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 باب الثالثال

 حتليل البياانت ومناقشتها

األفعال الثالثية اللمحة وحتليل اآلايت اليت تتضمن  ةقّدم الباحثتويف هذا الباب س
 .يف سورة البقرة  من القرآن الكرمي املزيدة ومعانيها

 سورة البقرة عناللمحة  .أ 

قبيل وقاة الرسول هللا سورة البقرة هي سورة مدنية، نزلت يف مدد شّّت: من أول اهلجرة إىل 
صلى هللا عليه وسّلم، وهي مئتان وست، أو سبع ومثانون آية، وستة آالف، ومئة وإحدى 

 1وعشرون كلمة، ومخسة وعشرون ألف حرف، ومخمسمئة حرف.

مجيعها مدينة خبالف، وهي من أوائل ما نزل، وآايهتامائتان ومثانون وسبع سورة البقرة 
ر القرآن على اإلطالق، وهي من سور املدينة اليت تعين جبانب آايت، وسورة البقرة أطول سو 

التشريع، شأهنا كشأن سائر السور املدينة، اليت تعاجل النظم والقوانني التشريعية، اليت حيتاج إليها 
اشتملت هذه السورة الكرمية على معظم األحكام التشريع :  املسلمون يف حياهتم اإلجتماعية.

ت، واملعامالت، واألخالق، ويف أمور الزواج، والطالق، والعدة، وغريها من يف العقائد، والعبادا
 2األحكام الشرعية.

يف سورة البقرة مع  األفعال الثالثية املزيدة ومعانيهااآلايت اليت تتضمن الكلمة   .ب 
 حتليلها.

                                                           
 29م(، ص:  2009، )دمشق: دار ابن كثري، تفسري القرأن الكرمي حممد علي طه الدرة، 1
لبنان: در الكتب العلمية، بغري  -، اجلزء األول، )بريوتصفوة التفاسري لقرآن الكرميالشيخ حممد على الصابوين، 22

 29سنة( ص. 



 
 

22 
 

بناء علي ، أوزان األفعال يف علم الصرف متنّوعة، ولكل وزن له معاين كثرية ،كما عرفنا
جلمع هذه البياانت بتحديد اآلايت القرآنية اليت تتضمن  ةالباحث تسلكف ،اإلطار النظري

. الصرفيةيف سورة البقرة من القرآن الكرمي بقواعد  األفعال الثالثية املزيدة ومعانيهاالكلمة 
يف سورة البقرة  حبرفني وثالثة أحرف  األفعال املزيدة حبرفني وثالثة أحرف املصاغة علىواآلايت 
    : كما يلي

         15ية اآل (1

            

أصله استهزأ  مرفوع لتجرده عن الناصب أو اجلازمهو فعل مضارع  َيْستَ ْهزِئ  كلمة 
على بناء  ل  عِ فْ ي َ  لَ عَ على وزن ف َ  ئ  زَ هْ ي َ  أَ زَ يستهزئ على وزن استفعل يستفعل وجمرده هَ 

 يهزئ هبم.هللا ، ومعناه معىن فعل اجملرد اي الصحيح
 

 16ية اآل (2

                               

  

على األلف املخذوفة اللتقاء فعل ماض مبين على الضم املقدرة هو  وارَ ت َ اشْ كلمة  
أصله اشرتي يشرتي على وزن افتعل يفتعل وجمرده شرى  وحرك ابلضم للمناسبة الساكنني

 أو اخذوا مثناالداللة على االختيار،  يشري على وزن فعل يفعل وبناءه بناء الناقص ومعناه
 اي ابتاع الضاللة ابهلدى.بشيئ آخر 

 17ية اآل (3
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مسترت فيه جوازا وفاعله ضمري هو فعل ماض مبين على الفتح  اْستَ ْوَقدَ كلمة 
وزن  على د  قِ يَ  دَ وجمرده وقَ . أصله استوقد يستوقد على وزن اسفعل يستفعل تقديره هو

مثلهم كمثل ومعناه ملطاوعة أفعل أن استوقد مبعىن أوقد اي بناء املثال  على ل  عِ فْ ي َ  لَ عَ ف َ 
 الذي أوقد انرا.

 26ية اآل (4

                      

                         

                           

على السكون ألنه فعل املضارع هو فعل مضارع مرفوع مقدرة   ِيْ حْ تَ سْ يَ كلمة 
. أصله استحي يستحي على وزن املعتّل األخري وفاعله ضمري مستتري فيه جوازا تقديره هو

ومعناه مبعىن  وبناءه بناء الناقص ل  عَ فْ ي َ  لَ عِ على وزن فَ  َي حيَْ  يَ يِ وجمرده حَ  استفعل يستفعل
 3مبعىن خيشي. قال الطربي يستحييأي   فعل اجملرد

 29ية اآل (5

                                                           
، )القاهرة : مكتبة ابن تيمية(، ص الثاينجزء  تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل القرأنحممد بن جرير الطربي،  3

401 
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هو فعل ماض مبين على الفتح وفاعله ضمري مستتري فيه جوازا  ىوَ ت َ اسْ كلمة 
وزن  على يْ وِ سْ ى يَ وَ على وزن افتعل يفتعل وجمرده سَ تقديرة هو. أصله استوى يستوى 

 وقال الطربي الختاذ فاعله اي استوى اىل السماءومعناه بناء اللفيف  على ل  عِ فْ ي َ  لَ عَ ف َ 
 4فسّوىهّن سبع مسوت. العلو واالرتفاع استوى

 24ية اآل (6

                     

         

هو فعل ماض مبين على الفتح وفاعله ضمري مستتري فيه جوازا  َواْسَتْكبَ رَ كلمة 
على وزن  ر  ب   كْ يَ  رَ ب   تقديره هو. أصله استكرب يستكرب على وزن استفعل يستفعل وجمرده كَ 

  تفّعل اي أىب وتكرّب وكان من الكافرين.ومعناه ملطاوعة  ل على بناء الصحيح ل يفع  فع  

 37ية اآل (7

                       

هو فعل ماض مبين على الفتح املقدرة على السكون ألنه فعل  فَ تَ َلقَّىكلمة 
ل وزن فعِ على ى قَ لْ ي َ  ىَ قِ املعتّل األخري. أصله تلّقى يتلّقى على وزن تفّعل يتفّعل وجمرده لَ 

 ومعناه الختاذ املفعول اي تلّقى آدم كلمات من ربه.بناء الناقص ل على يفعَ 

                                                           
 .431ص.   املرجع نفسه، 4
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 41ية اآل (8

                      

              

وواو اجلماعة ضمري ابرز متصل  مبين على السكونهني هو فعل  َتْشتَ ر ْواال كلمة 
مبين على السكون يف حمل رفع فاعله. أصله اشرتى يشرتي على وزن افتعل يفتعل وجمرده 

ومعناه ملطاوعة تفاعل اي ال تشرتوا  وبناءه بناء الناقص لل يفعِ على وزن فعَ  شرى يشري
 الدنيا ابألخرة.

 45ية اآل (9

                             

ن  ْوا كلمة  فعل أمر مبين على السكون وفاعله ضمري مسترت فيه وجواب هو َواْسَتِعي ْ
على وزن  تقديره انتم. أصله استعان يستعني على وزن استفعل يستفعل وجمرده عان يعون

 ومعناه للطلب، واستعينوا اي اطلبوا العون. وبناءه بناء األجوف لل يفع  فعَ 

 

 49ية اآل  (11
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هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة. وواو  َيْسَتْحي  ْونَ كلمة  
رفع فاعله. أصله استحي يستحي اجلمع ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل 

 وبناءه بناء الناقص على وزن فعل يفعل  وزن استفعل يستفعل وجمرده حي حيي على
 .ءاأحي أي الرتك اي يرتكون فعل اجملّرد ومعناه

 51ية اآل (11

                   

   

إلتصاله بضمري رفع متحرك والتاء هو فعل ماض مبين على السكون  اختََّْذت   كلمة  
أصله  ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعله وامليم عالمة مجع الذكور  

وبناءه بناء املثال ل ع  فل يعلى وزن فعَ اخّتذ يّتخذ على وزن افتعل يفتعل وجمرده اخذ أيخذ 
 5اخّتذت العجل اله.ومعناه الختاذ اي 

 61ية اآل (12

                 

                         

                    

لسكون ألنه فعل هو فعل ماض مبين على الفتح املقدرة على ا اْسَتْسقىكلمة 
وجمرده سقى يسقي أصله استسقى يستسقي على وزن استفعل يستفعل املعتّل األخري. 

                                                           
 ص. ، )القاهرة : مكتبة ابن تيمية(، تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل القرأن جزء األولحممد بن جرير الطربي،  5

63. 
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ومعناه للطلب اي طلب السقيا اي إنزال الغيث  وبناءه بناء الناقص لعلى وزن فعل يفعِ 
 .على البالد 

هو فعل ماض مبين على الفتح لعدم اتصاله بضمري رفع متحرك  تْ رَ جَ فَ ان ْ فَ كلمة 
 ىعل ر  ج  فْ ي َ  رَ جَ وجمرده فَ  انفعل ينفعلأو اجلماعة أو غريها. أصله انفجر ينفجر على وزن 

 فّعل اي فّجر فانفجرت.ملطاوعة  ومعناهصحيح وبناءه بناء ال لل يفع  وزن فعَ 

 

 61ية اآل (13

                          

                           

                        

                         

                        

           

هو فعل مضارع صحيح مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون  نَ وْ ل  دِ بْ ت َ سْ تَ اَ كلمة قال 
 لَ دَ ألنه من أفعال اخلمسة. أصله استبدل يستبدل على وزن استفعل يستفعل وجمرده بَ 

 الطلب اي استبدلوا الذي هو أدىن ابلذي هو خري. ل ومعناهل يفع  على وزن فعَ  ل  د  بْ ي َ 

 64اآلية  (14
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إلتصاله بضمري رفع متحرك هو فعل ماض مبين على السكون  مْ ت  ي ْ لَّ وَ ت َ كلمة 
 والتاء ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعله وامليم عالمة مجع الذكور 

على وزن فعل يفعل على بناء  وىل يليتفّعل يتفّعل وجمرده أصله توىّل يتوىّل على وزن 
 ناك امتثاال لألمر مثّ إعراضا عنه.هالتجنب : أبن  امللتوي ومعناه

 65 يةاآل (15

                     

مبين على الضم املقدرة على الياء احملذوفة أصله هو فعل ماض  اوْ دَ تَ اعْ كلمة 
اعتديوا، وواو اجلماعة ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعله. أصله 

ل وبناءه ل يفع  على وزن فعَ  ويعد ااعتدى يعتدي على وزن افتعل يفتعل وجمرده عد
 6.قيامهم بصيد السمك وقد هنوا عنه للتصرف أي  بناء الناقص ومعناه

 67 يةاآل (16

                          

                    

هو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف اخره  انَ ذ  خِ تَّ ت َ اَ كلمة   
وفاعله ضمري مسترت فيه تقديره انَت أصله اخّتذ يّتخذ على وزن افتعل يفتعل وجمرده 

                                                           
  ، )التطبيق رستيك مسلم( غري متصل على اإلنرتنيت.املختصر يف التفسريصاحل بن عبد هللا بن محيد،  6
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الختاذ اي يظّن بين إسرائيل  بناء املثال ومعناه وزن فَعل يفع ل وبناءه أخذ أيخذ على
   أّن موسى جيعلهم هزوا.

 71 اآلية (17

                                

      

ضمري رفع متحرك أو هو فعل ماض مبين على الفتح لعدم اتصاله ب كلمة 

اجلماعة أو غريها وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هي. أصله تشابه يتشابه على 
  ومعناه على بناء الصحيح به على وزن فعل يفعلشْ يَ  هَ بِ وزن تفاعل يتفاعل وجمرده شَ 

 7.تشابه الشيئان ماثل كل منهما اآلخر حّت التبساالتكلف اي 

 74 اآلية (18

                    

                               

                      

وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف اخره ألنه فعل هو فعل مضارع مرفوع  ر  جَّ فَ ت َ ي َ كلمة 
املضارع الصحيح األخري. أصله تفّجر يتفّجر على وزن تفّعل يتفّعل وجمرده فجر يفجر 

 8مطاوعة انفجر اي تدّفق بقوة . على وزن فعل يفعل ومعناه

 81 اآلية (19
                                                           

 .املرجع نفسه 7
 رستيك مسلم( غري متصل على اإلنرتنيت.، )التطبيق املعجم الغين، عبد الغاين 8
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إلتصاله بضمري رفع متحرك  هو فعل ماض مبين على السكون  َاختََّْذت ْ كلمة 
والتاء  ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعله وامليم عالمة مجع الذكور. 
أصله اخّتذ يّتخذ على وزن افتعل يفتعل وجمرده اخذ أيخذ على وزن فعل يغعل وبناءه 

 9الختاذ أي موثقا من هللا بذلك.  بناء املثال ومعناه

 83 اآلية (21

                           

                       

                    

هو فعل ماض مبين على السكون إلتصاله بضمري رفع متحرك  مْ ت  ي ْ لَّ وَ ت َ كلمة 
والتاء ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعله وامليم عالمة مجع الذكور  

على وزن فعل يفعل على بناء  وىل يليأصله توىّل يتوىّل على وزن تفّعل يتفّعل وجمرده 
 التجنب اي انصرف وأعرض عن أمر ربه. امللتوي ومعناه

 

 

 

                                                           
 .279، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  9
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 86 اآلية (21

                          

       

مبين على الضم املقدرة على األلف املخذوفة فعل ماض هو  اْشتَ َرو اكلمة 
يشرتي على وزن افتعل يفتعل وجمرده شرى يشري  يأصله اشرت  اللتقاء الساكنني

الدالله على االختيار أي استبدلوا  على وزن فعل يفعل وبناءه بناء الناقص ومعناه
 احلياة الدنيا ابآلخرة.

 87 اآلية (22

                     

                           

                    

هو فعل ماض مبين على السكون إلتصاله بضمري رفع اْسَتْكبَ ْرت ْ كلمة 
متحرك والتاء ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعله وامليم عالمة مجع 
الذكور. أصله استكرب يستكرب على وزن استفعل يستفعل وجمرده كرب يكرب على وزن 

أي كلما جاءهم رسول  ول صاروا تكرباالتح فعل يفعل على بناء الصحيح  ومعناه
بعضا منهم كعيسى وقتلوا بعض ، وكّذبوا بغري الذي هتواه نفوسهم استكربوا عليهم

 10الرسل كزكراي و حيي.

 89 اآلية (23
                                                           

 .323، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  10
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هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال  َيْستَ ْفِتح ْونَ كلمة 
اخلمسة. وواو اجلمع ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعله. أصله 

وجمرده فتح يفتح على وزن فعل يفعل استفتح يستفتح على وزن استفعل يستفعل 
 الطلب أي يطلبون الفتح. على بناء الصحيح ومعناه

 

 

 91 اآلية (24

                    

                            

   

على الضم املقدرة على الياء احملذوفة أصله هو فعل ماض مبين  اْشتَ َرْواكلمة 
أصله  اشرتيوا وواو اجلماعة ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعله.

اشرتى يشرتي على وزن افتعل يفتعل وجمرده شرى يشري على وزن فعل يفعل وبناءه بناء 
 ملطاوعة فعل أي شروا احلّق ابلباطل.  الناقص ومعناه

 92 اآلية (25
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هو فعل ماض مبين على السكون إلتصاله بضمري رفع متحرك  والتاء   اختََّْذت   كلمة 
الذكور. أصله ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعله وامليم عالمة مجع 

اخّتذ يّتخذ على وزن افتعل يفتعل وجمرده اخذ أيخذ على وزن فعل يغعل وبناءه بناء املثال 
 11الختاذ اي اخّتذت العجل اله. ومعناه

 94 اآلية (26

                   

               

هو فعل األمر مبين على السكون حرك ابالضم اللتقاء  فَ َتَمن َّو اكلمة 
الساكنني، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره أنت. أصله متّنىن يتمىّن على وزن 

   وبناءه بناء الناقص ومعناه ل  ع  فْ ي َ  لَ عَ على وزن ف َ  وْ ن    ميَْ ىَن مَ تفّعل يتفّعل وجمرده 
الطلب أي اطلبوا املوت لتنالوا املنزلة بسرعة، وتسرتحيوا من أعباء الدنيا ومهومها، إن  

 12كنتم صادقني.

 95 اآلية (27

                       

                                                           
 .354، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  11
 املرجع السابق.، صاحل بن عبد هللا بن محيد 12
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هو فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه  مبَا َقدََّمْت أَْيِدْيِهمْ  يَ َتَمن َّْوه  كلمة 
حذف النون ألنّه من األفعال اخلمسة، والواو ضمري ابرز متصل مبين على السكون 
يف حمل رفع فاعله. أصله متّنىن يتمىّن على وزن تفّعل يتفّعل وجمرده مىن مينو على وزن 

دعوا إليه إىل ما التجنب امتناعهم عن اإلجابة  فعل يفعل وبناءه بناء الناقص ومعناه
 13من متىّن املوت.

 112 اآلية (28

                        

                          

                             

                          

                           

                        

  

هو فعل ماض مبين على الضم إلتصاله بواو اجلماعة وواو اجلماعة  ت َّبَ ع ْواكلمة َوا
افتعل ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعله. أصله اتّبع يّتبع على وزن 

للداللة على االختيار  يفتعل وجمرده تبع يتبع على وزن فعل يفعل على بناء املثال ومعناه
 مع أّن اليهود يعلمون أبهنم خيطؤون ولكنهم ال يزالون يتبعون السحر الذ قرأه الشيطان.

                                                           
 .367ص. ، املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  13
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هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة.  فَ يَ تَ َعلَّم ْونَ كلمة 
ّلم وواو اجلمع ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعله. أصله تعّلم يتع

 على وزن تفّعل يتفّعل وجمرده علم يعلم على وزن فعل يفعل على بناء الصحيح ومعناه
 14ليفرقوا به بني املرء وزوجه.للتكلف أن اليهود يتعلمون من هاروت وماروت 

هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة.  يَ تَ َعلَّم ْونَ كلمة وَ 
بين على السكون يف حمل رفع فاعله. أصله تعّلم يتعّلم وواو اجلمع ضمري ابرز متصل م

 على وزن تفّعل يتفّعل وجمرده علم يعلم على وزن فعل يفعل على بناء الصحيح ومعناه
 .للتكلف كما سبق ذكره

هو فعل ماض مبين على الفتح مقدرة على األلف ألنّه فعل املعتّل  اْشرَتىه  كلمة 
األخر وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هو. أصله اشرتى يشرتي على وزن افتعل 

للداللة على  يفتعل وجمرده شرى يشري على وزن فعل يفعل وبناءه بناء الناقص ومعناه
 االختيار، أي اختاروا السحر عن كتاب هللا.

 113 آليةا (29

                           

هو فعل ماض مبين على الفتح وواو اجلماعة ضمري ابرز متصل مبين  اوْ قَ ات َّ كلمة وَ 
 يْ قِ ى يَ قَ يفتعل وجمرده وَ  على السكون يف حمل رفع فاعله.أصله اتّقى يّتقي على وزن افتعل

أي اتقوا بفعل طاعته وترك للتصرف  على وزن فعل يفعل على بناء امللتوي ومعناه
 15معصيته، لكان ثواب هللا خريا هلم.

                                                           
 .445، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  14
 املرجع السابق.، صاحل بن عبد هللا بن محيد 15
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 118 اآلية (31

                       

                  

هو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضّمة ظاهرة يف اخره  يَ تَ َبدَّلِ كلمة 
ألنه فعل املضارع الصحيح األخر ومل يتصل أبخره شيء وفاعله ضمري مسترت فيه 
جوازا تقديره هو ح رك ابلكسر إللتقاء الساكنني. أصله تبّدل يتبّدل على وزن 

 ومعناهوجمرده بدل يبدل على وزن فعل يفعل على بناء الصحيح تفّعل يتفّعل 
 16فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط املستقيم. الختاذ

 119 اآلية (31

                     

                         

                      

َ كلمة  متحرك  هو فعل ماض مبين على الفتح لعدم إتصاله بضمري رفع تَ بَ نيَّ
 نْي  بِ ن يَ أو بواو اجلماعة أو غريها. أصله تبنّي يتبنّي على وزن تفّعل يتفّعل وجمرده اب

فّعل أي أّن الذي جاء به  مطاوعة  على وزن فعل يفعل على بناء الصحيح ومعناه
 17النيّب حق من هللا.

 
                                                           

 املرجع السابق.، صاحل بن عبد هللا بن محيد 16
 املرجع السابق.، صاحل بن عبد هللا بن محيد 17
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 113 اآلية (32

                        

                         

                            

هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة.  خَيَْتِلف ْونَ كلمة 
اختلف وواو اجلمع ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعله. أصله 

 على وزن فعل يفعل ومعناه ف  ل  خيَْ  فَ لَ خيتلف على وزن افتعل يفتعل وجمرده خَ 
 18مالهلم يف دار الدنيا. أي خيتلفون من أدايهنم و للتشرك

 116 اآلية (33

                          

         

هو فعل ماض مبين على الفتح لعدم اتصاله بضمري رفع متحرك أو  اختََّذَ كلمة 
بواو اجلماعة أو غريها. أصله اخّتذ يّتخذ على وزن افتعل يفتعل وجمرده اخذ أيخذ 

أي زعم النصارى أن عيسى ابن  الختاذ على وزن فعل يغعل وبناءه بناء املثال ومعناه
 19مع أن هللا تنزّه وتقّدس عن ذلك. هللا

 118 اآلية (34

                                                           
 .518، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  18
 املرجع السابق.، صاحل بن عبد هللا بن محيد 19



 
 

38 
 

                       

                            

      

مبين على الفتح لعدم اتصاله بضمري رفع  هو فعل ماض َشابَ َهتْ كلمة تَ 
متحرك أو اجلماعة أو غريها والتاء عالمة التأنيث وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا 
تقديره هي. أصله تشابه يتشابه على وزن تفاعل يتفاعل وجمرده شبه يشبه على وزن 

مطاوعة فاعل أي شاهبت قلوب اليهود  فعل يفعل على بناء الصحيح ومعناه
 20صارى يف متّردهم على هللا.والن

  121 اآلية (35

                         

                            

             

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف اخره.مضارع منصوب هو فعل  تَ تَِّبعَ كلمة 
أصله اتّبع يّتبع على وزن افتعل يفتعل وجمرده تبع يتبع على وزن فعل يفعل على بناء 

حّت املسلمون يرتكون اإلسالم، وتتبع للتجنب أي لن ترضى اليهود  املثال ومعناه
 21عليه.ماهم 

                                                           
 .556، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  20
 املرجع السابق.، صاحل بن عبد هللا بن محيد 21
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. هو فعل ماض مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك ات َّبَ ْعتَ كلمة 
والتاء ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعله. أصله اتّبع يّتبع على وزن 

للداللة على  افتعل يفتعل وجمرده تبع يتبع على وزن فعل يفعل على بناء املثال ومعناه
 22هؤالء اليهود واانصارى فصرت من ذلك.االختيار أي إن اتبعت 

 123األية  (36

                         

             

وجواب هو فعل أمر مبين على السكون وفاعله ضمري مسترت فيه ات َّق ْوا كلمة وَ 
تقديره انتم. أصله اتّقى يّتقي على وزن افتعل يفتعل وجمرده وقى يقى على وزن فعل 

 23ترهيب من هللا.للتصرف أي  يفعل على بناء امللتوي ومعناه

 124 اآلية (37

                           

                        

لعدم اتصاله  هو فعل ماض مبين على الفتح املقدردة على األلف ابْ َتلىكلمة 
. أصله ابتلى يبتلى على وزن بضمري رفع متحرك وال بواو اجلماعة أو غريها وفاعله ربه

                                                           
 563، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  22
 574، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  23
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التصرف  ومعناه وبناءه بناء الناقص وزن فعل يفعلعلى بلى يبلو افتعل يفتعل وجمرده 
 24ابتباع أوامر هللا واجتبناب نواهيه.ابجتهاد أي 

   125 اآلية (38

                            

                  

      

هو فعل أمر مبين على السكون وفاعله ضمري مسترت فيه وجواب  ذ ْواَواختَِّ كلمة 
تقديره انتم. أصله اخّتذ يّتخذ على وزن افتعل يفتعل وجمرده اخذ أيخذ على وزن فعل 

الذي كان يقف عليه  -االختاذ أي واختذوا من احلجر يغعل وبناءه بناء املثال ومعناه
 25مكاان للصالة. -إبراهيم

 127اآلية  (39

                      

         

                                                           

ص.  ، )القاهرة : مكتبة ابن تيمية(، القرأن جزء الثالثتفسري الطربي جامع البيان عن أتويل حممد بن جرير الطربي،  24 
9. 

 املرجع السابق.، صاحل بن عبد هللا بن محيد 25
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هو فعل أمر مبين على السكون وفاعله ضمري مسترت فيه وجواب  تَ َقبَّلْ كلمة 
تقديره أنت. أصله تقّبل يتقّبل على وزن تفّعل يتفّعل وجمرده قبل يقبل على وزن فعل 

 26ربّنا تقبل منا بنياتنا وأعمالنا.الطلب أي  ومعناهوبناءه بناء الصحيح يفعل 

 131 اآلية (41

                    

                  

َناه  كلمة  فعل ماض مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك،  اْصطََفي ْ
و "ان" ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعله. أصله اصطفى 

وبناءه بناء  على وزن فعل يفعل صفى يصفييصطفي على وزن افتعل يفتعل وجمرده 
ه يف الدنيا اخرتانه واجتبيناه للخلة، ونصريّ الداللة على االختيار أي  ومعناه الناقص

 27من بعده إماما.

 132 اآلية (41

                       

             

هو فعل ماض مبين على الفتح املقدردة على األلف. وفاعله  اْصطَفىكلمة 
ضمري ابرز مسترت فيه جوازا تقديره هو. أصله اصطفى يصطفي على وزن افتعل 

                                                           
 املرجع السابق.، صاحل بن عبد هللا بن محيد 26

 
27

 .91، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  
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الداللة على االختيار أي إّن  على وزن فعل يفعل ومعناهصفى يصفي يفتعل وجمرده 
 28هللا اختار لكم دين اإلسالم.

 135 اآلية (42

                        

           

، والواو ضمري حبذف النون جمزوم وعالمة جزمه هو فعل مضارع تَ ْهَتد ْواكلمة 
ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعله. اصله اهتدى يهتدي على وزن 

 ومعناه وبناءه بناء الناقص افتعل يفتعل وجمرده هدى يهدي على وزن فعل يفعل
 29تصيب طريق احلق.أي  فعل ملطاوعة

 137 اآلية (43

                    

                

هو فعل ماض مبين على الفتح التصاله بواو اجلماعة، وواو  اْهَتَدْواكلمة 
اجلماعة ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعله. أصله اهتدى 
يهتدي على وزن افتعل يفتعل وجمرده هدي يهدي على وزن فعل يفعل وبناءه بناء 

 30رارهم مبّلة إبراهيم.قبدخول يف مّلتكم إبمطاوعة فعل أي  الناقص ومعناه

                                                           
 املرجع السابق.، صاحل بن عبد هللا بن محيد 28
 .101، ص. رجع السابقاملحممد بن جرير الطربي،  29
 .113، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  30
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مبين على الفتح والواو ممري ابرز متصل مبين على اض هو فعل م اتَ َولَّوْ 
وزن تفّعل يتفّعل وجمرده وىل يلي السكون يف حمل رفع فاعله. أصله توىّل يتوىّل على 

 31للتجنب أي أعرضوا عن اإلميان. على وزن فعل يفعل على بناء امللتوي ومعناه

 ج. التحليل العام

الكلمة على وزن انفعل يف سورة البقرة يف واحد آية، وذلك يف معىن  جاءت
 .51واحد، وهي "فانفجرت" يف اآلية 

ت الكلمات على وزن افتعل يف سورة البقرة يف ستة عشرة آية. وهؤالء ستة ءجا
على معىن مطاوعة، وهي يف أربعة مواضع.  جاءت، اليت أّوالعشرة جاءت ألربعة معان. 

 .137، اهتدوا يف اآلية 135، هتتدوا يف اآلية 90، اشرتوا يف اآلية 41َتْشتَ ر ْوا يف اآلية 
، اخّتذت 29 االخّتاذ وهي يف سبعة مواضع: استوى يف اآلية على معىن جاءت، اليت واثنيا

، اخّتذ يف 92، اخّتذت يف اآلية 80، اختذت يف اآلية 67، اتّتخذان يف اآلية 51يف اآلية 
على معىن التشارك، وهي يف  جاءت، اليت واثلثا .125، و اخّتذوا يف اآلية 116اآلية 

على معىن التصرف يف أربعة  جاءت، اليت رابعاو  .113واحد آية وهي خيتلفون يف اآلية 
، ابتلى يف اآلية 123يف اآلية  ، واتّ ق وا103، واتّ َقوا يف اآلية 15مواضع: اعتدوا يف اآلية 

على معىن الداللة على االختيار يف سبعة مواضع: اشرتوا  جاءت، اليت وخامسا .124
، 102، واشرتىه يف اآلية 106، واتّبعوا يف اآلية 86، اشرتوا يف اآلية 16يف اآلية 

 .132، اصطفي يف اآلية 130، واصطفيناه يف اآلية 120واتّبعَت يف االية 

. وهؤالء إحدى إحدى عشرة آيةجاءت الكلمات على وزن تفّعل يف سورة البقرة يف 
على معىن مطاوعة فّعل وهي تبنّي يف اآلية  جاءتلستة معان. أّوال، اليت  جاءتعشرة 
، 102على معىن التكّلف يف اثنني موضوع: فيتعّلمون يف اآلية  جاءت، اليت واثنيا .109

                                                           
 .115، ص. املرجع السابقحممد بن جرير الطربي،  31
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 على معىن االختاذ يف اثنني موضوع: فتلّقى يف جاءت، اليت واثلثا .102ويتعّلمون يف اآلية 
على معىن التجنب وهي يف أربعة  جاءت، اليت ورابعا .108، ويتبّدل يف اآلية 37اآلية 

 .137، تولَّوا يف اآلية 95، ويتمّنوه يف اآلية 83، تولّيتم يف اآلية 64مواضع: تولّيتم يف اآلية 
، وتقّبل 94على معىن الطلب وهي يف اثنني موضوع: فتمنّ و  يف اآلية  جاءت، اليت وخامسا
 .127يف اآلية 

يف سورة البقرة يف اثنني اية. وهؤالء اثنان جاءت  الكلمات على وزن تفاعل جاءت 
اليت  اثنياو ، 70على معىن التكلف وهي تشابه يف اآلية  جاءت، اليت أّوالالثنني معان. 

 .118على معىن مطاوعة فاعل وهي تشاهبت يف اآلية  جاءت

الكلمة على وزن استفعل يف سورة البقرة يف إحدى عشرة آية. وهؤالء إحدى  جاءت 
مواضع: الطلب وهي يف أربعة ، اليت جاءت على معىن أّوالعشرة جاءت ألربعة معان. 

، ويستفتحون يف 61ية ، وأتستبدلون يف اآل60، واستسقى يف اآلية 45واستعينوا يف اآلية 
 .87، الذي جاء على معىن التحّول وهو استكرب يف اآلية واثنيا .89اآلية 

، واستكرب 17مواضع: استوقد يف اآلية  اثنني، اليت جاءت على معىن املطاوعة وهي يف واثلثا
، اليت جاءت على معىن فعل اجملّرد وهي يف ثالثة مواضع: يستحي يف ورابعا .24يف اآلية 

 .49ويستحيون يف اآلية ، 15، ويستهزئ يف اآلية 26ية اآل
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