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التصريح بأصالة الرسالة

.الرسالة حق من نتائج يدي الباحث نفسهبكل وعي وأمانة بأن هذهيقر الباحث
ا أو بعضها ففي والدرجة اليت منسوخة من رسالة أخرى كلهوإن ثبت فيما بعد أنه

الغية طبقا للقانون.نيل به
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،الباحث

مرحبا
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كلمة تمهيدية

بسم اهللا الرمحن الرحيم

. والصالة والسالم على خري هللا الذى خلق اإلنسان ىف أحسن التقومياحلمد 

خلقه حممد صّلى اهللا عليه وسّلم املبعوث إىل خري األمم. وعلى آله وأصحابه 

مفاتيح احلكم ومصابيح الظُّلم.

المجهولة في سورة "األفعال هذه الرسالة بعنوان لقد كتب الباحث

الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على )"المائدة (دراسة تحليلية صرفية

ا كلية اآلداب والعلوم  لثقافيةادرجة سرجانا هيومانيورا يف قسم اللغة العربية وآدا

.ء الدين اإلسالمية احلكوميةجبامعة عال

اليت قد عانيت أثناء واضعة بعيدة عن الكمال والتفوق، هذه الرسالة املت

ا صنوفا عديدة من املشاكل والعراقيل املتعلقة بقلة ا ملراجع، فبعون اهللا القيام 

من كتابتها.الباحثىوتوفيقه انته



د

جزيل الشكر وأجّل التقدير بعد الشكر هللا فبهذه املناسبة، فقدم الباحث

إمتام هذه الرسالة البسيطة، وأخص بالذكر:هم ويشارك يفعدإىل كل من يسا

ن احملبوبان اللذين ربياين منذ صغري وساعداين ىف والدان الكرميا)1

مواصلة وإمتام دراسيت و أسأل اهللا أن جيزيهما خري اجلزاء و يبارك 

هلما يف أعماهلما.

الربوبسوراألستاذعالء الدين  اإلسالمية احلكومية، جامعةمدير )2

د الذين قالثالثالدكتور احلاج عبد القادر غّسينج املاجستري ونوابه 

للجامعة حىت تتمكن من أن و بذلوا جهودهم واهتمامهم للباحث

يف راحة واطمئنان.استهتواصل در 

الدكتور مردان الربوبسوراإلنسانيةعميد كلية اآلداب والعلوم )3

اإلدارة واخلدمة.املاجستري ونوابه الكرام الذين قد أحسنوا 

ار )4 غفار س.أغ، م.همنور خالص أمحد ئيس قسم اللغة العربية وآدا

ندا مروايت، م.أغ، الكرميان اللذان قد أحسنا اإلدارة وسكريرته الدكتور 



ه

وللطالب مجيعا من يف القسم نفسه، حىت تيسر للباحثواخلدمة

إمتام الدراسة بال عسر وصعوبة.

نور خالص أ.غفار، األول، وةاملشرف.م.ف د.إة أسرية،ندالدكتور )5

يف ، اللذان قد قاما بتوجيه الباحثاملشرف الثاينس.أغ، م.هم

طريقة الكتابة وتبويب هذه الرسالة.

مكتبة اجلامعة وأعضاؤها الذين قد أحسنوا املعاملة مع الزائرين ةرئيس)6

ويسروا له طريقة اإلعارة حىت تتمكن من احلصول على الكتب اليت 

اج إليها يف إعداد الرسالة. حتت

املخلصني الفضالء الذين قد اقتبس الباحث األساتذة واملدرسني )7

منهم علومهم وتتلمذ بني أيديهم حىت تتخرج منهم أفكارهم وأخذ

من اجلامعة بإتقان علوم كثرية خمتلفة األنواع ومتفاوتة األلوان.



مليات مجيع املؤظفني واملؤظفات الذين قد عملوا على تيسري ع)8

منهم األمور اإلدارية حيث جتد الباحثالتعليم، وخاصة فيما يتعلق ب

خدمة ممتازة اليت ال يكاد اللسان يستطيع التعبري عنها.

يف طلب العلم من نفس الء األعزاء الذين عاصروا الباحثالزم)9

ا. اجلامعة، ومن غريها، وخاصة اإلخوة يف قسم اللغة العربية وآدا

عنهم حيث جيد التعبرين ال يستطيع الباحثاألقوام الذيكل)10

منهم خدمة ممتازة.الباحث

أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصًا له، وأن يعني عليه، وأن ينفع 

به، و أن جيعله مأجوراً  و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب.
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تجريد البحث

مرحبا:االسم

40100110015: امعرقم اجل

هولة يف سورة املائدة: عنوان الرسالة   )صرفية(دراسة حتليلية األفعال ا

هولة يف سورة املائدةبحث هذه الرسالة ت ثالث ، فتحتوى على األفعال ا

هولة ىف سورة األفعال و عدد ،هولةفعال األابتعريف تتعلق، وهيمشكالت ا

ا األفعال ا، واملائدة ائدة.يف سورة املهولةاألوزان الىت تكون 

بالطريقة املكتبية، وذلك ىف ، فقد استعان الباحثتلك املشكالتوحللّ 

بكل من عدة ليلها، فقد استعانمرحلة مجع املواد. وأما ىف مرحلة تنظيم املواد وحت

.والطريقة االستقرائية: الطريقة القياسية، طرق، وهي



ذ

هول و هو ما حذف معه فعله، و أقيم غريه مقامة، و هلذا يسمى عالف ل ا

املبين ملا مل يسم فاعله، و أحيانا يسمى املبين للمفعول، لكون املفعول به هو 

املسند إليه والذي يقوم مقام الفاعل بالدرجة األوىل بعد حذفه.

هولة تتكون من أربعة و     توجد يف هذه السورة سبعة و  ثالثون األفعال ا

رد و ثالثي  عشرين فعل املاض و ثالثة عشر فعل املضارع، و بعضهم من ثالثي ا

املزيد حبرف و حبرفني.
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الباب األول

مقدمة

لفيةخلفصل األول : الا

ّما اهللا عليه وسلم، وأالقرآن هو كالم اهللا املنزل على نبينا حممد صلى 

م يف الدنيا واآلخرةىل مهداية للناس إهوالغرض من تنزيل القرآن و ، ا فيه سعاد

ِإنَّا أَنـَْزْلَناُه قـُْرَءاناً َعَربِيّاً نزل القرآن بوسيلة جربيل بلسان العرب، كما قال اهللا تعاىل:(

)َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ 

امسا ب دورا حعلهي إحدى اللغات يف العامل وتقد عرفنا أن اللغة العربيةو

الة ديث رسول اهللا عليه الصاو كذلك يف تعليم أحن و تفسريهآالقر ىف تعليم

ألن هذه اللغة مها، ضرورة على كل مسلم و مسلمة ليتعلوالسالم. اللغة العربية

هلا عالقة بالدين فهم العلوم الدينية فهما عميقا، السيما املسألة الىت أداة ل



2

مها. والعربية هلا قاعدتان ، ال لغة ىف العامل إال هلا قواعد و أسلوب لتفهياالسالمى

يبحث عن الدراسة املعروفان مها النحو و الصرف، و الكاتب ىف هذه الرسالة 

التحليلية الصرفية.

–. والصرف تركيب الكالميبحث يف الكلمة قبل دخوهلا يف الصرف علم

ْصرِْيُف َوتَ :التغيري، ومنه تصريف الرياح أو تغيريها، و يف القرآن الكرمي–لغة 

–اصطالحًا -وهو.1اّلرِيَآُح َو اّلَسَحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السََّمآِء َو ْاَألْرضِ 

ملعاين ضروٍب من امن الكلمة إىل صيغ خمتلفة ألداءحتويل األصل الواحد

نية، واجلمع، وأخذ املشتّقات، وبناء الفعل للمجهول صودة، كالتصغري، والتثاملق

2وغريها.

1641البقرة :

-هـ 1414لبنان : دار بريوت احملروسة للطباعة و النشر، -(الطبعة الثانية؛ بريوتقواعد النحو الوظفي دراسة و تطبيق أنظر نايف معروف، 2
13م)، ص. 1994
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الفعل إيل قسمني :مسينق

للفاعل،فيجيئ املبىنى، وهلذا يسمبين للمعلوم وهو ما ذكر معه فاعلهاألول : امل

للمعلوم :فعله مسندا إليه، ومن أمثلة الفعل املبىن

خلق اهللا اإلنسان يف أحسن تقومي.-

يسط اهللا الرزق من يشاء ويقدر.-

اعله "اهللا"."خلق" وقد ذكر معه ففعلها ماض وهوفاجلملة األوىل

فاجلملة الثانية فعلها مضارع وهو "يسط" وقد ذكر معه فاعله "اهللا".

للمجهول وهو ماحذف معه فاعله، وأقيم غريه مقامة، وهلذا الثاين : املبىن

وأحيانا يسمى املبىن للمفعول، لكون املفعول به ملا مل يسم فاعله، يسمى املبىن

ومن أمثلة الفاعل بالدرجة األوىل بعد حذفه، هو املسند إليه والذى يقوم مقام 

:املبىن للمجهولالفعل

ُضرب زيد-
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الفصل الثانى : المشكال ت

املشكالت قدم الكاتبذكرها، ستةيكون من اخللفية السابقإىل ما انظر 

حث الصرفية على املبااإلطار البحث، وهي مشكالت تقتصرحول هذا اوحترت 

احلاجة إىل تضييق إطار البحث يف ثالث و. ولذلك تبدهولةاألفعال احول 

مشكالت:

؟هولةفعال األاهي ما .1

هولة ىف سورة املائدة ؟.2 كم األفعال ا

ا األفعال اما األوز .3 ؟ائدةيف سورة املهولةان الىت تكون 

: توضيح معانى الموضوعالفصل الثالث

ائدةيف سورة املهولةاألفعال ا: " مبوضوعهذا البحث قدمه الكاتب

قدم يل القواعد العربية. فيف جمااوهو موضوع مهّم جد"(دراسة حتليلية صرفية)

:مفهوم معاين الكلمات اليت يتكون منها املوضوع، وذلك كما يأيتالكاتب
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الفعل يف اللغة "العمل"، الفعل،مجع:ل افعاأل. 1

3حدث وزمن مقرتن بهاليت تدّل علىاالصطالح، الكلمة ىف 

املبىن للمجهول وهو ماحذف معه فاعله، وأقيم غريه مقامة، وهلذا :هولةا. 2

يسمى املبىن ملا مل يسم فاعله، وأحيانا يسمى املبىن للمفعول، لكون املفعول به 

هو املسند إليه والذى يقوم مقام الفاعل بالدرجة األوىل بعد حذفه. 

مليئةسورة وهي هي احدى السور املدنية الطويلة:ائدةسورة امل. 3

ا انفردت بذكر باألحكام الشرعية  ذا االسم، أل ومسيت 

-عليه السالم-قصة املائدة اليت طلب احلواريون من عيسى

ذلك يف آخر -تعاىل-نزوهلا من السماء. وقد حكى اهللا

وارِيُّوَن يا ِعيَسى اْبَن : ِإْذ قاَل احلَْ -تعاىل-السورة يف قوله

َمْرَميَ َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يـُنَـزَِّل َعَلْينا ماِئَدًة ِمَن 

.115: 112اآليات من )السَّماءِ 
307م)، ص. 1993- هـ 1413لبنان: دار الكتب العلمية، - (الطبعة األوىل؛ بريوتاملعجم املفّصل يف علم الصرف األستاذ راجي األمسر، 3
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ا السورة الوحيدة اليت  وتسمى أيضا بسورة العقود، أل

: يا أَيـَُّها -تعاىل-افتتحت بطلب اإليفاء بالعقود. قال

تتكون . واملنقذة-أيضا-َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد وتسمىالَِّذيَن آَمُنوا 

و سورة الفتحسورةمتوسطة بني آيات، وهي تقع 120من 

.توبةال

تص خيأندناذكورة فهمنا اّن هذا املوضوع الذى يصدّ بناء على املعاىن امل

ائدةيف سورة املالىت ماحذف معه فاعله، وأقيم غريه مقامة هولةاألفعال ابدراسة 

الشرعية مليئة باألحكامسورة وهي ،حدى السور املدنية الطويلةإهي الىت 

ا انفردت بذكر قصة املائدة اليت طلب احلواريون من  ذا االسم، أل ومسيت 

ىف فصل وحتليلها صرفيا مع اإلرتكاز على ماسبق ذكره . السالمعليه-عيسى

املشكلة.
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: دراسة المراجع األساسيةالفصل الرابع

َ للكاتب مل اذإأن املوضوع صاحل للبحث؛ بعد الفحص العاجل، تـَبَـنيَّ

أي رسالة أحد من طالب اجلامعة يقوم بدراسة مضمونه يف صورة ما يساوي يتقدم 

سواء؛ فقد طالعما سيكون يف إطار هذا البحث من املسائل واملشكالت على حد 

ابا يبحث منها كتجيد الكاتبالكتب الصرفية والتفسريية، فلم انواعا منالكاتب

اكامال عنيف هذا املوضوع حبثا   يته. وذلك ألن كل  هذا املوضوع من أوله حىت 

كتاب من الكتب الصرفية يبحث يف هذا املوضوع معتمدا على الضوابط الصرفية 

ديث عنه من املسائل الصرفية مما كان يف القرآن الكرمي؛ دون مالئمتها مبا ميكن احل

للبحث فيما يئا أخر مع إمكان جعل أحدمها آلةئا، والصرف شيفيبقي القرآن ش

سواه.

كتب الصرف والتفسري، منها  من  عدداويف البحث، استخدم الكاتب

األساسية للغة العربية قواعد النحو الوظيفي دراسة وتطبيق لنايف معروف، والقواعد 

.و غري ذلك، وتفسري املراغى ألمحد مصطفى املراغىللسيد امحد اهلامشي
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يكن يف واحد ملوشأن الكتب الصرفية كشأن الكتب التفسريية متاما ملا

ويف الكتب األخرى ضوء يرجع إىل الضوابط الصرفية متاما، إمنا فيهومنها مبحث

عد.وال يكاد يضئيل منها،

فاجلديد من هذا البحث استخدام الضوابط الصرفية للحديث عن 

حديثا يعتمد على اجلمع بني الدراسة القرآنية ائدةاملدة يف سورة ار الو الكلمات

والصرفية يف آن واحد، ويف حبث واحد.
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: مناهج البحثالفصل الخامس

:ومها، طريقتنيستخدم الباحثياملرحلة يف هذه

:طريقة اإلستقرائيةال.1

ورة ا من املسائل اخلاصة لنصل إىل الصبدأ البحث فيهتوهذه طريقة

ايتها أو بعبارة أخرى ىف إستخراج النتائج من األمور اخلاصة  العامة ىف 

أىل العامة.

:يةالقياسطريقةال.2

ا حتليل األحوال العامة للحصول  إىل هو عكس الطريقة السابقة ملعىن أ

األحوال اخلاصة أو بعبارة أخرى تبدأ من الكليات أىل اجلزئيات.

:مرحلة مجع املواد.3

ىف هذه املرحلة، استعمال الباحث الطريقة املكتبية بوسائل قراءة الكتب 

ذا البحث ىف املكتبة مث أطلع عليه مطالعة واملقاال ت املتنوعة املتعلقة 

عميقة للحصول على نتيجة تامة.
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فوائده: أغراض البحث والسادسالفصل 

حتقيقها يف ضمن هذا البحث العلمّي، من ريديا إن لدي الكاتب اغراض

أمهها:

هولةللتعريف على األفعال ا.1

و ملعرفة األوزان اليت تكون ائدةامليف سورة هولةالتعيني األفعال .2

.هولةاا األفعال 

.ائدةامليف سورة هولةاا األفعالملعرفة معاين األوزان اليت تكون.3

وأما فوائد البحث، فهي:

زيادة املعلومات لدى الكاتب واآلخرين يف جمال الصرف..أ

الطالب والطالبات جمال الصرف وكيفية نإفادة اآلخرين م.ب

البحث فيه.

ا الصرف عن غريهإىل معرفة اجلوانج. متهيد الطريق .ب اليت خيتص 
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مضمون الرسالة باإلجمال:السابعالفصل 

ا عدد من الفصل.ب و يف كل باب منهاهذه الرسالة تتكون من مخس ابو 

ىف ، املشكالتىف الفصل االوللفيةالبحث اخلقدمة،تص مبلباب األول خيفا

دراسة املراجع األساسية ، ىف الفصل الثالثتوضيح معاىن املوضوع ، الفصل الثاىن

ىف أغراض البحث و فوائده ، ىف الفصل اخلامسمناهج البحث ، الرابعىف الفصل 

.ىف الفصل السابعأساس ترتيب الرسالة ، الفصل السادس

، و األفعال جمهولةبعلم الصرفيعىن مبوضوع التعريف ، الباب الثاىنأما و 

فصول متتابعة، فأوضحت يف كل فصل منها مخسةاىل الكاتبفقد أوصلت

،ىف الفصل الثاىنمبحث علىم الصرف،ىف الفصل االولمفهوم علم الصرف

هولة يف فصل ىف الفصل الثالثوامهية علم الصرف ، التعريف اقسام األفعال ا

هولة يف فصل اخلامس. الرابع، معاين األفعال ا
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اىل الكاتب، وأوصلالعامة عن سورة املائدةلنظرة باوالباب الثالث خيتص 

و،الفصل االولىفاملائدةيف كل فصل منها التعريف بسورة ، فأوضحثالثة فصول

ىف أسباب نزوهلاو،الثاىنىف الفصل فائدة معرفة أسباب النزول سورة املائدة

.الثالثالفصل 

هولةأما الباب الرابع،  وأوصل ،يف سورة املائدةخيتص بالبحث األفعال ا

التعريف آيات ىف سورة املائدة يف كل فصل منه، حيث حتدثفصلنيالكاتب اىل 

هولة  هولةألوزان األفعال اىف الفصل االول،الىت فيها األفعال ا املائدةيف سورة ا

.الثاينىف الفصل 

فصلني ة، وأوصل الكاتب إىل موضوع اخلامتوأما الباب اخلامس، يعىن 

، مث ىف الفصل االولفصل منهما اخلالصاتيف كل متتابعني، حيث قدم

.ىف الفصل الثاىنقرتحاتإلا
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املراجع

القرأن الكرمي 

بريوت، .، الطبعة األولاملعجم املفصل ىف علم الصرفاألمسر، األستاذ راجي، 

م.1993ه/1413لبنان: دار الكتب العلمية، 
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.الطبعة األوىلالنحو العصر دليل مبسوط لقواعد اللغة العربية، فياض، سليمان، 

م.1995ه/1416القاهرة: مركز األهرام للرتمجة والنشر مؤسسة األهرام، 

بريوت: دار .طبعة الثانية، القواعد النحو الوظيفي دراسة وتطبيقمعروف، نايف، 

م.1994ه/1414احملروسة للطباعة والنشر، بريوت 
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الباب الثانى

و األفعال المجهولةالتعريف بعلم الصرف

الفصل األول : مفهوم علم الصرف

وأضاف أمني . 1قال اجلرجاين يف معىن الصرف أنه يف اللغة الدفع والردّ 

على السيد أن املعاين اليت استعمل فيها الصرف جمردا أو مزيدا هي كما يأيت :

فيه وحيّسن: أن يزاد صرف احلديث

صرف عن الشيئ صرفا: رده عنه

الدهر نوائبه: الليل النهار صرفانصرفه 

صرف املال : إنفاقه

صرف األجري والصيب: ختلية سبيله

: الصوت ومنه صريف األقالمالصريف

جدة: خرمین للطب عة والشر والتوزیع، دون -(سقافورةكتاب التعریفیاتالشریف على بن محمد الجرجاني، 1
132السنة)، ص: 
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ه: أقوى فيه، واإلقواء عيب من عيوب القافيةأصرف شعرَ 

وجهتصريف الرياح : حتويلها من وجه إىل

تصريف اآليات : تبيينها

فتصرف : قلبته و تقلبصّرفته يف األمر تصريفا

واصطَرَف : تصّرف يف طلب الكسب

واستصرقُت اهللا املكارة : سألته أن يصر فها عّين 

وبعد أن يعرف علم الصرف صار الصرف امسا من العلوم العربية 

،تركيب الكالملكلمة قبل دخوهلا يفاملشهورة، وهو علم يبحث يف ا

والصرف يف االصطالح حتويل األصل الواحد من الكلمة إىل صيغ خمتلفة 

ألداء ضروب من املعاين املقصودة، كالثصغري، والتثنية، واجلمع، وأخذ 

هول، وغريها .2املشتقات، وبناء الفعل ا

لبنان : دار بريوت احملروسة للطباعة و النشر، - (الطبعة الثانية؛ بريوتقواعد النحو الوظفي دراسة و تطبيق معروف، 2
13م)، ص. 1994-هـ 1414
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و العلم الذي تعرف به  وعرف الدكتور عبده الراجحي بأن الصرف "ه

األبنية العربية، واحوال هذه األبنية اليت ليست إعرابا وال بناًء. كيفية صياغة 

عرف علي رضى الصرف بأن :"علم من علوم العربية يبحث عن بنية الكلمة 

ا و حتويلها إىل صورة خمتلفة دون عالقتها بغريها يف  من حيث تكونيها بذا

على الكالم. وأضاف الدكتور أمني علي السيد إىل أن علم الصرف يطلق

حتويل الكلمة وتغيريها. فالتحويل يكون بتحويل الكلمة إىل أبنية خمتلفة ألداء 

ضروب من املعاين، والتغيري يكون بتغيري الكلمة عن أصل وضعها لغرض آخر 

غري اختالف املعاين. وكّل من التحويل أو التغيري يكون بالنقص أو الزيادة.

ل إن الصرف يف كونه علما قو ستطيع الباحث أن تتبناء على ماتقدم، 

يتنأول الكلمات العربية قبل انتظامها يف الكالم أو قبل اتصاهلا قائما بذاته

بغريها من الكلمات و كيفيات حتويلها و تغيريها من صيغة إىل أخرى ملالئمة 

املعاين املقصودة، إما بالزيادة وإما با لزيادة و إما بالنقص.
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فالفصل الثاني : مبحث علم الصر 

ف يتناول حبيث قال علي رضى إن الصر ،الصرف علم من علوم العربية

ما يقبالن التحويل من هيئة إىل مباحث اإلسم املعرب والفعل املتصرف؛ أل

رد إىل التثنية واجلمع، والفعل الثالثي إىل املزيد، والفعل أخرى. كتحويل املف

كتحويل "مسلم" إىل "مسلمان املاضى إىل املضارع واألمر وما إىل ذلك. زذلك  

أو مسلَمْنيِ, ومسلمون أو مسلِمْنيَ" وحتويل "ذهب" إىل يذهُب أو أذهب".

زقال الدكتور نايف معرزف أن ميدان علم الصرف يتنأول نوعني من 

ككلمة واإلسم املعربأدخل،-يدخل-حنو دخلالكلمة، مها: لفعل املتصرف،

رغبنا يف الولِد.-نصرنا الولدَ -الولد يف : جاء الولدُ 

إىل مباحث علم الصرف فضال عن ذلك، لقد أشار أمني علي السيد

ا كما تشمل كيفية صياغة األبنية العربية  تشمل صيغ األفعال من حيث أوزا

من كل مايشمله االشتقاق عند الصرفني، وتشمل معرفة أحوال هذه األبنية مما 

وغريمها.أشري إليه يف الصريف كاحلذف والزيادة
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مكن وأضاف الشيخ مصطفى الغالييين أن موضوع علم الثرف االسم املت

فال يبحث عن األمساء املبنية، وال عن األفعال (أي املعرب) والفعل املتصرف.

اجلامدة، وال عن احلروف. وكذلك ما قال عبد الراجحي يف الصدد نفسه.

لصرف علم من علوم العربية، بناًء على األراءالسابقة يتضح لنا أن ا

خيتص يف مباحث باحلديث عن األمساء املتمكنة أو األمساء العربية، واألفعال 

املتصرفة؛ فال خيوض يف احلديث عن األمساء املبنية، وال عن األمساء اجلامدة، وال 

عن احلروف.

وعلى الرغم من سعة مباحث الصرف نظرا ملا تقدم، أن الباحث هنا، 

هذه الرسالة العلمية إمنا يبحث ىف األفعال املزيدة مع جعل سورة األنبياء أي يف

موضوعا للبحث. وسيأيت البحث يف ذلك عند حديثنا عن املوضوع املذكور يف 

الباب الرابع من الرسالة إن شاء اهللا.
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الفصل الثالث : أهمية علم الصرف

الصرف من أهم العلوم العربية، ألّن عليه املَعوَّل يف ضبط صيغ الكلم، 

ومعرفة تصغريها والنسبة إليها والعلم باجلموع القياسية والسماعية والشاّذة 

ومعرفة ما يعرتي الكلمات من إعالل أو إدغام أو إبدال، وغري ذلك من 

ملفي أخطاء خشية الوقوع األصول اليت جيب على كل أديب أو عامل أن يعرفها،

يقع فيها كثري من املتأدبني، الذين ال خّظ هلم من هذا العلم النافع اجلليل.

فا إلعالل كما عرفنا يكون باحلذف أو القلب أو اإلسكان؛ اخلذف كحذف 

الوأو من "يَِرُث" الذي أصله يـَْوِرُث، والقلب كقلب الوأو الفًا يف "قال" وأصله 

كإسكان "ميشْي" وأصله ميشُي.قـََوَل، واإلسكان  

واإلدغام كتشديد "مدَّ" وأصله َمَدَد، أو "ِجدا" وأصله ِجْدًدا". واإلبدال 

يف مبدأ األمر يشبه اإلعالل من حيث أن كال منهما تغيري يف املوضع إال أن 

اإلعالل خاّص حبرف العلة،  فيقلب أحدمها إآلخر. وأما اإلبدال فيكون يف 
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حيحة، جيعل أحدامها مكان اآلخر، ويف األحرف العليلة، جيعل احلرف الص

مكان حرف العلة حرفا صحيحا، حنو : دعاٌء، أصله ُدعأو، وبناٌء، أصله بناٌي.

ا امليزان  واحلق أن أمهية علم الصرف تتمثل يف القواعد اليت يعرف 

(مقياس) اعتمده الصرّيف. وامليزان الصرّيف عند الدكتور نايف معروف: "معيار 

ا من  علماء العربية لوزن الكلمات ومعرفة أصوهلا من زوائدها، وحركا

سكانتها".

وإضافًة إىل ذلك، ّخلص أمني علي السّيد مثانية أمور يستخدم امليزان 

ا. وهي كما يأيت: الصرّيف لبيا

الثاين: ضبط احلركات الثالث والتمييز بينها وبني السكون يفاألول و

املفردات؛

الربع: معرفة األصول والزوائد يف الصيغ املختلفة؛الثالث و

السادس: معرفة ما طرأ على حرفه الكلمة الواحدة من التقدمي اخلامس و

والتأخري، وهذان اللذان يعرب عنهما علماء الصرف بالقلب املكاّين؛
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الثامن: حذف حرف أو أكثر من الكلمة وعدم احلذف.السابع و

باإلضافة أىل أن امليزان الصرّيف يعني الدراسات النحوية يف أمور هذا 

أمهها:

هول؛)أ( بناء الفعل ا

التمييز بني املتعّدي والالزم؛)ب(

كيفية إسناد األفعال إىل الضمائر وما حيدث فيها من تغيري؛)ت(

معرفة التغيريات اليت حتدث عند توكيد الفعل بإحدى النونني؛)ث(

بأنواعه الثالثة؛كيفية التثنية واجلمع )ج(

النسب ومعاملة املنسوب معاملة الصفة املشبهة.)ح(

بناًء على تقّدم، ميكن للباحث القول بأن الصرف يلعب دورا أساسيا يف 

إجادة اللغة العربية، وهو مهّم جدا حيث تبدو وجوه األمهيات فيما سبق. إنه 

عربية األخرى.أم العلوم العربية؛ فيجب إتقانه قبل غريه من العلوم ال
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المجهولةأقسام األفعال التعريفالفصل الرابع :

هول ينقسم الفعل إىل القسمني : الفعل باعتبار فاعله إىل املعلوم و ا

األول : املبين للمعلوم و هو ما ذكر معه فعله، وهلذا يسمي املبين للفاعل، 

:فيجيئ فعله مسندا إليه، و من أمثلة الفعل املبين للمعلوم 

أ. خلق اهللا اإلنسان ىف أحسن تقومي.

ب. يبسط اهللا الرزق من يشاء و يقدر.

فاجلملة األوىل فعلها ماض و هو "خلق" وقد ذكر معه فعله "اهللا"

و اجلملة الثانية فعلها مضارع و هو "يبسط" وقد ذكر معه فعله "اهللا"

مقامة، و هلذا الثاين : املبين للمجهول و هو ما حذف معه فعله، و أقيم غريه 

يسمى املبين ملا مل يسم فاعله، و أحيانا يسمى املبين للمفعول، لكون املفعول به 

هو املسند إليه والذي يقوم مقام الفاعل بالدرجة األوىل بعد حذفه.
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التغيريات الىت تلحق املاضى عند بنائه للمجهول :-

الثالثى كما يف ضم أوله و كسر ما قبل آخره بورة  عاما ثالثيا أو غري.1

حنو : "خلق اإلنسان ضعيفا" حطم األعداء، و أطلق الدفع، صور 

اإلنسان يف أحسن صورة.

إذا كان املاضى مبدوءا بتاء زائدة، ضم أوله و ثانيه مع كسر ما قبل آخره  .2

كما يف حنو : تعّلم فن الرسن، تسلمت األمانة، تعدم البناء، متدد اجلديد 

ة.بالنار، تدحرجت الكر 

مزة وصل، ضم أوله و ثالثه مع كسر ما قبل .3 إذا كان املاضى مبدوءا 

آخره كما يف حنو : استخرج املعدن، استمد العون من اهللا، ايرتدت 

األمانة، انطلق يف الفضاء.

إذا كان املاضى ثالثيا معتل العني باأللف جاز ثالثة أوجه كسر أوله و . 4

أللف واوا، أو إلمشام وهو جميئ احلرف قلب األلف ياء أو ضم أوله قلب ا

األول حبركة بني الضم و الكسر و ميكن تقبيق ذلك على األفعال : قال، 



23

باع، حاك، فتقول فيها : قيل، بيع، حيك، بالكسر اخلالص و قلب 

األلف ياء، و (قول، بوع، حوك) بالضم اخلالص وقلباأللف واوا، و جيوز 

ر وهو ما يشمى اإلمشام و هذا ال جميئ احلرف األول بني الضم و الكس

يظهر كتابة و لكن يظهر نطقا.

إذا كان املاضى ثالثيامضعفا، جاز فيه أوجه الثالثة السابقة يف املعتل العني . 5

باأللف وإن كان اجلمهور قد أوجب يف فاء املضعف الثالثي الضم، و 

ّد، ميكن التضبيق على هذه األفعال : (رّد، شّد، عّد) تقول فيها (ر 

شّد،عّد) بالكسرة اخلالص، يف أوله و على هذا الوجه وردت القراءة يف 

قوله تعاىل : "هذه بضاعتنا ردت إلينا". و نقول (رّد، شّد،عّد) بالضم 

اخلالص و هو ما أجبه اجلمهور،و على هذا قوله تعاىل : "و ملا فتحوا 

لضم و متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم" أو حيرك األول حبركة بني ا

الكسر.

املضى على وزن "افتعل" أو "اتفعل" معتل العني أو مضعفا جاز إذا كان. 6

أيضا الوجوه الثالثة السابقة و ميكن التطبيق علي هذه األفعال (اختارن 
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اقاد، انصب) يقال فيها (اختري، انقيد، انصب) أو (اختور، انقود، 

انصب) او اإلمشام.

ند بنائه للمجهول :لتغيريات الىت تلحق املضارع ع-

يضم أوله و يفتح ما قبل آخره ولو تقديرا كما يف حنو : يبسط الرزق ملن 

يشاء، و يسرتد احلق الضائع، و تقطع يد السارق.

إذا كان ما قبل آخره املضارع مّدا وجب فيه قبله ألفا كما يف حنو : (يقال، 

ون)يباع، يصا،) و اصلها قبل البناء للمجهول (يقول، يبيع، يص

األفعال الىت وردت على صورة املبين للمجهول :

هناك أفعال جاءا على صيغة املبين للمجهول دائما و منها ما يلي :

عىن، زهى، فلج، حم، سل، جن، غّم، اغمى، غشى، شده، امتقع، ثلج، 

.3ت

32-29، ص. 2013الصرف، عالء الدین أنفرسةي فرس دكتورندس مكمل الدین، علم 3
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المجهولةاألفعال معانيالفصل الخامس : 

هول هو ما حذف معه فاعله، و أقيم غريه  كما نعلم أن الفعل ا

مقامة، وهلذا يسمي املبين ملا مل يسم فاعله، و أحيانا يسمي املبين للمفعول، 

لكون املفعول به هو املسند إليه والذي يقوم مقام الفاعل بالدرجة األويل بعد 

هولة هلا عدة املعاىن، هي : حذفه. و لذلك األفعال ا

إما للعلم به، فال حاجة إىل ذكره، ألنه معروف حنو : "و خلق اإلنسان -
ضعيفا"

و إما للجهل به، فال ميكنك تعينه، حنو : "سرق البيت"، إذا مل تعريف -
السارق.

ام، حنو : ركب احلصان، إذا عرفت الراغب - و إللرغبة يف إحفائه للإل
غري أنك مل ترد إظهاره.

: ضرب فالن، إذا عرفت الضارب غري أنك و إما للخوف عليه حنو-
خفت عليه، فلم تذكره.

و إما للخوف منه، حنو : سرق احلصان، إذا عرفت السارق فلم تذكره، -
خوفا منه، ألنه شرير مثال.
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و إما لشرفه، حنو : عمل عمال منكر، إذا عرفت العامل فلم تذكره، -
حفظا لشرفه.

"و إذا حييتم بتحية فحيوا و إما أنه ال يتعلق بذكره فائدة، حنو :-
بأحسن منها أوردوها" فذكر الذحيىي ال فائدة منه، و إمنا الغرض وجوب 

.4رد التحية لكل من يي

29، ص. 2013دكتورندس مكمل الدین، علم الصرف، عالء الدین أنفرسةي فرس 4
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الباب الثالث

النظرة العامة عن سورة المائدة

عن سورة املائدة، و من املعروف أن سورة أراد الكاتب أن يبّني عامة

املائدة إحدى من سور القرآن الكرمي الذي أنزل اهللا لنبينا و رسولنا حممد صّلى 

اهللا عليه وسّلم و فيها آيات متنوعة الشكل و الغرض إما من جهة النحو أو 

هولة يف سورة الصرف ، و يف هذه الرسالة خيّص الكاتب أن يبحث األفعال ا

ئدة.املا

المائدةسورة بالتعريف :الفصل األول

ا تنقذ تسّمى أيضا العود و املنقود، قال سورة املائدة  ابن الفارس : أل

و صاحبها من مالئكة العذاب و هي مدينة يف قول إبن عّباس و جماهد وقتادة،

ا مدنية إال قوله تعاىل : ( اليوم أكملت  قال أبو جعفر بن بشر و الشعيب: إ
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. و هذه السورة تتكون من مائة و عشرين آية و 1) فإنه نزلت مبكةلكم دينكم 

هي إحدى من سور القرآن الكرمي بعد سورة النساء.

و أسباب نزوهلا، أخرجت أبو عبيد عن حممد القرظي قال : "نزلت سورة 

صلى اهللا عليه و سلم، يف حجة الوداع فيما بني مكة و املائدة على رسول اهللا 

و هو على ناقة فاصدعت كتفها فنزل عنها رسول اهللا صّلى اهللا عليه و مدينة

سلم، و ذلك من شقل الوحي" و أخرج غري واحد عن عائشة رضي اهللا تعاىل 

ج امحد و الرتميذي عن ابن عمر عنها قالت : املائدة آخر سورة نزلت، و أخر 

آخر سورة نزلت أن آخر سورة املائدة و الفتح، و قد تقدم آنفا عن الرباء أن 

براءة، و لعلى كًال ذكرما عنده، وليس يف ذلك شيئ مرفوع  إىل النىب صّلى اهللا 

عليه و سلم، نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب و عطية بن قيش قال : 

تنزيال فأحّلوا املائدة من آخر القرآن"قل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :

و غري واف باملقصود ملكان " من " .حالهلا و حّرموا حرامها " و ه

إبن كثیر الكراشي الدمشقي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني (طبعة الرابع، 1
81المطبعة : دار الفكر، دون سنة) ص. دون 
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ذا اخلرب أنه مل ينسخ من هذه السورة شيئ، ممن صرح  و استدل قوم 

بعد النسخ عمر و ابن شرحبيل و احلسن رضى اهللا تعاىل عنهما، كما أخرج 

ذلك عنهما أبو داود، و أخرج عن الشعيب أنه مل ينسخ منها إال قول تعاىل : 

حتلوا شعائر اهللا و ال الشهر احلرام و ال اهلدي و ال (يا أيّها الذين آمنوا ال

: نسخ من هذه القالئد)، و أخرج ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنهما أنه قال

السورة آيتان آية القالعد. و قوله سبحانه : (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو 

أعرض عنهم) وادعى بعضهم أن فيها تسع آيات منسوخات، و سيأيت الكالم 

ذلك إن شاء اهللا تعلى.على 

ا مائة و عشرون عند كوفيني، و ثالث و عشرون عند  و عدة آيا

على -البصريني، و اثنان و عشرون عند غريهم، و وجه اعتالقها بسورة النساء

أن سورة النساء قد اشتملت على عدة -ما ذكره اجلالل السيوطي عليه الرمحة

و عقد الصداق و عقد احللف و عقود صرحيا و ضمنا، فالصريح عقود األكحة

عقد املعاهدة و األمان، و الضمين عقد الوصية و الوديعة و الكالة و العارية و 

إلجارة، و غري ذلك الداخل يف عموم قوله تعاىل : (إن اهللا يأمركم أن 
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تؤدوااألمانات إىل أهلها) فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة باألمرر بالوفاء 

الناس أوفوا بالعقود اليت فرغ من ذكرها يف السورة اأيهابالعقود فكأنه قيل : ي

اليت متت، و أن كان يف هذه السورة أيضا عقود، و وجه أيضا تقدمي النساء و 

تأخري املائدة بأن أول تلك (ياأيها الناس) و فيها اخلطاب بذلك يف مواضع و 

و فيها اخلطاب بذلك هو أشبه بتنزيل املكي، و أول هذه (ياأيها الذين آمنوا)

يف مواضع و هو أشبه خبطاب املدين، و تقدمي العام و شبه املكي أنسب.

مث إن هاتني السورتني يف التالزم و االحتاد نظري البقرة و آل عمران، 

فتانك احتادا يف تقرير األصول من الوحدانية و النبوة و حنو مها، و هاتان يف 

تقرير الفروع احلكمية.

: فائدة معرفة أسباب النزول سورة المائدةثانىالفصل ال

، كما يأيت :فائدة معرفة أسباب النزول سورة املائدة

بيان احلكمة اليت دعت إىل تشريع الكم من األحكام و إدراك مرعات .1

رمحة باألمة.الشرع للمصالع العامة يف عالج احلوادث 
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عندما برى أن ختصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب.2

العربة خبصوص السبب ال بعموم اللفظ.

إن كان لفظ ما نزل ما عاما ورد دليل علي ختصيص فمعرفة السبب .3

تقصري التخصيص على ماعدا صورته.

و معرفة سبب النزول خرب لفهم معاين القرآن و قشفي العموم اليت .4

تكتفي بعض اآليات يف تفسريها ما مل يعرف بسبب نزوهلا.

ما نزلت فيه اآليات حيت ال حتمل على غريه بواقع و يوضع سبب نزول .5

2النصوص و التحميل.

الفصل الثالث : أسباب نزولها

و أخرجت أبو عبيد عن حممد القرظي قال : "نزلت سورة املائدة على 

رسول اهللا ص.م. يف حجة الوداع فيما بني مكة و مدينة و هو على ناقة 

عنها رسول اهللا ص.م.، و ذلك من ثقل الوحي" و فاصدعات كتفها فنزل

. 81-79)، ص.1973مناع قطاع، مباحث في علوم القرآن (الطبعة الثالثة، بیروت : الشركة المتحدة المتوزیع،  2
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أخرج غري واحد عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت : املائدة آخر سورة 

و الفتح، و نزلت، و أخرج أمحد و الرتميذي عن ابن عمر أن آخر سورة املائدة 

قد تقدم آنفا عن الرباء أن آخر سورة نزلت براءة، و لعلى كيال ذكرما عنده، و 

يس يف ذلك شيء مرفوع إىل النيب ص.م.، نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن ل

حبيب و عطية بن قيش قال : قال رسول اهللا ص.م. : "املائدة من آخر القرآن 

تنزيال فأحّلوا حالهلا و حّرموا حرامها" و هو غري واف باملقصود ملكان "من".

ذا اخلرب على أنه مل ينسخ من هذه السورة شيئ، ممن  و استدل قوم 

و ابن شرحبيل و احلسن رضي اهللا تعاىل عنهما، كما صرح بعد النسخ عمر 

أخرج ذلك عنهما ابو داود،  و أخرج عن الشعيب أنه مل ينسخ منها إال قول 

حلرام و ال اهلدي و تعاىل : (يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا و ال الشهر ا

ال القالئد)، و أخرج ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أنه قال : نسخ من هذه 

السورة آيتان آية القالئد. و قوله سبحانه : ( فإن جؤوك فاحكم بينهم أو 

الكالم أعرض عنهم ) وادعى بعضهم أن فيها تسع آيات منسوخات، و سيأيت

على ذلك إن شاء اهللا تعاىل.
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ا مائة و عشرون عند كوفيني، و ثالث و عشرون عند و عدة آيا

على -البصريني، و اثنان و عشرون عند غريهم، و وجه اعتالقها بسورة النساء

أن سورة النساء قد اشتملت على عدة -ما ذكره اجلالل السيوطي عليه الرمحة

صداق و عقد احللف وعقود صرحيا و ضمنا، فالصريح عقود األكحة و عقد ال

عقد املعاهدة و األمان، و الضمين عقد الوصية و الوديعة و الوكالة و العارية و 

اإلجارة، و غري ذلك الداخل يف عموم قوله تعاىل : (إن اهللا يأمركم أن تؤدوا 

ىل أهلها) فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة باألمر بالوفاء بالعقد أألمانات إ

اليت فرغ من ذكرها يف السورة اليت متت، فكأنه قيل : يا أيها الناس أوفوا بالعقود

و أن كان يف هذه السورة أيضا عقود، و وجه أيضا تقدمي النساء و تأخري املائدة 

بأن أول تلك (يا أيها الناس) و فيها اخلطاب بذلك يف مواضع وهو أشبه بتنزيل 

املكي، و أول هذه (يا أيها الذين آمنوا) و فيها اخلطاب بذلك يف مواضع وهو 

أشبه خبطاب املدين، و تقدمي العام و شبه املكي أنسب.
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مث إن هاتني السورتني يف التالزم و االحتاد نظري البقرة و آل عمران، 

و النبوة و حنو مها، و هاتان يف فتانك احتدا يف تقرير األصول من الوحدانية

تقرير الفروع احلكمية.

ائدة اليت فيها األفعال أسباب نزول بعض اآليات القرآنية يف سورة املا.

هولة : ا

)3(املائدةُم َو حلَُْم اْخلِْنزِْيِر..قال اهللا تعاىل : ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُت َوالدَّ -

يا عن الصحابة من الطريق عبد اهللا بن جيلة بن حبان ابن  نزلت هذه اآلية 

اهللا عليه و سلم و حجر ابن ابيه عن جده حبان قال : كنا مع رسول اهللا صلى 

.3انا اوقد حتت قدر فيها حلم ميتة، فأنزل حترمي امليتة فأكفات القدرة

ُأِحلَّ َلُكْم الطَّيََّباُت قال اهللا تعاىل : َيْسأَُلْوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َهلُْم ُقْل -

)4..(املائدة

إما اآليات املذكورة فيها ارآء متعددة عن عن السبب نزوهلا، منها :

128- 127. ص. 1974أحمد مصطفي المراغي، تفسیر المراغي، دار الفكر، الجزء السادس سنة 3
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عن حممد بن كعب القرظي قال : ملا أمر النيب صلى اهللا عليه و و أخرج

سلم بقتل الكالب، قالوا : يا رسول اهللا ماذا حيل لنا من هذه األمة، 

فنزلت هذه اآلية.

 و أخرج من طريق الشعيب ان عدي بن حامت الطائي قال : ايت رجل إيل

يدر ما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأله عن صيد الكالب فلم

ن مما علمكم اهللا". 4يقول له حيت نزلت هذه اآلية "تعلمو

من هاتني الروايتني وضح لنا أن هذه اآلية نزلت جوابا من السؤال الذي 

سأله السائل عن شيء ماذا أحل اهللا.

41ئدةِيف اْلُكْفِر. املاقوله تعاىل : يَأَيـَُّها الرَُّسُل َال َحيْزُْنَك الَِّذْيَن ُيَسارُِعْونَ -

حدثّنا أبو بكر أمحد احلسن احلريي إمالٌء، قال: أخربنا أبو حممد حاجب بن أمحد 

الطوسي، قال: أبو جممد بن محاد األبيوردي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن 

األعمش، عن عبد اهللا بن مرّة، عن الرباء بن عازب، قال: مّر على النيب ص.م. 

م ؟ ) بيهودي حمّمما جملوًدا، فدعاهم فقال: ( هكذا جتدون حد الزاين يف كتا

قالوا: نعم، قال: فدعا رجال من علمائهم، فقال: (أنشدك اهللا الذي أنزل التوراة 

131نفس المراجع. : 4
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م؟) قال: ال، ولوال أنك نشدتين مل  على موسى، هكذا جتدون حد الزاين يف كتا

ذنا أخربك، جند حد الزاين يف كتابنا الرجم، ولكنه كثر يف أشرافنا، فكنا إذا أخ

الشريف و الوضيع؛ فا جتمعنا على التحميم و اجللد، مكان الرجم. فقال رسول 

اهللا ص.م.: (اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه)، فأمر به فرجم. فأنزل اهللا 

.5)5:41تعاىل: يَأَيـَُّها الرَُّسُل َال َحيْزُْنَك الَِّذْيَن ُيَسارُِعْوَن ِيف اْلُكْفِر  ( املائدة/

قول عز و جل : ُقْل يََأْهَل اْلِكَتاِب َهْل تـَْنِقُمْوَن ِمنَّآ ِإّآل َأْن َءاَمنَّا بِاِهللا َوَما -

َنا ِمْن قـَْبُل َوَأنَّ َأْكثـَرَكُ  )5:59ْم فَاِسُقْوَن ( املائدة/أُْنزَِل ِإلَيـْ

قال إبن عباس: أتى ىنفٌر من اليهود إىل رسول اهللا ص.م. فسألوه عمن يؤمن به 

َنا َوَمآ أُْنزَِل ِإَىل ِإبـْرَاِهَم َو ِإْمسَاِعْيَل من ا لرسل، فقال: أومن، بِاِهللا َوَما أُْنزَِل ِإلَيـْ

) إىل قوله (َو َحنُْن َلُه ُمْسِلُمْوَن )، فلما ذكر عيسى جحدوا 5:132( املائدة/

ال نبوته و قالوا و اهللا ما نعلم أهل الدين أقل حظًا يف الدنيا و اآلخرة منكم، و

ديًنا شًرا من دينكم فأنزل اهللا تعلى: : ُقْل يََأْهَل اْلِكَتاِب َهْل تـَْنِقُمْوَن ِمنَّآ ِإّآل أَْن 

343لمراجع، ص. نفس ا5
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َنا ِمْن قـَْبُل (املائدة/ ) إىل قوله: فَاِسُقْوَن 59:5َءاَمنَّا بِاِهللا َوَما أُْنزَِل ِإلَيـْ

6)59:5(املائدة/

).67: 5(املائدة/َل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ..َمآ أُْنزِ وقوله تعاىل: يَأَيـَُّها الرَُّسْوُل بـَلِّْغ -

ا ذرعا، و  قال احلسن: إن النيب ص.م. قال: (ملا بعثين اهللا تعاىل برسالته ضقُة 

عرفت أن من الناس من يكّذبين)، و كان رسول اهللا ص.م. يهاب قريشا 

مد بن على واليهود والنصارى، فأنزل اهللا تعلى هذه اآلية. أخربنا أبو سعيد حم

الصّفار، قال: أخربنا احلسن بن أمحد املخلدي، قال: حدثنا احلسن بن محاد 

الِسّجادة، قال: أخربنا على بن عباس، عن األعماش و أيب احلّجاب، عن 

عطية، عن أيب سعيد اخلدري، قال: نزلت هذه اآلية: يَأَيـَُّها الرَُّسْوُل بـَلِّْغ َمآ أُْنزَِل 

) يوم "غدير ُحّم" يف على بن أيب طالب رضي اهللا 67: 5ِإلَْيَك (املائدة/

7عنه.

351نفس المرجع، ص. 6
355نفس المراجع، ص. 7
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قال اهللا تعاىل : قل ياأهل الكتاب لستم على شيء حيت تقيموا التوراة و -

68اإلجنيل ... اآلية : 

هذه اآلية نزلت تنبيه تنبيه لدعوة النيب صلى اهللا عليه و سلم علي أهل الكتب 

م فعلوا مثل  ما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم و آمنوا بالكفر ولو زععموا أ

مثل اميان النيب صلى اهللا عليه و سلم.

و روي ابن جرير و ابن ايب حامت ابن ايب عباس قال : جاء رافع و سلم بن 

مشكم و مالك بن الضيف فقالوا : يا حممد، الست نزعم أنك علي ملة 

دثتم و حجدمت مبا فيها ابراهيم و دينه و نؤمن مبا عندنا قال بلي و لكنكم اح

و كنتم ما أمرمت أن تبينوه للناس قالوا فأنا نأخذ مبا يف أيدينا فانا على اهلدي و 

8احلق، فأنزل اهللا ياأهل الكتاب لستم على شيء ...

العالمة جالل الدین. محمد ابن احمد المحلي و الشیخ المتبخر جالل الدین عبد الرحمن ابن ابي بكر 
145السیوطي، المراجع السابق، ص.
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قال اهللا تعاىل : َوِإَذا مسَُِعوا َما أُْنزَِل ِإَىل الرَُّسْوِل تـََرى أضْعيُـنَـُهْم َتِفْيُض ِمَن -

83ِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن اَحلّق ... اآلية الدَّمْ 

فاآلية املذكورة نزلت على النحاشي و اصحابه الذين هم فاضت أعينهم بعد 

تالوة آيات اهللا. و الدليل الواردة اليت تدل على حدوث تلك احلادثة هي :

أخرج ابن ايب حامت عن سعيد بن املسيب و ايب بكر بن عبد الرمحن و عروة بن 

قالوا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر و بن أمية الضمري و  الزبري

كتب معه كتابا إىل النجاشي فقدم إيل النجاشي فقرأ كتاب رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم مث دعا جعفر بن ايب طالب و املهاجرين معه و ارسل إيل الرهبان و 

ة مرمي، فآمنوا بالقرآن و القسيسني مث امر جعفر ابن ايب طالب فقرأ عليهم سور 

م مودة إيل  فاضت أعينهم من الدمع فهم الذين أنزل اهللا فيهم "و لتجدن أقر

.9قوله فاكتبنا مع الشاهدين"

146- 145. ص. 1974أحمد مصطفي المراغي، تفسیر المراغي، دار الفكر، الجزء السادس سنة 9
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قال اهللا تعاىل : يَاأيـَُّها الَِّذْيَن آمُنوا َال َتْسأَلُوا َعْن َأْشَياء ِإْن تـُْبَد َلُكْم -

101اآلية : ...َتُسؤُْكمْ 

نزلت يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم الذين وجهوا أسئلة كثرية هذه اآلية 

إيل النيب بعد أن خطب أمامهم، ينهي اهللا عن ذلك بواسطة الوحي.

روي مسلم عن ايب هريرة قال : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : 

ل اهللا. ايها الناس قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا. فقال رجل أكل عام يارسو 

فسكت حيت قاهلا ثالثا. فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لو قلت نعم 

لوجبت و لو وجبت ملا استطعتم، مث قال : ذروين ما تركتم فنزلت اآلية و قيل 

ملا نزلت "و اهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال" قالوا : أكل علم 

10ت فخطب الرسول الناس فسأل السائل.يارسول اهللا ؟ وال تعارض فاآلية نزل

الدكتر، محمد عبد النعم الجمال، التفسیر الفرید للقرآن المجید، المجلد الثاني ( مصر : دار الكتب 10
786-785ص. الجدید، دون سنة)
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و قد ختمت املائدة يف صفة القدرة كما افتتحت النساء بذلك، 

وافتتحت النساء ببدء اخللق، و ختمت املائدة باملنتهى من البعث و اجلزاء، 

ما سورة واحدة اشتملت على األحكام من املبدأ إىل املنتهى، وهلذه  فكأ

و الزهراوين كما ال خيفى على املتأمل.السورة أيضا اعتالق بالفاحتة
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الباب الرابع

المائدةفي سورة المجهولةاألفعال تحليل الصرفية عنال

التعريف آيات فى سورة المائدة التى فيها األفعال المجهولة :الفصل االول

فى سورة المائدة التى فيها األفعال المجهولةأ. اآلية

األفعال يف هذا الفصل أراد الكاتب أن يذكر آيات ىف سورة املائدة فيها 

هولة، و الكاتب قد حبث يف سورة املائدة و وجد الكاتب سبعة و ثالثون  ا

هولة ىف هذه السورة. فمن اآليات من سورة املائدة اليت فيها األفعال  األفعال ا

هولة اليت حتتها اخلط منها مايلي : ا
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المائدةفي سورة المجهولةوزان األفعال األالفصل الثانى

يف هذا البحث أراد الكاتب أن كما كتب يف أساس ترتيب الرسالة، أن 

هولةاألوزانيذكر اليت يوجد يف سورة املائدة. كما نعلم أن تعريف األفعال ا

هولة أمر مهم لتفهيم معانيها و قصدها فبذلك الكاتب سيبني  األوزان ألفعال ا

كما يليه :

نوع الفعلتركيب الفعلالوزناألفعال المجهولةاألية
مضارعجمردثالثييـُْفَعلُ يـُتـَْلى1

3
ُحرَِّمتْ 
أُِهلَّ 
ُذِبحَ 

اْضطُرَّ 

فـُعِّلَ 
أُْفِعلَّ 
فُِعلَ 
ِإفْـُعلَّ 

ثالثي مزيد حبرف
ثالثي مزيد حبرف

ثالثي جمرد
ثالثي مزيد حبرفني

ماض
ماض
ماض
ماض

ُأِحلَّ 4
ُأِحلَّ 

أُْفِعلَ 
أُْفِعلَ 

ثالثي مزيد حبرف
ثالثي مزيد حبرف

ماض
ماض

ماضثالثي مزيد حبرفأُْفِعلَ ُأِحلَّ 5
ماضثالثي مزيد حبرففـُعِّلَ ذُكُِّروا14

ماضثالثي مزيد حبرفنيتـُُفعِّلَ فـَتُـُقبِّلَ 27



51

مضارعثالثي مزيد حبرفنييـُتَـَفعَّلُ يـُتَـَقبَّلْ 
يـَُقتـَُّلْوا33

ُيَصلَّبـُْوا
تـَُقطَّعَ 
َفْوا يـُنـْ

يـَُفعَّلُ 
يـَُفعَّلُ 
تـَُفعَّلُ 
يـُْفَعلُ 

ثالثي مزيد حبرف
ثالثي مزيد حبرف

حبرفثالثي مزيد 
ثالثي مزيد حبرف

مضارع
مضارع
مضارع
مضارع

ماضثالثي مزيد حبرفتـُُفعِّلَ تـُُقبِّلَ 36

أُْوتِْيُتمْ 41
تـُْؤتـَْوهُ 

يـُْفَعلُ 
يـُْفَعلُ 

ثالثي جمرد
ثالثي جمرد

مضارع
مضارع

ثالثي مزيد ُأْستُـْفِعلَ اْسُتْحِفظُوا44
بثالثة أحرف

ماض

أُْنزِلَ 59
أُْنزِلَ 

أْفِعلَ 
أْفِعلَ 

ثالثي مزيد حبرف
ثالثي مزيد حبرف

ماض
ماض

ُغلَّتْ 64
لُِعنُـْوا
أُْنزِلَ 

فُِعلَ 
فُِعلَ 
أُْفِعلَ 

ثالثي مزيد حبرف
ثالثي جمرد

ثالثي مزيد حبرف

ماض
ماض
ماض

ماضثالثي مزيد حبرفأُْفِعلَ أُْنزِلَ 66

ماضثالثي مزيد حبرفأُْفِعلَ أُْنزِلَ 67
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ماضثالثي جمردفُِعلَ لُِعنَ 79

ماضثالثي مزيد حبرفأُْفِعلَ أُْنزِلَ 81

ماضثالثي مزيد حبرفأُْفِعلَ أُْنزِلَ 83

ُأِحلَّ 96
ُحرِّمَ 

أُْفِعلَ 
فـُعِّلَ 

ثالثي جمرد
ثالثي مزيد حبرف

ماض
ماض

يـُنَـزَّلُ 101
تـُْبدَ 

يـَُفعَّلُ 
يـُْفَعلُ 

ثالثي مزيد حبرفني
ثالثي مزيد حبرف

مضارع
مضارع

ماضثالثي جمردفُِعلَ ُعِثرَ 107

مضارعثالثي جمرديـُْفَعلُ تـَُردَّ 108
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الباب الخامس

الخاتمة

: الخالصات الفصل األول

هولة أجرينا البحث عن سورة املائدة مبا حتتوي عليه من األفعال ابعد أن

حبثا موجزا، ففي هذا الصدد وصلنا إىل اخلالصة باستخراج عّدة نتائج من ذلك 

:البحث، وهي

الفعل يف اللغة "العمل"، ىف االصطالح،                                       الفعل،األفعال  : مجع.1

الكلمة اليت تدّل على حدث وزمن مقرتن به

املبىن للمجهول وهو ماحذف معه فاعله، وأقيم غريه مقامة، :هولةا

وهلذا يسمى املبىن ملا مل يسم فاعله، وأحيانا يسمى املبىن للمفعول، لكون 

ملفعول به هو املسند إليه والذى يقوم مقام الفاعل بالدرجة األوىل بعد ا

حذفه.
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هولة .2 تتكون من أربعة و     توجد يف هذه السورة سبعة و ثالثون األفعال ا

رد و  عشرين فعل املاض و ثالثة عشر فعل املضارع، و بعضهم من ثالثي ا

ثالثي املزيد حبرف و حبرفني.

هولة يعىن : و اآليات اليت ، 27، 14، 5، 4، 3، 1توجد األفعال ا

33 ،39 ،41 ،44،59،81،83 ،78 ،97 ،98،99 ،101 ،

107 ،108.

هولةوزان األفعال األ.5 ، ِعلَ ، أُْفِعلَّ، فُ فـُعِّلَ ، يـُْفَعلُ هي : املائدةيف سورة ا
.ُأْستُـْفِعلَ ، تـَُفعَّلُ ، يـَُفعَّلُ ، تَـَفعَّلُ ، يُـ تـُُفعِّلَ ، أُْفِعَل، ِإفْـُعلَّ 
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الفصل الثاني : اإلقتراحات

هولة يف سورة املائدةوبعد قيامنا بالبحث عن  ، ففى هذا الفصل األفعال ا

قدم اإلقرتاحات اآلتية :ي

ىف كتابة هذه الرسالة حمدودة ومل تكن كافية. هالىت طالعالصرفيةأن املراجع 
الصرفيةولذلك نرجو من مدير اجلامعة ومجيع املسؤولني باجلامعة أن يزيدوا الكتب 

يف املكتبة ألننا نشعر بنقصان  الكتب الىت تساعدنا على إعداد البحث.

على الطالب والطالبات الذين يتعلمون العلوم األدبية يف جامعة عالء الدين 

وفهمها.الصرفيةاإلسالمية احلكومية أن جيتهدوا يف دراسة العلوم ا

إىل زمالء الطالب والطالبات أن يشرتكوا ىف كل األعمال يرجو الباحث

املناسبة باللغة العربية حىت يفهموا دراسة هامة تتصل بدراسات ىف كلية اآلداب 

ا. والعلوم الثقافية خصوصا يف قسم اللغة العربية وآدا
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بعد تقدمي اإلقرتاحات ىف هذا الفصل ندعو اهللا أن يوفقنا إىل ما فيه رضاه 

ويهدينا سواء السبيل ويهدينا الصدق ىف القول واإلخالص ىف العمل. وأن تنتفع به 

معرفة طيبة.       الصرفيةالنفوس حىت أمكننا أن نعرف العلوم ا

بعهم بإحسان إلى يوم وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن ت

الدين

والحمد هللا رّب العالمين
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المراجع

بريوت، لبنان: دار .، الطبعة األولاملعجم املفصل ىف علم الصرفاألمسر، راجي، 

م.1993ه/1413الكتب العلمية، 

العربية، حممد بن سعود ، اململكة العربية السعودية، معهد تعليم اللغة اإلسالمية، 

" املستوى الثالث، مبملكة عربية الصرفسلسلة تعليم اللغة العربية، "

م1993–ه 141سنة سعودية،

جدة: خرمني -(سقافورةكتاب التعريفيات، الشريف على،بن حممدا، جلرجاينا

.لشر والتوزيع، دون السنة)للطب عة وا

دة: احلرمني للطباعة و النشر ج-سنقافورة،كتاب التعريفاتابن حممد, ، اجلرجاين

.و التوزيع

يدالدكرت، ، ،حممد عبد النعم، اجلمال لد الثاين ( مصر التفسري الفريد للقرآن ا ، ا

: دار الكتب اجلديد، دون سنة)
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الطبعة ، اجلزء الرابع،الّنهج الواضح ىف قواعد اللغة العربية، مجاعة من األساتذة

. صيد و بريوت: املكتبة العصرية،السابعة

األساسية ىفالقواعد ،عطاحممد شفيق،الشناوىحممد،يوسف، احلمادى

،القاهرة: اهليئة العامة لشؤن املطابع األمريية،و الصرف

.م1994/ه1415

حممد ابن امحد احمللي و الشيخ املتبخر جالل الدين عبد الرمحن ابن .جالل، الدين

1980، سنة املراجع السابقايب بكر السيوطي، 

القرآن العظيم و السبع املثاينروح املعاين يف تفسري ، إبن كثري،الكراشي، الدمشقي

(طبعة الرابع، دون املطبعة : دار الفكر، دون سنة)

،الطبعة األوىل، معجم القواعد العربية يف النحو و التصريف، الغىنعبد، الدقر

م.1986/ه1306،بريوت: دار القلم-دمشق

م1986، مبعهد دار السالم، نغنجوك، سنة األمثلة التصرفيةالصنهاج، 

2005، مبعهد دار السالم، نغنجوك، سنة منت اآلجروميةالصنهاج، 
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.الطبعة األوىلالنحو العصر دليل مبسوط لقواعد اللغة العربية، فياض، سليمان، 

م.1995ه/1416القاهرة: مركز األهرام للرتمجة والنشر مؤسسة األهرام، 

(الطبعة الثالثة، بريوت : الشركة مباحث يف علوم القرآن،مناعقطاع،

.)1973تحدة املتوزيع، امل

بريوت: دار .، الطبعة الثانيةقواعد النحو الوظيفي دراسة وتطبيقمعروف، نايف، 

م1994ه/1414احملروسة للطباعة والنشر، بريوت

، مبكسر، سنةفرسيت، عالء الدين أنفرسعلم الصرف، دكتورندس ،ينمكمل الد

م2013

أستاذ الشرعية اإلسالمية واللغة العربية، بكية دار العلوم سابقا،،مصطفي، املراغي

1974، دار الفكر، اجلزء السادس سنة تفسري املراغي

، الطبعة التاسعة.بدمشق، دار احلكمة، ملخص قواعد اللغة العربيةنعمة فؤاد، 

787ص.ب 

http://okba-abdellali.mam9.com/t168-topic( diakses pada 12 مایو 2014.
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ترجمة المصنف

"كينداري" عاصمة. ولد يف مرحباهو

من نوفمرب11التاريخ يفاجلنويب الشرقيسوالويسي

"كينداري "م.  وأصل والدها 1991سنة 

تعلم ميكاسر.. هو يقيم الشرقيسوالويسي اجلنويب

مبعهد دار يف كلية املعلمني اإلسالميةمث التحقكندارية بىف املدرسة اإلبتدائي

وبعد أن امت دراسة . السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة، بفنورغ اندونيسيا

ه1431الدين االسالمية احلكومية سنة دخلت جامعة عالءفيها

انشائيةلعلوم اإلاداب و بكلية اال،م2010\ . بقسم اللغة العربية وادا
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