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 الثالث باالب

 تقدمي البياانت كحتليلها

 يشمل على ىذا الباب عن تقدًن البياانت كربليلها البياانت
 ة عن سورة الكهف - أ

ظبيت ىذه السورة سورة الكهف  ِْو سورة لذكر قصة أصحاب الكهف.ىسورة الكهف 
كاليت تعٍت حرفيا الكهف. االسم مأخوذ من قصة ؾبموعة من الشباب الذين ىربوا من اضطراابت 

حكاـ زماهنم ، ٍب انموا ُب كهف ألكثر من ثالشبائة عاـ. االسم معركؼ منذ زمن النيب دمحم ، حىت أنو 
طلق عليو ىذا االسم. قاؿ: من حفظ عشر آايت من أكؿ سورة الكهف فهو ؿبصن من ىو نفسو أ

،كما أشار أصحاب النيب إىل ىذا اعبمع.  ركاه مسلم كأيب داكد عن طريق أيب الدرداء (فتنة الدجاؿ 
 ّْاب الكهف.صحكتسميها ركاايت أخرل سورة أ، آايت من ىذه السورة ابسم سورة الكهف

سور القرآف الكرًن. اؼبليئة بكهوؼ معنوية هللا سبحاف كتعاىل جعل ُب سورة الكهف ىي من 
ىذه السورة معاين البد للعقل أف يتدبرىا ؿبتاجة إىل نوع من التفكَت نعرؼ معانيها كنعرؼ اغبكم 
منها فإذا عرفناىا كشفت لنا عن أسرار كثَتة فبا يريد هللا تبارؾ كتعاىل أف يلفتنا إليها. ُب القرآف 

 نالحظ أف القصص الىت يركهبا كاألمثلة الت ب يضرهبا، أخفى هللا سبحانو كتعاىل عنا أظباء الكرًن
أبطاؽبا اغبقيقُت، كما أخفى عنا زماف حدكثها، كذلك ألف قصص القرآف الكرًن مقصود منها العربة 

 44كليس القصة نفسها.
ـ اعبمعة كليلتها، ييندب للمسلم أف يقرأ سورة الكهف يو  كقت قراءة سورة الكهفُب حُت 

كتبدأ ليلة اعبمعة من غركب مشس يـو اػبميس حىت غركب الشمس من يـو اعبمعة، قاؿ عليو 
 من النوًر ما بُت اعبميعتىًُت(. الصالة كالسالـ: )من قرأ سورةى الكهًف ُب يوـً اعبمعًة؛ أضاء لو
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  َّـ(، ص ََِْ)بَتكت:دار الفكر، حاشية الصٌاكم على تفسَت اعباللُت، دمحم صبيل، 
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M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol 8, 
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 أسباب النزكؿ سورة الكهف  (ُ
عدد اؼبسلمُت كأصبح الوافدكف من القبائل  جاء ُب سب ب نزكؿ سورة الكهف أنو ؼبا كثير

العربية إىل مكة ييكًثركف السؤاؿ حوؿ دعوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فأرسل اؼبشركوف رجلُت مها النضر بن اغبارث 
 -عليو السالـ-كعقبة بن أيب معيط إىل اؼبدينة اؼبنورة ليسألوا أحبار اليهود فيها عن رأيهم ُب أمر دمحم 

حُت أتػىٍوىم كصفوه ؽبم كأخربكه دبا يقوؿ، كطل ب األحبار منهم أف يسألوه عن ثالًث كدعوتو، ك 
مسائل، فإف أجاب عنها فهو نيب، كإف مل جيي ب فهو يٌدعي النبوة، ككانت اؼبسائل الثالث عن أمر 
فتيةو ُب األمم السالفة، كعن ماىية الركح، كعن أمر رجلو جاب األرض مشرقها كمغرهبا، فلما رجعوا 

كسألوه عٌما أخربىم بو اليهود، فأجاهبم أنو سيخربىم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذى ب عدده من مشركي قريش إىل النيب 
ا، كمل يقل إف شاء هللا، فتأٌخر عنو الوحي ثالث أايـ، كقاؿ ابن إسحاؽ أف  جبواب ما سألوه غدن

-كحىزًف، ٍب أنزؿ هللا  -عليو السالـ-الوحي أتٌخر طبسة عشر يومنا، فشٌق ذلك على رسوؿ هللا 
ركح فقد جربيل بسورة الكهف متضٌمنة عبواب سؤاؽبم عن أمر الفتية كذم القرنُت، أما أمر ال -تعاىل

 ْٓ.نزؿ ُب سورة اإلسراء
    

 مضموف سورة الكهف  (ِ
أما ُب  .مئة كعشر آايتكآاياها  ُب ترتي ب اؼبصحف ةىي السورة الثامنة عشر سورة الكهف 

كقد افتح هللا تعاىل كتابو ابغبمد ُب سورة الفاربة ٍب  غاشية،كاف نزكؽبا بعد سورة الترتي ب النزكؿ فقد  
افتتح ابغبمد كذلك أربع سورة مكيات، اشتملت كل سورة منهن على أصوؿ اإلسالـ الثالثة: 

 التوحيد، كالرسلة، كالبعث، كىي أىم مقاصد القرآف اجمليد.
مستقيم ال اختالؼ فيو كال تناقض ُب لفظو  استهلت السورة ببياف كصف القرآف أبنو قيم

 كمعناه، كأنو جاء للتبشَت كاإلنذار. 
 ٍب لفتا النظر إىل ما ُب األرض من زينة كصباؿ كعجائ ب تدؿ داللة كاضحة على قدرة هللا تعاىل. 
كربدثت السورة عن ثالث قصص من ركائع قصص القرآف كىي قصة أصحاب الكهف،  

( فهي مثل عاؿ، كرمز ِٔ-ٗقصة موسى اػبضر، كقصة ذم القرنُت. أما قصة أصحاب الكهف )

                                                           
ـ(، ص ََُِالدار اؼبصرية، ،) القاىرة: ، الطبعة األكىل منهج اإلماـ الطاىر بن عاشور ُب التفسَتنبيل أضبد صقر،  ْٓ

ْٕ-ْٖ 
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ساـ للتضحية ابلوطن كاألىل كاألقارب كاألصدقاء كاألمواؿ ُب سبيل العقيدة، فقد فر ىؤالء الشباب 
نهم من بطش اؼبلك الوثٍت، كاحتموا ُب غار ُب اعببل، فأانمهم هللا ثالث مئة كتسع الفتية اؼبؤمنوف بدي

 سنُت قمرية، ٍب بعثهم ليقيم دليال حسيا للناس على قدرتو على البعث. 
ابلتواضع كؾبالسة الفقراء اؼبؤمنُت كعدـ الفرار منهم ملسو هيلع هللا ىلص كأتبع هللا تعاىل تلك القصة أبمر النيب 

 .ِٖعواهم إىل الدين )كاصرب نفسك مع الذين يدعوف رهبم( إىل ؾبالسة األغنياء لد
 كقل» :اآلخرة ُب الشديد العذاب من ؽبم أعده ما كذكر اغبق، إظهار بعد الكفار تعاىل هللا ىدد ٍب

  .الصاغبُت للمؤمنُت عدف جنات من سبحانو أعده دبا ذلك كقارف [۹۲] زيكر من اغبق
)۰۳ - ۰۳.( 

 أثناء التواضع ُب للعلماء مثالن  فكانت)  ٖٕ-َٔ (اآلايت ُب اػبضر مع موسى قصة كأما
 عند ماليس كفركعو الدين أصوؿ غَت ُب العلـو من الصاّب العبد عند يكوف قد كأنو العلم، طل ب

 .اعبدار كبناء الغالـ، قتل كحادثة السفينة، خرؽ قصة بدليل األنبياء،
 سبكن اؼبلك ىذا أف إذ كالسالطُت، للحكاـ عربة فهي)  ٗٗ-۳۰ ( اآلايت ُب القرنُت ذم قصة كأما
 التقول من بو اتصف ما بسب ب العظيم السد كبنائو كمغرهبا، األرض كمشرؽ العامل، على السيطرة من

 كالصالح كالعدؿ
 يقًتف ال اغبق أف إلظهار الواقع، من مستمدة رائعة ابرزة ثالثة أمثلة القصص ىذه كزبللت

 للمقارنة [ْْ-ِّ] اعبنتُت أصحاب قصة : األمثلة ىذه كأكؿ ابإلدياف، يرتبط كإمنا كالغٌت، ابلسلطة
 .اؼبشركُت أغنياء كحاؿ اؼبؤمنُت فقراء حاؿ لبياف إبديانو، اؼبعتز كالفقَت دبالو، اؼبغًت الغٍت بُت

 مشاىد بعض إبيراد ذلك كأردؼ .كزكاؽبا بفنائها الناس إلنذار [ْٔ-ْٓ] الدنيا اغبياة مثل : كاثنيها
 أعماؽبم بصحائف الناس كمفاجأة كاحد، صعيد ُب الناس كحشر اعبباؿ، تسيَت من الرىيبة القيامة

(ْٕ-ْٗ) 
 أدل كما – كالغركر التكرب بُت للموازنة ّٓ-َٓ آلدـ السجود كإابئو إبليس قصة : كاثلثها

 رضواف من حقق كما كالتواضع،  العبودية كبُت الشيطاف شر من الناس كربذير كحرماف طرد من إليو
 .تعاىل هللا

 الرسل مهاـ كإيضاح كالذكرل، للعظة للناس األمثاؿ بضرب القرآف عناية بياف ذلك كأردؼ
 (ٕٓ-ْٓ) هللا آايت عن اإلعراض من كالتحذير كاإلنذار، للتبشَت
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 كربك : الرضبة فوؽ العدؿ كال العدؿ فوؽ الرضبة فليست ابلعدؿ، الرضبة اقًتاف التشريع سياسة كأف
 .(ٗٓ-ٖٓ) الرضبة ذك الغفور

 اآلخرة ُب شبراها كضياع الكفار أعماؿ تبديد إعالف – أكؽبا :ثالثة دبوضوعات السورة كختمت
-۳۳۱] األخركم األبدم ابلنعيم الصاغبات عملوا الذين اؼبؤمنُت تبشَت – كاثنيها [َُٔ-ََُ
 ْٔ.۳۳۳-۳۳۲لو هناية كال حد حيده ال تعاىل هللا علم أف – كاثلثها [۳۳۳

 
  قصة موسى كالعبد الصاّب 

برفقة فىت لو كمعهم حوت طلبان لرجلو صاّبو ييدعى اػبضر،  -عليو السالـ-خرج موسى 
كذلك بعد أف عًلم موسى أف اػبضر أعلم منو، فأراد أف جيلس منو ؾبلس اؼبتعلم كيستفيد فبا آاته هللا 

اغبوت سيعيش ُب اؼبكاف الذم يلتقي مكانو كأٌف  -عليو السالـ-من العلم، كقد كصف هللا ؼبوسى 
بو مع اػبضر، فخرج مع فتاه، كحُت كصل لصخرةو يسًتيح عليها بعد تع بو شديد؛ عادت اغبياة إىل 

أف ىذا اؼبكاف ىو مكاف لقائو مع اػبضر، فالتقى  -عليو السالـ-اغبوت كفقدكه ىناؾ، فعًلم موسى 
رجالن صاغبنا آاته هللا من العلم كالرضبة، كاختلفت  بو كطل ب منو أف يتبعو كيتعٌلم منو، كقد كاف اػبضر

أقواؿ العلماء فيو، فمنهم من قاؿ أنو نيبه يوحى إليو، كمنهم من قاؿ أنو عبده صاّب كليس بنيب.
ْٕ 

بشرط أف يصرب كال يستعجل ابلسؤاؿ كاالعًتاض،  -عليو السالـ-قىًبل اػبضر أف ييعٌلم موسى 
 .ًف اتػَّبػىٍعتىًٍت فىال تىٍسأىٍلًٍت عىٍن شىٍيءو حىىتَّ أيٍحًدثى لىكى ًمٍنوي ذًٍكرنا(كقد كرد ذلك ُب قولو: )قىاؿى فىإً 

 
  قصة صاح ب اعبٌنتُت 

ُب قصة صاح ب اعبنتُت يضرب لنا هللا سبحانو كتعاىل مثال برجلُت جعل هللا لكل منهما 
 جنة. األكؿ نس ب النعمة لنفسو كلعلمو، كالثاين نس ب النعمة لفضل هللا سبحانو كتعاىل. 

                                                           
 ُِٓ-ُِّـ(، ص  ََِّ)دمشق: دار الفكر، التفسَت اؼبنَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج، كىبة الٌزحيلي،  ْٔ
  ّص ، دكف السنة ُٔشرح تفسَت ابن كثَت، جزء  عبد العزيز الراجحي،47
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ىنا يلفتاف اغبق سبحانو كتعاىل: اىل أف اعبنتُت أعطتا صاحبها ابألسباب. فألنو زرع كحرث كسقى 
ابألسباب فأعطتو األسباب كمل يقع أل ظلم عليو. إننا أنخذ ابألسباب كنسعى هبا كلكننا كاعتٌت 

 ْٖسباب زبفي كراءىا إرادة اؼبسب ب.النتينو اىل أف األ
قصة الرجلُت صاحىب اعبنتُت: أحدمها غٌت كافر يعتز دبالو كبنيو، كيتكرب على أخيو، كيكفر بربو 

أف جنتو لن تبيد أبدا. كصاحبو فقَت صابر، راض بقضاء  الذم خلقو من تراب ٍب سواه رجال، كيظن
هللا يرل أف رضا هللا كنز اليفٌت، كعزال يبلى، فكانت العاقبة لو، كالندـ كاػبسراف لصاحبو، الذم اغًت 

 كاستكرب )ىنالك الوالية  اغبق ىو خَت ثوااب كخَت عقبا.
 
 قٌصة ذم القرنُت 

األرض كآاته من كل شيء سببا فساح ُب األرض،  قصة ذل القرنُت كقد مكن هللا لو َب  
كاستعاف هبذ األسباب على بسط سلطانو ابلعدؿ كاإلحساف، حىت بلغ مغرب الشمس ٍب مشرقها َب 
رأل العُت كدعا إىل هللا َب كل رحلة يرحلها. ككاف غاثيا للظلومينوعوان ؽبم، ككاف مثال صاغبا ُب كل 

حىت فتح هللا بو مغاليق األمور، كأصلح كثَتا من الفساد ُب األرض. أقوالو كأعمالو كىدايتو إىل اػبَت، 
ٍب كاف من آايت هللا على يديو أف أقاـ سد أيجوج بُت جبلُت مرتفعُت ارتفاعا عظيما، كىنالك كجد 
)قوما ال يكادكف يفقهوف قوال(. استغاثوا بو من فساد أيجوج كمأجوج كإغارااهم الىت ال تنقطع: فبٌت 

سد اغبصُت اؼبنيع، دكف أف أيخذ منهم أجرا،قائال: )ما مكٌت فيو رىب خَت فأعينوىن بقوة ؽبم ىذا ال
أجعل بينكم كبينهم ردما. كىذا مثاؿ من اؼبثل العليا َب التعاكف على الرب كالتقول، ابتغاء كجو ربو 

جوج كمأجوج األىل. كؼبا أًب هللا على يدل ذل القرنُت بناء ىذا السد اغبصُت اؼبنيع، الذم عجزت أي
أف يعلوه، لعظم ارتفاعو كمالستو، أك ينقبوه، لعظم زبانتو كصالبتو ؼبا أًب هللا ذلك على يديو ضبد هللا 

 ْٗكشكره قائال: )ىذا رضبة من ريب فإذا جاء كعد ريب جعلو دكاء ككاف كعد ريب حقا(.
 
 
 

                                                           
)القاىرة: صبهورية مصر العربية(، ص اخبار اليـو قطاع الثقافة مكتبة الشعراكل اإلسالمية، دمحم متوىل الشعراكل،  ْٖ

ِّ-ّّ 
ِٖٖ  ـ(، صُِٗٗ-قُُّْ)اؼبصحف الشريف، التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن ، عبنة من العلماء،  49
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 فضيلة سورة الكهف  (ّ
 : كىذه ىي فضائل سورة الكهف

كرد ُب فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح اثبتة، منها: ما ركاه مسلم كأبو داكد كالنسائي 
 كالًتميذ عن أيب الدرداء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )من حفظ عشر آايت من أكؿ سورة الكهف(. 

 قاؿ : )من قرأ كمنها : ما ركاه اإلماـ أضبد كمسلم كالنسائي، عن أيب الدرداء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
العشر األكاخر من سورة الكهف، عصم من فتنة الدجاؿ(. كُب لفظ النسائي: )من قرأ عشر آايت 

 من الكهف...( اغبديث. 
كمنها ماأخرجو النسائي ُب سننو عن ثوابف، عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ : )من قرأ العشر 

 لو من الدجاؿ(. األكاخر من سورة الكهف، فإنو عصمة 
دلت ىذه األحاديث على أف قراءة اآلايت العشر األكائل أك األكاخر أك أم عشر آايت عصمة  من 

 فتنة الدجاؿ. 
كالسنة أف يقرأ الشخص الكهف يـو اعبمعة كليلتها، ؼبا ركاه اغباكم كقاؿ : صحيح اإلسناد عن 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص : )من قرأ الكهف ُب يـو اعبمعة، أضاء لو من النور مابُت اعبمعتُت( كركل الدرامي 
 العتيق(. كالبيهقي: )من قرأىا ليلة اعبملة، أضاء لو من النور ما بُت كبنب البيت 

 
 ياانت كحتليلها تقدمي الب - ب

 اآلتت اليت توجد فيها األفعاؿ ادلاضية يف سورة الكهف   -ُ
القرآف  مناألفعاؿ اؼباضية َب سورة الكهف اليت توجد فيها  القرآنية ايتكجدت الباحثة اآل

لفظ ربتو آلية اليت فيها كستأٌب ألفاظ آيتها. فاآية،  َُُكسورة الكهف كلها آية.  ُْٖىي  الكرًن
( ىي اآلية اليت تتضٌمنها األفعاؿ اؼباضية. كاآلية اليت ليس فيها لفظ ـبطط ربتو ىي  خط ) __

 اآلية اليت تتضٌمنها  األفعاؿ اؼباضية. كىذه ألفاظها :
ا   عىٰلى عىٍبًدًه اٍلًكٰت بى كىملٍى جيىٍعىٍل لَّوي  نٍػزىؿى أى اىغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ الًَّذمٍٓ  (ُ  ﴾ُ﴿ ًعوىجن
ا ًمن لىدينوي كىيػيبىشًٌرى ادليؤًمننيى الَّذينى يىعمىلوفى الٌصاحًلاًت أىفَّ ذلىيم أىجرنا  قىيًٌمنا (ِ سنا شىديدن لًيينًذرى َبى

 ﴾ِحىسىننا ﴿
  ﴾ّماًكثنيى فيًو أىبىدنا ﴿ (ّ
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ا   ازبَّىذى  قىاليواكَّيػيٍنًذرى الًَّذٍينى  (ْ ي كىلىدن  ﴾ْ﴿  الِلٌٰ
ًهٍم     مو كىالى ًعلٍ  بًًو ًمنٍ  ا ؽبىيمٍ مَّ  (ٓ ىِٕ ۡۤ بػيرىتٍ اًلٰابى ريجي ًمنٍ  كى  ﴾ٓ كىًذابن ﴿ًإالَّ  اىفػٍوىاًىًهٍم  ًاٍف يػَّقيٍوليٍوفى  كىًلمىةن زبى
ا احلىديًث أىسىفنا ﴿ (ٔ  ﴾ٔفػىلىعىلَّكى ابًخعه نىفسىكى عىلى آاثرًًىم ًإف َلى ييؤًمنوا ًِبػذى
 ﴾ٕ﴿ ٍحسىني عىمىالن أى يػُّهيٍم أى يٍػنىةن ؽبَّىا لًنػىبػٍليوىىيٍم ٍرًض زً مىا عىلىى اأٍلى  جىعىٍلنىاانَّ إً  (ٕ
ا جيريزنا ﴿ (ٖ ًإاٌن جلىاًعلوفى ما عىلىيها صىعيدن  ﴾ٖكى
بنا حىًسٍبتى اىـٍ  (ٗ انػيٍوا ًمٍن ٰاٰيًتنىا عىجى  ﴾ٗ﴿ اىفَّ اىٍصٰح بى اٍلكىٍهًف كىالرًَّقٍيًم كى
رىشىدنا  رانى أىمٍ  ا ًمنٍ لىنى  ةن كىىىيًٌئٍ كى رىضٍبى دينٍ ا ًمن لَّ آتًنى  نىآا رىبػَّ وٍ الي ًف فػىقى يىةي ًإىلى الكىهٍ لًفتػٍ اٍ  أىكىل ًإذٍ  (َُ

﴿َُ﴾ 
 ﴾ُُ﴿ نىا عىلٰٓى ٰاذىاهًنًٍم ًَب اٍلكىٍهًف ًسًنٍُتى عىدىدنا  ضىرىبػٍ فى  (ُُ
ا لىًبثػيوٍٓا اىمىدن  ٍحٰصىأى هيٍم لًنػىٍعلىمى اىمُّ اغٍبًٍزبػىٍُتً بػىعىثٍػنػٰ  ٍبيَّ  (ُِ   ﴾ُِ﴿ اًلمى
يىةه  (ُّ  اًنػَّهيٍم ًفتػٍ

 ﴾ُّ﴿ هيٍم ىيدنل  زًٍدنػٰ ًبرىهبًًٌٍم كى  ٰامىنػيٍواكبىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى نػىبىاىىيٍم اًبغبٍىقًٌ 
نًًو إًلػهنا كٍ دي  ًمنٍ  اعيوى دٍ نَّ  ًض لىنٍ ألىرٍ كىاٍ  السَّٰمٰوتً  ا رىبُّنا رىبُّ وٍ الي فػىقى  اوٍ امي قى  ًإذٍ  هًبًمٍ ى قيلوٍ عىلى  انى رىبىطٍ كى  (ُْ

 ﴾ُْا ًإذنا شىطىطنا ﴿نى قػيلٍ  لىقىدٍ 
ًء قػىٍومينىا ىى  (ُٓ

ۡۤ  فىمىٍن اىٍظلىمي فبًَّن افػٍتػىٰرل  ازبَّىذيٍكاؤيالى
و  ٍتػيٍوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلٰطنۢو بػىُتًٌ  لىٍوالى أيى

 
ًمٍن ديٍكنًو ٰاؽًبىةن

 ﴾ُٓ﴿ عىلىى الِلًٌٰ كىًذابن  
ى فى اٍعتػىزىلٍ كىًاًذ  (ُٔ يًٌئٍ  رَّضٍبىًتوً  مًٌنٍ  رىبُّكيمٍ  لىكيمٍ  يػىٍنشيرٍ  اٍلكىٍهفً  اؤيا ًإىلى تيميٍوىيٍم كىمىا يػىٍعبيديٍكفى ًاالَّ الِلٌٰ  كىيػيهى

ٍرفػىقنا   اىٍمرًكيمٍ  مًٌنٍ  لىكيمٍ   ﴾ُٔ﴿ مًٌ
ذاتى  ًرضيهيمٍ تػىقٍ   كىًإذا غىرىبىتٍ ٍُتً اتى اليىمً ذى  ًفًهمٍ كىهٍ   تىزاكىري عىنٍ  طىلىعىتٍ ا سى ًإذى كىتػىرىل الشَّمٍ  (ُٕ

 ٰذًلكى ًمٍن ٰاٰيًت الِلًٌٰ    الشًٌماًؿ كىىيم ُب فىجوىةو 
 
ٍنوي دى لىوي مىٍن يػٍَّهدً  مًٌ يهتىًد كىمىن ييضًلل فػىلىن ذبًى

فػىهيوى اؼب
ا ﴿  ﴾ُٕكىلًيِّا ميرًشدن

بػيهيٍم اىيٍػقىاظنا كَّىيٍم ريقػيٍوده    (ُٖ اًؿ    كىربىٍسى مى ًسطه  كَّنػيقىلًٌبػيهيٍم ذىاتى اٍليىًمٍُتً كىذىاتى الشًٌ ٍلبػيهيٍم ابى كىكى
 ﴾ُٖ﴿ ًمنػٍهيٍم ريٍعبنا ميًلٍئتى ًمنػٍهيٍم ًفرىارنا كَّلى  لىوىلٍَّيتى عىلىٍيًهٍم  طَّلىٍعتى اًبٍلوىًصٍيدً  لىًو ا ًذرىاعىٍيوً 

كىكىذًلكى بػىعىثناىيم لًيػىتىساءىلوا بىينػىهيم قاؿى قاًئله ًمنهيم كىم لىًبثتيم قالوا لىًبثنا يىومنا أىك بىعضى  (ُٗ
م فىابعىثوا أىحىدىكيم ًبوىرًًقكيم ىػًذًه ًإَلى ادلىدينىًة فىليىنظير أىيُّها أىزكى يىوـو قالوا رىبُّكيم أىعلىمي ِبا لىًبثتي 

 ﴾ُٗطىعامنا فىليىأًتكيم ًبرًزؽو ًمنوي كىليػىتػىلىطَّف كىال ييشًعرىفَّ ًبكيم أىحىدنا ﴿
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وكيم أىك ييعيدككيم يف ًملًَّتًهم كىلىن تيفًلحوا ًإذنا (َِ ا  ًإنػَّهيم ًإف يىظهىركا عىلىيكيم يىرُجي أىبىدن
﴿َِ﴾ 
 ًاٍذ يػىتػىنىازىعيٍوفى  اىٍعثػىٍرانى كىكىٰذًلكى  (ُِ

اَۚ عىلىٍيًهٍم لًيػىٍعلىميوٍٓا اىفَّ كىٍعدى الِلًٌٰ حىقّّ كَّاىفَّ السَّاعىةى الى رىٍي بى ًفيػٍهى
نػىهيٍم اىٍمرىىيمٍ   رىبػُّهيٍم اىٍعلىمي هًبًٍم   فػىقىاليوا بػىيػٍ

 
يىاانن عىلٰٓى اىٍمرًًىٍم لىنػىتًَّخذىفَّ  غىلىبػيٍوانى الًَّذيٍ  قىاؿى  ابٍػنػيٍوا عىلىٍيًهٍم بػينػٍ

ا  ﴾ُِ﴿ عىلىٍيًهٍم مٍَّسًجدن
سىةه ساًدسيهيم كىلبػيهيم رىُجنا اًبلغىيًب  (ِِ سىيىقولوفى ثىالثىةه راًبعيهيم كىلبػيهيم كىيىقولوفى َخى

اًر فيًهم كىيىقولوفى سىبعىةه كىاثًمنػيهيم كىلبػيهيم قيل رىٌّب أىعلىمي ًبًعدًَِّتًم ما يىعلىميهيم ًإاٌل  ُي  قىليله فىال 
ا ﴿  ﴾ًِِإاٌل ًمراءن ظاًىرنا كىال تىستىفًت فيًهم ًمنهيم أىحىدن

 ﴾ِّكىال تىقولىنَّ ًلشىيءو ًإيٌن فاًعله ذًلكى غىدنا ﴿ (ِّ
ى أىف يىهًديىًن رىيٌب أًلىقرىبى ًمن ىػذا كىقيل عىسى  تى يٍ نىسً  أىف يىشاءى اللَّػوي كىاذكير رىبَّكى ًإذا ًإالَّ  (ِْ

 ﴾ِْ﴿ رىشىدنا
  ﴾ًِٓتسعنا ﴿ اكٍ ادي دى كىازٍ ُب كىهًفًهم ثىالثى ًمائىةو ًسنُتى  والىًبثي كى  (ِٓ
قيًل اللَّػوي أىعلىمي ِبا لىًبثوا لىوي غىيبي السَّماكاًت كىاألىرًض أىبًصر ًبًو كىأىمًسع ما ذلىيم ًمن  (ِٔ

ا ﴿  ﴾ِٔدكنًًو ًمن كىًلٌو كىال ييشًرؾي يف حيكًمًو أىحىدن
ا كىاتلي ما أكًحيى  (ِٕ دى ًمن دكنًًو ميلتىحىدن ًلماتًًو كىلىن َتًى ًإلىيكى ًمن ًكتاًب رىبًٌكى ال ميبىدًٌؿى ًلكى

﴿ِٕ﴾ 
تػىٍعدي عىيػٍٰنكى كىالى   كىاٍصربٍ نػىٍفسىكى مىعى الًَّذٍينى يىٍدعيٍوفى رىبػَّهيٍم اًبٍلغىٰدكًة كىاٍلعىًشيًٌ ييرًٍيديٍكفى كىٍجهىوي  (ِٖ

 تيرًٍيدي زًيٍػنىةى اغبٍىٰيو 
 كىالى تيًطٍع مىٍن عىنػٍهيٍمَۚ

نٍػيىاَۚ ٰوىوي كى  كىاتػَّبىعى قػىٍلبىو عىٍن ذًٍكرانى اىٍغفىٍلنىا ًة الدُّ  اىٍمريه فػيريطنا كىافى ىى
﴿ِٖ﴾ 
ءى  فىمىنٍ  رَّبًٌكيٍم   ًمنٍ  اغبٍىقُّ  كىقيلً  (ِٗ

ءى  كَّمىنٍ  فػىٍليػيٍؤًمنٍ  شىاۤۡ
اۤۡ رنا   لًلظًٌٰلًمٍُتى  ٍعتىٍدانى أى  ًاانَّٓ  فػىٍليىٍكفيٍرَۚ  شى  حىاطى أى  انى

ا   هًبًمٍ  ثػيٍوا كىًافٍ  سيرىاًدقػيهى ءو  يػيغىاثػيٍوا يٍَّستىًغيػٍ اٍلميٍهلً  دبىاۤۡ ءىتٍ كى  الشَّرىابي   بًٍئسى  اٍلويجيٍوهى   يىٍشًول كى
 سىاۤۡ

 ﴾ِٗ﴿ ميٍرتػىفىقنا
ًلٰحًت ًاانَّ الى نيًضٍيعي اىٍجرى مىٍن  كىعىًمليوا مىنػيٍواآًافَّ الًَّذٍينى  (َّ َۚ  ٍحسىنى أى الصٌٰ  ﴾َّ﴿ عىمىالن
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ًتًهمي األىهناري حييىلَّوفى فيها ًمن أىساًكرى ًمن ذىىى بو  (ُّ رم ًمن ربى أيكلػًئكى ؽبىيم جىٌناتي عىدفو ذبى
 حىسينىتكىيىلبىسوفى ثًياابن خيضرنا ًمن سينديسو كىًإستىربىؽو ميتًَّكئُتى فيها عىلىى األىراًئًك نًعمى الثَّوابي كى 

  ﴾ُّميرتػىفىقنا﴿
نػَّتىًُت ًمن أىعنابو  انى جىعىلٍ كىاضًرب ؽبىيم مىثىالن رىجيلىًُت  (ِّ ا بًنىخلو كى كىحىفىفناأًلىحىًدمًها جى جىعىلنا مهي

 ﴾ِّبىينػىهيما زىرعنا ﴿
ا تىتٍ اٰ  اعبٍىنػَّتػىٍُتً  ًكٍلتىا (ّّ ٍيػ نا   مًٌٍنوي  تىٍظًلمٍ  كىملىٍ  ايكيلىهى   ﴾ّّ﴿ نػىهىرنا   ًخٰللىهيمىا فىجٍَّرانى كى  شى
اًكريهي أىان أىكثػىري ًمنكى ماالن كىأىعىزُّ نػىفىرنا ﴿ اؿى قى لىوي شبىىره فػى  كافى كى  (ّْ  ﴾ًّْلصاًحًبًو كىىيوى حيي
ا ﴿ دىخىلى كى  (ّٓ نػَّتىوي كىىيوى ظامله لًنىفًسًو قاؿى ما أىظينُّ أىف تىبيدى ىػًذًه أىبىدن  ﴾ّٓجى
ىًجدىفَّ خىَتنا ًمنها مينقىلىبنا ﴿ ريًددتي كىما أىظينُّ الٌساعىةى قاًئمىةن كىلىًئن  (ّٔ  ﴾ًّٔإىل رىيٌب ألى
اًكريهي أى اؿى قى  (ّٕ  سىٌواؾى كى ًمن تيرابو ٍبيَّ ًمن نيطفىةو ٍبيَّ خىلىقى اًبلَّذم  تى كىفىرٍ لىوي صاًحبيوي كىىيوى حيي

 ﴾ّٕرىجيالن ﴿
 ﴾ّٖلػًكٌنا ىيوى اللَّػوي رىٌّب كىال أيشًرؾي ًبرىٌّب أىحىدنا﴿ (ّٖ
لٍ ًإذ  آلى كىلىوٍ  (ّٗ نػَّتىكى قيلتى ما  تى دىخى اللَّػوي ال قػيوَّةى ًإاٌل اًبللَّػًو ًإف تػىرىًف أىان أىقىلَّ ًمنكى ماالن  ءى آشى جى

ا ﴿  ﴾ّٗكىكىلىدن
فػىعىسى رىٌّب أىف ييؤًتنيىً خىرينا ًمن جىنًَّتكى كىييرًسلى عىلىيها حيسباانن ًمنى السَّماًء فػىتيصًبحى  (َْ

ا زىلىقنا ﴿  ﴾َْصىعيدن
 ﴾ُْغىورنا فػىلىن تىستىطيعى لىوي طىلىبنا ﴿ أىك ييصًبحى ماؤيىا (ُْ
ا نٍػفىقى أى  مىآ  عىٰلى كىفٍَّيوً  يػيقىلًٌ بي  ٍصبىحى أى فى  بًثىمىرًه ًحٍيطى أي كى  (ِْ اًكيىةه  كىًىيى  ًفيػٍهى ا عىٰلى خى  عيريٍكًشهى

تىًٍتٍ  كىيػىقيٍوؿي  لىيػٍ ٍٓ  ايٍشرًؾٍ  ملىٍ  يػٰ ا ًبرىيبًٌ  ﴾ِْ﴿ اىحىدن
 ﴾ًّْمن دكًف اللَّػًو كىما كافى مينتىًصرنا ﴿كىَلى تىكين لىوي ًفئىةه يىنصيركنىوي  (ّْ
 ﴾ْْىيناًلكى الوىاليىةي لًلَّػًو احلىقًٌ ىيوى خىريه ثىواابن كىخىريه عيقبنا ﴿  (ْْ
نٍػيىا اغبٍىٰيوةً  مَّثىلى  ؽبىيمٍ  كىاٍضًربٍ  (ْٓ ءو  الدُّ اۤۡ ءً  ًمنى  هي ااىنٍػزىٍلنى  كىمى اۤۡ  ااٍلىٍرضً  نػىبىاتي  ًبو اٍختػىلىطى فى  السَّمى
ا ٍصبىحى أى فى  ي  كىكىافى  ۗ   الرًٌٰيحي  تىٍذريٍكهي  ىىًشٍيمن  ﴾ْٓ﴿ مٍُّقتىًدرنا شىٍيءو  كيلًٌ  عىٰلى الِلٌٰ
نيا كىالباًقياتي الٌصاحًلاتي خىريه ًعندى رىبًٌكى ثىواابن كىخىريه  (ْٔ ادلاؿي كىالبىنوفى زينىةي احلىياًة الدُّ

 ﴾ْٔأىمىالن ﴿
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 ﴾ْٕىيم فػىلىم نيغاًدر ًمنهيم أىحىدنا ﴿انى حىشىرٍ كى كىيىوـى نيسىَتًٌي اعبًباؿى كىتػىرىل األىرضى ابرًزىةن  (ْٕ
عىلى لىكيم  زىعىمتيمكيم أىكَّؿى مىرَّةو بىل خىلىقنا كىما ًجئتيموان  عىلى رىبًٌكى صىفِّا لىقىد  واعيًرضي كى  (ْٖ أىلَّن قبى

ا ﴿  ﴾ ْٖمىوًعدن
ا الًكتاًب ال  كيًضعى كى  (ْٗ يجرًمُتى ميشًفقُتى فبٌا فيًو كىيىقولوفى اي كىيلىتىنا ماًؿ ىػذى

الًكتابي فػىتػىرىل اؼب
ا ﴿ عىًملواما  اكٍ كىجىدي كى  ااىى صى أىحٍ ييغاًدري صىغَتىةن كىال كىبَتىةن ًإاٌل   ﴾ْٗحاًضرنا كىال يىظًلمي رىبُّكى أىحىدن

ـى نى كىًإذ قػيلٍ  (َٓ ًة اسجيدكا آًلدى عىن أىمًر  فىسىقى ًمنى اعًبنًٌ فػى  كافى فىسىجىدكا ًإاٌل ًإبليسى  ا لًلمىالًئكى
 ﴾َٓرىًبًٌو أىفػىتػىتًَّخذكنىوي كىذيرًٌيػَّتىوي أىكلًياءى ًمن دكين كىىيم لىكيم عىديكّّ بًئسى لًلظٌاًلمُتى بىدىالن ﴿

 كىمىا  ٍشهىدٍ أى مىآ  (ُٓ
ميتًَّخذى اٍلميًضلًٌٍُتى  كيٍنتي تػُّهيٍم خىٍلقى السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرًض كىالى خىٍلقى اىنٍػفيًسًهٍم 

ا  ﴾ُٓ﴿ عىضيدن
بىينػىهيم  انى جىعىلٍ ا ؽبىيم كى وٍ بػي يػٍ تىجً فػىلىم يىسٍ  ىيمٍ دىعىوٍ فى  زىعىمتيم كىيىوـى يىقوؿي اندكا شيرىكاًئيى الَّذينى  (ِٓ

 ﴾ِٓمىوًبقنا﴿
يجرًموفى الٌنارى فى  رىأىلكى  (ّٓ

دكا عىنها مىصرًفنا ﴿ اوٍ ظىنػُّ اؼب  ﴾ّٓأىنػَّهيم ميواًقعوىا كىملى جيًى
ا اٍلقيٍرٰاًف لًلنَّاًس ًمٍن كيلًٌ مىثىلو  كى  صىرَّفػٍنىاكىلىقىٍد  (ْٓ ٍنسىافي اىٍكثػىرى شىٍيءو  كىافى ُبٍ ٰىذى ااٍلً

﴿  ﴾ْٓجىدىالن
تًيػىهيم سينَّةي كىما مىنىعى الٌناسى أىف ييؤًمنوا ًإذ جاءىىيمي  (ٓٓ اذليدل كىيىستىغًفركا رىبػَّهيم ًإاٌل أىف َتى

تًيػىهيمي العىذابي قػيبيالن ﴿  ﴾ٓٓاألىكَّلنيى أىك َيى
 كىجييىاًدؿي الًَّذٍينى   (ٔٓ

َۚ
رًٍينى كىميٍنًذرًٍينى اًبٍلبىاًطًل لًييٍدًحضيٍوا ًبًو  كىفىريٍكاكىمىا نػيٍرًسلي اٍلميٍرسىًلٍُتى ًاالَّ ميبىشًٌ

 ﴾ٔٓ﴿ ٍكا ىيزيكناٍنًذري أي ذيكٍٓا ٰاٰييًتٍ كىمىآ اغبٍىقَّ كىازبَّى 
اهي  ًاانَّ  قىدَّمىتٍ مىا  نىًسيى عىنػٍهىا كى  ٍعرىضى أى فى اًبٰٰيًت رىبًٌو  ذيكًٌرى كىمىٍن اىٍظلىمي فبٍَّن  (ٕٓ عىٰلى  جىعىٍلنىايىدى

 كىًاٍف تىٍدعيهيٍم ًاىلى اؽٍبيٰدل فػىلىٍن يػٍَّهتىديكٍٓا 
اقػيليٍوهًبًٍم اىًكنَّةن اىٍف يػٍَّفقىهيٍوهي كىُبٍٓ ٰاذىاهًنًٍم كىقػٍرنا   ﴾ٕٓ﴿ ًاذنا اىبىدن

 لىٍو يػيؤىاًخذيىيٍم دبىا   (ٖٓ
بػيٍواكىرىبُّكى اٍلغىفيٍوري ذيك الرَّضٍبىةً   بى  لىعىجَّلى  كىسى

 
ٍل ؽبَّيٍم مٍَّوًعده لٍَّن ؽبىيمي اٍلعىذىابى

ديٍكا ًمٍن ديٍكنًو مىوٍ   ﴾ٖٓ﴿ًئالن جيًَّ
هيٍم لىمَّا ٍىلىكٍ أى كىتًٍلكى اٍلقيرٰٓل  (ٗٓ ا ﴿ كىجىعىٍلنىا ظىلىميٍوانػٰ ٍهًلًكًهٍم مٍَّوًعدن  ﴾ًٗٓلمى
مىعى البىحرىيًن أىك أىمًضيى حيقيبنا سى وٍ مي  اؿى قى  كىًإذٍ  (َٔ  ﴾َٔ﴿ى لًفىتاهي ال أىبرىحي حىىٌت أىبليغى ؾبى
لىو ًَب اٍلبىٍحًر سىرىابن ﴿ ازبَّىذى حيٍوتػىهيمىا فى  نىًسيىاؾبىٍمىعى بػىٍيًنًهمىا  بػىلىغىافػىلىمَّا  (ُٔ ًبيػٍ  ﴾ُٔسى
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 ﴾ِٔ ىػذا نىصىبنا ﴿سىفىرانى  ًمنٍ  انى يػٍ لىقً  ءىان لىقىدٍ آلًفىتاهي آتًنا غىد اؿى  ؽى  ااكىزى جى فػىلىٌما  (ِٔ
ٍ  اىكىيٍػنىآ ًاٍذ ٍيتى أى رى أى  قىاؿى  (ّٔ  كىمىآ  نىًسٍيتي ًاىلى الصٍَّخرىًة فىًايٌنً

 
ًاالَّ الشٍَّيٰطني اىٍف اىذٍكيرىه  اىٍنٰسىًنٍيوي اغٍبيٍوتى

بنا ﴿ لىو ًَب اٍلبىٍحًر عىجى ًبيػٍ  ﴾ّٔكىازبَّىذى سى
 ﴾ْٔعىلى آاثرمًًها قىصىصنا ﴿ اتىدَّ ارٍ نىبًغ فى ا كينَّ ذًلكى ما   اؿى قى  (ْٔ
ا ًمن ًعباًدان آتػىيػٍ  اوىجىدى فػى  (ٓٔ  ﴾ٓٔاهي رىضبىةن ًمن ًعنًدان كىعىلَّمناهي ًمن لىدياٌن ًعلمنا ﴿نى عىبدن
ا ﴿ عيلًٌٍمتى كى عىلٰٓى اىٍف تػيعىلًٌمىًن فبَّا اىتًَّبعي لىو ميوٰسى ىىٍل  قىاؿى  (ٔٔ  ﴾ٔٔريٍشدن
 ﴾ًٕٔإنَّكى لىن تىستىطيعى مىًعيى صىربنا ﴿ اؿى قى  (ٕٔ
ط ًبًو خيِبنا ﴿ (ٖٔ  ﴾ٖٔكىكىيفى تىصًِبي عىلى ما َلى حتًي
 ﴾ٗٔسىتىًجديين ًإف شاءى اللَّػوي صاًبرنا كىال أىعصي لىكى أىمرنا ﴿قاؿى  (ٗٔ
 ﴾َٕفىالى تىٍسػ ىٍلًٍتٍ عىٍن شىٍيءو حىىتٌٰٓ ايٍحًدثى لىكى ًمٍنوي ذًٍكرنا ﴿اتػَّبػىٍعتىًٍتٍ فىًاًف  قىاؿى  (َٕ
 حىىتٌٰٓ ًاذىا اٍنطىلىقى فى  (ُٕ

نىًة  رىًكبىاا   قىاؿى خىرىقػى ًَب السًَّفيػٍ
ا   لىقىٍد اىخىرىقػٍتػى هى

اَۚ ا لًتػيٍغرًؽى اىٍىلىهى ٍيػ نا ًاٍمرنا ًجٍئتى هى  شى
﴿ُٕ﴾ 
 ﴾ِٕأىملى أىقيل ًإنَّكى لىن تىستىطيعى مىًعيى صىربنا ﴿ اؿى قى  (ِٕ
 ﴾ّٕكىال تيرًىقٍت ًمن أىمرم عيسرنا﴿ تي يٍ نىسً ال تيؤاًخذين دبا  اؿى قى  (ّٕ
نىفسنا زىًكيَّةن ًبغىرًي نىفسو لىقىد ًجئتى فىانطىلىقا حىٌّت ًإذا لىًقيا غيالمنا فػىقىتػىلىوي قاؿى أىقػىتىلتى  (ْٕ

 ﴾ْٕشىيئنا نيكرنا ﴿
 ﴾ٕٓقاؿى أىَلى أىقيل لىكى ًإنَّكى لىن تىستىطيعى مىًعيى صىِبنا ﴿ (ٕٓ
  ﴾ًٕٔمن لىدييٌن عيذرنا ﴿ تى بػىلىغٍ كى عىن شىيءو بىعدىىا فىال تيصاًحبٍت قىد سىأىلتي ًإف  اؿى قى  (ٕٔ
ا فػىوىجىدا فيها ًجدارنا  اأىبػىوٍ قىريىةو استىطعىما أىىلىها فى فىانطىلىقا حىىٌت ًإذا أىتىيا أىىلى  (ٕٕ أىف ييضىيًٌفومهي

زبَّىذتى عىلىيًو أىجرنا ﴿ تى ًشئٍ لىو  اؿى قى وي أىقامى ييريدي أىف يىنقىضَّ فى   ﴾ٕٕالى
 ﴾ٖٕىػذا ًفراؽي بىيٍت كىبىيًنكى سىأينىبًٌئيكى بًتىأكيًل ما ملى تىستىًطع عىلىيًو صىربنا ﴿ اؿى قى  (ٖٕ
كىراءىىيم مىًلكه  كافى أىف أىعيبىها كى  أىرىدتُّ يىعمىلوفى ُب البىحًر فى  ًلمىساكُتى  كانىتٍ السَّفينىةي فى  أىمَّا (ٕٗ

خيذي كيلَّ سىفينىةو غىصبنا ﴿  ﴾ٕٗأيى
 ﴾َٖا طيغياانن كىكيفرنا ﴿أىف ييرًىقىهيمى  آنى يػٍ خىشً كىأىمَّا الغيالـي فىكافى أىبىواهي ميؤًمنىًُت فى  (َٖ
 ﴾ُٖييبًدذلىيما رىبػُّهيما خىرينا ًمنوي زىكاةن كىأىقرىبى ريمحنا ﴿فىأىرىدان أىف  (ُٖ
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ىدينىًة كى كىأىمَّا اعًبدى  (ِٖ
تىوي كىنزه ؽبىيما  كافى اري فىكافى لًغيالمىًُت يىتيمىًُت ُب اؼب ا صاغًبنا  كىكافى ربى أىبومهي

ا رىضبىةن ًمن رىبًٌكى كىما فػى  ادى أىرى فى  ا كىيىستىخرًجا كىنزىمهي وي عىن أىمرم ذًلكى تي عىلٍ رىبُّكى أىف يىبليغا أىشيدَّمهي
كيلي ما ملى تىسًطع عىلىيًو صىربنا﴿  ﴾ِٖأتى

 ﴾ّٖكىيىسأىلونىكى عىن ًذم القىرنىنًي قيل سىأىتلو عىلىيكيم ًمنوي ًذكرنا ﴿ (ّٖ
 ﴾ْٖتىيناهي ًمن كيلًٌ شىيءو سىبػىبنا ﴿ًإاٌن مىكٌَّنا لىوي يف األىرًض كىآ (ْٖ
بػىبنا ﴿ تٍػبىعى أى فى  (ٖٓ  ﴾ٖٓسى
ئىةو كىكىجىدى ًعندىىا قىومنا كىجىدى حىىٌت ًإذا بػىلىغى مىغًربى الشَّمًس  (ٖٔ اي ذىا  انى قػيلٍ ىا تىغريبي ُب عىُتو ضبًى

 ﴾ٖٔالقىرنىًُت ًإٌما أىف تػيعىذًٌبى كىًإٌما أىف تػىتًَّخذى فيًهم حيسننا ﴿
بيوي عىذاابن نيكرنا ﴿ اؿى قى  (ٕٖ بيوي ٍبيَّ يػيرىدُّ ًإىل رىبًًٌو فػىيػيعىذًٌ  ﴾ٕٖأىٌما مىن ظىلىمى فىسىوؼى نػيعىذًٌ
 ﴾ٖٖكىأىٌما مىن آمىنى كىعىًملى صاحًلنا فػىلىوي جىزاءن احليسىن كىسىنىقوؿي لىوي ًمن أىمًران ييسرنا ﴿ (ٖٖ
 ﴾ٖٗسىبػىبنا ﴿ تٍػبىعى أى ٍبيَّ  (ٖٗ
عىل ذلىيم ًمن دكًِنا ًسرتنا حىٌّت ًإذا بػىلىغى مىطًلعى  (َٗ الشَّمًس كىجىدىىا تىطليعي عىلى قىوـو َلى َنى

﴿َٗ﴾ 
يًو خيربنا ﴿ انى أىحىطٍ ًلكى كىقىد كىذى  (ُٗ  ﴾ُٗدبا لىدى
 ﴾ ُِٗثيَّ أىتبىعى سىبػىبنا ﴿ (ِٗ
 ﴾ ّٗحىٌّت ًإذا بػىلىغى بىنيى السَّدَّيًن كىجىدى ًمن دكًِنًما قىومنا ال يىكادكفى يىفقىهوفى قىوالن ﴿ (ّٗ
عىلي لىكى خىرجنا  (ْٗ جوجى كىمىأجوجى ميفًسدكفى يف األىرًض فػىهىل َنى قالوا ت ذىا القىرنىنًي ًإفَّ َيى

عىلى بىينىنا كىبىينػىهيم سىدًّا ﴿  ﴾ْٗعىلى أىف َتى
 ﴾ ٓٗقاؿى ما مىكٌَّّن فيًو رىٌّب خىريه فىأىعينوين ًبقيوَّةو أىجعىل بىينىكيم كىبىينػىهيم رىدمنا ﴿  (ٓٗ
ديًد حىٌّت ًإذا ساكل بىنيى الصَّدىفىنًي قاؿى انفيخوا حىٌّت ًإذا جىعىلىوي انرنا آتوين زيبػىرى احلى  (ٔٗ

 ﴾ ٔٗقاؿى آتوين أيفرًغ عىلىيًو ًقطرنا ﴿
 ﴾ٕٗهىركهي كىمىا استىطاعوا لىوي نىقبنا ﴿أىف يىظٍ  اوٍ اعي طى اسٍ فىمىا  (ٕٗ
كىكافى كىعدي رىٌّب حىقًّا قاؿى ىػذا رىمحىةه ًمن رىٌّب فىًإذا جاءى كىعدي رىٌّب جىعىلىوي دىٌكاءى   (ٖٗ

﴿ٖٗ﴾ 
وجي ُب بىعضو كى  انى تػىرىكٍ كى  (ٗٗ عنا ﴿نػى جىمىعٍ ُب الٌصوًر فى  نيًفخى بىعضىهيم يىومىًئذو ديى  ﴾ٗٗهيم صبى



39 
 

 
 

عنا ﴿ (ََُ وجي يف بىعضو كىنيًفخى يف الٌصوًر فىجىمىعناىيم ُجى ﴾ ٗٗكىتػىرىكنا بىعضىهيم يىومىًئذو ميى
 ﴾ََُعىرضنا ﴿ كىعىرىضنا جىهىنَّمى يىومىًئذو لًلكاًفرينى 

عنا ﴿ (َُُ  ﴾َُُالَّذينى كانىت أىعيػينػيهيم يف ًغطاءو عىن ًذكرم كىكانوا ال يىستىطيعوفى مسى
نَّمى لًلكاًفرينى  انى تىدٍ أىعٍ أىف يػىتًَّخذكا ًعبادم ًمن دكين أىكلًياءى ًإاٌن  كاكىفىري الَّذينى   حىًس بى أىفى  (َُِ جىهى

 ﴾َُِنػيزيالن ﴿
 ﴾َُّأىعماالن ﴿قيل ىىل نػينىبًٌئيكيم اًبألىخسىرينى  (َُّ
ًسنوفى صينعنا ﴿  (َُْ سىبوفى أىنػَّهيم َيي  ﴾َُْالَّذينى ضىلَّ سىعيػيهيم يف احلىياًة الدُّنيا كىىيم َيى
أىعماؽبييم فىال نيقيمي ؽبىيم يىوـى الًقيامىًة كىزانن  حىًبطىتٍ آًبايًت رىهًبًٌم كىلًقائًًو فى  اكٍ كىفىري أيكلػًئكى الَّذينى   (َُٓ
﴿َُٓ﴾  
 ﴾َُٔكىازبَّىذكا آايٌب كىريسيلي ىيزيكنا ﴿ اكٍ كىفىري ذًلكى جىزاؤيىيم جىهىنَّمي دبا   (َُٔ
ٌناتي الًفردىكًس نػيزيالن ﴿ انىتٍ كى كىعىًمليوا الٌصاغًباًت   واآمىني ًإفَّ الَّذينى  (َُٕ  ﴾َُٕؽبىيم جى
 ﴾َُٖخاًلدينى فيها ال يىبغوفى عىنها ًحوىالن ﴿ (َُٖ
 انى ًجئػٍ البىحري قىبلى أىف تىنفىدى كىًلماتي رىيٌب كىلىو  نىًفدى البىحري ًمدادنا ًلكىًلماًت رىيٌب لى  افى كى  وٍ لَّ  قيلٍ  (َُٗ

 ﴾َُٗدبًثًلًو مىدىدنا ﴿
ا أىان بىشىره ًمثليكيم يي  (َُُ ا إًلػهيكيم إًلػوه كاًحده فىمىن  وحى قيل ًإمنَّ يىرجو لًقاءى رىًبًٌو  افى كى ى ًإيلىَّ أىمنَّ

ا ﴿فىليىعمىل عىمىالن صاغًبن   ﴾َُُا كىال ييشرًؾ ًبًعبادىًة رىبًًٌو أىحىدن
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ذم أجرم على سورة الكهف على اآلايت من كاحد إىل مائة كعشرة بناءن على التحليل ال
 ، متكوانن فبا يلي: كسبعة كأربعوفعاؿ اؼباضية مائة آايت كجدت األف
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 - - جيىٍعىلي -جىعىلى  جىعىٍلنىا ٕ  .ٓ

 - - حيىٍسى بي -حىًس بى  حىًسبىتٍ  ٗ  .ٔ

 - - أيىًٍكم-اىكىل أىكىل َُ  .ٕ

 - - يىٍضًربي -ضىرىبى  ضىرىبٍػنىا ُُ  .ٖ

 - - يػىبػٍعىثي -بػىعىثى  بػىعىثٍػنىا ُِ  .ٗ
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ذى  ازبَّىذيٍكا ُٓ  .ُْ  اؽبمزة كالتاء يػىتًَّخذي -ًازبَّىذى  يػىٍتًخذي -زبًى

 تاءاؽبمزة كال يػىٍعتىزًؿي -ًاٍعتػىزىؿى  يػىٍعزًؿي -عىزىؿى  وٍ تيمي تػىزىلٍ عٍ اً  ُٔ  .ُٓ

 - - يىٍطليعي -طىلىعى  طىلىعىتٍ  ُٕ  .ُٔ

 - - يػىٍغًربي -غىرىبى  غىرىبىتٍ    .ُٕ

 تاءكال اؽبمزة يىطًَّلعي -ًاطَّلىعى  يىٍطليعي -طىلىعى  اطَّلىٍعتى  ُٖ  .ُٖ

   يػيوىيلًٌ -كىىلَّ  ٍيتى لىوىلَّ    .ُٗ

ي -ميًلئى  ميًلٍئتى    .َِ  - - ديىٍألى

 اؽبمزة يػيٍعًثري -رى ثػى عٍ أى  يػىٍعًثري -عىثػىرى  أىٍعثػىٍرانى  ُِ  .ُِ

 - - يػىٍغًل بي -غىلى بى  غىلىبػيٍوا   .ِِ

 - - يػىٍنسىى-نىًسيى  نىًسٍيتى  ِْ  .ِّ

 - - يػىٍلبىثي -لىًبثى  لىًبثػيٍوا ِٓ  .ِْ

 اؽبمزة/الف يػىٍزدىادي -ًاٍزدىادى  يىزًٍيدي -زىادى  اٍزدىاديٍكا   .ِٓ

 اؽبمزة يػيٍغًفلي -لى فى غٍ أى  يػىٍغًفلي -لى فى غى  أىٍغفىٍلنىا ِٖ  .ِٔ

بىعي -تىًبعى  اتػَّبىعى    .ِٕ  تاءكال اؽبمزة يػىتًَّبعي -اتػَّبىعى  يػىتػٍ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىافى    .ِٖ

 - - يىشىاءي -شىآءى  شىآءى  ِٗ  .ِٗ

 - - يىشىاءي -شىآءى  شىآءى    .َّ
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 اؽبمزة يػيٍعًتدي -أىٍعتىدى  يػىٍعتيدي -عىتيدى  أىٍعتىٍدانى    .ُّ

ٍيطي -اطى حى أى  حيىيٍوطي -اطى حى  أىحىاطى    .ِّ  اؽبمزة حيًي

 - - يىسيوءي -سىآءى  سىآءىتٍ    .ّّ

 األلف يػيٍؤًمني -نى مى آ أيىٍميني -أىمينى  آمنوا َّ  .ّْ

 اؽبمزة ني سً حييٍ -نى سى حٍ أى  حيىٍسيني -نى سي حى  أىٍحسىنى    .ّٓ

 - - حيىٍسيني -نى سي حى  حىسينىتٍ  ُّ  .ّٔ

 - - جيىٍعىلي -جىعىلى  جعلنا ِّ  .ّٕ

 - - ايىٌٍبٍ -أىتىى آتىتٍ  ّّ  .ّٖ

ري -فىجَّرى  يػىٍفجيري -فىجىرى  فىجٍَّرانى    .ّٗ  تضعيفال يػيفىجًٌ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىافى  ّْ  .َْ

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى    .ُْ

 - - يىٍدخيلي -دىخىلى  دىخىلى  ّٓ  .ِْ

 - - يػىريدُّ -رىدَّ  ريًدٍدتُّ  ّٔ  .ّْ

 - - يىٍكفيري -كىفىرى  كىفىٍرتى  ّٕ  .ْْ

 - - خيىٍليقي -خىلىقى  خىلىقى    .ْٓ

 التضعيف ييسىوًٌم-سىوَّل يىٍسًوم-لوى سى  سىوَّاؾى    .ْٔ

 - - يىٍدخيلي -دىخىلى  دىخىٍلتى  ّٗ  .ْٕ
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 - - يىشىاءي -شىآءى  شىآءى    .ْٖ

ٍيطى -أىحىاطى  حيىيٍوطي -حىاطى  أيًحٍيطى  ِْ  .ْٗ  اؽبمزة حيًي

 اؽبمزة ييٍصًبحي -أىٍصبىحى  يىٍصبىحي -صىبىحى  أىٍصبىحى    .َٓ

  اؽبمزة يػيٍنًفقي -أىنٍػفىقى  يػىنػٍفىقي -نىفقى  أىنٍػفىقى    .ُٓ

 اؽبمزة يػيٍنزًؿي -نٍػزىؿى أى  يػىٍنزًؿي -ؿى زى نػى  أىنٍػزىٍلنىا ْٓ  .ِٓ

 تاء كال اؽبمزة خيىٍتىًلطي -ًاٍختػىلىطى  خيىًٍلطي -خىلىطى  اٍختػىلىطى    .ّٓ

 اؽبمزة ييٍصًبحي -أىٍصبىحى  يىٍصبىحي -صىبىحى  أىٍصبىحى    .ْٓ

 - - حيىٍشيري -حىشىرى  حىشىٍرانى  ْٕ  .ٓٓ

 - - يػىٍعريضي -عىريضى  عيًرضيٍوا ْٖ  .ٔٓ

تيميٍوانى    .ٕٓ ئي -جىاءى  ًجئػٍ  - - جيًى

 - - خيىٍليقي -خىلىقى  خىلىٍقنىا   .ٖٓ

 - - يػىٍزعيمي -زىعىمى  زىعىٍمتيمٍ    .ٗٓ

 - - يىضىعي -كىضىعى  كيًضعى  ْٗ  .َٔ

 اؽبمزة حييًٍصى-أىٍحصىى حييًٍصى-حىصىى أىٍحصىاىىا   .ُٔ

دي -كىجىدى  كىجىديٍكا   .ِٔ  - - جيًى

 - - يػىٍفسيقي -فىسىقى  فىسىقى  َٓ  .ّٔ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىافى    .ْٔ
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 اؽبمزة ييٍشًهدي -دى هى شٍ أى  يىٍشهىدي -دى هً شى  أىٍشهىٍدتي  ُٓ  .ٓٔ

 - - يىكيوفي -كىافى  كيٍنتي    .ٔٔ

 - - يػىٍزعيمي -زىعىمى  زىعىٍمتيمٍ  ِٓ  .ٕٔ

 - - يىٍدعيوٍ -دىعىا دىعىٍوىيمٍ    .ٖٔ

 - - جيىٍعىلي  -جىعىلى  جىعىٍلنىا   .ٗٔ

 - - يػىرىل-رىأىل رىأىل ّٓ  .َٕ

 - - يىظينُّ -ظىنَّ  ظىنػٍُّوا   .ُٕ

 التضعيف ييصًَّرؼي -ؼى رَّ صى  يىٍصًرؼي -ؼى رى صى  صىرَّفػٍنىا ْٓ  .ِٕ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىافى    .ّٕ

 - - يىٍكفيري -كىفىرى  كىفىريٍكا ٔٓ  .ْٕ

 اؽبمزة يػيٍنًذري -أىٍنذىرى  ٍنذيري يػى -نىذىرى  أيٍنًذريٍكا   .ٕٓ

 التعضيف ييذىكًٌري -ذىكَّرى  يىٍذكيري -ذىكىرى  ذيكًٌرى  ٕٓ  .ٕٔ

 اؽبمزة يػيٍعًرضي  -أىٍعرىضى  يػىٍعريضي -ضى ري عى  أىٍعرىضى    .ٕٕ

ـى  قىدَّمىتٍ    .ٖٕ ـي -قىدى ـي -ـى دَّ قى  يػىٍقدي  التعضيف يػيقىدًٌ

 - - جيىٍعىلي  -جىعىلى  جىعىٍلنىا   .ٕٗ

بػيٍوا ٖٓ  .َٖ  - - يىٍكًس بي -كىسى بى  كىسى

لي -عىجَّلى  يػىٍعجىلي -عىًجلى  عىجَّلى    .ُٖ    التعضيف يػيعىجًٌ
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 اؽبمزة يػيٍهًلكي -أىٍىلىكى  يػىٍهًلكي -كى لى ىى  أىٍىلىٍكنىا ٗٓ  .ِٖ

 - - يىٍظًلمي -ظىلىمى  ظىلىميٍوا   .ّٖ

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  َٔ  .ْٖ

 - - يػىبػٍليغي -بػىلىغىا بػىلىغىا ُٔ  .ٖٓ

ذى  ازبَّىذى    .ٖٔ  اؽبمزة كالتاء يػىتًَّخذي -ًازبَّىذى  يػىٍتًخذي -زبًى

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ِٔ  .ٕٖ

نىا   .ٖٖ  - - يػىٍلقىى-لىًقيى  لىًقيػٍ

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ّٔ  .ٖٗ

 - - يػىرىل-رىأىل رىأىٍيتى    .َٗ

 - - أيىًٍكم-اىكىل أىكىيٍػنىا   .ُٗ

 - - يػىٍنسىى-نىًسيى  نىًسٍيتي    .ِٗ

ًنيوي    .ّٗ  - - يػيٍنًسي-ىسى نٍ أى  أىٍنسى

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ْٔ  .ْٗ

 - - يىكيوفي -كىافى  كينَّا   .ٓٗ

 اؽبمزة كالتاء يػىٍرتىدُّ -ًاٍرتىدَّ  يػىريدُّ -رىدَّ  اٍرتىدَّ    .ٔٗ

دي -كىجىدى  كىجىدىا ٓٔ  .ٕٗ  - - جيًى

نىا   .ٖٗ  - - أيىٌٍبٍ -اىتىى آتػىيػٍ
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 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ٔٔ   .ٗٗ

بىعي -تىًبعى  أىتًَّبعي    .ََُ  كالتاء اؽبمزة يػىتًَّبعي -اتػَّبىعى  يػىتػٍ

 التعضيف يػيعىلًٌمي -عىلَّمى  يػىٍعلىمي -عىًلمى  عيلًٌٍمتى    .َُُ

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ٕٔ  .َُِ

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  َٕ  .َُّ

بىعي -تىًبعى  اتػَّبػىٍعتىًٍتٍ    .َُْ  التاءك  اؽبمزة يػىتًَّبعي -اًتػَّبىعى  يػىتػٍ

 اؽبمزة يػىٍنطىًلقي -ًإٍنطىلىقى  يىٍطًلقي -طىلىقى  اًٍنطىلىقى  ُٕ  .َُٓ

 اؽبمزة خييٍرًؽي -أىٍخرىؽى  خيىٍرًؽي -خىرىؽى  خىرىقػيهىا   .َُٔ

 اؽبمزة خييٍرًؽي -أىٍخرىؽى  خيىٍرًؽي -خىرىؽى  هىاخىرىقػٍتػى    .َُٕ

ئي -جىاءى  ًجٍئتى    .َُٖ  - - جيًى

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ِٕ  .َُٗ

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ّٕ  .َُُ

 - - يػىٍنسىى-نىًسيى  نىًسٍيتي    .ُُُ

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ٕٔ  .ُُِ

 - - يىٍسًئلي -سىأىؿى  سىآىٍلتي    .ُُّ

 - - يػىٍبًلغي -بػىلىغى  بػىلىٍغتى    .ُُْ

 - - أيىٍيب -اىىبى  أىبػىٍوا ٕٕ  .ُُٓ
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 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى    .ُُٔ

 - - يىًسيءي -سىاءى  ًشٍئتى    .ُُٕ

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ٖٕ  .ُُٖ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىانىتٍ  ٕٗ  .ُُٗ

 اؽبمزة ييرًٍيدي -اىرىادى  يػىريٍكدي -رىادى  أىرىٍدتُّ    .َُِ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىافى    .ُُِ

نىآ َٖ  .ُِِ  - - خيىًٍشي-خىًشيى  خىًشيػٍ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىافى  ِٖ  .ُِّ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىافى    .ُِْ

 اؽبمزة ييرًٍيدي -اىرىادى  يػىريٍكدي -رىادى  أىرىادى    .ُِٓ

 - - يػىٍفعىلي -فػىعىلى  فػىعىٍلتي    .ُِٔ

بىعي  -تىًبعى  أىتٍػبىعى  ٖٓ  .ُِٕ  اؽبمزة يػيٍتًبعي -أىتٍػبىعى  يػىتػٍ

 - - يػيقىاؿي -ًقٍيلى  قػيٍلنىا ٖٔ  .ُِٖ

 - - يػىقيٍوؿي -قىاؿى  قىاؿى  ٕٖ  .ُِٗ

بىعي -تىًبعى  أىتٍػبىعى  ٖٗ  .َُّ  اؽبمزة يػيٍتًبعي -أىتٍػبىعى  يػىتػٍ

ٍيطي -حىاطى  أىٍحطىنىا ُٗ  .ُُّ  - - حيًى

اؽبمزة كالسُت  يىٍستىًطٍيعي -اٍستىطىاعى  يىًطٍيعي -طىاعى  اٍسطىعيٍوا ٕٗ  .ُِّ
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 كالتاء

 - - يػىتػٍريؾي -تػىرىؾى  تػىرىٍكنىا ٗٗ  .ُّّ

 - - يػىنػٍفىخي -نػىفىخى  نيًفخى    .ُّْ

 - - جيىٍمىعي -صبىىعى  صبىىٍعنىا   .ُّٓ

 - - حيىٍسى بي -حىًس بى  حىًس بى  َُِ  .ُّٔ

 - - يىٍكفيري -كىفىرى  كىفىريٍكا   .ُّٕ

 اؽبمزة يػيٍعًتدي -أىٍعتىدى  يػىٍعتيدي -عىتيدى  أىٍعتىٍدانى    .ُّٖ

 - - يىٍكفيري -كىفىرى  كىفىريٍكا َُٓ  .ُّٗ

 اؽبمزة حييًٍبطي -أٍحبىطى  حيىًٍبطي -حىًبطى  حىًبطىتٍ    .َُْ

 - - يىٍكفيري -كىفىرى  كىفىريٍكا َُٔ  .ُُْ

 اؽبمزة يػيٍؤًمني -آمىنى  أيىٍميني -أىمينى  آمىنػيٍوا َُٕ  .ُِْ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىانىتٍ    .ُّْ

 - - يىكيوفي -كىافى  كىافى  َُٗ  .ُْْ

 - - يػىنػٍفىدي -نىًفدى  نىًفدى    .ُْٓ

نىا   .ُْٔ يءي -جىاءى  ًجئػٍ  - - جيًى

 - - يىكيوفي -كىافى  كىافى  َُُ  .ُْٕ



49 
 

 
 

كلمة. ( ُْٕ) كجدت الباحثة األفعاؿ اؼباضية من مائة كسبعة كأربعُت كمن تلك اعبدكؿ،  
من األفعاؿ اؼباضية إىل قسمُت ىو ؾبٌرد كمزيد. األفعاؿ اؼباضية على شكل ؾبٌرد بينما ينقسم شكل 
   (ْٕ) بينما األفعاؿ اؼباضية على شكل مزيد من سبع كأربعوف .كلمة   (ُْٕ) مائة كسبعة كأربعُت

 كلمة.
 

 كمعانيها األفعاؿ ادلاضية يف سورة الكف البياانت حتليل -ِ
 أما ربليلها كما يلي:

ا   ملٍى جيىٍعىٍل لَّوي عىٰلى عىٍبًدًه اٍلًكٰت بى كى  نٍػزىؿى أى اىغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ الًَّذمٍٓ  (ُ  ﴾ُ﴿ ًعوىجن
( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ  )أىنٍػزىؿى

 اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو، كمفعوؿ بو ىو الكتاب منصوب ابلفتحة. 
الثالثي  اؼباضى فعلمن   ىو "ؿى زى "نػى  الكلمةكأصل ، "يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ اتبع كزف "أى  "ؿى زى نػٍ الثالثي اؼبزيد ىو "أى 

 . "يػىٍفًعلي -لى عى اتبع كزف "فػى  اجملرد
إذا نظران من ىذا الشرح، ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة ُب كلمة "أنزؿ" دبعٌت للتعدية، ألف 

الالـز أم نزؿ الكتاب، بدخوؿ حركؼ حرؼ مهزة القطع ُب أكلو فصار الفعل اصل الفعل ىو 
 .متعداي أم أنزؿ الكتاب

م هللا عباده أف حيمدكه على إضافة نعمو عليهم، كمنها إنزاؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص علكتفسَت اآلايت ىو  
توحيد، كأحواؿ اؼبالئكة كاألنبياء، كعلى القرآف على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أطلعو بواسطة على أسرار ال

 َٓاألحكاـ الشريعة اليت تعٌبده هللا كتعٌبد أمتها هبا.
ا   ازبَّىذى  قىاليواكَّيػيٍنًذرى الًَّذٍينى  (ِ ي كىلىدن  ﴾ْ﴿  الِلٌٰ

)قىاليٍوا( فعل ماض على الضم التصالو اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اؼباضى فعل كجدت الباحثةبواك اعبماعة كالفاعل ىو الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع كااللف فارقة. 

 ."اؿى قى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -لى عى فػى " اتبع كزف "اوٍ الي قى ىو " اجملردالثالثي 

                                                           
ر: كداة األكقاؼ كالشؤكف )قطزبدة التفسَت هبا مش مصحف اؼبدينة اؼبنوٌرة، دمحم سليماف عبد هللا األشقر،   َٓ
 ِّٗـ(، ص ََِٕ-قُِْٖاإلسالمية، 
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قالوا ىذه اؼبقالة الشنعاء إف هللا  أم كليحٌذر من بُت ىؤالء الكفار من كتفسَت اآلايت ىو  
  ُٓازٌبذ كلدا.

)ازبَّىذى( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 فعل  كجدت الباحثةكالفاعل ىو مرفوع للتعظيم ابلضمة كمفعوؿ بو ىو كىلىدنا منصوب ابلفتحة. 

ذى "  كأصل الكلمة، " يػىٍفتىًعلي -افػٍتػىعىلى اتبع كزف " " ذى زبَّى اً الثالثي اؼبزيد ىو " اؼباضى  فعلمن  ىو  "زبًى
 .  "لي يػىٍفعً -فىًعلى " اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى

ابلنظر إىل ىذا الشرح، ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة ُب كلمة "زبذ" ؼبعٌت "فعل" أم دبعٌت 
  أف هللا أخذ كلدا من اؼبسلمُت.
ذكر سبحانو أكال قضية كلية كىي انذرا علـو الكفار، ٍب عطف عليها كتفسَت اآلايت ىو 

قضية خاصة ىي بعض جزئيات تلك الكلية، تنيبها على كونو أعظم جزئيات تلك الكلية. فأفاد 
   ِٓذلك أف نسبة الولد إىل هللا سبحانو كتعاىل أقبح أنواع الكفر.

ًهٍم    مو كىالى ًعلٍ  بًًو ًمنٍ  ا ؽبىيمٍ مَّ  (ّ ىِٕ ۡۤ بػيرىتٍ  اًلٰابى ريجي ًمنٍ  كى  ﴾ٓ كىًذابن ﴿ًإالَّ  اىفػٍوىاًىًهٍم  ًاٍف يػَّقيٍوليٍوفى  كىًلمىةن زبى
بػيرىٍت( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ  )كى

الثالثي  اؼباضى فعل الباحثةكجدت كالتاء اتء التأنيث الساكنة الؿبل ؽبا كالفاعل ضمَت مستًت ىي. 
بػيرىتٍ ىو " رداجمل ""  كأصل الكلمة ،" يػىٍفعيلي -فػىعيلى " اتبع كزف "كى بػيرى  .كى

أم عظمت تلك الكلمة اليت ينطقوف هبا، كخيرجوهنا من أفواىهم  كتفسَت اآلايت ىو 
  ّٓمتجرئُت على النطق هبا، كىي كلمة الكفر فليس ؽبا مستند سول قوؽبم.

 ﴾ٕ﴿ ٍحسىني عىمىالن أى يػُّهيٍم أى يٍػنىةن ؽبَّىا لًنػىبػٍليوىىيٍم ٍرًض زً مىا عىلىى اأٍلى  جىعىٍلنىاانَّ إً  (ْ
)جىعىٍلنىا(  فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالسكوف التصاؿ بنا. ك الفاعل ىو )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع.  
 . "لى عى جى " كأصل الكلمة ،"يػىٍفعىلي -فػىعىلى " اتبع كزف " انى لٍ عى جى ىو "رد الثالثي اجمل

                                                           
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي،  ُٓ

 ُُٓص 
   ْٖٗق(، ص ُِْٖلبناف: دار اؼبعرفة، –، )بَتكت فتح القادر دمحم بن علي بن دمحم السوكاين ، ِٓ
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي،  ّٓ

  ِِِ-ُِِـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
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إمنا جعلنا ما على األرض زينة كامتحاان كاختبارا كَب معٌت ىذه آلية قولو  كتفسَت اآلايت ىو
فاتقوا الدنيا كاتقوا  فناظر كيف تعلموف ة  كاف هللا تعاىل  مستخلفكم فيها  الدنيا حلوة خضر ملسو هيلع هللا ىلص 
  ْٓالنسا.
بنا حىًسٍبتى اىـٍ  (ٓ انػيٍوا ًمٍن ٰاٰيًتنىا عىجى  ﴾ٗ﴿ اىفَّ اىٍصٰح بى اٍلكىٍهًف كىالرًَّقٍيًم كى

(  فعل ماض مبٍت على حىًسٍبتى )اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ
 فعل كجدت الباحثةالسكوف التصاؿ بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل ىو التاء ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 . " بى سً حى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فىًعلى " اتبع كزف "تٍ بى سً حى ىو " ردالثالثي اجمل اؼباضى
ذلك، فإف آايتنا   أـ حسبت أهنم كانوا عجبا من آايتنا فقط، فال ربسنب ىو كتفسَت اآلايت

  ٓٓ.كلها عج ب
 ﴾َُرىشىدنا ﴿ رانى أىمٍ  ا ًمنٍ لىنى  ةن كىىىيًٌئٍ كى رىضٍبى دينٍ ا ًمن لَّ آتًنى  نىآا رىبػَّ وٍ الي ًف فػىقى يىةي ًإىلى الكىهٍ لًفتػٍ اٍ  أىكىل ًإذٍ  (ٔ

)آكىل(  فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةاؼبقدر على االلف للتعذر دبعٌت كالفاعل الفتية مرفوع ابلضمة. 

 ."لكى اى " كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى اتبع كزف " "لكى اى ىو " رداجمل
ما أصاب قومهم   أم عبأكا إليو من قومهم فارين منهم خوفنا اف يصيبهم كتفسَت اآلايت ىو 

  ٕٓأكل إىل اؼبكاف: ازبذه مأكل كمكاانلو. ٔٓمن الشرؾ كاؼبفر ابلبعث.
 ﴾ُُ﴿ نىا عىلٰٓى ٰاذىاهًنًٍم ًَب اٍلكىٍهًف ًسًنٍُتى عىدىدنا  ضىرىبػٍ فى  (ٕ

)ضىرىبٍػنىا( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالسكوف التصالو بنا كالفاعل ىو )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

                                                           
-)بَتكتتفيسر الثعاليب : اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف، اعبزء الثاين، عبد الرضبن بن دمحم بن ـبلوؼ الثعاليب،  ْٓ

 ّٖٔق(، ص ُِّٕي للمطبوعات، لبناف:  مؤسسة األعلم
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي،  ٓٓ

  ِّٕـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
 ِِق(، ص ُِّْ) دار اين اعبوزم،  تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف،دمحم بن صاّب العثيمُت،  ٔٓ
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي،  ٕٓ

 ُُِص 



52 
 

 
 

 اؼباضى فعلمن   ىو "بى رى ضى " كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى " اتبع كزف " انى بػٍ رى ضى ىو " ردالثالثي اجمل
 .الثالثي اجملرد
أم: ضربنا على آذاهنم اغبجاب تسبيها لإلانمة الثقيلة اؼبانعة من  كتفسَت اآلايت ىو 

أم ضربنا على آذاهنم حجااب دينعهم  ٖٓ. كصوؿ األصوات إىل اآلذاهنم بضرب اغبجاب عليها
  ٗٓالسماع كأمنناىم نوما الينبهم فيو ـبتلف ألصوات ُب الكهف سنُت كثَتة معدكدة.

ا لىًبثػيوٍٓا اىمىدن  ٍحٰصىأى هيٍم لًنػىٍعلىمى اىمُّ اغٍبًٍزبػىٍُتً بػىعىثٍػنػٰ ٍبيَّ  (ٖ   ﴾ُِ﴿ اًلمى
)بػىعىثٍػنىاىيٍم( فعل ماض مبٍت على  اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ

السكوف التصالو بنا كالفاعل ىو )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. كمفعوؿ بو ىو )ىم( ضمَت الغائبُت 
" اتبع كزف بػىعىثٍػنىاىو " ردالثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةى السكوف ُب ؿبل رفع . مبٍت عل

 أم كتفسَت اآلايت ىو  .الثالثي اجملرد اؼباضى فعلىو من   "بػىعىثى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فػىعىلى "
 أيقظناىم من نومهم الثقيل.

يىةه إً ىيٍم اًبغبٍىقًٌ  أى كبىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى نػىبى  (ٗ  ﴾ُّ﴿ ىيدنل   زًٍدنػٰهيمٍ كى ًبرىهبًًٌٍم  ٰامىنػيٍوانػَّهيٍم ًفتػٍ
)آمىنػيٍوا(  فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بوا اعبماعة كالفاعل ىو الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 
 كأصل الكلمة، لوجود ما اشتق منو الفعل ُب الفاعل معناه "يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ " اتبع كزف " أى آمىنى اؼبزيد ىو "

 ."يػىفىعيلي -فػىعيلى " اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن ىو  "أىمينى "
. قولو: )قوينا على ثولل اغبق( آمنوا برهبم أم صدقوا بو كانقادكا ألحكامو كتفسَت اآلايت ىو 

  َٔ.خالفوا اؼبلك، كمل حيصل ؽبم منو رع ب كال خوؼأم حيث 
( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ  )زًٍدانى

التصالو بنا كالفاعل ىو )ان( ضمَت ُب ؿبل رفع كمفعوؿ بو ىو )ىم(  الغائبُت مبٍت على السكوف ُب 
 فعل كجدت الباحثةؿبل نص ب كمفعوؿ بو اثين ىو )ىدل( منصوب ابلفتحة اؼبقدرة على االلف. 

 ."زاد" كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى اتبع كزف " "زًٍدفى ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى
                                                           

 ُٖٓق(، ص ُِْٖلبناف: دار اؼبعرفة، –، )بَتكت فتح القادر دمحم بن علي بن دمحم السوكاين ،58
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔالبايب اغبليب ، )مصر: مصطفى تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي،  ٗٓ

 ُِِص 
 ْ-ّ(، ص ََِٗ)بَتكت: دار الكت ب العلمية، حاشية الضٌاكم على تفسَت اعباللُت اعبزء الثالث،  َٔ
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كتفسَت اآلايت ىو  زادىم هللا عٌز كجل ىدل ألف هللا تعاىل يزيد الذين  يهتدكف ىدل،  
  ُٔككلما ازددت عمال بعلمك زادؾ هللا ىدل أم زادؾ هللا علما.

نًًو إًلػهنا كٍ دي  ًمنٍ  اعيوى دٍ نَّ  ًض لىنٍ ألىرٍ كىاٍ  السَّٰمٰوتً  ا رىبُّنا رىبُّ وٍ الي فػىقى  اوٍ امي قى  ًإذٍ  هًبًمٍ ى قيلوٍ عىلى  انى رىبىطٍ كى  (َُ
 ﴾ُْا ًإذنا شىطىطنا ﴿نى قػيلٍ  لىقىدٍ 

)رىبىٍطنىا( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالسكوف التصالو بنا كالفاعل ىو )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 ."رىبىطى " كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى ا" اتبع كزف "نى ىو "رىبىطٍ رد الثالثي اجمل
قويناىا ابلصرب على ىجر األىل ك األكطاف، كفراؽ اػبالف أم  كتفسَت اآلايت ىو 
 ِٔكاألخداف.

)قىاميٍوا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بواك اعبماعة كالفاعل ىو الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

ـى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى اتبع كزف " "قىاميوا ىو "رد الثالثي اجمل  ."قىا
قاموا بُت يدم اؼبلك أم حُت انتصبوا اإلظهار شعار الدين أك كقت  كتفسَت اآلايت ىو 

 ّٔدقيانوس الكافر فإنو كاف يدعو الناس إىل عبادة الطواغيت.
ًء قػىٍومينىا ىى  (ُُ

ۡۤ  فىمىٍن اىٍظلىمي فبًَّن افػٍتػىٰرل  ازبَّىذيٍكاؤيالى
و  ٍتػيٍوفى عىلىٍيًهٍم ًبسيٍلٰطنۢو بػىُتًٌ  لىٍوالى أيى

 
ًمٍن ديٍكنًو ٰاؽًبىةن
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)ازبَّىذيٍكا( فعل ماض مبٍت على الضم ظ اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لف

 اؼباضى فعل  كجدت الباحثة. التصالو بواك اعبماعة كالفاعل ىو الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع
ذى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفتىًعلي -افػٍتػىعىلى اتبع كزف " "ًازبَّىذى الثالثي اؼبزيد ىو "  اؼباضى فعلىو من   "زبًى

 .يػىٍفًعلي"-"فىًعلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد
  

                                                           
 ِٔق(، ص ُِّْ) دار اين اعبوزم،  تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف،دمحم بن صاّب العثيمُت،  ُٔ
62
 ّٖٕ)بَتكت : دار اؼبعرفة، دكف السنة(، ص فتح القدير اعبزء الثٌالث، دمحم بن على بن دمحم الشوكاىن، 
لبناف : دار الكت ب العلمية، -اعبزء األكؿ، )بَتكتمراح  لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد، دمحم أمُت الضنٌاكم،  ّٔ

 ِْٔـ(، ص  ُٕٗٗ-قُُْٕ
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ابلنظر إىل ىذا الشرح، ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة ُب كلمة "زبذ" ؼبعٌت "فعل" أم دبعٌت 
 حاب الكهف الو آخر للعبادة.أخذ قـو أص

من ازباذ اآلؽبة من دكف هللا, فمقتوىم, كبينوا أهنم ليسوا على يقُت من  كتفسَت اآلايت ىو
 .أمرىم, بل ُب غاية اعبهل كالضالؿ

لىكيم رىبُّكيم ًمن رىضبىًتًو  شيرٍ نٍ ًف يػى ًإىلى الكىهٍ  آكٍ فى ًإالَّ اللَّػوى فىأي كٍ بيدي ا يػىعٍ كىمى  ىيمٍ وٍ تيمي تػىزىلٍ اعٍ كىًإًذ  (ُِ
يًٌئ لىكيم ًمن أىمرًكيم ًمرفػىقنا﴿  ﴾ُٔكىيػيهى

ٍم( فعل ماض مبٍت على تي تػىزىلٍ عٍ اً )اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 كجدت الباحثةالسكوف التصالو بضمَت اؼبخاطبُت كالفاعل ىو )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

من ىو  "عىزىؿى " كأصل الكلمة، " يػىٍفتىًعلي -اًفػٍتػىعىلى " اتبع كزف " ًاٍعتػىزىؿى الثالثي اؼبزيد ىو " اؼباضى فعل
 ." يػىٍفًعلي -فػىعىلى اتبع كزف " الثالثي اجملرد اؼباضى فعل

عزؿ  ابلنظر إىل ىذا الشرح، ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة ُب كلمة "زبذ" ؼبعٌت "فعل" أم
 من سعبد غَت هللا.

أم: قاؿ بعضهم لبعض, إذ حصل لكم اعتزاؿ قومكم ُب أجسامكم كتفسَت اآلايت ىو  
ة معنوية فاعتزلتم قومكم كفارقتموىم عزلة مادية ابؼبفارقة ابألبداف كاؼبقر كاؼبقاـ، كعزل  .كأداينكم

 ْٔدبخالفتهم ُب دينكم كاعتزالكم معبوديهم غَت عبادة هللا كحده.
ذاتى  ًرضيهيمٍ تػىقٍ   كىًإذا غىرىبىتٍ ٍُتً اتى اليىمً ذى  ًفًهمٍ كىهٍ   تىزاكىري عىنٍ  طىلىعىتٍ ا سى ًإذى كىتػىرىل الشَّمٍ  (ُّ

 ٰذًلكى ًمٍن ٰاٰيًت الِلًٌٰ    الشًٌماًؿ كىىيم ُب فىجوىةو 
 
ٍنوي دى لىوي مىٍن يػٍَّهدً  مًٌ يهتىًد كىمىن ييضًلل فػىلىن ذبًى

فػىهيوى اؼب
ا ﴿  ﴾ُٕكىلًيِّا ميرًشدن

( فعل ماض مبٍت على الفتح طىلىعىتٍ )اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالتا اتء التأنيث الساكنة ال ؿبل ؽبا كالفاعل ضمَت مستًت ىي. 

 ."طىلىعى " كأصل الكلمة، "لي يػىٍفعي -لى فػىعى " اتبع كزف "طلعتىو "رد اجمل
كترل ايدمحم أك كل كاحد يصلح للخطاب الشمس حُت طلوعها سبيل أم كتفسَت اآلايت ىو  

 ٓٔعن كهفهم جهة اليمُت، أبف تقلص شعاعها ابرتفاعها.

                                                           
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓعبزء ا، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي، 64

 ُِْـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
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بػيهيٍم اىيٍػقىاظنا كَّىيٍم ريقػيٍوده    (ُْ اًؿ   كَّنػيقىلًٌبػيهيٍم ذىاتى اٍليىًمٍُتً كىذىا  كىربىٍسى مى ًسطه  تى الشًٌ ٍلبػيهيٍم ابى كىكى
 ﴾ُٖ﴿ ًمنػٍهيٍم ريٍعبنا ميًلٍئتى ًمنػٍهيٍم ًفرىارنا كَّلى  وىلٍَّيتى عىلىٍيًهٍم لى  طَّلىٍعتى ًذرىاعىٍيًو اًبٍلوىًصٍيدً  لىًو ا

( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ  )ًاطَّلىٍعتى
 كجدت الباحثةالسكوف التصالو بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل ىو )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 فعلمن  ىو لىعى" طى " كأصل الكلمة، "يػىٍفتىًعلي -فػٍتػىعىلى اً " اتبع كزف "طَّلىعى اً الثالثي اؼبزيد ىو " اؼباضى فعل
 ." يػىٍفعيلي -فػىعىلى اتبع كزف " الثالثي اجملرد اؼباضى

من ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة ؼبعٌت "فعل" أم دبعٌت طلع حاؿ أصحاب 
 .الكهف عند النـو

أم اطٌلعت أيها لرائي عليهم لوليت منهم فرارا، رىبة ينزؽبا هللا عٌز كجل كتفسَت اآلايت ىو  
  ُٔٔب قل ب من يراىم، حىت الحياكؿ أحد أف يدنو منهم.

الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةاعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
" " كأصل الكلمة، "يػيفىعًٌلي -فػىعَّلى اتبع كزف " "كىىلَّ اؼبزيد ىو " اتبع  الثالثي اجملرد اؼباضى فعلىو من كىىلى

 ."يػىٍفًعلي -فػىعىلى كزف "
للتعدية أم كىل أصحاب الكهف الكهف عن  كترل الباحثة أف كلمة كىل ُب ىذا األية دبعٌت

  القرار كربذار منو.
 أم ألدبرت عنهم ىرابن دبا شاىدت منهم. كتفسَت اآلايت ىو 

( فعل ماض مبٍت للمجهوؿ  اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ  )ميًلٍئتى
 "ميًلٍئتى ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ىو )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 . "ميًلئى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فيًعلى اتبع كزف "
أم خوفان ديأل الصدر ؼبا ألبسهم هللا تعاىل من اؽبيبة فكل من رآىم فزع  كتفسَت اآلايت ىو

 ٕٔكقرأ انفع كابن كثَت )ؼبلئت( بتشديد الالـ.فزعان شديدان. 

                                                                                                                                                                                     
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي،  ٓٔ

 ِِْـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
 ّٔق(، ص ُِّْ) دار اين اعبوزم،  تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف،دمحم بن صاّب العثيمُت،  ٔٔ
لبناف : دار الكت ب العلمية، -اعبزء األكؿ، )بَتكتمراح  لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد، دمحم أمُت الضٌناكم، ٕٔ

 ْْٔـ(، ص ُٕٗٗ-قُُْٕ
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 ًاٍذ يػىتػىنىازىعيٍوفى  اىٍعثػىٍرانى كىكىٰذًلكى  (ُٓ
اَۚ عىلىٍيًهٍم لًيػىٍعلىميوٍٓا اىفَّ كىٍعدى الِلًٌٰ حىقّّ كَّاىفَّ السَّاعىةى الى رىٍي بى ًفيػٍهى

 قىاؿى الًَّذٍينى 
 رىبػُّهيٍم اىٍعلىمي هًبًٍم 

 
يىاانن نػىهيٍم اىٍمرىىيٍم فػىقىاليوا ابٍػنػيٍوا عىلىٍيًهٍم بػينػٍ ًخذىفَّ عىلٰٓى اىٍمرًًىٍم لىنػىتَّ  غىلىبػيٍوابػىيػٍ

ا  ﴾ُِ﴿ عىلىٍيًهٍم مٍَّسًجدن
الثالثي  اؼباضى فعلاكتشفت الباحثة اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن  ىو "رى ثػى عى " كأصل الكلمة  ،" يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ " اتبع كزف "أى رى ثػى عٍ اؼبزيد ىو "أى 
 .يػىٍفًعلي"-فػىعىلى "

 الباحثة أف حركؼ ُب كلمة أعثر  دبعٌت للتعدية دبعٌت عثران عليهم ليعلموا كعد هللا حق.ترل  
  .فتغَت معٌت الكلمة ُب ىذه آية متعدم "رى ثػى عٍ "أى دبعٌت عثرا كلكن بعد زايدة حرؼ مهزة 

إعثران عليهم أم: أطلعنا الناس عليهم كظبي اإلعالـ إعثارا، ألف من كاف  كتفسَت اآلايت ىو
 ٖٔ.، فكاف اإلعثار سببا غبصوؿ العلمعن شيء فعثربو نظر إليو كعرفو غافال

الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةاعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 ."غىلى بى " كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى اتبع كزف " "غىلىبيواىو " رداجمل

يشعر أبف ىؤالء الذين غلبوا على أمرىم ىم ذكر ازباذ اؼبسجد  كتفسَت اآلايت ىو 
اؼبسلموف. كقيل: ىم أىل السلطاف. كاؼبلك من القـو اؼبذكورين فإهنم الذم يغلبوف على أمر من 

عداىم، كاألكؿ أكىل. قاؿ الزجاج : ىذا يدؿ على أنو ؼبا ظهر أمرىم غل ب اؼبؤمن ابلبعث كالنشور. 
 ٗٔألف اؼبساجد للمؤمنُت.

ى أىف يىهًديىًن رىيٌب أًلىقرىبى ًمن ىػذا كىقيل عىسى  تى يٍ نىسً اللَّػوي كىاذكير رىبَّكى ًإذا   أىف يىشاءى ًإالَّ  (ُٔ
 ﴾ِْرىشىدنا ﴿

( فعل ماض  اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ مبٍت على السكوف )نىًسٍيتى
 اؼباضى فعل كجدت الباحثة التصالو بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل ىو )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع.

 ."يى سً نى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فىًعلى اتبع كزف " "تى يٍ نىسً  ىو " ردالثالثي اجمل

                                                           
 ْٖٓق(، ص ُِْٖلبناف: دار اؼبعرفة، –، )بَتكت فتح القادر ضبد بن علي بن دمحم السوكاين ،م68
69
 ّْٖ)بَتكت : دار اؼبعرفة، دكف السنة(، ص فتح القدير اعبزء الثٌالث، دمحم بن على بن دمحم الشوكاىن، 
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يعٍت اذكر أمر ربك أبف تقوؿ: )إف شاء هللا( إذا نسيت أف تقوؽبا، ألف  كتفسَت اآلايت ىو 
نىآ أىٍك أىٍخطىأٍ  تػيؤىًخٍذَنى ًإٍف نىًسيػٍ ( )البقرة: اإلنساف قد ينسي فقد قاؿ  هللا تعاىل : )رىبػُّنىا الى ( كقاؿ ِٖٔانى
 َٕالنيب صل هللا عليو كسلم : من انـ عن صالة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا.

  ﴾ِٓعنا ﴿ًتسٍ  كاادي دى ازٍ ُب كىهًفًهم ثىالثى ًمائىةو ًسنُتى كى  والىًبثي كى  (ُٕ
الضم )لىًبثػيٍوا( فعل ماض مبٍت  على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بواك اعبماعة كالفاعل ىو )الواك( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 
 . "ثى بً لى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فىًعلى " اتبع كزف "والىًبثي ىو " ردالثالثي اجمل

كقالوا لبثوا ُب كهفهم ٍب امر هللا نبيو أبف يريد العلم دبا لبثوا ام فليزؿ  كتفسَت اآلايت ىو
  ُٕاختالفكم ايها اؼبخضركف كظاىر.

 اكتشفت الباحثة فعل .)ازدادكا( اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ
 اؼباضى فعلىو من  "زىادى " كأصل الكلمة  ،"يػىٍفتىًعلي -اًفػٍتػىعىلى " اتبع كزف "اٍزدىادى الثالثي اؼبزيد ىو " اؼباضى

 ."يػىٍفًعلي -فػىعىلى " الثالثي اجملرد
 دبعٌت "للتعدية".  "اٍزدىادى  " ابلنظر إىل ىذا الشرح، ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة ُب كلمة

ثالشبائة سنة حس ب حساب السنة كمكثوا ُب الكهف ُب خالة نـو فيو  اآلايت ىوتفسَت ك 
الشمسية اليت استخدمها اليهود كالنصارل، كزاد تسع سنوات إذا حسبت حس ب حساب السنة 

 القمرية اليت كاف يستخدمها سكاف أرض مكة ُب ذلك الوقت.
تػىٍعدي عىيػٍٰنكى كىالى   اًبٍلغىٰدكًة كىاٍلعىًشيًٌ ييرًٍيديٍكفى كىٍجهىوي  كىاٍصربٍ نػىٍفسىكى مىعى الًَّذٍينى يىٍدعيٍوفى رىبػَّهيمٍ  (ُٖ

 كىالى تيًطٍع مىٍن 
نٍػيىاَۚ  تيرًٍيدي زًيٍػنىةى اغبٍىٰيوًة الدُّ

ٰوىوي كى  كىاتػَّبىعى قػىٍلبىو عىٍن ذًٍكرانى ٍغفىٍلنىا أى عىنػٍهيٍمَۚ  اىٍمريه فػيريطنا كىافى ىى
﴿ِٖ﴾ 

)أىٍغفىٍلنىا( فعل ماض مبٍت على  اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى اكتشفت الباحثة فعلالسكوف التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن ىو " لى فى غى " كأصل الكلمة ،"يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ " اتبع كزف "أى لى فى غٍ أى اؼبزيد ىو "
 . يػىٍفًعلي"-فػىعىلى " اتبع كزف

                                                           
 ْٕق(، ص ُِّْ) دار اين اعبوزم،  تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف،دمحم بن صاّب العثيمُت،  َٕ
-)بَتكتُب تفسَت القرآف، اعبزء الثاين،  تفيسر الثعاليب : اعبواىر اغبسافعبد الرضبن بن دمحم بن ـبلوؼ الثعاليب،  ُٕ

 ّٕق(، ص ُِّٕلبناف:  مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
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نظران إىل شرح األية ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة ُب دبعٌت للصَتكرة أم صار القل ب غافال 
 عن ذكر هللا.

أم جعلناه غافال ابػبتم عليو، هني رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن طاعة من جعل كتفسَت اآلايت ىو  
غافال عن ذكره كأكلئك الذين طلبوا منو أف ينحى الفقراء عن ؾبلسو، فإهنم طالبوا تنحية هللا قلبو 

الذين يدعوف رهبم ابلغداة كالعشي يريدكف كجهو كىم غافلوف عن ذكرهللا، كمع ىذا فهم فبن اتبع 
 ِٕ.ىواه كآثره على اغبق فاىتار الشرؾ على التوحيد
اتبع( فعل ماض مبٍت على الفتح )اؼباضية لفظ  اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ

اؽباء( ضمَت متصل مبٍت على الضم )كالفاعل ضمَت مستًت ىو كمفعوؿ بو )ىواه( منصوب ابلفتحة ك
، "يػىٍفتىًعلي -لى عى تػى فػٍ ا" على كزف "عى بى تػَّ اً الثالثي اؼبزيد فيو الفعل " اؼباضى فعلكجدت الباحثة   .ُب ؿبل جر

 .يػىٍفعىلي"-"فىًعلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن ىو " عى بً كأصل الكلمة ىو "تى 
إذا نظران عن شرح ما قبلو أف من أغفل عن ذكر هللا بسب ب اتباع اؽبول. فلذلك ترل الباحثة 

 أف حركؼ الزايدة ُب كلمة "تبع" ؼبعٌت "فعل" أم تبع اؽبول ؼبن غفل قلبو.
أم: صار تبعا ؽبواه, حيث ما اشتهت نفسو فعلو, كسعى كىاتػَّبىعى ىىوىاهي " و كتفسَت اآلايت ى 

ُب إدراكو, كلو كاف فيو ىالكو كخسرانو, فهو قد ازبذ إؽبو ىواه كما قاؿ تعاىل: " أفرأيت من ازبذ 
  إؽبو ىواه كأضلو هللا على علم " اآلية.

 على )كىافى( فعل ماض انقص مبٍتاعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 كأصل الكلمة، " يػىٍفعيلي -فػىعىلى اتبع كزف " "كىافى ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةالفتح. 

 ُب متابعة اؽبول.. كتفسَت اآلايت ىو "كىافى "
ءى  فىمىنٍ  رَّبًٌكيٍم   ًمنٍ  اغبٍىقُّ  كىقيلً  (ُٗ

اۤۡ ءى  كَّمىنٍ  فػىٍليػيٍؤًمنٍ  شى
اۤۡ رنا   لًلظًٌٰلًمٍُتى  اىٍعتىٍدانى  ًاانَّٓ  فػىٍليىٍكفيٍرَۚ  شى  اىحىاطى  انى

ا   هًبًمٍ  ثػيٍوا كىًافٍ  سيرىاًدقػيهى ءو  يػيغىاثػيٍوا يٍَّستىًغيػٍ اٍلميٍهلً  دبىاۤۡ ءىتٍ  الشَّرىابي   بًٍئسى  اٍلويجيٍوهى   يىٍشًول كى
 ميٍرتػىفىقنا كىسىاۤۡ

﴿ِٗ﴾ 
)شىآءى( فعل ماض مبٍت على الفتح ُب اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

اتبع كزف  "شىآءى ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. ؿبل جـز 

                                                           
 ٕٖٓق(، ص ُِْٖلبناف: دار اؼبعرفة، –، )بَتكت فتح القادر دمحم بن علي بن دمحم السوكاين ، ِٕ
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اتبع كزف  "شىآءى ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثة  ."شىآءى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فػىعىلى "
 . "شىآءى " الكلمة كأصلمعناه  ،  " يػىٍفعىلي -فػىعىلى "

بو رسوؿ هللا كجيوز أف يكوف من كالـ هللا سبحانو ال من القوؿ الذم أمر  كتفسَت اآلايت ىو
ملسو هيلع هللا ىلص، كفيو اهديد شديد، كيكوف اؼبعٌت : قل ؽبم اي دمحم : اغبق من ربكم، كبعد أف تقوؿ ؽبم ىذا 

 ّٕء أف يكفر بو كيكذبك فليكفر. القوؿ، من شاء أف يؤمن اب كيصدقك فليؤمن، كمن شا
( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ  )أىٍعتىٍدانى

( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع.   " ىوالثالثي اؼبزيد  اؼباضى لفع كجدت الباحثةالتصالو بنا كالفاعلهو )انى
 اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن  ىو "دى تي عى " كأصل الكلمة ، "يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ أى " على كزف "دى تى عٍ أى 
 .يػىٍفعيلي"-فػىعيلى "

)أحىاطى( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
" اتبع أحاط" الثالثي اؼبزيد ىو اؼباضى فعلكجدت الباحثة كالفاعل ىو )سرادقها( مرفوع ابلضمة. 

-"فػىعىلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن ىو حاط" " ، كأصل الكلمة ىو"يػيٍفًعلي -أفعل"كزف 
 .يػىٍفعيلي"

نظرا إىل شرح األية ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة كلمة "أعتدان" دبعٌت للتعدية أم عتد هللا 
 أم حاط الظامل ابلنار.النار للظاؼبُت. كحركؼ الزايدة ُب كلمة "أحاط" دبعٌت للتعدية 

الكافرين اب كرسولو ككتابو انر جهنم، الذم  أم اعددان كىيأان للظاؼبُت كتفسَت اآلايت ىو 
 ْٕهبم سورىا من كل جان ب حىت الجيدكا ـبلصنا منها. أحاطأحدؽ ك 

)سىآءىٍت( فعل ماض النشاء الذـ ايضنا اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 فعل كجدت الباحثةالف معناه )بئست( كالتاء اتء التأنيث الساكنة الؿبل ؽبا كالفاعل مستًت ىي. 

 . "سىآءى " كأصل الكلمة ،"يػىٍفعيلي -فػىعىلى اتبع كزف " "سىاءىتٍ ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى
 ٕٓأم كساءت النار منزالن كؾبتمعان للرفقة مع الكافر كالشياطُت.كتفسَت اآلايت ىو 

                                                           
 َّٗالسنة(، ص )بَتكت : دار اؼبعرفة، دكف فتح القدير اعبزء الثٌالث، دمحم بن على بن دمحم الشوكاىن،  ّٕ
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي، 74

 ِْٔـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
75
لبناف : دار الكت ب العلمية، -اعبزء األكؿ، )بَتكتمراح  لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد، دمحم أمُت الضٌناكم، 

 ْٖٔ  ـ(، صُٕٗٗ-قُُْٕ
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ًلٰحًت ًاانَّ الى نيًضٍيعي اىٍجرى مىٍن  مىنػيٍواآًافَّ الًَّذٍينى  (َِ َۚ  اىٍحسىنى كىعىًمليوا الصٌٰ  ﴾َّ﴿ عىمىالن
)آمىنػيٍوا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل الباحثةكجدت  التصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع

 الثالثي اجملرد اؼباضى فعلىو من  "أىمينى " كأصل الكلمة، "يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ " اتبع كزف " أى آمىنى اؼبزيد ىو "
ما استق منو الفعل ُب  لوجودأف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت ترل الباحثة  يػىفىعيلي".-"فػىعيلى  اتبع كزف
 .الفاعل

)أىٍحسىنى( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
، "يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ اتبع كزف "أى  "نى سى حٍ أى الثالثي اؼبزيد ىو " اؼباضى فعل جدتك كالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

أف ترل الباحثة  .يػىٍفعيلي"-"فػىعيلى  اتبع كزف الثالثى اجملرد اؼباضى " ىو من فعلنى سي حى "ىو كأصل كلمة 
 .ما استق منو الفعل ُب الفاعل لوجودحركؼ الزايدة فيو دبعٌت 

أم إف  اٌلذين آمنوا ابغبق الذم يوحى إليك، كعملوا ما أمرىم بو رهبم،  كتفسَت اآلايت ىو 
أم إف  ٕٔقطمَت.األعماؿ، كال يظلمهم على ذلك نفَتا كال ال يضيع أجرىم على ما أحسنوا من  فا

الذين آمنوا اب، كصدقوا اؼبرسلُت فيما جاؤكا بو، كعملوا دبا أمركىم بو من األعماؿ الصاغبة، فال 
 ٕٕيضيع هللا أجرىم إحساهنم العمل.

ا ًمٍن اىسىاًكرى ًمٍن ذىىى  (ُِ كى ؽبىيٍم جىنٌٰتي عىٍدفو ذبىٍرًٍم ًمٍن ربىًٍتًهمي ااٍلىنٍػٰهري حييىلٍَّوفى ًفيػٍهى ىِٕ
ۡۤ
 بو ايكٰل

 نًٍعمى الثػَّوىا
كً  ىِٕ ٍُتى ًفيػٍهىا عىلىى ااٍلىرىاۤۡ ٍن سيٍنديسو كًَّاٍستػىبػٍرىؽو مُّتًَّكىِٕ  كى كَّيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىاابن خيٍضرنا مًٌ

 
 حىسينىتٍ بي

 ﴾ُّ﴿ ميٍرتػىفىقنا
مبٍت على الفتح فعل ماض )حىسينىٍت( اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

ىو رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالتاء اتء التأنيث الساكنة كالفاعل ضمَت مستًت ىي. 
 ."حىسينى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعيلى اتبع كزف " "حىسينىتٍ "

 أم نعمت اعبنة ؽبم جزاء كفاقا على صبيل أعماؽبم كحسنت منزال كمقيال.كتفسَت اآلايت ىو  

                                                           
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي،  ٕٔ

 ُْٓص 
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي،  ٕٕ

 ِٓٔـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
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هيمىا بًنىٍخلو كَّجىعىٍلنىا  جىعىٍلنىاكىاٍضًرٍب ؽبىيٍم مَّثىالن رَّجيلىٍُتً  (ِِ نػَّتػىٍُتً ًمٍن اىٍعنىابو كَّحىفىٍفنػٰ اًلىحىًدمًهىا جى
نػىهيمىا زىٍرعنا    ﴾ِّ﴿ بػىيػٍ

)جىعىٍلنىا( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
ىو رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 ."لى عى جى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فػىعىلى اتبع كزف " "ا نى لٍ عى جى "
كحففنامها بنخل جعلنا ألحدمها الكافر جٌنتُت بستانُت من أعناب  كتفسَت اآلايت ىو 

 ٖٕكجعلنا بينهما زرعا.
ا ٰاتىتٍ  اعبٍىنػَّتػىٍُتً  ًكٍلتىا (ِّ ٍيػ نا   مًٌٍنوي  تىٍظًلمٍ  كىملىٍ  ايكيلىهى   ﴾ّّ﴿ نػىهىرنا   ًخٰللىهيمىا فىجٍَّرانى كى  شى

)آتت( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
نيث الساكنة كالفاعل ىو التاء اتء التأنيث ال ؿبل اء التأالتصالو بت اذكفةاؼبقدر للتعذر على االلف 

، لي"يػىٍفعً -فػىعىلى اتبع كزف " " ٰاتىتٍ  ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةؽبا ضمَت مستًت ىي. 
  ٕٗأخرجت شبرىا كل عاـ.أم  كتفسَت اآلايت ىو ."تىىاٰ  " كأصل الكلمة

( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ  )فىجٍَّرانى
ىو  زيدالثالثي اؼب اؼباضى فعلاخًتعت الباحثة التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 الثالثى اجملرد اؼباضى من فعلىو  "رى جى "فى ىو كأصل كلمة  ،للتعديةمعناه   "يػيفىعًٌلي -لى عَّ " كزف "فػى رى جَّ "فى 
 ."يػىٍفعيلي -فػىعىلى  " اتبع كزف

. " دبعٌت للتعديةفٌجرانثة أف حركؼ الزايدة ُب كلمة "إذا نظران من ىذا الشرح، ترل الباح
أم أجرينا كشققنا كسط اعبنتُت هنرا ليسقيهما دائما من غَت انقطاع، كقرئ  كتفسَت اآلايت ىو

 َٖ.كابػبفيف على األصل)فجران( ابلتشديد للمبالغة، 
 
 
 

                                                           
 ٓ)سورابيا: نور اؽبدل(، ص تفسَت القرآف جزء األكؿ،  جالؿ الٌدين اٌلي،جالؿ الٌدين السيوطي ك  78
لبناف : دار الكت ب العلمية، -اعبزء األكؿ، )بَتكتمراح  لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد، دمحم أمُت الضنٌاكم،  ٕٗ

  ْٗٔـ(، ص  ُٕٗٗ-قُُْٕ
 ٖٗٓق(، ص ُِْٖدار اؼبعرفة،  لبناف:–، )بَتكت فتح القادر دمحم بن علي بن دمحم السوكاين ،َٖ
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اًكريهي  فػىقىاؿى شبىىرهَۚ  لىوي  افى كى كَّ  (ِْ  اىٍكثػىري ًمٍنكى مىاالن كَّاىعىزُّ نػىفىرناًلصاًحًبًو كىىيوى حيي
۠
 ﴾ّْ﴿اىانى

)كىافى( فعل ماض انقص مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "كىافى ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةالفتح. 

 أم لصاح ب اعبنتُت.. كتفسَت اآلايت ىو "كىافى "
)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

-فػىعىلى اتبع كزف " "اؿى قى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 
 ُٖفقاؿ لصاحبو اؼبؤمن كىو حياكره يفاخره. .  كتفسَت اآلايت ىو"اؿى قى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 

نػَّتىوي كىىيوى ظامله لًنىفًسًو قى  دىخىلى كى  (ِٓ ا ﴿دى ىى يٍ ا أىظينُّ أىف تىبً اؿى مى جى  ﴾ّٓػًذًه أىبىدن
)دخل( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

-فػىعىلى اتبع كزف " "دىخىلى  ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 
 ."دىخىلى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 

: أخذ بيد أخيو اؼبسلم، أم دخل الكافر جنة نفسو. قاؿ اؼبفسركف كتفسَت اآلايت ىو 
ىنا حيتمل أف كجهو: كونو مل يدخل أخاه فأدخلو جنتو يطوؼ بو فيها، كيريو عجائبها، كإفراد اعبنة 

إال كاحدة منهما، أك لكوهنها ؼبا اتصال كاان كواحدة أك ألنو أدخلو ُب كاحدة، ٍب كاحدة أك لعدـ 
 ِٖرمها.تعلق الغرض بذك

ٍن  (ِٔ مىةن كَّلىىِٕ ىِٕ
يػٍرنا مًٌنػٍهىا مينػٍقىلىبنا رًُّدٍدتُّ كَّمىآ اىظينُّ السَّاعىةى قىاۤۡ ىًجدىفَّ خى ٍ الى  ﴾ّٔ﴿ ًاىٰل رىيبًٌ

)رددت( فعل ماض مبٍت على للمجهوؿ اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
مبٍت على السكوف التصالو بضمَت اؼبتكلم ُب ؿبل جـز إبف كالفاعل )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل 

 كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى اتبع كزف " "ًدٍدتي ري ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثة رفع. 
 أنو إف يرد إىل ربو فرضا كتقديرا كما من ىذه اعبنة. . كتفسَت اآلايت ىو"رىدَّ "

 
 

                                                           
 ٔ)سورابيا: نور اؽبدل(، ص تفسَت القرآف جزء األكؿ،  جالؿ الٌدين السيوطي كجالؿ الٌدين اٌلي، ُٖ
 ّٔٗ-ّٓٗ)بَتكت : دار اؼبعرفة، دكف السنة(، ص فتح القدير اعبزء الثٌالث، دمحم بن على بن دمحم الشوكاىن،  ِٖ
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اًكريهي أى لىوي صى  اؿى قى  (ِٕ  سىٌواؾى كى ًمن تيرابو ٍبيَّ ًمن نيطفىةو ٍبيَّ خىلىقى  مٍ اًبلَّذً  تى كىفىرٍ اًحبيوي كىىيوى حيي
 ﴾ّٕرىجيالن ﴿

)كفرت( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 فعل كجدت الباحثةالسكوف التصالو بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 . "كىفىرى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى اتبع كزف " ""كىفىٍرتى ىو  اجملردالثالثي  اؼباضى
)خلق( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

-فػىعىلى اتبع كزف " ""خىلىقى ىو  اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 
 ."خىلىقى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 

أم أجاب صاح ب اؼبؤمن كاعظا لو،  ّٖكتفسَت اآلايت ىو قاؿ لو صاحبو يعٍت اؼبؤمن. 
كزاجر عما ىو ُب من الكفر كاالغًتار: أكفرت  دبن خلقك من تراب، أم خلق أصلك من تراب 

، ككذلك غذاؤؾ كغذاء اغبيواف من النبات، كغذاء كخلق أصلو سب ب ُب خلق، فكاف خلق خلقا لو
إىل نطقة تكوف كسيلة للخلق، ٍب النبات من اؼباء كالًتاب، ٍب يتحوؿ ىذا الغذاء دمان يتحوؿ بعضو 

 ْٖ.خلقك بشران سواين اتـ اػبلق كاألعضاء
)سٌواؾ( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي اؼبزيد  اؼباضى فعلكجدت الباحثة الفتحاؼبقدر على االلف للتعذر كالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

اتبع  الثالثي اجملرد اؼباضى فعل " ىو منسىوىل"كأصل الكلمة ،  "فىعًٌلي يػي -فػىعَّلى "" اتبع كزف سٌول" ىو
  "يػىٍفًعلي -فػىعىلى " كزف

كتفسَت   ." دبعٌت للتعديةسٌولثة أف حركؼ الزايدة ُب كلمة "نظران من ىذا الشرح، ترل الباح
 ٖٓعدلك كصَتؾ. اآلايت ىو
 

                                                           
-)بَتكتتفيسر الثعاليب : اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف، اعبزء الثاين، عبد الرضبن بن دمحم بن ـبلوؼ الثعاليب، ّٖ

 ِٓٓ ق(، صُِّٕلبناف:  مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
 ، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر،ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي،  84

 ِٕٕـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
85
 ٔ )سورابيا: نور اؽبدل(، صتفسَت القرآف جزء األكؿ،  جالؿ الٌدين السيوطي كجالؿ الٌدين اٌلي،
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نػَّتىكى قػيٍلتى مىا  دىخىٍلتى كىلىٍوالىٓ ًاٍذ  (ِٖ ءى جى
 اىقىلَّ ًمٍنكى مىاالن  شىاۤۡ

۠
ي   الى قػيوَّةى ًاالَّ اًبلِلًٌٰ ًَۚاٍف تػىرىًف اىانى الِلٌٰ

اَۚ   ﴾ّٗ﴿ كَّكىلىدن
)دخلت( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 فعل كجدت الباحثةالسكوف التصالو بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 
. كتفسَت اآلايت "دىخىلى " كأصل الكلمة، "لي يػىٍفعي -فػىعىلى اتبع كزف " "تى دىخىلٍ  ىو "رد الثالثي اجمل اؼباضى

 أم كىال حُت دخلت بستانك.                                                                        ىو
)شآء( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

اتبع كزف  "شىآءى "ىو رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل )هللا( مرفوع للتعظيم ابلضمة. 
 ٖٔأم األمر ىو الذم شاء هللا.. كتفسَت اآلايت ىو "شىآءى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فػىعىلى "

ا نٍػفىقى أى  مىآ  عىٰلى كىفٍَّيوً  يػيقىلًٌ بي  ٍصبىحى أى فى  بًثىمىرًه ايًحٍيطى كى  (ِٗ اًكيىةه  كىًىيى  ًفيػٍهى ا عىٰلى خى  عيريٍكًشهى
تىًٍتٍ  كىيػىقيٍوؿي  لىيػٍ ٍٓ  ايٍشرًؾٍ  ملىٍ  يػٰ ا ًبرىيبًٌ  ﴾ِْ﴿ اىحىدن

)أحيط( فعل ماض مبٍت على  اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 الثالثي اؼبزيد ىو اؼباضى فعلكجدت الباحثة  للمجهوؿ مبٍت على الفتح كالفاعل ضمَت مستًت ىو.

 اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعل "حىاطى" ىو منكأصل الكلمة ، "يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ أى "" اتبع كزف أىحىاطى "
 .يػىٍفعيلي"-"فػىعىلى 

أم كأحاطت اعبوائح  كتفسَت اآلايت ىو السل ب. ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت
  ٕٖبثمار جنتو الىت كاف يقوؿ فيها: ما أظن أف تبيد ىذه أبدا.

)أصبح( فعل ماض انقص من اخوات اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-لى عى فػٍ أى "" اتبع كزف أىٍصبىحى " الثالثي اؼبزيد ىو اؼباضى فعلكجدت الباحثة )كاف( مبٍت على الفتح. 

 . يػىٍفعىلي"-"فػىعىلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعل "صىبىحى" منكأصل الكلمة ، "يػيٍفًعلي 

                                                           
لبناف : دار الكت ب العلمية، -اعبزء األكؿ، )بَتكتمراح  لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد، دمحم أمُت الضنٌاكم،  ٖٔ

 َٓٔ-ْٗٔـ(، ص ُٕٗٗ-قُُْٕ
87
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي، 

 ُِٓ ص
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كتفسَت  معناه ُب آية كؽبذا تؤثر داللة تعدية.لزايدة ترل الباحثة من ىذا الشرح أف حركؼ ا
فأصبح اندمان متحسران على ضياع نفقتو اليت أنفقها عليها، فتقلي ب الكفُت كناية عن الندـ  اآلايت ىو

كالتحسر، كسبٌت متذكرنا موعظة صاحبو أف مل يكن أشرؾ بربو أحدا.
ٖٖ 

)أنفق( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-لى عى فػٍ أى "" اتبع كزف أىنٍػفىقى " الثالثي اؼبزيد ىو اؼباضى فعلكجدت الباحثة كالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

 .لي"يػىٍفعى -"فػىعىلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعل منىو " قى فى نػى "كأصل الكلمة  ، "يػيٍفًعلي 
لوجداف ما استق منو الفعل ُب الفاعل أم كجد فيو ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت 

  النفقة عن مالو.
إنو ؼبا أنفق عمره ُب ربصيل الدنيا كأعرض عن الدين، ٍب ضاعة أنفق   كتفسَت اآلايت ىو 

أم ُب عماراها كإصالحها من األمواؿ، كقيل: اؼبعٌت يقل ب ملكو  ٖٗمنو الدنيا حـر الدين كالدنيا معا.
ا.  َٗفال يرل فيو عوض ماأنفق، ألف اؼبلك قد يعرب عن ابليد من قوؽبم ُب يده ماؿ، كىو بعيد جدن

نٍػيىا اغبٍىٰيوةً  مَّثىلى  ؽبىيمٍ  كىاٍضًربٍ  (َّ ءو  الدُّ اۤۡ ءً  ًمنى  وي اىنٍػزىٍلنى  كىمى اۤۡ  ااٍلىٍرضً  نػىبىاتي  ًبو اٍختػىلىطى فى  السَّمى
ا ٍصبىحى أى فى  كىكىافى  الرًٌٰيحي  تىٍذريٍكهي  ىىًشٍيمن

ي  ۗ   ﴾ْٓ﴿ مٍُّقتىًدرنا شىٍيءو  كيلًٌ  عىٰلى الِلٌٰ
)أنزلناه( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع كمفعوؿ بو )اؽباء( ضمَت متصل ُب ؿبل نص ب. 
 "ؿى زى "نػى  كأصل الكلمة، "يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ اتبع كزف "أى  "ؿى زى نػٍ الثالثي اؼبزيد ىو "أى  اؼباضى فعل كجدت الباحثة

 ."يػىٍفًعلي -لى عى اتبع كزف "فػى  الثالثي اجملرد اؼباضى فعلىو من  
كما شرح  ُب اؼبقدـ أف حركؼ الزايدة ُب كلمة "أنزؿ" دبعٌت للتعدية، ألف اصل الفعل ىو 
الفعل ىو الفعل الالـز كىو نزؿ اؼباء ٍب بدخوؿ اؽبمزة ُب أكلو فصار متعداي لواحد أم أنزؿ هللا اؼباء 

                                                           
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي،  ٖٖ

 ِٕٗـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي،  ٖٗ

 ُِٓص 
 ُٖٔق(، ص ُِْٖلبناف: دار اؼبعرفة، –، )بَتكت فتح القادر دمحم بن علي بن دمحم السوكاين ،َٗ
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النبات الذل أنبتو هللا دباًء كثَت  أنزلو من أل أهنا تشبو حاؿ  كتفسَت اآلايت ىو من السماء.
 ُٗالسماء.

)اختلط( فعل ماض مبٍت على الفتح. اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
كأصل الكلمة ، "يػىٍفتىًعلي -اًفػٍتػىعىلى "" اتبع كزف ًاٍختػىلىطى " الثالثي اؼبزيد ىو اؼباضى فعلكجدت الباحثة 

 .لي"يػىٍفعً -"فػىعىلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعل " ىو منخىلىطى "
اختلط: إذا نظران ُب ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة ُب كلمة اختلط دبعٌت ؼبعٌت 

أم اختلط  بعض أنواع النبات ببعضها  كتفسَت اآلايت ىو "فعل" أم خلط اؼباء ابلنبات فاختلط. 
النبات بعد هبجتها ايبسان مكسورنا.

ِٗ 
من اخوات  )أصبح( فعل ماض انقصاعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

كأصل ، "يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ أى "" اتبع كزف أىٍصبىحى " الثالثي اؼبزيد ىو اؼباضى فعلكجدت الباحثة   )كاف(.
 .يػىٍفعىلي"-"فػىعىلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعل "صىبىحى" منالكلمة 

كتفسَت  للدخوؿ ُب الشيء زماان أك مكاان.أصبح: ترل الباحثة أف كلمة "أصبح" دبعٌت 
 ّٗفأصبح ىشيما فصار النبات ايبسان مهشومان متفرقة أجزاؤه.  اآلايت ىو
 ﴾ْٕىيم فػىلىم نيغاًدر ًمنهيم أىحىدنا ﴿انى حىشىرٍ كىيىوـى نيسىَتًٌي اعبًباؿى كىتػىرىل األىرضى ابرًزىةن كى  (ُّ

على (  فعل ماض مبٍت ىيمٍ انى حىشىرٍ )اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
السكوف التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع كمفعوؿ بو )ىم( ضمَت الغائبُت مبٍت 

" اتبع كزف انى شىرٍ "حى  ىو ردالثالثي اجمل اؼباضى فعلت الباحثة كجد على السكوف ُب ؿبل نص ب.
 ."رى شى "حى  كأصل الكلمة،  "يػىٍفعيلي -فػىعىلى "

صبعنا اؼبؤمنُت كالكافرين إىل اؼبوفق، كاغبشر: اعبمع ألجل اغبساب،  كتفسَت اآلايت ىو 
لتحقيق اغبشر، أك للداللة على أف حشرىم قبل التسيَت ليعاينوا  كالبعث: إحياؤىم من القبور للحشر.
  ْٗتكوف الواك للحاؿ إبضمار.كيشاىدكف ما كعدكا، كعلى ىذا 

                                                           
 ٖٕٖـ(، ص ُِٗٗ-قُُّْ)اؼبصحف الشريف، التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن ، عبنة من العلماء،  ُٗ
92
لبناف : دار الكت ب العلمية، -اعبزء األكؿ، )بَتكتمراح  لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد، دمحم أمُت الضٌناكم، 

 ُٓٔـ(، ص ُٕٗٗ-قُُْٕ

، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي، 93
 ِِٖـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
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عىلى لىكيم  تيمٍ زىعىمٍ كيم أىكَّؿى مىرَّةو بىل ا نى خىلىقٍ ا كىمى   انى وٍ ًجئتيمي عىلى رىبًٌكى صىفِّا لىقىد  واعيًرضي كى  (ِّ أىلَّن قبى
ا ﴿  ﴾ ْٖمىوًعدن

)عرضوا(  فعل ماض مبٍت للمجهوؿ اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 فعلت الباحثة كجدمبٍت على الضم التصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَتمتصل ُب ؿبل رفع. 

 ".ضى ري "عى  كأصل الكلمة،  "يػىٍفعيلي -فػىعيلى "اتبع كزف  "واعيًرضي " ىو اجملردالثالثي  اؼباضى
كما قاؿ : )كىجىاءى رىبُّكى   كاحدأم يعرض اػبلق كلهم على هللا صفا  كتفسَت اآلايت ىو 

ا. ٓٗ.كىاٍلمىلىكي صىفِّا ٌصفِّا(  ٔٗأم كيعرض البشر قاطبة أماـ هللا صفِّا كاحدن
)جئتم( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 اؼباضى فعلت الباحثة كجدرفع. التصالو بضمَت اؼبخاطبُت كالفاعل )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل 
 فعلت الباحثة جد ".جىاءى " كأصل الكلمة،  "يػىٍفعيلي -فػىعىلى "اتبع كزف  "ًجئػٍتيميٍوانى " ىو اجملردالثالثي 
 "."خىلىقى  كأصل الكلمة،  "يػىٍفعيلي -لى فػىعى "اتبع كزف  ""خىلىٍقنىا ىو اجملردالثالثي  اؼباضى

أيها الناس أحياء كهيتكم حُت خلقناكم أكؿ مرة فراد حفاة  لقد جئتموان كتفسَت اآلايت ىو 
 ٕٗعراة الشيء معكم من اؼباؿ كالولد.

على السكوف )زىعىٍمتيٍم( فعل ماض مبٍت اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الذكور. التصالو بضمَت اؼبخاطبُت كالفاعل )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع كاؼبيم عالمة صبع 

 كأصل الكلمة،  "يػىٍفعيلي -لى فػىعى "اتبع كزف  "زىعىٍمتيمٍ " ىو اجملردالثالثي  اؼباضى فعلت الباحثة كجد
 .أل زعمتم ُب الدنيا أف لن بيعثوا كتفسَت اآلايت ىو "."زىعىمى 

 

                                                                                                                                                                                     
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي،  ْٗ
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ا الًكتاًب ال  كيًضعى كى  (ّّ يجرًمُتى ميشًفقُتى فبٌا فيًو كىيىقولوفى اي كىيلىتىنا ماًؿ ىػذى
الًكتابي فػىتػىرىل اؼب

ا ﴿ يىظٍ اًضرنا كىالى ا حى وٍ ا عىًملي مى  كاكىجىدي كى  ااىى صى أىحٍ ييغاًدري صىغَتىةن كىال كىبَتىةن ًإاٌل   ﴾ًْٗلمي رىبُّكى أىحىدن
كضع( فعل ماض مبٍت للمجهوؿ مبٍت )اؼباضية لفظ  اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ
" كيًضعى " ىو اجملرد الثالثي اؼباضى فعلت الباحثة كجدعلى الفتح كالفاعل )الكتاب(  مرفوع ابلضمة. 

 ."عى ضى "كى  كأصل الكلمة،  للتعدية معناه"يػىٍفعىلي -فػىعىلى "اتبع كزف 
خَت أك شر، صغَت أك   م ككضع كتاب األعماؿ: أعماؿ الناس منأ كتفسَت اآلايت ىو 

كبَت، فًتل العصاة اجملرمُت خائفُت فبا فيو من أعماؽبم السيئة، كأفعاؽبم القبيحة، كاؼبراد ابلكتاب: 
 ٖٗاعبنس، كىو صحف األعماؿ.

)أحصاىا( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
اؼبقدر على االلف للتعذر كالفاعل ضمَت مستًت ىو كمفعوؿ بو )ىا( ضمَت متصل ُب ؿبا نص ب. 

  "، كأصل الكلمةيػيٍفًعلي -أىفػٍعىلى " اتبع كزف "أىٍحصىىىو " زيدالثالثي اؼب كجدت الباحثة فعل اؼباضى
 .يػيٍفًعلي"-"فػىعىلى  كزفاتبع  الثالثي اجملرد اؼباضى فعلىو من   "حىصىى"

من ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو للتعدية دبعٌت حصى هللا صبيع أعماؿ ـبلوقو 
 ُب الكت ب.
اعنو: ايحسرتنا على ما فرطنا أم يقولوف حيث كقوفهم على ما ُب تض كتفسَت اآلايت ىو 

أحصاىا كعدىا. فهو ؿبيط جيمع ما   َب جن ب هللا، ما ؽبذا الكتاب ال سًتؾ صفة صغَتة كال كبَتة ال
 ٗٗكسبتو يد اإلنساف.

)كجدكا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعلت الباحثة كجدالتصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

أك كجدكا  كتفسَت اآلايت ىو "كىجىدى". كأصل الكلمة،  "يػىٍفًعلي -فػىعىلى "اتبع كزف  "اكٍ كىجىدي " ىو اجملرد
 جزاء ما عملوا.
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ًة اسٍ نى كىًإذ قػيلٍ  (ّْ ـى فىسىجىدي كٍ جيدي ا لًلمىالًئكى عىن أىمًر  فىسىقى ًمنى اعًبنًٌ فػى  افى كى  يسى لً  ًإبٍ ا ًإالَّ كٍ ا آًلدى
 ﴾َٓ بىدىالن ﴿ٍُتى اًلمً سى لًلظَّ عىديكّّ بًئٍ  لىكيمٍ  كىىيمٍ  ينٍ كٍ دي  اءى ًمنٍ رىًبًٌو أىفػىتػىتًَّخذكنىوي كىذيرًٌيػَّتىوي أىكلًيى 

)كاف( فعل ماض انقص مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
اتبع كزف  "كىافى " ىو اجملردالثالثي  اؼباضى فعلت الباحثة كجدالفتح كاظبها ضمَت مستًت ىو. 

 "كىافى". الكلمة كأصل،  "يػىٍفعيلي -فػىعىلى "
مستأنفة لبياف سب ب عصسيانو كأنو كاف من اعبن كمل يكن من اؼبالئكة  كتفسَت اآلايت ىو 

 ََُفلهذا عصى.
)فسق( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

-فػىعىلى "" اتبع كزف فىسىقى " ىو اجملردالثالثي  اؼباضى كجدت الباحثة فعلكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 
 ".فىسىقى " كأصل الكلمة،  "لي يػىٍفعي 

أل فصار فاسقا كافرا بسب ب أمر هللا للمالئكة اؼبدكد ىو ُب عدادىم،  كتفسَت اآلايت ىو 
.  َُُإذا كرد بو نص عن اؼبعصـو

 كىمىا  اىٍشهىدٍ مىآ  (ّٓ
ميتًَّخذى اٍلميًضلًٌٍُتى  كيٍنتي تػُّهيٍم خىٍلقى السَّٰمٰوًت كىااٍلىٍرًض كىالى خىٍلقى اىنٍػفيًسًهٍم 

ا  ﴾ُٓ﴿ عىضيدن
)أشهداهم( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

السكوف التصالو بضمَت اؼبتكلم كالفاعل )التاء(  ضمَت متصل ُب ؿبل رفع كمفعوؿ بو )ىم( ضمَت 
-أىفػٍعىلى " اتبع كزف "دى هى شٍ أى ىو " زيدالثالثي اؼب اؼباضى فعلكجدت الباحثة الغائبُت ُب ؿبل نص ب. 

 .يػىٍفعىلي"-لى "فىعً  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلىو من   "دى هً "شى   ، كأصل الكلمة"يػيٍفًعلي 
ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت للتعدية ألف اصل الفعل متعداي لواحد، فبدخوؿ 

 ؼبفعولُت أم ما أشهد هللا ابليس كدريتو خلق السموات كاألرض. حركؼ الزايدة ُب أكلو فصار متعداي
أم ما أحضرت إبليس كذريتو خلق السموات كاألرض، كال أشهدت  كتفسَت اآلايت ىو 

بعضهم خلق بعض، فكيف تطيعوهنم كتعبدكف األصناـ من دكىن كىم عبيد أمثلكم الديلكوف 
 َُِألنفسهم نفعا كال ضرا.
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 َْْ )بَتكت : دار اؼبعرفة، دكف السنة(، صفتح القدير اعبزء الثٌالث، دمحم بن على بن دمحم الشوكاىن، 
111
 ـ(،ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي، 

 ُِٔص 



71 
 

 
 

)كنت( فعل ماض انقص مبٍت على  تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ اعبملة ُب ىذه األية اليت
ت كجدالسكوف التصالو بضمَت اؼبتكلم كالفاعل )التاء( ضمَت متصل مبٍت على الضم ُب ؿبل رفع. 

 ".كىافى " كأصل الكلمة،  "يػىٍفعيلي -فػىعىلى "اتبع كزف  "كيٍنتي " ىو اجملردالثالثي  اؼباضى فعلالباحثة 
 أل كما كنت متخذ من ال يهدكف إىل اغبق أعواان كأنصارا. كتفسَت اآلايت ىو

 بىينػىهيمٍ  انى جىعىلٍ ا ؽبىيم كى وٍ بػي يػٍ تىجً يىسٍ  فػىلىمٍ  ىيمٍ دىعىوٍ فى  زىعىمتيمٍ ًئيى الَّذينى آا شيرىككٍ دي ؿي انى وٍ ـى يػىقي كىيػىوٍ  (ّٔ
 ﴾ًِٓبقنا﴿وٍ مَّ 

)زىعىٍمتيٍم( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
التصالو بضمَت اؼبخاطبُت كالفاعل )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع كاؼبيم عالمة صبع الذكور. 

 كأصل الكلمة،  "لي يػىٍفعي -فػىعىلى "اتبع كزف  "زىعىٍمتيمٍ " ىو اجملردالثالثي  اؼباضى فعلت الباحثة كجد
 ".زىعىمى "

اندكا شركائي الذين زعمتم أهنم ينفعونكم كيشفعوف لكم، كأضافهم  كتفسَت اآلايت ىو 
 سبحانو إىل نفسو جراي على ما يقتده اؼبشركوف.

)دعوىم(  فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
اؼبقدر للتعذر على االلف اذكفة التصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع 

 ىو اجملردالثالثي  اؼباضى فعلت الباحثة كجدكمفعوؿ بو )ىم(  ضمَت الغائبُت ُب ؿبل نص ب. 
  ".دىعىا" ةكأصل الكلم،  "لي يػىٍفعي -فػىعىلى "اتبع كزف  "دىعىٍوىيمٍ "

 َُّأل فعلوا ما أمرىم هللا بو من دعاء الشركاء.  كتفسَت اآلايت ىو
)جعلنا( فعل ماض على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

ىو رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بنا كالفاعل  )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 
 . "لى عى جى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فػىعىلى اتبع كزف " "ا نى لٍ عى جى "

 َُْسحيقان كمهلكان. أم كجعلنا بُت اؼبشركُت كآؽبتهم اؼبزعومة مكاانن  كتفسَت اآلايت ىو
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  رىأىلكى  (ّٕ
ي
دي  ا كىملىٍ ىى وٍ اًقعي ميوى  أىنػَّهيمٍ  آوٍ ظىنػُّ ارى فى النَّ  ٍجرًميٍوفى اؼب  ﴾ّٓرًفنا ﴿ا مىصٍ هى ا عىنػٍ كٍ جيًى

)رأل( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
اؼبقدر على االلف للتعذر كالفاعل )اجملرموف( مرفوع ابلواك النو صبع مذكر سامل كالنوف عوض من 

 اجملردالثالثي  اؼباضى فعلت الباحثة كجدتنوين اؼبفرد كحركتو كمفعوؿ بو )النار( منصوب ابلفتحة. 
 "رىأىل". كأصل الكلمة،  "يػىٍفعىلي -فػىعىلى "اتبع كزف  "رىأىل" ىو

)ظٌنوا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعلت الباحثة كجدالتصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 "ظىنَّ". كأصل الكلمة،  "يػىٍفعيلي -فػىعىلى "اتبع كزف  "اظىنػُّوٍ " ىو اجملرد
موضوع موضع  الضمَت لإلشارة إىل زايدة الذـ ؽبم هبذا الوصف اؼبسجل  كتفسَت اآلايت ىو 
كالظن ىنا دبعٌت اليقُت. كاؼبواقعة: اؼبخالطة ابلوقوع فيها كقيل: إف الكفار يركف النار من عليهم بو، 

  َُٓظنا.مكاف بعيد فيظنوف ذلك 
ا اٍلقيٍرٰاًف لًلنَّاًس ًمٍن كيلًٌ مىثىلو  كى  صىرَّفػٍنىاكىلىقىٍد  (ّٖ ٍنسىافي اىٍكثػىرى شىٍيءو  كىافى ُبٍ ٰىذى ااٍلً

 ﴾ْٓ﴿جىدىالن 
)صرٌفنا( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 ىو زيدالثالثي اؼب اؼباضى فعلكجدت الباحثة التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 
 فعلىو من   "ؼى رى "صى ، كأصل الكلمة الداللة على التكثَت اهنع" ميػيفىعًٌلي -لى عَّ "فػى " اتبع كزف ؼى رَّ صى "

بٌينا مع الًتداد كالتكرار. أم كلقد  كتفسَت اآلايت ىو. يػىٍفًعلي"-اتبع كزف "فػىعىلى  الثالثي اجملرد اؼباضى
 َُٔرآف.بٌينا للناس ُب ىذا الق

)كاف( فعل ماض انقص مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 كأصل الكلمة،  "يػىٍفعيلي -فػىعىلى "اتبع كزف  "كىافى " ىو اجملردالثالثي  اؼباضى فعلت الباحثة كجدالفتح. 
  َُٕجبلتو أكثر شيء.أل ككاف اإلنساف دبقتضى  كتفسَت اآلايت ىو "كىافى".
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 كىجييىاًدؿي الًَّذٍينى   (ّٗ
َۚ
رًٍينى كىميٍنًذرًٍينى اًبٍلبىاًطًل لًييٍدًحضيٍوا ًبًو  كىفىريٍكاكىمىا نػيٍرًسلي اٍلميٍرسىًلٍُتى ًاالَّ ميبىشًٌ

 ﴾ٔٓ﴿ ٍكا ىيزيكناٍنًذري أي اغبٍىقَّ كىازبَّىذيكٍٓا ٰاٰييًتٍ كىمىآ ي 
)كفركا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 ."رى فى كى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى اتبع كزف " "اكٍ ري فى كى ىو " رداجمل
كبعد أف حكى هللا تعاىل  أم كجيادؿ الكفار جداالن ابلباطل ال ابغبق. كتفسَت اآلايت ىو  

 عن الكفار جداؽبم ابلباطل.
)أنذركا( فعل ماض مبٍت للمجهوؿ اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 فعلكجدت الباحثة مبٍت على الضم التصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 
 اؼباضى فعلمن  ىو "رى ذى كأصل الكلمة "نى  ،"يػيٍفًعلي -أىفػٍعىلى "اتبع كزف   "أىٍنذىرى " ىو زيد الثالثي اؼب اؼباضى

 .لي"يػىٍفعي -"فػىعىلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد
كما أنذركىم كخوفوىم بو من العذب ىزكان أم استهزاء كسخرية ، كىو  كتفسَت اآلايت ىو 

  َُٖأشد التكذي ب، ككل ذلك يدؿ على استيالء اعبهل كالقسوة.
اهي  ًاانَّ  قىدَّمىتٍ عىنػٍهىا كىنىًسيى مىا  فىاىٍعرىضى اًبٰٰيًت رىبًٌو  ذيكًٌرى كىمىٍن اىٍظلىمي فبٍَّن  (َْ عىٰلى  جىعىٍلنىايىدى

ا ذقػيليٍوهًبًٍم اىًكنَّةن اىٍف يػٍَّفقىهيٍوهي كىًفيٍٓ   كىًاٍف تىٍدعيهيٍم ًاىلى اؽٍبيٰدل فػىلىٍن يػٍَّهتىديكٍٓا ًاذنا اىبىدن
 ﴾ٕٓ﴿ ٰاذىاهًنًٍم كىقػٍرنا 

ؿ مبٍت مبٍت للمجهو )ذٌكر( فعل ماض اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
" على كزف على السكوف ُب ؿبل رفع مبتدأ.  كجدت الباحثة فعل اؼباضى الثالثي اؼبزيد ىو "ذىكَّرى

" ىو كأصل الكلمة، للتعدية يػيفىعًٌلي" معناه-"فػىعَّلى  -"فػىعىلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن  "ذىكىرى
 يػىٍفعيلي".  

)أعرض( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-لى عى فػٍ " على كزف "أى ضى رى عٍ "أى  فعل اؼباضى الثالثي اؼبزيد ىوكجدت الباحثة كالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

 . لي"يػىٍفعي -"فػىعيلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن  ىو "ضى ري "عى  كأصل الكلمة، " يػيٍفًعلي 

                                                           
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي، 118

 َّٕـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
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 .ترل الباحثة من ىذا الشرح أف حركؼ الزايدة معناه للتعدية أم دبعٌت عرض عن ذكر آية هللا
من  الذين يذكركف فيعرضوكف، يعٍت من أظلم فبن ذكر آبايت ربو فأعرض عنها  كتفسَت اآلايت ىو

  َُٗ.ض عنهاقد يذنر اإلنساف فيعرض، لكن أشد ما يكوف أف يذكر آبايت هللا ٍب يعر 
)قٌدمت( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

كالتاء اتء التأنيث الساكنة الؿبل ؽبا كالفاعل )يداه( مرفوع كعالمة رفعو االلف النو مثٌت كحذفت 
 " معناهيػيفىعًٌلي -لى عَّ كزف "فػى " على تكجدت الباحثة فعل اؼباضى الثالثي اؼبزيد ىي "قٌدمالنوف لالضافة. 

 ."لي يػىٍفعي -"فػىعىلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن ىو " ـى "قىدى   كأصل الكلمة،  لتعديةل
ترل الباحثة أف "قدـ" دبعٌت للتعدية أم ما قدـ يده من اإلعراض عن اغبق كاإلستهزاء بو كىو 

  يعلم أنو حق.
كرة كاؼبذاى ب الباطلة، كعلى رأسها ما قدمت يداه من األعماؿ اؼبن  كتفسَت اآلايت ىو

  َُُالكفر اب، كاؼبراد من النسياف التشاغل كالتغافل عن كفره اؼبتقدـ.
)جعلنا( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

ىو رد الثالثي اجمل اؼباضى فعل كجدت الباحثةرفع. التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل 
 . "لى عى جى " كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فػىعىلى اتبع كزف " "ا نى لٍ عى جى "

غطية كراىة أف يفقهوا ماذٌكركا بو، كجعلنا ُب أف جعلنا علعلى قلوهبم أ كتفسَت اآلايت ىو
 ُُُآذاهنم ثقال لئال يسمعوه.

 لىٍو يػيؤىاًخذيىيٍم دبىا   (ُْ
بػيٍواكىرىبُّكى اٍلغىفيٍوري ذيك الرَّضٍبىةً   بىٍل ؽبَّيٍم مٍَّوًعده لٍَّن  لىعىجَّلى  كىسى

 
ؽبىيمي اٍلعىذىابى

 ﴾ٖٓ﴿ًئالن ديٍكا ًمٍن ديٍكنًو مىوٍ جيًَّ 
كسبوا( فعل ماض مبٍت على الضم (اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

الثالثي  اؼباضى فعلكجدت الباحثة صالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. الت
بػيٍوا" ىو رداجمل  ." بى سى كى " كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -لى عى "فػى " اتبع كزف كىسى

                                                           
 َُِق(، ص ُِّْ) دار اين اعبوزم،  تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف،دمحم بن صاّب العثيمُت،  َُٗ
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجالزحيلي،  كىبة بن مصطفى َُُ

 َّٖـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي، ُُُ

 ُٖٔص 
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)عٌجل( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-لى عَّ "فػى " اتبع كزف  لى جَّ عى " الثالثي اؼبزيد ىو اؼباضى فعلكجدت الباحثة  مستًت ىو.كالفاعل ضمَت 

-"فىًعلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن  ىو "لى جً عى " كأصل الكلمة، للتعديةاه نع" ميػيفىعًٌلي 
 .يػىٍفعىلي"

لو يؤاخذ  اآلايت ىوكتفسَت  . ترل الباحثة من ىذا الشرح أف حركؼ الزايدة معناه للتعدية
الناس فوران دبا كسبوا من السيئات كاقًتافو من اػبطيئات، لعٌجل ؽبم العذاب ُب الدنيا، على كفق 

   ُُِأعماؽبم.
هيٍم لىمَّا اىٍىلىكٍ كىتًٍلكى اٍلقيرٰٓل  (ِْ ا  ظىلىميٍوانػٰ ٍهًلًكًهٍم مٍَّوًعدن  ﴾ٗٓ﴿كىجىعىٍلنىا ًلمى

)اىلكناىم( فعل ماض مبٍت عل اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
السكوف التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع كمفعوؿ بو )ىم( ضمَت الغائبُت اؼبتصل 

القرل ُب ؿبل نص ب. كاكتشفت الباحثة فعل اؼباضى الثالثي اؼبزيد  يعود على  اؼبعٌت كىو أصحاب
" على " ىو من فعل اؼباضى الثالثي اجملرد يػيٍفًعلي"-ى كزف "أىفػٍعىلى و "أىٍىلىكى اتبع ، كأصل الكلمة  "ىىلىكى

  يػىٍفًعلي".-"فػىعىلى  كزف
من ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت للصَتكرة أم أف اىل القرية صار 

 ىالك.
كأصحاب األيكة أىلكنا ىم ؼبا ظلموا أم تلك القرل من عاد كشبود  كتفسَت اآلايت ىو 

  ُُّفكفركا آبايتنا، كجعلنا ؽبالكهم ميقتا كاجال حُت بلغوه جاءىم عذابنا فأىلكناىم بو.
)ظلموا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 ."ظىلىمى " كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى اتبع كزف " "ظىلىميٍواىو "رد اجمل
 ُُْاؼبراد ابلظلم ىنا الكفر، أم: حُت كفركا. كتفسَت اآلايت ىو 

                                                           
، )بَتكت: دار الفكر ُٔ-ُٓاعبزء ، ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج اؼبنَت  التفسَتكىبة بن مصطفى الزحيلي،  ُُِ

 َّٗـ(، ص ََِٗ-قَُّْاؼبعاصر، 
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي،  ُُّ

 َُٕص 
  َُٕ ق(، صُِّْاين اعبوزم، ) دار  تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف،دمحم بن صاّب العثيمُت، 114
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مىعى البىحرىيًن أىك أىمًضيى ى لًفىتاهي ال أىبرىحي حىىتَّ سى وٍ مي  اؿى قى  كىًإذٍ  (ّْ  ﴾َٔحيقيبنا ﴿ أىبليغى ؾبى
فعل ماض مبٍت على الفتح. )قاؿ( اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

.  "اؿى قى "  كأصل الكلمة ،"يػىٍفعيلي -فػىعىلى اتبع كزف " "اؿى قى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثة
أم  كاذكر أيها الرسوؿ حُت قاؿ موسى بن عمراف لفتاه يوشع: ال أزاؿ أمشى  كتفسَت اآلايت ىو
 اجتماع البحرين أك أسَت داىر.حىت أبلغ مكاف 

لىوي  ازبَّىذى ؾبىٍمىعى بػىٍيًنًهمىا نىًسيىا حيٍوتػىهيمىا فى  بػىلىغىافػىلىمَّا  (ْْ ًبيػٍ  ﴾ُٔ﴿ًَب اٍلبىٍحًر سىرىابن  سى
)بلغا( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 اؼباضى فعل كجدت الباحثةمبٍت على السكوف ُب ؿبل رفع.  -ضمَت االثنُت -كااللف ضمَت متصل
 ."غى لى "بػى  كأصل الكلمة ،"يػىٍفعيلي -لى عى "فػى " اتبع كزف بػىلىغىا" ىو ردالثالثي اجمل
فلما بلغ ؾبمع بينهما كىو اؼبكاف الذم كعده هللا بلقائو عنده نسيا  اآلايت ىوكتفسَت  

حواهما فازبذ اغبوت طريقو ُب البحر مسلكا كصار اؼباء كالقنطرة عليو، فكاف ذلك للحوت سراب 
 ُُٓكؼبوسى كفتاه عجبا. 

)ازٌبذ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
كالفاعل ضممَت مستًت ىو كمفعوؿ بو )سبيلو( منصوب ابلفتحة كاؽباء ضمَت متصل ُب ؿبل جر 

كأصل ، يػىٍفتىًعلي" -زف "اًفػٍتػىعىلى كجدت الباحثة فعل اؼباضى الثالثي اؼبزيد ىي "ًازبَّىذى" على ك ابالضافة. 
ذى" ىو   الكلمة  يػىٍفًعلي".-"فىًعلى  اتبع كزف ي اجملردالثالث اؼباضى فعلمن "زبًى

إذا نظران من ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو ؼبعٌت "فعل" أم أخذ اغبوت 
أل فأردركتو اغبياة بسب ب برد اؼباء الذم أصابو فتحرؾ ُب  كتفسَت اآلايت ىو سبيلو ُب البحر. 

 ُُٔالبحر مسلكان كالسرب.اؼبكتل، فخرج منو كسقط ُب البحر، فازبذ اغبوت ُب 
  ﴾ِٔا نىصىبنا ﴿ػذى  ىى سىفىرانى  ًمنٍ  انى يػٍ لىقً  ءىان لىقىدٍ آاهي آتًنا غىدلًفىتى  اؿى قى ا اكىزى فػىلىٌما جى  (ْٓ

)قاؿ( فعل ماض مبٍت عل الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-فػىعىلى "" اتبع كزف قىاؿى " ىو ردالثالثي اجمل اؼباضى فعلكجدت الباحثة كالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

                                                           
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي،  ُُٓ

 ُٕٓص 
116
لبناف : دار الكت ب العلمية، -اعبزء األكؿ، )بَتكتمراح  لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد، دمحم أمُت الضٌناكم، 

 ْٓٔـ(، ص  ُٕٗٗ-قُُْٕ
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".كأصل الكلمة ، "يػىٍفعيلي  كسارا بقية اليـو كالليلة، كُب اليـو التايل ُب ضحوة  كتفسَت اآلايت ىو "قىاؿى
 ُُٕالفد أحس موسى ابعبوع، فقاؿ لفتاه : آتنا غداءان، لقد لقينا تعبان من ىذا السفر.

)لقينا( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
كجدت  ُب ؿبل رفع. ضمَت اؼبتكلمُت مبٍت على السكوف-التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل

نىا" ىو ردالثالثي اجمل اؼباضى فعلالباحثة  كتفسَت ". لىًقيى كأصل الكلمة ، "يػىٍفعىلي -فىًعلى "" اتبع كزف لىًقيػٍ
قينا من سفران ىذا نصبا أم تعبنا كإعياء.ل اآلايت ىو

ُُٖ 
ٍ  اىكىيٍػنىآ ًاٍذ ٍيتى أى رى أى  قىاؿى  (ْٔ  كىمىآ  نىًسٍيتي ًاىلى الصٍَّخرىًة فىًايٌنً

 
ًاالَّ الشٍَّيٰطني اىٍف اىذٍكيرىه  اىٍنٰسىًنٍيوي اغٍبيٍوتى

بنا لىو ًَب اٍلبىٍحًر عىجى ًبيػٍ  ﴾ّٔ﴿ كىازبَّىذى سى
)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى كجدت الباحثة فعلكالفاعل ضمَت مستًت ىو كمفعوؿ بو كما بعده ُب ؿبل نص ب. 

" اتبع كزف  ىو رداجمل ".كأصل الكلمة ، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى ""قىاؿى  "قىاؿى
رأيت( فعل ماض مبٍت على السكوف ) تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ اعبملة ُب ىذه األية اليت

" تى يٍ أى رى " ىو ردالثالثي اجمل اؼباضى فعل جدتك  التصالو بنا كالفاعل )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 
  ."رىأىل"كأصل الكلمة ، "لي يػىٍفعى -فػىعىلى "اتبع كزف 

)أكينا( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 ىو ردالثالثي اجمل اؼباضى فعلكجدت الباحثة التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 "أىكىل". كأصل الكلمة ، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى "" اتبع كزف أىكىيٍػنىآ"
)نسيت( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 ردالثالثي اجمل اؼباضى فعل جدتك التصالو بضمَت اؼبتكلم كالفاعل )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع.  
". كأصل الكلمة ، "يػىٍفعىلي -فػىعىلى "" اتبع كزف نىًسٍيتي " ىو  "نىًسيى

)أنسى( فعل ماض مبٍت على الفتح ية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ اعبملة ُب ىذه األ
على اللسكوف للوقاية الؿبل ؽبا كمفعوؿ بو الياء ضممَت اؼبتكلم مبٍت اؼبقدر على االلف للتعذر النوف 

                                                           
117
، )بَتكت: دار الفكر ُٔ-ُٓاعبزء ، ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج اؼبنَت  التفسَتكىبة بن مصطفى الزحيلي، 

 ُِّ ـ(، صََِٗ-قَُّْاؼبعاصر، 

 َُُق(، ص ُِّْ) دار اين اعبوزم،  تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف،دمحم بن صاّب العثيمُت،  ُُٖ
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يػيٍفًعلي" معناه -فعل اؼباضى الثالثي اؼبزيد ىي "أىٍنسىى" على كزف "أىفػٍعىلى  جدتك ُب ؿبل نص ب. 
" ىو   كأصل الكلمة، للٌصَتكرة  يػىٍفعىلي". -"فىًعلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى فعلمن "نىًسيى

كتفسَت . من ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت للصَتكرة ترل الباحثة 
؟ إىن  أل قاؿ لو فتاه: أرأيت ماحدث ىل حُت التجأان إىل الصخرة اليت جبمع البحرين اآلايت ىو

ككقع ُب البحر كازبذ سبيلو فيو سبيال  نسيت أف أخربؾ دبا حدث من اغبوت، إنو حىت كاضطرب
أم أرأيت ما   ُُٗ.كما أنساىن ذكره إال الشيطافكذلك أف مسلكو كاف كالطاؽ كالٌسرب ،  عجبا

كما  ، فقدتو أك نسيت ذكره، أمدىاين، إذ عبأان إىل اغبضرة بذلك اؼبكاف، اليت رقد عندىا موسى
 َُِ.أنساين ذكره إال الشيطاف

 ﴾ْٔا قىصىصنا ﴿رمًًهى ى آاثى عىلى  اتىدَّ ارٍ ًغ فى نػىبٍ  اكينَّ ا  ًلكى مى ذى  اؿى قى  (ْٕ
)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

-فػىعىلى اتبع كزف " "اؿى قى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 
كأصل ،  "يػىٍفعيلي -فػىعىلى "اتبع كزف  "كينَّا" ىو اجملردالثالثي  اؼباضى فعل ك."اؿى قى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 
 "كىافى". الكلمة

قاؿ موسى: ذلك أم فقد اغبوت الذم ىو الذم كنا نطلبو، فإف عالمة  كتفسَت اآلايت ىو 
 لنا على كجود من نطلبو.

)ارتدا( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي اؼبزيد فيو  اؼباضى كجدت الباحثة فعلكااللف ضمَت متصل مبٍت على السكوف ُب ؿبل رفع. 

 الثالثي اجملرد اؼباضى من فعلىو " رىدَّ كأصل الكلمة ىو "، "يػىٍفتىًعلي -لى عى تػى فػٍ اً " على كزف "ٍرتىدَّ اً الفعل "
 لي".يػىٍفعي -"فػىعىلى  اتبع كزف

ابلنسبة إىل ىذا الشرح قًتل الباحثة أف حركؼ الزايدة ُب كلمة ارتد ؼبعٌت "فعل" أم رد 
أل فرجعا َب الطريق الذم جاء فيو  كتفسَت اآلايت ىو موسى كتالميذه إىل أثر األكؿ كىو البحر.

 .يتبعاف أثرمها اتباعا حىت أتيا الصخرة
                                                           

119
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، اعبزء اػبامس عشر،  تفسَت اؼبراغي،أضبد مصطفى اؼبراغي، 

 ُٕٕ ص

121
، )بَتكت: دار الفكر ُٔ-ُٓاعبزء ، ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج اؼبنَت  التفسَتكىبة بن مصطفى الزحيلي، 

 ُّٓ ـ(، صََِٗ-قَُّْاؼبعاصر، 
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ا ًمنٍ عىبٍ  اوىجىدى فػى  (ْٖ  ﴾ٓٔمنا ﴿ًعلٍ  ديانَّ لَّ  اهي ًمنٍ نى  كىعىلَّمٍ ًدانى رىضبىةن ًمن ًعنٍ  اهي نى آتػىيػٍ  اًدانى ًعبى  دن
على الفتح )كجدا( فعل ماض مبٍت اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

ىو  اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكااللف ضمَت االثنُت مبٍت على السكوف ُب ؿبل رفع. 
اػبضر ُب قوؿ صبهور  .  كتفسَت اآلايت ىو"كىجىدى "  كأصل الكلمة، "لي يػىٍفعً -فػىعىلى " اتبع كزف "كجىدى "

اؼبفسرين، كعلى ذلك دلت األحاديث الصحيحة، كخالف ُب ذلك من ال يعتد بقولو، فقاؿ: ليس 
 ىو اػبضر بل عامل آخر.

)آتيناه( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل مبٍت على السكوف ُب ؿبل رفع كمفعوؿ بو )اؽباء( ضمَت 

اتبع  "اهي نى آتػىيػٍ ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةمتصل مبٍت على الضم ُب ؿبل نص ب. 
قيل: الرضبة ىي النبوة. كقيل النعمة  .  كتفسَت اآلايت ىو"آتىى"  كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى كزف "

 ُُِاليت أنعم هللا هبا عليو.
ا ﴿ عيلًٌٍمتى كى عىلٰٓى اىٍف تػيعىلًٌمىًن فبَّا اىتًَّبعي ٰسى ىىٍل ميوٍ  لىوي  قىاؿى  (ْٗ  ﴾ٔٔريٍشدن

)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل )موسى( مرفوع ابلضمة اؼبقدر على االلف للتعذر. 

 . "قىاؿى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى اتبع كزف " "قىاؿى ىو "
  ،"يػىٍفتىًعلي -لى عى تػى فػٍ ا" على كزف "عى بى تػَّ اً الثالثي اؼبزيد فيو الفعل " اؼباضى كجدت الباحثة فعل

 يػىٍفعىلي". -"فىًعلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى من فعلىو " عى بً كأصل الكلمة ىو "تى 
 كتفسَت اآلايت ىوؼبعٌت "فعل" اجملرد.  ترل الباحثة من ىذا الشرح أف حركؼ الزايدة معناه

قولو تعاىل: أم قاؿ موسى للخضر: ىل أتبعك، كىذا عرض لطيف كتواضع، كأتٌمل ىذا األدب من 
مع أف موسى أفضل من ككاف عندا هللا كجيهان، كمع ذلك يتلطف معو -عليو الصالة كالسالـ-موسى

، كُب ىذا دليل أٌف على طال ب العلم أف يتلطف مع ألنو سوؼ أيخذ منو علمان ال يعلمو موسى
 ُِِ.كمع أستاذه كأف يعاملو ابإلكراـ شيخو

                                                           
121
 ُِْ)بَتكت : دار اؼبعرفة، دكف السنة(، ص فتح القدير اعبزء الثٌالث، دمحم بن على بن دمحم الشوكاىن، 
122
 ُُّ ق(، صُِّْ) دار اين اعبوزم،  تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف،دمحم بن صاّب العثيمُت، 
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مبٍت للمجهوؿ )عٌلمت( فعل ماض اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
مبٍت على السكوف التصالو بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل )التاء( ضمَت متصل مبٍت على الفتح ُب ؿبل 

معناه للتعدية ،  "فػىعَّلى " على كزف "عىلَّمى الثالثي اؼبزيد فيو الفعل " اؼباضى كجدت الباحثة فعلرفع. 
 يػىٍفعىلي".-"فىًعلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى من فعلىو " عىًلمى كأصل الكلمة ىو "
كتفسَت اآلايت  للتعدية. من ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌتترل الباحثة 

أم تعلمٍت بعض ما علمت علمان ذا شدا، أك صوابن  أرشد بو، كالشد: إصباحة اػبَت. كال يناُب  ىو
نبوتو ككونو صاح ب شريعة أف يتعلم من غَته مامل يكن شرطان ُب أبواب الدين، فإف الرسوؿ ينبغي أف 

 ُِّيكن أعلم فبن أرسل إليو، فيما بعث بو من أصوؿ الدين كفركعو، ال مطلقان.
 ﴾ٕٔعى مىًعيى صىربنا ﴿يٍ تىطً تىسٍ  نَّكى لىنٍ إً  اؿى قى  (َٓ

)قاؿ( فعل ماض مبٍت على اللفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-فػىعىلى اتبع كزف " "قىاؿى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو.

 أم قاؿ اػبضر ؼبوسى. اآلايت ىو.  كتفسَت "قىاؿى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 
 ﴾َٕ﴿فىالى تىٍسػ ىٍلًٍتٍ عىٍن شىٍيءو حىىتٌٰٓ ايٍحًدثى لىكى ًمٍنوي ذًٍكرنا اتػَّبػىٍعتىًٍتٍ فىًاًف  قىاؿى  (ُٓ

)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-فػىعىلى اتبع كزف " "قىاؿى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

 . "قىاؿى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 
 ؼبعٌت "فعل" اجملرد. من ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌتترل الباحثة 
 لو اػبضر. كتفسَت اآلايت ىو

)اتبعتٍت( فعل ماض فعل الشرط مبٍت اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
على السكوف التصالو بضمَت اؼبخاط ب ُب ؿبل جـز إبف كالفاعل )التاء( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع 

 اؼباضى كجدت الباحثة فعلكمفعوؿ بو النوف للوقاية الؿبل ؽبا كالياء ضمَت اؼبتكلم ُب ؿبل نص ب. 
 من فعلىو " عى بً كأصل الكلمة ىو "تى ، "يػىٍفتىًعلي -لى عى تػى فػٍ ا" على كزف "عى بى تػَّ اً الثالثي اؼبزيد فيو الفعل "

 .يػىٍفعىلي"-"فىًعلى  اتبع كزف الثالثي اجملرد اؼباضى

                                                           
، )بَتكت: دار الفكر ُٔ-ُٓاعبزء ، ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج اؼبنَت  التفسَتكىبة بن مصطفى الزحيلي، 123

 ُّٔ ـ(، صََِٗ-قَُّْاؼبعاصر، 
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إذا نظران من ىذه األية أف كلمة "تبع" ؽبا التسوية ُب معناىا مع الكلمة قبلها كىي ؼبعٌت 
قاؿ فإف اتٌبعتٍت فال   ُِْأم صحبتٍت. كتفسَت اآلايت ىو "فعل" تبع موسى مع اغبضر ُب سَته. 

 ُِٓتسألٍت عن شيء تنكره مٌت علمك كاصرب حىت أحدث لك منو ذكرا.
نىًة اٍنطىلىقى فى  (ِٓ  حىىتٌٰٓ ًاذىا رىًكبىا ًَب السًَّفيػٍ

ا  ا   لىقىٍد اىخىرىقػٍتػى قىاؿى  خىرىقػىهى
اَۚ ا لًتػيٍغرًؽى اىٍىلىهى ٍيػ نا ًاٍمرنا ًجٍئتى هى  شى

﴿ُٕ﴾ 
)انطلقا( فعلل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 الثالثي اؼبزيد ىو اؼباضى فعلكجدت الباحثة كااللف ضمَت االثنُت ميب على السكوف ُب ؿبل رفع. 
كزف  اتبع الثالثي اجملرد ىاؼباض فعل ىو من "طىلىقى " ، كأصل الكلمة"يػىنػٍفىًعلي -اًنٍػفىعىلى "كزف  اتبع "اًٍنطلىقى "

 يػىٍفًعلي".-"فػىعىلى 
 ىذا الشرح أف حركؼ الزايدة فيو ؼبطاكعة "فعل" أم طلق موسى إىل اغبضر ُب السفينة. 

أم فانطلقا ديشياف على الساحل يطلباف  ُِٔ.فانطلقا ديشياف على ساحل البحركتفسَت اآلايت ىو 
  ُِٕسفينة فوجداىا فعرؼ أعلها اغبضر من بينهم فحملوىم بغَت أجر.

فعل ماض مبٍت على الفتح ( ها)خرقاعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
كالفاعل ضمَت مستًت ىو كمفعوؿ بو )ىا( ضمَت الغائبة يعود على السفينة على السكوف ُب ؿبل 

لوجود ما  معناه "يػىٍفًعلي -فػىعىلى اتبع كزف " "خىرىؽى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةنص ب. 
أم : اػبضر بقلع إحدل  تفسَت اآلايت ىو. ك "خىرىؽى "  كأصل الكلمة، اشتق منو الفعل ُب الفاعل

 خشبها الذم يدخل منو اؼباء.
)خرقتها( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

السكوف التصالو بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل )التاء( ضمَت  متصل مبٍت على الفتح ُب ؿبل رفع 
الثالثي  اؼباضى فعلكجدت الباحثة كمفعوؿ بو )ىا( ضمَت الغائبة مبٍت عل السكوف ُب ؿبل نص ب. 

                                                           
 ٓٓٔ)بَتكت : دار اؼبعرفة، دكف السنة(، ص فتح القدير اعبزء الثٌالث، دمحم بن على بن دمحم الشوكاىن،  ُِْ
 ٗ)سورابيا: نور اؽبدل(، ص تفسَت القرآف جزء األكؿ،  جالؿ الٌدين السيوطي كجالؿ الٌدين اٌلي، ُِٓ
، )بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، ُٔ-ُٓاعبزء ، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي،  ُِٔ

 ُّٔـ(، ص ََِٗ-قَُّْ
ـ(، ُْٔٗ-قُّٓٔ)مصر: مصطفى البايب اغبليب ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، أضبد مصطفى اؼبراغي، ُِٕ

 ُٖٕص  
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" اتبع"خى  اؼبزيد ىو " ، كأصل الكلمة"يػيٍفًعلي -أىفػٍعىلى "كزف  رىؽى  الثالثي اجملرد اؼباضى فعل ىو من "خىرىؽى
 يػىٍفًعلي".-"فػىعىلى كزف  اتبع

لوجود ما اشتق منو الفعل  إذا نظران من ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو ؼبعٌت
كىذا إنكار من موسى على اػبضر مع أنو قاؿ لو: )سىتىًجديىًن إف شىآءى  كتفسَت اآلايت ىو ُب الفاعل.

 صىاًبرنا( لكنو مل يصرب، ألف ىذه مشكلتها عظيمة، سفينة ُب البحر خيرقها فتغرؽ.هللاي 
)جئت( فعل ماضض مبنٍت عل اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

السكوف التصالو بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل )التاء( ضمَت متصل مبٍت  على الفتح ُب ؿبل رفع. 
  كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى اتبع كزف " "ًجٍئتى ىو " اجملردالثالثي  ضىاؼبا فعل كجدت الباحثة

 . "جىاءى "
يعٍت شيئان عظيمان، يعٍت كاف موسى شديدان قواين ُب ذات هللا، فهو أنكر  كتفسَت اآلايت ىو 

ئنا إمرنا(. عليو، كبُت أف فعلو ستكوف عاقيتو اإلغراؽ، كزاده  ُِٖتوبيخان ُب قولو: )لىقىٍد ًجٍئتى شىيػٍ
 ﴾ِٕأىملى أىقيل ًإنَّكى لىن تىستىطيعى مىًعيى صىربنا ﴿ اؿى قى  (ّٓ

)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-فػىعىلى " اتبع كزف "قىاؿى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

 أم قاؿ موسى..  كتفسَت اآلايت ىو "قىاؿى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 
 ﴾ّٕم عيسرنا﴿رً أىمٍ   ًمنٍ ًٍت  تيرًىقٍ كىالى  تي يٍ نىسً ا دبى  ينٍ اًخذٍ ال تػيؤى  اؿى قى  (ْٓ

)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-فػىعىلى اتبع كزف " "قىاؿى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

 ُِٗموسى. .  كتفسَت اآلايت ىو"قىاؿى "  كأصل الكلمة ،"يػىٍفعيلي 
)نسيت( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

اخًتعت الباحثة التصالو بضمَت اؼبتكلم كالفاعل الياء ضمَت متصل مبٍت على الضم ُب ؿبل رفع. 
" ات فعل اؼباضى  ". يػىٍفعىلي"-بع كزف "فىًعلى الثالثى اجملرد ىو "نىًسيتي كتفسَت ، كأصل الكلمة "نىًسيى
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كصيتو أبف اليعًتض عليو، كىو اعتذار ابلنسياف،  ابلذم نسيتو أك بشيئ نسيتو، يعٍت اآلايت ىو
 َُّأخرجو ُب معرض النهي عن اؼبؤاخذة مع قياـ اؼبانع ؽبا.

 ﴾ًٕٔمن لىدييٌن عيذرنا ﴿ تى بػىلىغٍ  تيٰصًحٍبًٍتٍَۚ قىدٍ  كى عىن شىيءو بىعدىىا فىالسىأىلتي ًإف  اؿى قى  (ٓٓ
)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

-فػىعىلى " اتبع كزف "قىاؿى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 
 قاؿ موسى..  كتفسَت اآلايت ىو "قىاؿى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 

)سألتك( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ  
السكوف التصالو بضمَت اؼبتكلم كالفاعل الالتاء ضمَت متصل ُب ؿبل رفع كمفعوؿ بو الكاؼ ضمَت 

" سىأىٍلتي ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةاؼبخاط ب مبٍت على الفتح ُب ؿبل نص ب. 
 أم بعد ىذه اؼبرة. َت اآلايت ىو.  كتفس"سىأىؿى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى اتبع كزف "

)بلغت( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل التاء ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

أم قد  .  كتفسَت اآلايت ىو"بػىلىغى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى " اتبع كزف "بػىلىٍغتى ىو " اجملردالثالثي 
كجدت من قبلي عذران حيث خلقتك ثالث مرات، قرأ انفع كأبو بكر عن عاصم ُب بعض الركايت 

 بتحفيف النوف كضم الداؿ، كُب بعض الركاايت عن عاصم بضم الالـ كسكوف الداؿ.
ا فػىوىجىدا فيها ًجدارنا  اأىبػىوٍ أىىلىها فى   اٍستىٍطعىمىآ حىىتٌٰٓ ًاذىآ اىتػىيىآ اىٍىلى قػىٍريىًة  ً  فىاٍنطىلىقىا    (ٔٓ أىف ييضىيًٌفومهي

زبَّىذٍ  تى ًشئٍ  لىوٍ  اؿى قى  أىقامىوي ييريدي أىف يىنقىضَّ فى   ﴾ًٕٕو أىجرنا ﴿تى عىلىيٍ الى
)أبوا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

اؼبقدر للتعذر على االلف اؼبخذكفة اللتقاء الساكنُت كالتصالو بواك اعبكاعة كبقيت الفتحة دالة على 
  الثالثي اؼباضى فعل كجدت الباحثةحذؼ االلف كالفاعل الوا ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

ؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح )قااعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-فػىعىلى " اتبع كزف "قىاؿى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

 موسى. .  كتفسَت اآلايت ىو"قىاؿى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 
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على السكوف )شئت( فعل ماض مبٍت اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بضمَت اؼبخاط ب كالفاعل التاء ضمَتمتصل ُب ؿبل رفع. 

 ايخضر..  كتفسَت اآلايت ىو "سىاءى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفًعلي -فػىعىلى اتبع كزف " "ًشٍئتى ىو " اجملرد
 سىاينػىبًٌئيكى  ا ًفراؽي ػذى ىى  اؿى قى  (ٕٓ

َۚ
 ﴾ٖٕرنا ﴿ًو صىبػٍ عىلىيٍ  تىًطعي تىسٍ  ا ملىٍ ًل مى يٍ بًتىأكً  بػىٍيًٍتٍ كىبػىٍيًنكى

)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-فػىعىلى " اتبع كزف "قىاؿى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

                                                                                                                                                                                                   ُُّأم قاؿ اػبضر ؼبوسى. كتفسَت اآلايت ىو.  "قىاؿى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي 
نىةي  (ٖٓ  كى  فىاىرىٍدتُّ ًلمىٰسًكٍُتى يػىٍعمىليٍوفى ًَب اٍلبىٍحًر  فىكىانىتٍ اىمَّا السًَّفيػٍ

ا  بػىهى ءىىيٍم مًَّلكه  كىافى اىٍف اىًعيػٍ
كىرىاۤۡ

نىةو غىٍصبنا  ﴾ٕٗ﴿ أيٍَّخيذي كيلَّ سىًفيػٍ
)كانت( فعل ماض انقص مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالفتح كاظبها ضمَت مستًت ىي كالتاء اتء التأنيث الساكنة الؿبل ؽبا. 
 .  كتفسَت اآلايت ىو"كىافى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "كىانىتٍ ىو " اجملردالثالثي 

ككبوىا كانت إخوة من اؼبساكُت كرثوىا من أبيهم طبسة  متعةفيعَتكف ابلناس مئجرين للسفينة ل األ
 ُِّزمٌت كطبسة يعلموف ُب البخر فأما العماؿ منهم.

)أردت( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
اخًتعت الباحثة التصالو بضمَت اؼبتكلم كالفاعل التاء ضمَت متصل مبٍت على الضم ُب ؿبل رفع. 

" و "رىادى ، كأصل كلمة ىللتعريض يػيٍفًعلي" معناه-" على كزف "أىفػٍعىلى أىرىادى فعل اؼباضى الثالثى اؼبزيد ىو "
 أم أف أجعلها ذات عي ب. كتفسَت اآلايت ىو. لي"يػىٍفعً -"فػىعىلى كزف  اتبعىو من الفعل الثالثى اجملرد 

)كاف( فعل ماض انقص مبٍت على ضية لفظ اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼبا
  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "كىافى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالفتح. 

 أم أمامهم كما قرأ بذلك ابن عباس كابن جبَت. .  كتفسَت اآلايت ىو"كىافى "
 ﴾َٖننا كىكيفرنا ﴿يػى غٍ ا طي أىف ييرًىقىهيمى  آنى يػٍ خىشً كىأىمَّا الغيالـي فىكافى أىبىواهي ميؤًمنىًُت فى  (ٗٓ
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)خشينا( فعل ماض على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل مبٍت على السكوف ُب ؿبل رفع. 

نىآىو " اجملردالثالثي  اًشيػٍ  .  كتفسَت اآلايت ىو"خىًشيى "  كأصل الكلمة، "لي يػىٍفعً -فىًعلى " اتبع كزف "خى
 أم فخفنا أف حيمل الوالدين اؼبؤمنُت.

ىدينىًة كى كىأىمَّا اعًبدى  (َٔ
تىوي كىنزه ؽبىيما  كافى اري فىكافى لًغيالمىًُت يىتيمىًُت ُب اؼب ا صاغًبنا  كىكافى ربى أىبومهي

ا رىضبىةن ًمن رىبًٌكى كىما فػى  ادى أىرى فى  ا كىيىستىخرًجا كىنزىمهي كيلي تي عىلٍ رىبُّكى أىف يىبليغا أىشيدَّمهي وي عىن أىمرم ذًلكى أتى
 ﴾ِٖما ملى تىسًطع عىلىيًو صىربنا﴿

)كاف( فعل ماض انقص مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
" اتبع كزف كىافى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثة .الفتح كاظبها ضمَت مستًت ىو

 ."كىافى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى "
ن أيب الدرداء أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )كاف ذاىبان كفضة(. ركاه البخارم ُب ع كتفسَت اآلايت ىو  

مكتوابن فيو: عجبت ؼبن يؤمن ابلقدر كيف اترخيو، كالًتميذ كاغباكم، كقيل: كاف لوحان من ذى ب 
حيزف: كعجبت ؼبن يؤمن ابلرزؽ كيف يتع ب: كعجبت ؼبن سؤمن ابؼبوت كيف يفرح: كعجبت ؼبن 

 ُّّيؤمن ابغبساب كيف كيف يغفل: كعجبت ؼبن يعرؼ الدنيا كتقلبها أبىلها كيف يطمئن إليها.
( فعل ماض انقص مبٍت على )كافاعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "كىافى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالفتح. 
فكاف من شكر هللا عٌز كجل ؽبذا األب الصاّب أف يكوف رؤكفان أببنائو،  .  كتفسَت اآلايت ىو"كىافى "

 كىذا من بركة الصالح ُب اآلابء أف حيفظ هللا األبناء.
)أراد( فعل ماض مبٍت على الفتح. اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

، كأصل كلمة ىو "رىادى" يػيٍفًعلي"-لى كزف "أىفػٍعىلى عاخًتعت الباحثة فعل اؼباضى الثالثى اؼبزيد ىو "أىرىادى" 
 .يػىٍفًعلي"-"فػىعىلى كزف  اتبعىو من الفعل الثالثى اجملرد 

أم أراد هللا  كتفسَت اآلايت ىو .ترل الباحثة من ىذا الشرح أف حركؼ الزايدة معناه للتعدية
 عٌز كجل.
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)فعلتو( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
التصالو بضمَت اؼبتكلم التاء ضمَت متصل ُب ؿبل رفع كالفاعل اؽباء ضمَت متصل ُب ؿبل نص ب. 

  كأصل الكلمة، "لي يػىٍفعى -فػىعىلى " اتبع كزف "فػىعىٍلتي ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثة
يعٍت ما فعلت ىذا الشيئ عن عقل مٍت أك ذكاء مٍت كلكنو إبؽباـ من  .  كتفسَت اآلايت ىو"فػىعىلى "

 ُّْهللا عٌز كجل كتوفيق، ألف ىذا الشيئ فوؽ ما يدركو العقل البشرم.
بػىبنا  تٍػبىعى أى فى  (ُٔ  ﴾ٖٓ﴿سى

)اتبع( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-لى عى فػٍ " على كزف "أى عى بى تػٍ "أى  اؼباضى الثالثى اؼبزيد ىو فعلاخًتعت الباحثة كالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

  .يػىٍفعىلي"-"فىًعلى كزف  اتبع من الفعل الثالثى اجملردىو " عى بً و "تى كأصل كلمة ى، للتعريض معناه "يػيٍفًعلي 
 طريقا.ترل الباحثة من ىذا الشرح أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت للتعدية أم تبع ذكالقرنُت 

كتفسَت اآلايت ىو اإلتباع اللحوؽ أم غبق سببنا كازبذ كصلة كسيلة يسَت هبا كبو مغرب الشمس.
ُّٓ 

ا قػىٍومنا ە   (ِٔ ئىةو كَّكىجىدى ًعٍندىىى ا تػىٍغريبي ُبٍ عىٍُتو ضبًى ا  قػيٍلنىاحىىتٌٰٓ ًاذىا بػىلىغى مىٍغًربى الشٍَّمًس كىجىدىىى ٰيذى
 ﴾ٖٔ﴿ اٍلقىٍرنػىٍُتً ًامَّآ اىٍف تػيعىذًٌبى كىًامَّآ اىٍف تػىتًَّخذى ًفٍيًهٍم حيٍسننا

)قلنا( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو كالفاعل )ان( ضمَت متصل مبٍت على السكوف ُب ؿبل رفع. 

أم  .  كتفسَت اآلايت ىو"قىاؿى "  كأصل الكلمة، "لي يػىٍفعي -فػىعىلى " اتبع كزف "قػيٍلنىاىو " اجملردالثالثي 
   ُّٔأؽبمنا بُت أف يعذهبم أك يدعوىم إىل اإلدياف.

بيوي عىذاابن نيكرنا ﴿ اؿى قى  (ّٔ بيوي ٍبيَّ يػيرىدُّ ًإىل رىبًًٌو فػىيػيعىذًٌ  ﴾ٕٖأىٌما مىن ظىلىمى فىسىوؼى نػيعىذًٌ
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)قاؿ( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-فػىعىلى " اتبع كزف "قىاؿى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةكالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

 ُّٕأم قاؿ ذك القرنُت لبعض حاشيتو. .  كتفسَت اآلايت ىو"قىاؿى "  كأصل الكلمة ،"يػىٍفعيلي 
 ﴾ٖٗ﴿سىبػىبنا  تٍػبىعى أى ٍبيَّ  (ْٔ

)اتبع( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
-لى كزف "أىفػٍعىلى " ععى بى تػٍ اخًتعت الباحثة فعل اؼباضى الثالثى اؼبزيد ىو "أى كالفاعل ضمَت مستًت ىو. 

 . يػىٍفعىلي"-"فىًعلى كزف  اتبع، كأصل كلمة ىو "تىًبعى" ىو من الفعل الثالثى اجملرد يػيٍفًعلي"
إذا نظران من ىذه األية أف كلمة "أتبع" ؽبا التسوية ُب معناىا مع األية قبلها كىي دبعٌت 

اده من علم أك قدرة أك طريقنا يوصلو إىل مر كتفسَت اآلايت ىو  للتعدية أم تبع ذكالقرنُت طريقا.
  ُّٖإرادة.

 كىقىٍد  (ٓٔ
 
ٍيًو خيبػٍرنا حىٍطنىاأى كىٰذًلكى  ﴾ُٗ﴿ دبىا لىدى

)أحطنا( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل مبٍت على السكوف ُب ؿبل رفع. 

أم  .  كتفسَت اآلايت ىو"حىاطى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "نىاأىحىطٍ ىو " اجملردالثالثي 
 ُّٗقد علمنا علم اليقُت دبا عنده من كسائل اؼبلك كامتداده.

 ﴾ٕٗ﴿ ٍقبنانػى  اىٍف يٍَّظهىريٍكهي كىمىا اٍستىطىاعيٍوا لىوي  اٍسطىاعيوٍٓافىمىا  (ٔٔ
)اسطاعوا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
اخًتعت الباحثة فعل اؼباضى الثالثى التصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

" ىو من الفعل الثالثى ، كأصل كلمة ىو "سىطىعى "ٍستػىٍفًعلي ي-" على كزف "ًاٍستػىٍفعىلى عى ا اؼبزيد ىو "اٍستىطى 
  .لي"يػىٍفعً -"فػىعىلى كزف  اتبعاجملرد 
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إذا نظران من ىذا الشرح ترل الباحثة أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت للتعدية أم أعتد هللا جهنم 
، كألف الظاىر أف أملس، فهم ال  كتفسَت اآلايت ىو للكافرين.  يعٍت أف يصعدكا عليو، ألنو عاؿو

 َُْيسطيعوف أف يصعدكا عليو.
ذو ديَّيٍوجي ُبٍ بػىٍعضو كَّنيًفخى ًَب الصٍُّوًر فى  تػىرىٍكنىا۞ كى  (ٕٔ ٍعنػٰ بػىٍعضىهيٍم يػىٍومىىِٕ  ﴾ٗٗ﴿ هيٍم صبىٍعنا   جىمى

)تركنا( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
 اؼباضى فعل كجدت الباحثةرفع.  التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل مبٍت على السكوف ُب ؿبل

 . "تػىرىؾى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف ""تػىرىٍكنىاىو  اجملردالثالثي 
أم صَتان بعض أيجوج كمأجوج يـو خركجهم من السد خيتلط ببعضهم  كتفسَت اآلايت ىو 

اآلخر من شدة االزدحاـ عند خركجهم لكثراهم، كذلك عث ب موت الدجاؿ فينحاز عيسى ابؼبؤمنُت 
 إىل جبل الطور فرارنا منهم.

)نفخ( فعل ماض مبٍت للمجهوؿ مبٍت اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
كأصل ، "لي يػىٍفعى -فػىعىلى " اتبع كزف "نيًفخى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةى الفتح. عل

 نفخة اثنية للبعث. .  كتفسَت اآلايت ىو"نػىفىخى "  الكلمة
)صبعناىم( فعل ماض مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

السكوف التصالو بنا كافاعل )ان( ضمَت متصل مبٍت على السكوف ُب ؿبل رفع كمفعوؿ بو )ىم( 
-فػىعىلى " اتبع كزف "صبىىٍعنىاىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةضمَت الغائبُت ُب ؿبل نص ب. 

 ُُْأم أيجوج كمأجوج كغَتىم. ىو.  كتفسَت اآلايت "صبىىعى "  كأصل الكلمة، "لي يػىٍفعى 
نَّمى لًلكاًفرينى  انى تىدٍ أىعٍ أىف يػىتًَّخذكا ًعبادم ًمن دكين أىكلًياءى ًإاٌن  كاكىفىري الَّذينى   حىًس بى أىفى  (ٖٔ جىهى

 ﴾َُِنػيزيالن ﴿
)حس ب( فعل ماض مبٍت على الفتح. اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

  كأصل الكلمة، "يػىٍفعىلي -فىًعلى " اتبع كزف "حىًس بى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثة
 ."حىًس بى "
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)كفركا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثة التصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

أم أفظن أك  .  كتفسَت اآلايت ىو"كىفىرى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "كىفىريٍكاىو " اجملرد
 اعتقد الذين كفركا يب.

)أعتدان( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
اخًتعت الباحثة فعل اؼباضى  على السكوف ُب ؿبل رفع. التصالو بنا كالفاعل )ان( ضمَت متصل مبٍت

، كأصل كلمة ىو "عىتيدى" ىو من الفعل الثالثى اجملرد يػيٍفًعلي"-لى كزف "أىفػٍعىلى الثالثى اؼبزيد ىو "أىٍعتىدى" ع
 .يػىٍفعيلي"-"فػىعيلى كزف  اتبع

أم إان  اآلايت ىوكتفسَت  . ترل الباحثة من ىذا الشرح أف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت للتعدية
 أعددان كىيأان ؽبوالء الكافرين اب جهنم يـو القيامة منزالن ينزلوف بو.

أىعماؽبييم فىال نيقيمي ؽبىيم يىوـى الًقيامىًة كىزانن  حىًبطىتٍ آًبايًت رىهًبًٌم كىلًقائًًو فى  اكٍ كىفىري أيكلػًئكى الَّذينى   (ٗٔ
﴿َُٓ﴾  

)كفركا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بواك الكماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 ."كىفىرى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "كىفىريٍكاىو " اجملرد
)حبطت( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

كالتاء اتء التأنيث الساكنة الؿبل ؽبا كالفاعل )اعماؿ( مرفوع ابلضمة ك )ىم( ضمَت الغائبُت ُب ؿبل 
يػيٍفًعلي" -فػٍعىلى اخًتعت الباحثة فعل اؼباضى الثالثى اؼبزيد ىو "أىٍحبىطى" على كزف "أى ك  جر ابالضافة.

 . يػىٍفعىلي"-"فىًعلى كزف  اتبع، كأصل كلمة ىو "حىًبطى" ىو من الفعل الثالثى اجملرد للسل ب معناه
ككفركا ككذبوا ابلبعث كاغبساب كلقاء هللا كما يعبده من أمور اآلخرة،  كتفسَت اآلايت ىو

 ُِْفحبطت كبطلت أعماؽبم اليت عملوىا فبا يظنونو حسنان.
 
 

                                                           
142
-قَُّْ، ) بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجحيلي، كىبة بن مصطفى الز 

 368صـ(،ََِٗ



89 
 

 
 

 ﴾َُٔكىازبَّىذكا آايٌب كىريسيلي ىيزيكنا ﴿ اكٍ كىفىري ذًلكى جىزاؤيىيم جىهىنَّمي دبا   (َٕ
)كفركا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

إمنا ىو  .  كتفسَت اآلايت ىو"كىفىرى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "كىفىريٍكاىو " اجملرد
 ُّْبسب ب كفرىم كاستهزائهم آبايت هللا.

ٌناتي الًفردىكًس نػيزيالن ﴿ انىتٍ كى كىعىًمليوا الٌصاغًباًت   واآمىني ًإفَّ الَّذينى  (ُٕ  ﴾َُٕؽبىيم جى
)آمنوا( فعل ماض مبٍت على الضم اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
الثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالتصالو بواك اعبماعة كالفاعل الواك ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. 

 الثالثي اجملرد اؼباضى فعلىو من  "أىمينى " كأصل الكلمة، "يػيٍفًعلي -لى عى فػٍ " اتبع كزف " أى آمىنى اؼبزيد ىو "
 يػىفىعيلي".-"فػىعيلى  اتبع كزف

 لوجود ما اشتق منو الفعل ُب الفاعل.ف حركؼ الزايدة فيو دبعٌت ترل الباحثة من ىذا الشرح أ
 ُْْأم إف السعداء ىم الذين آمنوا اب كرسولو. كتفسَت اآلايت ىو

)كانت( فعل ماض انقص مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
ىو  اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالفتح كالتاء اتء التأنيث الساكنة الؿبل ؽبا. 

فيما سبق من  .  كتفسَت اآلايت ىو"كىافى "  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "كىانىتٍ "
 ُْٓ حكم هللا تعاىل ككعده.

ٍ لى  كىافى قيٍل لٍَّو   (ِٕ ًلٰمًت رىيبًٌ ادنا لًٌكى ٍ كىلىٍو  نىًفدى اٍلبىٍحري ًمدى نىا اٍلبىٍحري قػىٍبلى اىٍف تػىنػٍفىدى كىًلٰمتي رىيبًٌ ًجئػٍ
 ﴾َُٗ﴿ دىدنامى  دبًٍثًلوً 

)كاف( فعل ماض انقص مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
  كأصل الكلمة، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "افى كى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثة الفتح.

 ككاف ماء البحر حربان للقلم الذم يكت ب بو كالقلم يكت ب. .  كتفسَت اآلايت ىو"كىافى "
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)نفد( فعل ماض مبٍت على الفتح اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
" اتبع كزف نىًفدى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل الباحثةكجدت كالفاعل )البحر( مرفوع ابلضمة. 

 لنفد البحر قبل أف يفرغ من كتابة ذلك. .  كتفسَت اآلايت ىو"نىًفدى "  كأصل الكلمة، "لي يػىٍفعى -لى فىعً "
)جئنا( فعل ماض مبٍت على السكوف اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 

ىو  اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةان( ضمَت متصل ُب ؿبل رفع. التصالو بنا كالفاعل )
نىا"  كلو جيء دبثل البحر .  كتفسَت اآلايت ىو"جىاءى "  كأصل الكلمة، "لي يػىٍفعً -فػىعىلى " اتبع كزف "ًجئػٍ

 ُْٔآخر كآخر كىكذا لنفد أيضنا كمل تنفد كلمات هللا.
 فىمىٍن   (ّٕ

َۚ
ثٍػليكيٍم يػيٍوحٰٓى ًايلىَّ اىمنَّىآ ًاؽٰبيكيٍم اًٰلوه كَّاًحده  بىشىره مًٌ

۠
ءى رىبًٌوً  كىافى قيٍل ًامنَّىآ اىانى

 فػىٍليػىٍعمىلٍ  يػىٍرجيٍوا لًقىاۤۡ
 ﴾َُُ﴿ دناحى أى  رىبًٌوً  ًبًعبىادىةً  ييٍشرًؾٍ  كَّالى  صىاغًبنا عىمىالن 

)كاف( فعل ماض انقص مبٍت على اعبملة ُب ىذه األية اليت تتضٌمن األفعاؿ اؼباضية لفظ 
كأصل ، "يػىٍفعيلي -فػىعىلى " اتبع كزف "كىافى ىو " اجملردالثالثي  اؼباضى فعل كجدت الباحثةالفتح. 
 ."كىافى "  الكلمة

جيوع كما جيوع الناس، ككاف ملسو هيلع هللا ىلص ديرض كما ديرض الناس، ككاف  كتفسَت اآلايت ىو  
ككاف يعطش كما يعطش الناس، ككاف يتوقى اغبر كما يتوقاىا الناس، ، ككاف يتوقى سهاـ القتاؿ  
كما يتوقاىا الناس، ككاف ينسى كما ينسى الناس، كل الطبيعة البشرية اثبتة للرسوؿ عليو الصالة 

كالسالـ ككاف لو ظله كما يكوف للناس.
ُْٕ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
146
-قَُّْ، ) بَتكت: دار الفكر اؼبعاصر، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهجكىبة بن مصطفى الزحيلي، 

 374صـ(،ََِٗ

147
 ق(، صُِّْ) دار اين اعبوزم،  تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف،دمحم بن صاّب العثيمُت، 
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 ؼبعاين األفعاؿ اؼباضية اليت توجد ُب سورة الكهف :كما يلي اعبدكؿ 

 حتليل البياانت عن األفعاؿ ادلاضية كمعانيها يف سورة الكهف     ِ.ْ اجلدؿ
الرقم  الرقم

 اآلتت
عاؿ فاأل اآلتت

 ادلاضية
 معناه داللة ادلعىن

عىٰلى  اىنٍػزىؿى اىغبٍىٍمدي لًِلًٌٰ الًَّذمٍٓ  0  .0
 عىٍبًدًه اٍلًكٰت بى 

 Telah menurunkan لتعديةل اىنٍػزىؿى 

 Telah berkata -    قالوا قاليواكىيينًذرى الَّذينى  4  .0

ا ازبَّىذى    .3  Mengambil ؼبعٌت "فعل" ازبَّىذى  اللَّػوي كىلىدن

بػيرىت   5  .4 ريجي ًمن كى كىًلمىةن زبى
 أىفواًىًهم

بػيرىت  Alangkah jeleknya - كى

ًاانَّ جىعىٍلنىا مىا عىلىى  7  .5
 ااٍلىٍرًض 

 Kami telah - جىعىٍلنىا

menjadikan 

أـى حىًسبٍ تى  أىفَّ  9  .6
 أىصحابى الكىهفً 

 Menghitung - تى حىًسبٍ 

ًإذ أىكىل الًفتيىةي ًإىلى  02  .7
 الكىهفً 

 Berlindung - أىكىل

 Kami Memukul - ربض فىضى رى بػٍ نى ا عىلى آذاهًنًم 00  .8

هيمٍ ٍبيَّ  00  .9  Kami Bangkitkan - ابػىعىثٍػنى  لًنػىٍعلىمى اىمُّ اغٍبًٍزبػىٍُتً  بػىعىثٍػنػٰ

يىةه  03  .02 لوجود ما اشتٌق  واآمىني    ًبرىهبًًٌمٍ  ٰامىنػيٍوااًنػَّهيٍم ًفتػٍ
منو الفعل ُب 

 الفاعل

Yang beriman 

 Kami tambahkan - انى زًدٍ  ىيدنل ىيمٍ انى زًدٍ كى    .00

 Kami mengingat - انى رىبىطٍ   عىلى قيلوهًبًم انى رىبىطٍ كى  04  .00

 Mereka berdiri - اوٍ امي قى  فىقالوا رىبُّنا اوٍ امي قى ًإذ    .03
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 Mengambil ؼبعٌت "فعل" ازبَّىذ ًمن دكنًًو  اكٍ ازبَّىذي نىا ىػؤيالًء قىومي  05  .04

 Meninggalkan ؼبعٌت "فعل" وٍ تيمي تػىزىلٍ عٍ إً  كىما يىعبيدكفى  ىيموٍ تيمي زىلٍ تػى عٍ إً كىًإًذ  06  .05

 Terbit - طىلىعىت طىلىعىتٍ كىتػىرىل الشَّمسى ًإذا  07  .06

تىقًرضيهيم ذاتى  غىرىبىتٍ كىًإذا    .07
  الشًٌماؿً 

 Terbenam - غىرىبىتٍ 

 Terbit ؼبعٌت "فعل" لعتاطٌ   عىلىيًهم تى اطَّلىعٍ لىًو  08  .08

 Berpaling لتعديةل لىوىلٍَّيتى  ًمنػٍهيٍم ًفرىارنا لىوىلٍَّيتى    .09

 Kamu mengisi - ميًلٍئتى  ًمنػٍهيٍم ريٍعبنا ميًلٍئتى كَّلى    .02

 Mempertemukan لتعديةل انأعثر   عىلىٍيًهمٍ  اىٍعثػىٍرانى كىكىٰذًلكى  00  .00

 Mereka - غىلىبػيٍوا  عىلٰٓى اىٍمرًًىمٍ  غىلىبػيٍواالًَّذٍينى قىاؿى    .00

mengalahkan 

 Kamu lupa - تى يٍ سً نى  تى يٍ نىسً  كىاذكير رىبَّكى ًإذا 04  .03

 Mereka tinggal - لىًبثوا ُب كىهًفًهم لىًبثواكى  05  .04

  Bertambah - اكٍ ادي دى زٍ اً   ًتسعنا اكٍ ادي دى كىازٍ    .05

 Lalaikan صَتكرةلل أغفل  قػىٍلبىوا اىٍغفىٍلنى كىالى تيًطٍع مىٍن  08  .06

 Menuruti ؼبعٌت "فعل" اتػَّبىعى   ىىواهي  اتػَّبىعى عىن ذًكران كى    .07

 Menjadi - كىافى  اىٍمريه فػيريطنا كىافى كى    .08

ءى  فىمىنٍ  09  .09
اۤۡ  Menghendaki - شىآءى  فػىٍليػيٍؤًمنٍ  شى

ءى  كَّمىنٍ    .32
اۤۡ  Menghendaki - شىآءى  فػىٍليىٍكفيرٍ  شى

  Menyediakan لتعديةل أىعتىدان لًلظٌاًلمُتى  أىعتىدانًإاٌن    .30

ا   هًبًمٍ  اىحىاطى    .30  Mengepung لتعديةل حىاطى أى  سيرىاًدقػيهى

ءىتٍ كى     .33
  Menyusahkan - سىآءىتٍ  ميٍرتػىفىقنا سىاۤۡ

كىعىًمليوا  آمىنواًإفَّ الَّذينى  32  .34
 الٌصاغًباتً 

لوجود ما اشتٌق  آمىنوا
منو الفعل ُب 

 الفاعل

Beriman 
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لوجود ما اشتٌق  ٍحسىنى اى  عىمىالن  اىٍحسىنى  مىنٍ    .35
منو الفعل ُب 

 علالف

Yang baik 

  Baik - حىسينىتٍ  ميرتػىفىقنا حىسينىتٍ نًعمى الثَّوابي كى  30  .36

نػَّتىُتً  جىعىلنا 30  .37  Kami Jadikan - جىعىلنا أًلىحىًدمًها جى

ا تىتٍ اٰ  اعبٍىنػَّتػىٍُتً  ًكٍلتىا 33  .38   Menghasilkan - تىتٍ اٰ  ايكيلىهى

ا فىجٍَّرانى كى    .39  Alirkan لتعديةل فٌجر نػىهىرنا ًخٰللىهيمى

 Menjadi - كىافى  لىوي شبىىره  افى كى كى  34  .42

 Mereka Telah - قىاؿى   ًلصاًحًبوً  اؿى قى فػى    .40

berkata 

نػَّتىوي  دىخىلى كى  35  .40   Masuk - دىخىلى  جى

 Engkau - ريًدٍدتي  ًإىل رىيٌب  ريًددتي كىلىًئن  36  .43

mengembalikan  

اًكريهي أى  37  .44  Engkau Ingkar - كىفىٍرتى  تى كىفىرٍ كىىيوى حيي

 Menciptakan - خىلىقى   كى ًمن تيرابو خىلىقى    .45

لنسبة اؼبفعوؿ إىل  سىوَّاؾى  رىجيالن  سىٌواؾى ٍبيَّ    .46
 أصل الفعل

Menjadikan 

لٍ ًإذ  آلى كىلىوٍ  39  .47 نػَّتىكى  تى دىخى   Masuk - دىخىٍلتى   جى

اللَّػوي ال قػيوَّةى ًإاٌل  ءى آشى قيلتى ما    .48
 اًبللَّػوً 

 Menghendaki - شىآءى 

 Dibinasakan السل ب أيًحٍيطى   بًثىمىرًه ًحٍيطى أي كى  40  .49

 Menjadi  للتعدية أصبح كىفٍَّيوً  يػيقىلًٌ بي  ٍصبىحى أى فى    .52

كجود ما أشتٌق منو  أنفق ًفيػٍهىا نٍػفىقى أى  مىآ  عىٰلى   .50
 الفعل ُب الفاعل

Telah Belanjakan 

ءو  45  .50 اۤۡ ءً  ًمنى  هي ااىنٍػزىٍلنى  كىمى اۤۡ  Kami Telah لتعديةل ناأنزل  السَّمى

Menurunkan 
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اؼببالغة ُب معٌت  اختلط ااٍلىٍرضً  نػىبىاتي  ًبو اٍختػىلىطى فى    .53
 الفعل

Menyuburkan 

ا فىاىٍصبىحى    .54 الدخوؿ ُب الشيء  أصبح  الرًٌٰيحي  تىٍذريٍكهي  ىىًشٍيمن
 زماان أك مكاان

Menjadi kering  

 Kami - حىشىران فػىلىم نيغاًدر ىيمحىشىرانكى  47  .55

mengumpulkan 

 Mereka telah di - عيًرضوا عىلى رىبًٌكى عيًرضوا كى  48  .56

palingkan 

  Datang - انى وٍ ًجئتيمي  انى وٍ ًجئتيمي  لىقىدٍ    .57

  Menciptakan - خىلىٍقنىا  كيم أىكَّؿى مىرَّةو ا نى خىلىقٍ كىما    .58

عىلى لىكيم  تيمٍ زىعىمٍ  بىلٍ    .59 أىلَّن قبى
ا  مىوًعدن

  Memimpin - تيمٍ زىعىمٍ 

 Meletakkan - كيًضعى  الًكتابي  كيًضعى كى  49  .62

ًبيػٍرىةن ًاالَّٓ    .60 اَۚ كَّالى كى  Tercatat لتعديةل أحصى  اىٍحٰصىهى

  كىجىديٍكا  حاًضرنا عىًملواما  اكٍ كىجىدي كى    .60
- 

Menjadi  

 Menjadi - كىافى   ًمنى اعًبنًٌ  افى كى ًإاٌل ًإبليسى   52  .63

 Fasik - فىسىقى   عىن أىمًر رىًبٌوً  فىسىقى فػى    .64

ٍدتػُّهيمٍ مىآ  50  .65 خىٍلقى السَّٰمٰوًت  اىٍشهى
  كىااٍلىٍرضً 

 Menghadirkan لتعديةل أشهد

ميتًَّخذى اٍلميًضلًٌٍُتى  كيٍنتي كىمىا     .66
ا  عىضيدن

 Sesudah itu ada - كيٍنتي 

 Memimpin - تيمٍ زىعىمٍ  تيمٍ زىعىمٍ  الَّذينى  50  .67

  Memanggil - ىيمٍ دىعىوٍ  ا ؽبىيمٍ وٍ بػي يػٍ تىجً فػىلىم يىسٍ  ىيمٍ دىعىوٍ فى    .68

 Kami adakan - جعلنا  بىينػىهيم مىوًبقنا انى جىعىلٍ كى    .69

جٍ  رىأىلكى  53  .72
ي
  Melihat - رىأىل ارى فى النَّ وٍ رًمي اؼب
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 Mereka - ظىنػٍُّوا أىنػَّهيم ميواًقعوىا اوٍ ظىنػُّ فى    .70

mengetahui 

ا اٍلقيٍرٰافً  صىرَّفػٍنىاكىلىقىٍد  54  .70 الداللة على  صٌرؼ  ُبٍ ٰىذى
 التكثَت

Mengulang-ulangi 

ٍنسىافي اىٍكثػىرى شىٍيءو  كىافى كى    .73 ااٍلً
  جىدىالن 

 Menjadi - كىافى 

اًدؿي الَّذينى   56  .74  Mereka Ingkar - كىفىركا اًبلباًطلً  اكٍ كىفىري كىجيي

 Mengingat - أينًذركا ىيزيكنا كاأينًذري كىازبَّىذكا آايٌب كىما    .75

 Diperingatkan لتعديةل ذٌكر اًبٰٰيًت رىبًٌو ذيكًٌرى كىمىٍن اىٍظلىمي فبٍَّن  57  .76

 Berpaling لتعديةل أعرض عىنػٍهىا فىاىٍعرىضى    .77

اهي  قىدَّمىتٍ كىنىًسيى مىا    .78  Dikerjakan لتعديةل قٌدـ يىدى

 Kami telah - جعلنا  عىٰلى قػيليٍوهًبًمٍ  جىعىٍلنىاًاانَّ    .79

meletakkan 

بػي لىو ييؤاًخذيىيم دبا   58  .82  Mereka Menyiksa - كسبوا  اوٍ كىسى

 Menyegerakan لتعديةل عٌجل ؽبىيمي اٍلعىذىابى  لىعىجَّلى    .80

هيمٍ كىتًٍلكى اٍلقيرٰٓل  59  .80  Binasakan للصَتكرة أىلك  اىٍىلىٍكنػٰ

ٍهًلًكًهٍم  كىجىعىٍلنىا ظىلىميٍوالىمَّا    .83 ًلمى
ا  مٍَّوًعدن

 Mereka berbuat - ظىلىميٍوا

zalim  

 Mereka Telah - قاؿ  ى لًفىتاهي سى وٍ مي  اؿى قى  كىًإذٍ  62  .84

berkata 

مىعى بىيًنًهما ابػىلىغى فػىلىٌما  60  .85  Sampai - بػىلىغ ؾبى

لىو ًَب اٍلبىٍحًر سىرىابن  ازبَّىذى فى    .86 ًبيػٍ  Mengambil ؼبعٌت "فعل" ازٌبذ سى

 Mereka Telah - قاؿ ءىانآلًفىتاهي آتًنا غىد اؿى قى  60  .87

berkata 

ىػذا  سىفىرانى  ًمنٍ  انى يػٍ لىقً  لىقىدٍ    .88
 نىصىبنا

 Bertemu - لقينا

 Mereka Telah - قاؿًاىلى اىكىيٍػنىآ ٍذ ٍيتى اً أى رى أى  قىاؿى  63  .89
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 berkata الصٍَّخرىةً 

ًاىلى  اىكىيٍػنىآ ٍذ اً  ٍيتى أى رى أى  قىاؿى    .92
 الصٍَّخرىةً 

 Kamu Melihat - رأيت

ًاىلى  اىكىيٍػنىآ ًاٍذ ٍيتى أى رى أى قىاؿى    .90
 الصٍَّخرىةً 

  Menempati - أكينا

90.    ٍ  Lupa - نىًسٍيتي  اغٍبيٍوتى   نىًسٍيتي فىًايٌنً

 Menjadikan lupa ةر للٌصَتك  أنسى  ًاالَّ الشٍَّيٰطني  اىٍنٰسىًنٍيوي كىمىآ    .93

 Mereka Telah - قاؿ ذًلكى  اؿى قى  64  .94

berkata 

 Kami pernah - كٌنا  نىبغً ا كينَّ ا  مى    .95

 Mengikuti ؼبعٌت "فعل" ارتٌدا عىلى آاثرمًًها قىصىصنا اتىدَّ ارٍ فى    .96

ا ًمن ًعباًدان اوىجىدى فػى  65  .97  Menjadi - كجدا عىبدن

 Berikan - آتينا رىضبىةن ًمن ًعنًدان اهي نى آتػىيػٍ    .98

 Mereka Telah - قاؿ لىو ميوٰسى قىاؿى  66  .99

berkata 

  Mengikuti  "فعل" ؼبعٌت أتٌبع كى عىلٰٓى اىٍف تػيعىلًٌمىنً اىتًَّبعي ىىٍل    .022

 Diajarkan لتعديةل عٌلمت ريٍشدنا عيلًٌٍمتى فبَّا    .020

ًإنَّكى لىن تىستىطيعى مىًعيى  اؿى قى  67  .020
 صىربنا

 Mereka Telah - قاؿ

berkata 

 Mereka Telah - قاؿ فىال تىسأىلٍت اتػَّبىعتىٍت فىًإفً  اؿى قى  72  .023

berkata 

 Mengikuti ku  ؼبعٌت "فعل" تىبعى  فىال تىسأىلٍت اتػَّبىعتىٍتاؿى فىًإًف قى    .024

 Lanjutkan ؼبطاكعة "فعل" انطىلىق ا حىىٌت ًإذا رىًكباانطىلىقفى  70  .025

نىًة    .026 ا  خىرىقػى ًَب السًَّفيػٍ كجود ما أشتٌق منو  خرؽ هى
 الفعل ُب الفاعل

Lobang 

اَۚ اىخىرىقػٍتػى قىاؿى    .027 ا لًتػيٍغرًؽى اىٍىلىهى   Lobangكجود ما أشتٌق منو  خرقت هى
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 الفعل ُب الفاعل
ٍيػ نا ًاٍمرنا ًجٍئتى لىقىٍد    .028   Datang - جئت شى

أىملى أىقيل ًإنَّكى لىن تىستىطيعى  اؿى قى  70  .029
 مىًعيى صىربنا

 Mereka Telah - قاؿ

berkata 

 Mereka Telah - قاؿ ين اًخذٍ ال تػيؤى  اؿى قى  73  .002

berkata 

 Melupaan - نسيت كىال تيرًىقٍت تي يٍ نىسً دبا     .000

كى عىن شىيءو سىأىلتي ًإف  اؿى قى  76  .000
 بىعدىىا

 Mereka Telah - قاؿ

berkata 

كى عىن شىيءو سىأىلتي ًإف اؿى قى    .003
 بىعدىىا

 Bertanya - سألت

 Sampai - بلغت ًمن لىدييٌن عيذرنا تى بػىلىغٍ قىد    .004

ا اأىبػىوٍ فى  77  .005  Menolak - أبوا أىف ييضىيًٌفومهي

 Mereka Telah - قاؿ  اؿى قى  فىأىقامىوي أىف يىنقىضَّ    .006

berkata 

زبَّىذتى عىلىيًو أىجرنا تى ًشئٍ لىو    .007   Kamu suka - شئت الى

 Mereka Telah - قاؿ ىػذا ًفراؽي بىيٍت كىبىيًنكى  اؿى قى  78  .008

berkata 

 Menjadi - كانت ًلمىساكُتى  كانىتٍ أىمَّا السَّفينىةي فى  79  .009

أىف  أىرىدتُّ فى ُب البىحًر فى وٍ مىلي يػىعٍ    .002
 اأىعيبػىهى 

 Aku bertujuan للتعريض أردت

 Menjadi - كاف كىراءىىيم مىًلكه  كافى كى    .000

ا طيغياانن أىف ييرًىقىهيمى  آنى يػٍ خىشً فى  82  .000
 كىكيفرنا

 Kami Khawatir - خشينا

تىوي كىنزه ؽبىيما كافى كى  80  .003  Menjadi - كاف ربى

ا صاغًبنا كىكافى    .004  Menjadi - كاف أىبومهي
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ا ادى أىرى فى    .005  Menghendaki للتعريض أراد رىبُّكى أىف يىبليغا أىشيدَّمهي

وي عىن أىمرم ذًلكى تي عىلٍ كىما فػى    .006
كيلي   أتى

 Melakukan - فعلت

بػىبنا فىاىتٍػبىعى  85  .007  Menempuh لتعديةل أتبع  سى

اي ذىا  انى قػيلٍ كىكىجىدى ًعندىىا قىومنا  86  .008
 القىرنىُتً 

 Mereka Telah - قلنا

berkata 

أىٌما مىن ظىلىمى فىسىوؼى  اؿى قى  87  .009
بيوي   نػيعىذًٌ

 Mereka Telah - قاؿ

berkata 

 Menempuh لتعديةل أتبع  سىبػىبنا تٍػبىعى أى  ٍبيَّ  89  .032

يًو  انى أىحىطٍ ًلكى كىقىد كىذى  90  .030 دبا لىدى
 خيربنا

 Ilmu kami - أحطنا

 Tidak mampu للتعدية اسطعوا هىركهي أىف يىظٍ  اوٍ عي طى اسٍ فىمىا  97  .030

وجي ُب  انى تػىرىكٍ كى  99  .033 بىعضىهيم يىومىًئذو ديى
 بىعضو 

 Kami biarkan - تركنا

sebagian mereka 

 Apabila sangkakala - نفخ ُب الٌصورً  نيًفخى كى    .034

di tiup lagi 

عنانػى جىمىعٍ فى    .035  Kami benar-benar - صبعنا هيم صبى

akan 

mengumpulkan 

mereka 

أىف  كاكىفىري الَّذينى   حىًس بى أىفى  020  .036
 يػىتًَّخذكا

 Mengira - حس ب

أىف  كاكىفىري الَّذينى  فىحىًس بى أى    .037
 يػىتًَّخذكا

 Kufur - كفركا

نَّمى لًلكاًفرينى نػيزيالن  انى تىدٍ أىعٍ ًإاٌن    .038  Menyediakan للتعدية أعتدان جىهى

آًبايًت  اكٍ كىفىري أيكلػًئكى الَّذينى   025  .039
 رىهًبًٌم كىلًقائًوً 

 Kufur - كفركا
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أىعماؽبييم فىال نيقيمي ؽبىيم  حىًبطىتٍ فى    .042
 يىوـى الًقيامىًة كىزانن 

 Sia-sia للسل ب حبطت

 Kufur - كفركا اكٍ كىفىري ذًلكى جىزاؤيىيم جىهىنَّمي دبا   026  .040

كىعىًمليوا  واآمىني ًإفَّ الَّذينى  027  .040
 الٌصاغًباتً 

اشتٌق  لوجود ما آمنوا
منو الفعل ُب 

 الفاعل

Orang-orang 

beriman 

ٌناتي الًفردىكًس  انىتٍ كى    .043 ؽبىيم جى
 نػيزيالن 

 Menjadi - كانت

البىحري ًمدادنا  افى كى  وٍ لَّ  قيلٍ  029  .044
 ًلكىًلماًت رىيٌب 

 Menjadi - كاف

البىحري قىبلى أىف تىنفىدى   نىًفدى لى    .045
 كىًلماتي رىيٌب 

 Habis/berakhir - نفد

 Kami datangkan - جئنا دبًثًلًو مىدىدنا انى ًجئػٍ كىلىو    .046

يىرجو لًقاءى رىبًًٌو  افى كى فىمىن   002  .047
 فىليىعمىل عىمىالن صاغًبنا

 Menjadi - كاف

 
من مائة كسبعة  على شكل مزيدمعاين األفعاؿ اؼباضية كجدت الباحثة كمن تلك اعبدكؿ، 

 (ٗ) تسعة كلمة ؽبا معٌت للتعدية، ما ؾبموعو (ُٗ) كاحد كعشرين كلمة. ما ؾبموعو  كأربعُت معٌت
   (ِ) اثنُت  كلمة ؽبا معٌت للٌصَتكرة، ما ؾبموعو   (ّ)  أربعة ، ما ؾبموعو لمة ؽبا معٌت ؼبعٌت "فعل"ك

   (ِ) كلمة ؽبا معٌت للمبالغة، ما ؾبموعو اثنُت   (ُ) كاحد  كلمة ؽبا معٌت للٌتعريض، ما ؾبموعو
كلمة ؽبا معٌت لوجود ما اشتٌق منو الفعل ُب الفاعل، ( ٕ)سبعة    كلمة ؽبا معٌت للٌسل ب، ما ؾبموعو

ما كلمة ؽبا معٌت التكثَت،   ( ُ)كلمة ؽبا معٌت للمطاكعة، ما ؾبموعو كاحد   (ُ) ما ؾبموعو كاحد
(  كلمة ؽبا ُ)ما ؾبموعو كاحد عٌت لنسبة اؼبفعوؿ إىل أصل الفعل، (  كلمة ؽبا مُ)ؾبموعو كاحد 

معٌت الدخوؿ ُب شيء زماان أك مكاان.


