ألبي عمرو الداني، رسائل ماجستير

هـ =  1428األولى بجامعة أم القرى، ط جامعة الشارقة، اإلمارات، الطبعة 
 م. 2117

  جامع الدروس العربية مذيَّلا ببحثي البَّلغة والعروض لمصطفى
الغَّلييني، تحقيق علي سليمان شبارة، ط مؤسسة الرسالة، دمشق، بيروت، 

 م. 2111هـ =  1431الطبعة األولى 
  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيق

 م. 1981هـ =  1411راط، ط دار القلم، دمشق، الدكتور أحمد محمد الخ

 لشهاب الدين  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
تحقيق علي عبدالباري عطية، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  األلوسي،
 هـ. 1415األولى 

  شذا العرف في فن الصرف، للشيخ أحمد الحمَّلوي، قدم له وعلق
ور محمد بن عبد المعطي، خرج شواهده ووضع فهارسه أبو عليه الدكت
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األشبال أحمد بن سالم المصري، ط دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع، 
 الرياض.

  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد
 م. 1981هـ =  1411الحميد، ط دار التراث، القاهرة، الطبعة العشرون 

 صل البن يعيش، قدم له الدكتور إميل بديع يعقوب، ط دار شرح المف
 م. 2111هـ =  1422الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  شرح شافية ابن الحاجب للرضي اإلستراباذي، حققهما وضبط غريبهما
وشرح مبهمهما األساتذة: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيى 

 1975هـ =  1395تب العلمية بيروت، لبنان، الدين عبد الحميد، ط دار الك
 م.
  صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار إحياء التراث

 م. 1991هـ =  1412العربي، بيروت، الطبعة األولى 
  غاية االختصار في قراءات العشرة أئمة األمصار، ألبي العَّلء

فيظ القرآن الكريم، الهمذاني، تحقيق د. أشرف طلعت، ط الجماعة الخيرية لتح
 م. 1994هـ =  1414جدة، الطبعة األولى 

  فتح األقفال وحل اإلشكال بشرح المية األفعال المشهور بالشرح الكبير
لَبْحَرق، تحقيق الدكتور مصطفى النحاس، ط كلية اآلداب، جامعة الكويت، 

 م. 1993هـ =  1414
  الثالثة لسان العرب، البن منظور، ط دار صادر، بيروت، الطبعة

 هـ. 1414
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  المبهج في القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن محيصن واختيار
خلف واليزيدي لسبط الخياط، دراسة وتحقيق د. وفاء قزمار، رسالة دكتوراه 

 هـ. 1414بجامعة أم القرى عام 
  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية األندلسي، تحقيق

ي محمد، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى عبد السَّلم عبد الشاف
 هـ. 1422

  الـُمستنيُر في القراءات العشر، ألبي طاهر ابن سوار، تحقيق ودراسة
د. عمار أمين الددو، ط دار البحوث للدراسات اإلسَّلمية، اإلمارات، الطبعة 

 م. 2115هـ =  1421األولى 
 ر، ط دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في علم الصرف لراجي األسم

 م. 1997هـ =  1418بيروت، 
  الممتع الكبير في التصريف، البن عصفور اإلشبيلي، تحقيق فخر

 . م 1991الدين قباوة، ط مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة األولى 
 ألبي الطيب الوشاء، تحقيق رمضان عبد الثواب، ط  الممدود والمقصور

  م. 1979مكتبة الخاجي، القاهرة، 
   المنصف ألبي الفتح عثمان بن جني النحوي، تحقيق إبراهيم مصطفى

وعبداهلل أمين، ط وزراة المعارف العمومية، إدارة إحياء التراث القديم، الطبعة 
 . م 1954األولى 

  النشر في القراءات العشر، لشمس الدين ابن الجزري، أشرف على
لضباع، ط المطبعة تصحيحه ومراجعته للمرة األخيرة الشيخ علي محمد ا

 التجارية الكبرى، مصورة دار الكتاب العلمية.
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 الصفحة فهرُس الموضوعاتِ 

 5191 المقدمة.................................................... ................ ..
 5150 أهمية الموضوع..................................................... ............
 5155 أسباب اختيار الموضوع............................................ ............
 5155 خطة البحث.................................................................. 
 5153 منهج البحث..................................................................

 5153 سات السابقة في الموضوع................................................الدرا
 5152 الجديد في هذا البحث..........................................................

 5152 الفصل األول: القواعد الصرفية العامة..........................................
 5152 ولى................................................................ القاعدة األ

 5252 القاعدة الثانية................................................................ 
 5151 القاعدة الثالثة......................................................... 

 5130 ة.......................................................... القاعدة الرابع
 5130 القاعدة الخامسة................................................ 

 5139 الفصل الثاني: القواعد الصرفية المتعلقة بأبنية األفعال......................... 
 5139 ............................... القاعدة األولى..................

 5139 القاعدة الثانية................................................. 
 5135 القاعدة الثالثة................................................. 
 5133 القاعدة الرابعة................................................. 

 5133 لقاعدة الخامسة................................................ ا
 5134 القاعدة السادسة............................................... 
 5134 القاعدة السابعة................................................ 

 5132 ................... القاعدة الثامنة..............................
 5136 القاعدة التاسعة................................................ 
 5137 القاعدة العاشرة................................................ 

 5137 القاعدة الحادية عشرة............................................. 
 5132 ة عشرة............................................. القاعدة الثاني

 5132 القاعدة الثالثة عشرة............................................. 
 5131 القاعدة الرابعة عشرة............................................. 

 5140 ............. القاعدة الخامسة عشرة...............................
 5140 القاعدة السادسة عشرة........................................... 

 5145الفصل الثالث: القواعُد الصرفيَُّة المتعلِّقُة بأسماِء الفاعلين والمفعولين والصفاِت 



 

 
5122 

 المشبَّهِة..... 
 5145 .... القاعدة األولى............................................

 5145 القاعدة الثانية................................................ 
 5143 القاعدة الثالثة................................................ 
 5144 القاعدة الرابعة................................................ 

 5142 ................................ القاعدة الخامسة................
 5146 الخاتمُة.......................................................

 5146 نتائج وتوصيات................................................ 
 5142 الفهارس......................................................

 5241 اعد الصرفية........................................... فهرس القو 
 5129 فهرس اآليات................................................. 

 5123 فهرس المصادر والمراجع ........................................... 
 5126 ........ فهرس الموضوعات.......................................
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