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الحركة االنتقالية الكلية لإلنسان في القرآن فعال البحث دراسة داللية إحصائية أل هذا ُيعدُّ

آخر، فمن الناحيـة الدالليـة قـام     إلىكلياً من مكان  اإلنسانبها قل تنيالتي فعال الكريم، أي األ

ينها جامع مشترك، ثم قّسم تلـك  في مجموعات داللية، بحيث يكون بفعال الباحث بتوزيع تلك األ

ومنها ما يكون بمحض ،  اإلنسانالدراسة وفقاً لنوع الحركة،منها ما تكون الحركة فيه رغما عن 

ـ أسفل، أو بشكل دائري جانبي، والدراسة الّد إلىأو  أعلى إلى اإلنسانإرادته، وقد يتحرك  ة اللّي

كة فيها سريعة، وأخرى بطيئة، وأخـرى  تكون الحرأفعال انية كانت من حيث الّسرعة؛ فهناك الثّ

  .غير محددة

ذات والبالغّية رفية والّص الدالليةوفي الفصل الثاني درس الباحث مجموعة من القضايا 

قها علـى تلـك   ثم طّب، فظي والمعنوي والطباق وأدوات التعدية لالصلة بالموضوع كاالشتراك ال

جاء الفصـل الثالـث جدولـة    حين ة، في قضّي مستشهداً باآليات القرآنية الدالة على كلفعال األ

وقد تمكن الباحث من إحصاء تلـك   ،ن الكريمآالحركة االنتقالية لإلنسان في القرفعال إحصائية أل

مع الشـواهد   ،الصور التي ورد فيها الفعلفي أولهما األلفاظ جميعها وتقديمها في جدولين ذكر 

 . قياسا لمجموعته ونسبته المئويةمرات الظهور لكل فعل في الثاني ذكر و ،ةالموثق
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  المقدمة

الرسول البشرية السالم على خير و ةالصالو، رافع السماوات و باسط األرض، الحمد هللا

Ρ̄$! چ :في محكم التنزيل  لىاقال تع فقد بعد؛ ومحمد صلى اهللا عليه وآله  Î) çμ≈oΨø9t“Ρ r& $ ºΡ≡u™öè% $ wŠ Î/ttã 

öΝ ä3 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? واجب علينا أن نحـافظ علـى هـذا     –طالَب اللغة العربية  –فنحن  ،)1(چ

العظيم، كيف ال وهو بحرنا الذي ننهل منه علومنا من نحو، وصرف، وداللة، وبالغة،  الدستور

نحن حين نوّجه دراستنا نحو القرآن الكريم، إنما نذهب بذلك نحو دراسات جديـدة لـم تكـن    و

  .من قبل مدروسة

فرًحا وغضًبا، واقفًا وماشًيا، حزينًا : في حاالته جميعها اإلنسانلكريم لقد تناول القرآن ا

ورد بكثرة فيه، بـل إنـه   اإلنسانوسـعيًدا،منتصرا ومهزوما، وذلك ليـس باألمر الغريب ألن 

ـ     $tΑ چ : لىاهو خليفـة اهللا فـي األرض، قـال تع s% š•/u‘ Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

Zπ x‹Î=yzبقيـة و لّما كان الرسول محمد صلى اهللا عليه و سلم واحداً من البشـر، و كـذلك    ،)2(چ 

األنبياء و الرسل عليهم الصلوات و التسليم، فإن من الطبيعي أن تكون هناك حركة دائمة لهـم و  

رساالت يريدون  يحملونأن الرسل جميعهم كانوا ال سيما ،لغيرهم ممن ورد ذكرهم في كتاب اهللا

   . لها للناسيصاإ

الكلية لإلنسان في القـرآن الكـريم    النتقالية الحركة اأفعال (بين أيدينا بحثاً بعنوان  إن

لكتاب  ولعل أهم األسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع هو حًبي) حصائيةإ دراسة داللية

تي تدل علـى الحركـة   الفعال فادة جديدة للقارئ من خالل جمع تلك األإأوال، ولتقديم  لىااهللا تع

حصائية، فقدعّرف ابن منظـور الحركـة   إوالهما داللية، والثانية أالكلية لالنسان في دراستين، 

والمقصود بهذا  )3(.الحركـة ضد الـسكون فتقول حّركـه، يحّركه، فتحرك: بـشكل عام بقوله

آخـر   إلـى من مكان  ناإلنساالتي تنقل فعال هو األ) الحركة االنتقالية الكلية لإلنسان(الموضوع 

                                                 
  ).2(اآلية : يوسف)1(
  ).30(اآلية : البقرة)2(
  .)حرك(مـ، جذر 1993، التراث العربي، بيروت، 2، طلسان العرب: ابن منظور) 3(
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فقط، فعال خّصصت هذه الدراسة لألقد ، وفي المكان كليابها  اإلنسانتنقل يوليس الحركة التي ال 

z⎯≈ysچ: لىاقال تع ö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ u ó r& ⎯ Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# ’n< Î) Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# 

$ |Áø% F{$# “ Ï% ©! $# $oΨø. t≈t/ … çμ s9öθymبمعنى سار  –كما عّرفه ابن منظور  –"أسرى "الفعل  إذ إّن، )1(چ

انتقل كليا بجسمه في حادثة اإلسراء، و لما  صلى هللا عليه وسلمليالً، حيث إّن الرسوَل 

على  فقط، فال بد من الحديث عن الفعل وحده في الجملة، فهو ما دّلفعال كانت هذه الدراسة لأل

خلت أصـوله مـن    ما كان صحيحا وهو مافعال ل،  ومن تلك األحدث و زمان ماضٍ أو مستقب

الصحة و االعتالل، فجميع الحروف صحيح إال األلف و  إلىوللحروف قسمة أحد أحرف العلة، 

كوصـل  الواو و الياء اللواتي هن حروف المد واالستطالة، كذهب وخرج، ومنها ما هو معتل، 

، فإذا بحرف أو أكثر ومنها ما ورد مزيدا ،وعاد كخرج ما ورد مجردا،فعال ومن تلك األولقي ، 

ومنهـا   كاستدرج مثال ، جاءت هذه األحرف في كلمة وأكسبتها معنى جديداً كانت حرف زيادة،

المفعـول، وبعضـها ورد    إلـى والالزم ما ال يتعّدى أثره الفاعـل، وال يجاوزه  ،ما كان الزما

ن عن هذه التقسيمات ومنهم سـيبويه فـي   يونحوث الدمتعديا ويقال له الواقع و المجاوز، وقد تح

نقول استجدته أي أحببته جيداً، واستكرمته أي أحببتـه  : " تحدث فيه عن الزيادة قائالقد كتابه و

  . )2("كريماً واستعظمته أي أحببته عظيماً، ونقول استعطيت أي طلبت العطية

قامت عليه الدراسات البالغية لقد تعّددت الّدراسات القرآنية، وتنوعت أساليبها وأنواعها ف

الجمالية، والنحوية اللغوية، والصرفية، والداللية، وثمة دراسات قليلة تحدثت عن ألفاظ الحركـة  

، كمـا تحـدث   اإلنسـان فت كل فعل يدل على حركة فالمعاجم العربية عّر ية بشكل عام،اإلنسان

عود للدكتور يحيى جبر بعنوان هناك دراسة ت ّنإمن نواح صرفية، ثم فعال النحويون عن تلك األ

الذاتية البليدة، والذاتيـة  : حيث قّسم الحركة أقساًما ثالثة هي) الحركة والحياة، دراسةٌ في اللغة(

تعبيرات الحركة في ديوان عمـر بـن أبـي    ( ثم إن هناك دراسة بعنوان ،)3(النامية، والخارجّية

ها عن الحركة بمفهومهـا المعنـوي   سمية عبد المحسن منصور وقد تحدثت فيوللدكتور ) ربيعة

                                                 
  ).1(اآلية : اإلسراء)1(
 .70، دار الجيل، بيروت، ص 4، تحقيق عبد السالم معارون، جالكتاب: سيبويه )2(
 . ، نابلس، فلسطينجامعة النجاح الوطنية عموق، الحركة والحياة دراسة في اللغة:جبر، يحيى: انظر )3(
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ولم أجد مـن تنـاول   ، )1(ورنا ،ورأى ،كأبصر: كحركة العيون وطرائق الخطاب وأفعال النظر 

   . الموضوع من قبل في ما أعلم  هذا

  :ثالثة فصول كانت على النحو اآلتي جعلته فيأما  البحث فقد 

في القـرآن، وفـي هـذه    نسان االنتقالية لإل حركةالفعال دراسةٌ داللية أل: األولالفصل 

على المعاجم العربية كلسان العرب، ومقاييس اللغة والصحاح، وغيرهـا   الباحث الدراسة اعتمد

 ،فعـال  األاستنتاج داللة تلك  الباحث ستطيعيكتب التفسير حتى  إلىوكذلك كان ال بد من العودة 

ر ابـن كثيـر والقرطبـي    ومن تلك الكتب، تفسـي ية، آلسبب ورودها في تلك ابيان وتفسيرها و

بينها قواسم مشـتركة   تجمع  في مجموعات داللية،األلفاظ وكانت الدراسة بوضع تلك  ،امغيره

قسـم الباحـث   ففي البداية  ا من األمور،وغيره ، ةسرعالونوع الحركة ومدى  من حيث المعنى

  . كل فعل منفرداً ثم درستلك إلى مجموعات وجعل كال منها تحت عنوانم معين يجمع 

وشملت الدراسة الداللية جانبين ، كل مجموعة ألفعالالمعنى المشترك  ذكروفي النهاية  

 إلـى األمام أو  إلىهناك حركات تكون  إنوفقاً لنوع الحركة، حيث فعال ثنين، أولهما دراسة األا

أن الباحـث   الخلف، أو بشكل دائري جانبي، ومنها ما يكون ألعلى، أو ألسفل، وكذلك فقد الحظ

 ،)جـاء (مـثالً والفعـل    )مشـى (الحال في الفعـل   يبإرادته كما ه ما قد يقوم بحركة إلنسانا

الذي ال يكـون بـإرادة    ) صرف(رغماً عنه كما في الفعل  اإلنسانومنها ما يقوم به  ،وغيرهما

المصروف، والدراسة الثانية كانت وفقاً للسرعة فهناك حركات لإلنسان تقتضي السرعة  اإلنسان

فيـه   اإلنسانالذي تبدو السرعة عنصراً جلياً فيه، ومنها ما تكون حركة ) ركض(الفعل ما في ك

الـذي قـد يكـون    ) رجع ( لفي الفعووضعه، كما  اإلنسانها هو ظرف ديحد ماغير محددة و 

لمعـان ودالالت  فعـال  من تلك األ ر، وقد ورد كثيفيه سريعاً، أو بطيئاً حسب الظروف اإلنسان

ليسـتوفي   اإلنسانتحليل تلك الدالالت التي تدل على غير حركة  إلىالباحث مجازية ولذلك عمد 

  . فعال عن تلك األ كلّه الحديث

                                                 
تصدر عن مركـز الملـك    ،مجلة الدراسات اللغويةتعبيرات الحركة في ديوان عمر بن أبي ربيعه،  :سميةومنصور،  )1(

 1427، رمضان 3، عدد8فيصل للبحوث ، مجلة 
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لإلنسان  االنتقاليةالحركة أفعال ذات صلة ب الظواهروتلكم  "لغوية ظواهر: "نيالفصل الثا

فيها اشتراك  أفعاال الباحث فقد وجد: اللفظي المشترك:  وقد جاءت على النحو اآلتي ،في القرآن

 ، ومـن القضـايا  ، الذي يدل على اللقاء تارة، وأخرى يدل على الرميبعثلفظي كما في الفعل 

 مـثال،  )جاء، وأقبـل  (كما فيفعال األواقع بكثرة في تلك  وهو: الترادف أو المشترك المعنوي

ـ   أفعاالهناك  إنحيث : زمانهومكانه بما اتصل و ،اموغيره رق، تتم في مكان معين كالفعـل غ

ومنها ما يتم في زمان محدد مثل الفعل اعتمر، ومنها ال يحصل إال في زمان ومكـان معينـين   

كالفعلين جاء، وما جاء اللذين يجمعها طباق  فعال حاضرا بين تلك األ الطباق ، وكانكالفعل حّج

كالفعـل  ، وردت بشكل مجازي فعال األفهناك كثير من : المجاز، ومن بين القضايا أيضا سلبي

وهـي  : أدوات التعدية قضية صرفية وهي  لما ارتبط بالموت، وتم الحديث عنالذي لطا حضر

  .  حرف الجرأهمزة أفعل، وكالتي تجعل الفعل الالزم متعدياً 

في المبحث  مبحثين، فجمع الباحث إلى ، وقسمها الباحثإحصائيةدراسة  :الفصل الثالث

ـ  لداللـة  ، سواء أكانفعال البنى التي ورد فيها كل فعل من تلك األ األول ـ  أم، ةمجازي ، ةحقيقي

مضارعا، أو أمرا وغير ذلك، ذاكرا الشواهد القرآنية الموثقـة بـرقم اآليـة واسـم      أوماضيا، 

الحركة االنتقالية لإلنسان فعال أل إحصاء من الفصل الثالث، السورة، في حين كان المبحث الثاني

 قياسـا كل فعـل، ونسـبته المئويـة    لظهور الرات مبيناً محسب المجموعات الداللية في القرآن 

خالصةً للبحث، مبيناً أهم النتائج التي  الباحث في الختام قدم، فيها للمجموعة الداللية التي وضع

  .  قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمد عليها ذلك توصل إليها، يلي

لك من خـالل وضـع   حصائي، وذفهو المنهج التحليلي اإل أتبعهوأما المنهج الذي سوف 

، وال شك فـي  اإلحصائيةفي مجموعات داللية وتحليلها ومناقشتها، ثم تقديم الدراسة فعال تلك األ

 نإن الكـريم، ثـم   آكثيرة الورود في القرفعال أن لكل عمل صعوبات يواجهها الباحث، فتلك األ

  . ا كثيرةجهد الباحث واالعتماد على كتب التفسير والمعاجم أحيان إلىتحليلها يحتاج 

 ةفي كتاب اهللا، وأنها كثيـر فعال نتائج، أهمها كثرة ورود تلك األ إلىوقد خلص الباحث 

كما ارتبطت بالرسل عليهم السالم، ومنها ما ارتبط بالمسلمين، ومنها ما كان مالزما للكـافرين،  

ود الحركة في كل فعل تختلف عن اآلخر، ولعب المعنى الداللي دورا هاما فـي قلـة ور   نإثم 
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ورد لدالالت معنوية مجازية لـم تـرتبط بالحركـة    فعال الفعل أو كثرة وروده، ومعظم تلك األ

معينة كغرق وحج واعتمر لم تظهر كثيرا فـي   بأماكن، ، ثم إن األفعال التي ارتبطت يةاإلنسان

  . القرآن الكريم 
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  الفصل األول

  سان الداللية ألفعال الحركة االنتقالية الكلية لإلن الدراسة

  في القرآن الكريم
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  الفصل األول

   في القرآن الكريم لإلنسانالحركة االنتقالية الكلية فعال ألالداللية  الدراسة

  مفهوم علم الداللة  -

" منهم من يعرفـه بقولـه  ، ف)1(مصدر دّل يدل داللة لغة وفهلعلم الداللة تعريقات شتى ،

ذلك الفرع الـذي  " أو " يتناول نظرية المعنى  ذلك الفرع من علم اللغة الذي" أو " دراسة المعنى

علـم   ، و يشكل)2("يدرس الشوط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى

الداللة واحدا من مستويلت اللغة كالمستوى الصوتي والنحوي وير البعض أن المستوى الـداللي  

  .)3(أعم من وأوسع من المستوى المعجمي

   ول الدالليةنظرية الحق -

مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتها وتوضع عادة تحت لفظ " يعرف الحقل الداللي بأنه 

ولهـذا   ،)4("قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة" أوهو "عام يجمعها 

   . ركسأصنف أفعال الحركة االنتقالية الكلية ضمن حقول داللية يجمع فيما بينها جامع مشت

  مفهوم الحركة وأنواعها -

حركه يحركه حراكا فتحرك ، في حـين أن المقصـود   : الحركة نقيض السكون فنقول 

ة يتحرك دثمة أنواع عديبالحركة الكلية هو انتقال اإلنسان من مكان آلخر بجسمه فال يبقى فيه ،و

ا من المكان كالحركـات  اك حركات ينتقل فيها اإلنسان انتقاال كلي، فمثال هنعن طريقها اإلنسان 

التقدمية والرجعية والدائرية والعشوائية والحركات إلى أعلى أو إلى أسفل ، ومنها ما يكون للقاء 

اإلنسـان فيـه بطيئاومنهـا     والمصاحبة وبعضها يكون للجري والفرار والسرعة ومنها ما يكون

سجن مثال، في حين فإن للمنع والحبس وهنا تظل حركة اإلنسان محلية داخل المكا ، كال حركات

ثمة حركات ال ينتقل فيها اإلنسان كليا كالقفز والرمة والضرب وغيرها ، ولما كان هذا البحـث  

  .للحركة الكلية لإلنسان فإني سأوزع تلك األفعال في مجموعات داللية

                                                 
، إحياء التراث 1ط  ،آيات القرآن التشريعيةأثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من  :السعدي، عبد القادر )1(

  .  13ص ،م1986 العراق، اإلسالمي،
  .11ص م،1982القاهرة،  ،، دار العروبة للنشر والتوزيع1ط  ،علم الداللة: أحمد مختار عمر، )2(
  163، صم1988، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1، طفقه اللغة في الكتب العربية: الراجحي، عبده )3(
  .79، صعلم الداللة: عمر، أحمد مختار )4(
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عن كـل   سيضع الباحث عنوان تندرج تحته كل أفعال المجموعة وسيتحدث في البداية ف       

ح العلة التي هذه المجموعة منفرداً، مبيناً دالالته في القرآن الكريم، ثم سوف يوّضأفعال من فعل 

والحديث عن الفعـل سيشـمل داللتـه     في مجموعة داللية واحدة،فعال اتكأ عليها لجعل هذه األ

ن ، ذلـك أل وتفسيرهاوتحليلها  األخرى، ثم تبيان دالالته اإلنسان، التي تدل على حركة األساسية

التي ترتبط بقـدرة اهللا سـبحانه   فعال األلكل فعل دالالت متعددة في القرآن الكريم، وخاصة تلك 

فالثعالبي مثال "وغيرها، ) جاء، وحضر، وأتى(ذات الداللة الواضحة، كما في فعال ، واأللىاوتع

في الحركات واألشكال الهيئـات وضـروب   : تحدث عن الحركة اإلنسانية في فصل له بعنوان 

  . وفيما يلي بيان ذلك  ،)1("حركات أعضاء اإلنسان ومشي النساءرمي والضرب، ثم تحدث عن ال

ضر، أتى، أقبل، جاء، ح(ذات الحركة التقدمية الحركة االنتقالية الكلية أفعال : األولىالمجموعة 

  )،جاس ، اقتحم، وردقَِدم

  )2(.ئتهج: أي المجيء، أتيته َأتْياً، وُأتيا: ومصدره اإلتيان ):أتى(-1

هذه لهذا الفعل قد ورد ، ولتحقيق غاية معّينةاألمام بشكل تقدمّي  إلىواإلتيان دائماً يكون 

، أي جاء لمكان معين مـن  )3(چρuωŸ ƒãø=Îxß #$9¡¡$mÏã my‹ø]ß &rAt’4چ: لىاالداللة في القرآن، قال تع

، أي )4(چ ƒt≈6t_Í©û ™u#ŠyΠt )ÎΒ¨$ ƒt'ù?ÏtΖ¨3äΝö ‘â™ß≅× ΒiÏΖ3äΝöچ : أجل غـرض محـدد يقـوم بـه، وقولـه     

األمـام، ولـم يكونـوا     إلى، وكانت حركتهم تقدمية وقابلوهم يجيئونكم، والرُُّسل واجهوا الناس 

سيما وأن هناك جزاء عظيما سوف ينالونه بسبب الحركة التي يؤدونها، لما فيها ال يخافون شيئا، 

  .في األعم األغلبً من نشر للدين االسالمي

قد تكون لألعلى أو لألسفل، ألن اآلتي يكون عارفـاً   أماميةحركة  يدل علىوهذا الفعل 

،  اإلنسـان هدفه بنوع من العلم واإلدراك، واإلتيان يكون دائماً بـإرادة   إلىلمكان ذهابه، فيسير 

ألن هذا الفعل ليس فيه إكراه أو إجبار، وقد ورد في معظم القرآن الكـريم مرتبطـاً بالرسـل؛    

 –رغم قسوة ظـروفهم   –لسالم لم يكونوا مجبرين على أداء الّرسالة، بل كانوا والرسل عليهم ا

فقد  ،لم يرتبط بهم  فإذا ،حركتهم كانت من أجل الدعوة و تبليغ الرسالةفرحين، مسرورين، ألن 

                                                 
  .220ص بيروت، ، دار الجيل،1ط تحقيق إملين نسيب، ،فقه اللغة وسر العربية: الثعالبي )1(
 ).أتي(، جذر لسان العرب: ابن منظور )2(
 ).69(اآلية : طه )3(
 ).35(اآلية : األعراف )4(
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ـ    اإلنسانرادة إيكون بغير  pκ$چ: لىاكما فـي قولـه تع š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ ⎯ tΒ £‰ s? ötƒ öΝ ä3ΨÏΒ ⎯ tã 

ŠÏƒΖÏμÏ⎯ ùs¡|θö∃t ƒt'ùAÎ’ #$!ª /Î)sθöΘ5 †ätÏ:™κåΝö ρu†ätÏ6™θΡtμç…ÿ &rŒÏ!©'A ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t &rãÏ“¨ο> ãt?n’ #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t 
šχρ ß‰Îγ≈pg ä† ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù$ sƒs† sπ tΒöθs9 5Ο Í←Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ôÒsù «!$# ÏμŠ Ï? ÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 4 ª!$#uρ 

ìì Å™≡uρ íΟŠ Î=tæ فقـد يكـون سـريعاً، أو    السرعة فاإلتيان ليس محدد: أما من حيث السرعة )1(چ ،

، فاإلتيان هنا )2(چρuΒã6t³eÅM# /Ît™ßθΑ5 ƒt'ùAÎ’ ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï“ #$œôÿèμç…ÿ &rq÷Ηu‰ßچ : لىا، قال تعبينهمابطيئاً، أو 

  .ليس محدداً

ـ ، اإلنسـان كـة  اآليات القرآنية داالً على حرمن في كثير  ) أتى(الفعل  لم يرد  ارتبط ف

ـ مجردة بأشياء  : ، وقولـه )3(چ rβ ƒt'ù?Ï‹uγßΝ /t'ù™ßΖu$ Êà∏Y© ρuδèΝö ƒt=ùèy7çθβt&چ : لىاأخرى، كقوله تع

، ففي هاتين اآليتين نالحظ أن الفعل لـم يـرتبط   )4(چδy≅ö &rAt’4 ãt?n’ #$}MΣ¡|≈⎯Ç mÏ⎫⎦× ΒiÏ⎯z #$!$¤δ÷Ìچ

فـي  ) والوقت أو الحـين (في اآلية األولى ) البأس(ما ارتبط بشيء آخر هو ، وإنّاإلنسانبحركة 

$چ :لىااآلية الثانية، وكذلك في قوله تع yγ •ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ#u™ (#θà) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈oΨø% y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& 

ƒt'ùAÎ’u ƒtθöΠ× ω /tŠøìÓ ùÏŠμÏ ρuωŸ zä#©'× ρuωŸ ©xx≈èyπ× 3 ρu#$9ø3s≈Ïãρβt δèΝã #$9à©≈=ÎΚãθβtــل  )5(چ ــبط الفع ، ارت

$tΑچ :، وفي قولـه )اليوم(بفاعل مجازي وهو  s% O$ tΡ r& ⎯ Ä©óré& àM‹ÏΒé& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ≡tö/Î)  χ Î* sù ©!$# 

ƒt'ùAÎ’ /Î$$9±¤ϑô§Ä ΒÏ⎯z #$9øϑy³ôÎ−É ùs'ùNÏ 5Íκp$ ΒÏ⎯z #$9øϑyóøÌ>É ùs6çγÎM| #$!©%Ï“ .xxt 3 ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ 
tΠöθs) ø9$# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$#للكافرين، وفي الفعل تعجيز لىاظهار قدرة اهللا سبحانه وتعإارتبط الفعل ب: )6( چ 

، وأتى به فاألولى بمعنى جاء في حين أن الثانية  الرجل أتى: ويبدو أن ثمة اختالفا بين قولنا  ،

ـ  ومن الدالالت األ بمعنى جلبه وأحضره ، θà#)چ: لىاخرى لهذا الفعل قولـه تع ôã$$ sù (#θßsx ô¹ $#uρ 

                                                 
 ).54(اآلية : المائدة)1(
 ).6(اآلية : الصف)2(
 ).98(اآلية : عرافاأل)3(
 ).1( اآلية : اإلنسان)4(
  ). 254(اآلية : البقرة)5(
  ).258(اآلية : البقرة)6(
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myL®©4 ƒt'ùAÎ’u #$!ª /Î'rΔöÍνÍ⎯ÿ 3 )Îβ ̈#$!© ãt?n’4 2à≅eÈ «x©ó™& %s‰ÏƒÖ والمقصود هنا البعث والحساب، )1( چ ،

 $s$Αt ωŸ ƒt'ù?Ï‹3äϑy$ Ûsèy$Π× ?èö—y%s$ΡÏμÏ⎯ÿ )Îω Ρt6¬'ù?è3äϑy$ /ÎGt'ùρÍƒ#Î&Ï⎯ %s6ö≅Ÿ &rβ ƒt'ù?Ï‹u3äϑy%چ :وأيضا في قوله
4 $ yϑ ä3Ï9≡sŒ $ £ϑ ÏΒ ©Í_ yϑ ¯=tæ þ’În1u‘ 4 ’ÎoΤ Î) àM ø.ts? s'©# ÏΒ 7Θöθs% ω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ Ν èδuρ Íο tÅz Fψ$$ Î/ öΝ èδ 

tβρ ãÏ≈x.الطعام(نجد الفعل مرتبطا بفاعل مجازي وهو إذ،)2(چ(.   

اء والالم أصل واحد صـحيح  لبوالقاف وا )3(اإلقبال عكس اإلدبار، وقبل عكس َبُعد، ):أقبل(-2

  )4( .جهة الشيء للشيءتدل كل منها على موا

واإلقبال يكون بقصد، ألننا نكون قاصدين موضعاً معيناً، ومنه جاءت القبلة التي نصلي 

ـ  آ إلىنسان إوكذلك فإنه يكون بشكل تقدمي من  )5(نحوها،  ρu&r%ø7t≅Ÿ /tè÷ÒàγßΝöچ : لىاخر، قـال تع
4’n?tã <Ù ÷èt/ tβθä9u™!$ |¡ tF tƒ كل ذلك مـن  و لوجه وبشكل تقدميفي اآلية يكون وجهاً فاإلقبال ، )6(چ

  . بل ألن المقبل هو الذي يعطيك قبله قال

ـ  اإلنسـان يكون بإرادة ) أتى(وهذا الفعل كالفعل   ’ùs'r%ø7t=nMÏ #$Βøt&r?èμç… ûÎچ : لىا،  قـال تع
;ο § |Àليس فيه إكراه، وقد ذكر فيها  تفسـيرات عديـدة   ) أقبل(نالحظ من اآلية أن الفعل إذ ، )7(چ

هـت  أقبلت هنـا بمعنـى تأوّ  " )8(ية، حيث قال قتادة وعكرمةاإلنسانما يتعلق بالحركة  منهاأذكر 

  ."بمعنى تعال آخر، وقال الفراء وإنما هو كقولك أقبل إلىوليس اإلقبال من مكان 

                                                 
  ).109(اآلية : البقرة)1(
 ). 37(اآلية الكريمة : يوسف)2(
 ).قبل(، جذر القاموس المحيط: الفيروز آبادي )3(
 ).قبل(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
 ).قبل(، جذر ةلغالصحاح في ال: الجوهري )5(
 ).27(اآلية : الصافات)6(
 ).29(اآلية : الذاريات)7(
 .46/ 17، تفسير القرطبي: القرطبي )8(



 11

سريعاً أو بطيئاً، وذلـك   اإلنسانليست محددة، فقد يكون ) أقبل(والسرعة في هذا الفعل 

، نجد أن حركة )1(چ ùs'r%ø6t=èθþ#( )Î9s‹øμÏ ƒt“Ìù—θβtچ : لىافمثالً في قوله تع حسب الموقف الذي يكون فيه،

  ). يزفون (، وجدير بالذكر أن معنى السرعة هنا مستمد من الفعل )2( الفعل تتم بسرعة

يات التـي  ن معظم اآلإية، حيث اإلنسانولم يدل هذا الفعل على شيء آخر غير الحركة 

 ÷: لىامر تارة أخرى، قال تعبصيغة الماضي تارة، وبصيغة األ نساناإلورد فيها تدل على حركة 

 r9ø,È ãtÁ|$8x ( ùs=nϑ£$ ‘u™u#δy$ EsκöIt”• .x(rΞ¨κp$ ỳ%!βA ρu<’̄4 Βã‰ô/Î\# ρu9sΟó ƒãèy)eÉ=ó 4 ƒt≈ϑßθ›y©# &r%ø6Î≅ö ρuωŸ& چ
ô# y‚ s? ( š̈Ρ Î) z⎯ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒFψ    .ها الفعل بصيغة األمرية الوحيدة التي ورد في، وهذه هي اآل)3(چ#$

  )4(.أتى: اإلتيان، جاء، َجْيئاً: المجيء ):جاء( -3

مكـان معـين، أو    إلـى والمجيء يكون بشكل تقدمي، حيث إن حركتنا تكون مقصودة 

قال -مع الرسل عليهم السالم – اإلنسان، وأكثر ما ورد هذا الفعل داالً على حركة حددشخص م

ــ ــه)5(چ ƒt≈'̄rδ÷≅Ÿ #$9ø3ÅGt≈=É %s‰ô ỳ%!™u.äΝö ‘u™ßθ9äΖu$ ƒã7t⎫iÎ⎦ß 9s3äΝöچ : لىاتع  ρu9sϑ£$ _y$!™uδèΝöچ : ، وقول
×Αθß™ u‘ ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$#  نبيائه ورسله لهدف محدد وهـو  أقد جاء ب لىا، ونحن نعلم أن اهللا تع)6(چ

  . الدعوة ونشر الدين

ـ يالذي  اإلنسانالحركة تكون من ألن لألسفل  أويكون لألعلى قد  والمجيء  اقصد مكان

ـ  دون إكراه، فيسير إليه بإرادته امعين  $ρu)ÎŒs# ỳ%!™u8x #$!©%Ï⎪⎥š ƒãσ÷ΒÏΖãθβt /Î↔t$ƒt≈GÏΖuچ : لىا، قـال تع
ö≅à) sù íΝ≈n= y™ öΝ ä3ø‹n= tæفي اآلية الكريمة ليس فيه إكراٌه، أو إرغام) جاء(نالحظ أن الفعل  إذ ،)7(چ.  

                                                 
 ).94(اآلية : الصافات)1(
 .95/ 15، تفسير القرطبي: القرطبي )2(
  ). 31(اآلية : القصص)3(
 ).جيأ(لسان العرب، جذر : ابن منظور )4(
 ).19(اآلية : المائدة)5(
 ).101(اآلية  :البقرة)6(
 ).54(اآلية : األنعام)7(
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سرعة، فقد تكون الحركـة سـريعة أو   ليس محدداً ب) جاء(فالفعل : أما من حيث السرعة

   . اإلنسانبطيئة و ذلك حسب ظروف 

ومـن  ارتبط بغيـره،  ف اإلنسانفي القرآن الكريم غيَر دالٍ على حركة ) جاء(الفعل ورد 

فالمجيء هنا ارتبط بالدالئل على نبـوة سـيدنا   "، )1(چ ÎŒø _Å⁄øGtγßΟ /Î$$9ø7tiÉΖu≈MÏ(چ : لىاقوله تعذلك 

ــى، ــه  )2("موس ــوقول  ρu9s⌡È⎦ _Å⁄øGtγßΝ /Î↔t$ƒtπ7 9©‹u)àθ9s⎯£ #$!©%Ï⎪⎦t 2Ÿxãρÿ#( )Îβ÷ &rΡFçΟó )Îωچ : لىاتع
tβθè=ÏÜ ö7 ãΒية ارتبط بالبرهان أو الدليل الذي يجيء به الرسل من أجل في هذه اآلإذ إّن الفعل ، )3(چ

 ρuΒt$ 9sΖu$ ωŸ Ρçσ÷ΒÏ⎯ß /Î$$!« ρuΒt$ ỳ%!™uΡt$ ΒÏ∅š #$9øsy,dÈ چ :ارتبط بالحق في قولهقد و ،خرينقناع اآلإ
ßì yϑ ôÜ tΡ uρ β r& $ uΖ n=Åz ô‰ ãƒ $ oΨš/z’ yì tΒ ÏΘöθs) ø9$# t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$#ن الكريم من أجل الحث آ، وذكر في القر)4(چ

 Βt⎯ ỳ%!™u /Î$$:øtp¡|ΖuπÏ ùs#s&ã… ãt³ôç &rΒøWs$9Ïγy$ ( ρuΒt⎯ ỳ%!™uچ: قبال على الحسنات، كما في قولـه على اإل
Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9$$Î/ Ÿξsù #“ t“ øg ä† ωÎ) $yγ n= ÷WÏΒ öΝ èδuρ Ÿω tβθßϑ n=ôà ãƒوارتبط الفعل بالبأس والشدة والقـوة،  )5( چ ،

ــال تعــ  ن  ،)6(چρu.xΝ ΒiÏ⎯ %söƒtπ> &rδ÷=n3õΖu≈γy$ ùs∨y$!™uδy$ /t'ù™ßΖu$ /t‹u≈G¹$ &rρ÷ δèΝö %s$!←Í=èθχšچ :لىاق وم

وتجدر اإلشـارة   ،)7( چ ÎŒs# _y$!™u ΡtÁóã #$!« ρu#$9øxG÷xß(چ :ىالبالنصر والفتح، قال تع دالالته ارتباطه

غيرهم كمـا  ل، ولكنه ورد اإلنسانبالرسل فقط كونه داال على حركة  لم يرتبط هذا الفعلإلى أّن 

  .)8(چρuỳ%!™u ‘u_ã≅× ΒiÏ⎯ô &r%øÁ|$ #$9øϑy‰ÏƒΖuπÏ „o¡óët©4چ: لىافي قوله تع

                                                 
 ).110(اآلية : المائدة)1(
 .224/ 3، تفسير القرآن الكريم: ابن كثير )2(
 ).58(اآلية : الّروم)3(
  ). 84(اآلية : المائدة)4(
  ).160(اآلية : األنعام)5(
  ). 4(اآلية : األعراف)6(
  ). 1(اآلية : النصر)7(
 ).20(اآلية : القصص)8(
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   )1(.نقيض المغيب: الحضور ):َحَضَر(-4

  )2(.إيراد الشيء ووروده ومشاهدته: لضاد والراءفالحاء وا

األمام، ألنَّ الحاضر يقصد مكاناً معيناً يذهب إليـه،   إلىوالحضور يكون بحركة  تقدمّية 

، وعلى الرغم من ذلك فـإن  اإلنسانوهذا الفعل لم يرد كثيراً في القرآن الكريم داالً على حركة 

في القرآن الكريم ، وبالتالي ارتبط بالكافرين  قدو الحضور يكون بحركة إما لألعلى، أو لألسفل،

ـ  ـ    تكانت الحركة رغماً عنهم وليس  OèΟ¢ 9sΖãsóØÅuΡ¯γßΟó myθöΑt _yγy⎝©Λtچ: لىابـإرادتهم، قـال تع
$ wŠ ÏWÅ_ويبقى أحضروا إجباراً،  وقد، فالفعل هنا ارتبط بالمشركين الذين صدوا عن سبيل اهللا، )3(چ

  .؛ ألنه يكون قاصداً الذّهاب لمكان معيناإلنسانالمعنى العام للحضور بإرادة 

والحضور غالباً ما يكون غير محدد السرعة، إالّ أنه في اآلية السابقة دّل على السرعة، 

  .ألن الموقف يقتضيها وال يتطلب البطء

ولهذا الفعل دالالت أخرى في القرآن الكريم، فقد ذكر كثيراً مرتبطاً بالموت في القـرآن  

ــريم، كق ــالك ــه تع ــه)4(چÎŒs# myØ|u &rnt‰yδèΝã #$9øϑyθöVÝ( چ: لىاول  myØ|u ƒtè÷)àθ>zچ : ، وقول
ßN öθyϑ ø9$#لـى  ع قـدم يتين تكما أن المفعول به في اآل، ، فالفاعل مجازي ألن الموت ال يأتي )5(چ

ارتـبط هـذا الفعـل    كمـا  ، اإلنسانثبات الموت على الشخص أو إفاعله لغرض بالغي وهو 

ـ   آا يقرأ من القرم إلىنصات اإلب (øŒÎچ :لىان الكـريم، قـال تع uρ !$oΨøùu|À y7 ø‹s9Î) #\x tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Éfø9$# 

„o¡óGtϑÏèãθχš #$9ø)àö™u#βt ùs=nϑ£$ myØ|çρνç %s$9äθþ#( &rΡÁÅFçθ#( ( ùs=nϑ£$ %èÓÅ©z ρu9©θö#( )Î<n’4 %sθöΒÏγÎΟ 
z⎯ƒÍ‘ É‹Ψ•Βـ ، وفيه داللة لما تجهزه النفس من خير أو شر لي)6(چ ôMچ :لىاوم الحساب، قال تع uΗÍ>tã 

Ρtø§Ó Β¨$! &rmôØ|uNô7( چ(.  

                                                 
 ).َحَضَر(، جذر لسان العرب: نظورابن م )1(
 ).َحَضَر(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
 ).68(اآلية : مريم)3(
 ).18(اآلية : النساء)4(
 ).133(اآلية : البقرة)5(
  ). 29(اآلية : األحقاف)6(
  ). 14( اآلية : التكوير)7(
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  )1( .قِدم من سفره، قدوماً، أي أتى :قَِدَم -5

  )2( .والقاف والدال والميم أصل صحيح يدل على سبق

وهـذا يعنـي أن القـدوم يكـون      )3(لم يعّرج ولم ينثنِ،: معنى فالن قُُدماً: وأصل قولهم

: لىان سواه، قال تعوحين نقول قََدَم، يقُدم، أي أنه تقدم عّم )4(وال اعوجاج،مستقيماً، ال انثناء فيه 

  . يدل على السبق في المشي والجري في اآليةالفعل إذ إّن ، )5(چƒt)ø‰ßΠã %sθöΒtμç… ƒtθöΠt #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏچ 

ن أل –وهو األصل فيـه   –لإلنسان التامة هذا الفعل إالّ داالً على الحركة اإلراديةلم يرد 

  .قدوم الشخص يكون لهدف، وقصد دون إجبار

وحسـب   تتحدد حـسب الموقف الذي تتطلبه الحركـة وسرعة الفعل غير محددة حيث 

  .. ظروف الشخص وأحواله

فارتبط بأمور  اإلنسانفي القرآن الكريم غير دالٍ على حركة  –بكثرة  –هذا الفعل جاء 

، أي عملـت  )6(چ’ƒt)àθΑã ƒt≈=nŠøGt_Í© %s‰£ΒøMà :Îtp‹u$AÎچ : لىاأخرى، ومن أمثلة ذلك قـوله تع مجردة

،مـن خيـر أو   )7(چ Îϑy$ %s‰£ΒtMô &rƒ÷‰É‰κÍΝö/چ: يوم الحساب،وقوله لىاأشياء ترضي اهللا سبحانه وتع

، وفي )8( چρuΡt¤Å©z Βt$ %s‰£ΒtMô ƒt‰y#νçچ : شر والفاعل هنا مجازي والمراد هو الجسم كله،  وكذلك

بحيث ال يسـتطيع   لىاالسين والتاء والهمزة وكان داال على قدرة اهللا تعيات زيد الفعل ببعض اآل

›öθs9uρ äچ: ن يقدم أجله أو يؤخره، قـال أأحد  Ï{# xσ ãƒ ª!$# }̈ $̈Ζ9$# /ÏSÏϑ ù= Ýà Î/ $ ¨Β x8ts? $pκ ö n=tæ ⎯ ÏΒ 7π −/!#yŠ 

⎯Å3≈s9uρ öΝ èδã ½jz xσ ãƒ #’n< Î) 9≅y_r& ‘ wΚ |¡ •Β ( #sŒÎ* sù u™!%ỳ óΟ ßγ è= y_r& Ÿω šχρ ãÏ‚ø↔ tF ó¡ tƒ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ 

                                                 
 ).قدم(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )1(
 ).قدم(، جذر للغةمقاييس ا: ابن فارس )2(
 ).قدم(، جذر المصدر نفسه )3(
 ).قدم(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )4(
 ).98( اآلية : هود)5(
 ).24(اآلية : الفجر)6(
 ).95(اآلية : البقرة)7(
 ).57(اآلية : الكهف)8(
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„o¡óGt)ø‰ÏΒãθβtـ   آ، وقد ارتبط الفعل بذنوب الناس و)1(چ  $9jÏ‹uóøÏt 9s7y #$!ª Βtچ :لىاثـامهم، قـال تع
?s)s‰£Πt ΒÏ⎯ ŒsΡ/7Îš ρuΒt$ ?s'rz̈t ρuƒãFÏΟ¢ ΡÏè÷ϑyFtμç… ãt=n‹ø7y ρu‰uκö‰Ïƒt7y ÀÅu≡ÛW$ Β•¡óFt)É‹ϑV$2(چ( .  

 )3(وردت البلـد، : البلد ولم تـدخلها تقـول   إلىدخول التام، فإذا بلغت ليس ال: الوِْرد ):ورد( -6

مكان ما،  إلىونستطيع أن نقول إن الورد هو الحضور أو الدخول  )4(حضر،: وورد فالن وروداً

النـه  ) الـواو (، وفي حالة المضارعة، واألمر تحذف فاء الفعل )وِرد الماء(وهو خاٌص بالماء 

  . معتل مثال واوي

أسـفل، قـال    إلىأعلى أو  إلىو أفيه أماماً  الحركة قصد، و تكونلإنما يكون  والورود

أي جاء الماء لهـدف محـدد وهـو     )5(چ ρu9sϑ£$ ρu‘uŠy Βt$!™u Βt‰ô⎪t⎥š ρuỳ‰y ãt=n‹øμÏ &éΒ¨πZچ : لىاتع

  . الشرب

 فيوحريته  اإلنسانفي القرآن الكريم لداللتين ، إحداهما تدّل على إرادة  ورد هذا الفعل

 )7(، أي دخلوها،)6(چ $9sθö .x%χš δy≈σ̄àωI™Ï ™u#9ÏγyπZ Β¨$ ρu‘uŠßρδyچ : الىأثناء القيام بحركته، كقوله تع

: ، كما في قوله)أفعل(وذلك بإضافة همزة  اإلنسانوالثّانية أّن الحركة في الفعل تكون رغماً عن 

ن الفاعل هو رادته ألبإلم تكن  اإلنسان، فحركة )8(چ ρu/Î♥ø§} #$9øθÈ‘öŠß #$9øϑyθö‘âρŠß ) ùs'rρ÷‘uŠyδèΝã #$9Ζ$̈‘u چ

  . الـذين سـيردون النـار جـزاء بمـا كـانوا يعملـون        المفعول به هو الكفـار  و، الىاهللا تع

فـي  ف يكون الورود سريعا أو بطيئافقد ) ورد(وأما الّسرعة فانها غير محددة في الفعل          

ريعة، في حين أنها قد تكون بطيئـة فـي مواضـَع    الحركة س كانت) أوردهم(مثال اآلية السابقة 

ـ ، وظروفه وأحواله، ولم يرتبط هـذا الفعـل   نفسه أخرى، والذي يحدد ذلك الوارد أي دالالت ب

                                                 
 ). 61(اآلية : النحل)1(
 ). 2(اآلية : الفتح)2(
 ).ورد(، جذر لسان العرب: ابن منظور )3(
 ).ورد(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )4(
 ).23(اآلية : القصص)5(
 ).99(اآلية : األنبياء)6(
 .380/ 5، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )7(
 ).98(اآلية : هود)8(
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   ..          ن الكـريم آ، ويبدو أن السبب في ذلك قلة وروده في القراإلنسانأخرى غير حركة 

  :جاس-7

 )1(أي تردد،: جوساً وَجوسانا: م، فنقول جاسورد هذا الفعل مرةً واحدةً في القرآن الكري

 هـذا الفعـل  في  تكون الحركةو )2(فالجيم والواو والسين أصل صحيح واحد، هو تخلل الشيء،

من أجـل   فيه من قوٍة في التقدم، والتوغل بشكل تقدمّي، ثم يلي ذلك االنتشار في المكان كله، لما

جاء بمعنى الطوفان والدوران، قال ) جاس(لفعل تحقيق هدف ُمَعّين، وفي الموقع الذي ورد فيه ا

ــ ، أي )3(چzÅ=n≈≅Ÿ #$!$eÏƒt$‘Í )#tèyW÷Ψo$ æt=n‹ø6àΝö ãÏ6t$ŠY# 9©Ζu$! &éρ'<Í’ /t'ù¨< ©x‰Ïƒ‰7 ùs∨y$™ßθ/چ : لىاتعــ

  )4(".طافوا وداروا وسط الديار يطلبونكم، والجوس طلب الشيء باالستقصاء"

بل هناك إجباٌر وإكراٌه فيه؛ لما فيه من  اإلنسان بإرادة –عادةً  –ال يكون ) جاس(والفعل 

  .ضرر على الطرفين الجاني والمجني عليه، من قتل، ودمار، وتخريب

وذلـك  والسرعة عنصر مهم في هذا الفعل، ألّن البطء يعني خسارةً كبيرة لمن يقوم به 

  .حتمل البطءسريعةٌ ال ت) جاس(نجد أن الحركة في الفعل إذ في اآلية السابقة يبدو واضحا 

عاثــوا،  ": في اآليـة الـّسابقة جـاء بمعنـى  ) جاسـوا(ويذكـر القرطبي أّن الفعل         

، ويبدو )5(."لطواف الليل: وقتلوا، وكذلك داسوا، وهاسوا، والجوس، والحوس، والعوس، والهوس

أن العالقـة   ؤكدين الكريم، وهذا آكراه في هذا الفعل كانتا سببا لقلة ظهوره في القرأن القوة واإل

  . بين اللفظة وداللتها وثيقة جدا

  )6(.أي رمى نفسه فيه من غير روّية: قحم نفسه في األمر: نقول :اقتحَم-8

وفي مقاييس اللغة يذكر ابن فارس أن القاف والحاء والميم أصل واحد يدل على تـوّرد  

  )7(.الشيء بأدنى خفاء وإقدام

                                                 
 ).َجَوَس(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).َجَوَس(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
 .)5(اآلية : اإلسراء)3(
 ، دار طيبة للنشـر 4محمد عبد اهللا عز، عثمان جمعـة، ط: ، حققهمعالم التنزيل: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود )4(

 .79/ 5مـ، 1997والتوزيع، 
 .216/ 10، تفسير القرطبي: القرطبي )5(
 ).قحم(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )6(
 ).قحم(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )7(
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في القرآن الكريم إال في موضع واحد، واألصـل   ، لم يرد)جاس(الفعل ك) قََحَم(والفعل 

، ألن االقتحام يكون لغرض معين، ثم يكـون   األمام إلىفيه تقّدمّيةً  اإلنسانفيه أن تكون حركة 

  .كل األماكن، أعالها وأسفلها؛ من أجل اإلحاطة بالمكان كلّه إلىاالنتشار في الحركة 

كـان االقتحـام    وإنيها مـن ضـرر،   ، لما فاإلنسانرغماً عن  وتتم الحركة في الفعل

  .أو وطنضرورياً لتحرير أرض 

كانت نتائجه أفضـل، ولـذلك ال   فإن االقتحام كلّما كان أسـرَع: ومن ناحية الـّسرعة

مجال للـبطء في هـذا الفعـل ألن ذلك يعنـي أن المقتحم إن لم يكن سـريعاً، ربما يفقد حياته 

  .وأرواح من معه

، )1(چùsξŸ #$%øFtsyΝz #$9øèy)s7tπsچ: الكريمة التي ورد فيهـا هـذا الفعـل   وإذا نظرنا في اآلية 

: الدخول، والمجاوزة بشدة ومشـقة، والقحمـة  : واالقتحام" )2(معنى ذلك أنه يقتحمها لصعوبتها،ف

الـشّدة، حيث جعـل اهللا األعمال الصالحة عقبـة وعملها اقتحام لها لما فـي ذلك مـن تعـب   

  )3(".ومشـقة

يحمل دالالت التعب، والمشـقة، والجهـد الكبيـر، والسـرعة     ) قحم(الفعل ف وعلى ذلك

العالية، وفي اآلية السابقة نجد أن العقبة ليست شيئاً مادّياً وإنما هي شيء معنوي، وهـو بمثابـة   

  .حاجز الختبار المؤمنين، فمن اجتازها فقد فاز

وقواسَم مشتركةً فيما بينهـا،  هذه المجموعة أّن هناك تقارباً شديداً أفعال والمالحظ على 

في معظمها، والسرعة فيها غير محـددة،   اإلنسانفكلها تدل على الحضور واإلتيان، وتتم بإرادة 

في مجموعة داللية واحدة، حيث إنها دلت على معنًى مشترٍك واحـد،  فعال ولذلك كانت هذه األ

ن الكـريم ألن دالالتهـا   آالقر كثيرة الورود فيأفعال وهو الحضور واإلقبال والقدوم، كما أنها 

من خالل الدراسـة للفعلـين    ،واضحة، وارتبطت كثيرا بالرسل عليهم أفضل الصلوات والتسليم

أنهما يتفقان في  إلىمن حيث القوة والسرعة في الحركة، إضافةً  همانجد توافقاً بين) جاس، اقتحم(

هما يحصالن مرات نإاً عليها، حتى مرغم اإلنساننوع الحركة التي تكون لألمام وغالباً ما يكون 

  .ولهذا السبب كانا في مجموعة داللية واحدة قليلة في الحياة

                                                 
 ).11(اآلية : البلد)1(
 ،1عبد الرحمن بن اللويحق، ط: ققه، حتيسـير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنـان : الـسعدي، عبد الرحمن ناصر )2(

 .124/ 1مـ، 2000مؤسسة الرسالة، 
 .340/ 4، تفسير النسفي: النسفي )3(
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انقلب ، نـاب ،   ،َهلُمَّ، تَعاَل(األفعال ذات الحركة االنتقالية الكلية إلى الخلف  :الثانيةالمجموعة 

  )رجع ، أدبر ، ولّى ، عاد ، خلف، رّد ، قفي

  .  بمعنى أقبل ، وتعال، )1(ل عند الحجازيينمن أسماء األفعا):َهلُمَّ(-1

، ولكنها اسـتعملت اسـتعمال الكلمة المنفـردة  )لُمَّ(، و)ها(وهـذه الكلمة تركيبّية مـن 

والهاء والالم  )3(وقولنا َهلم يا رجل، أي تعاَل، يستوي فيه الواحد، والجمع والتأنيث، )2(البسيطة،

  )4(.شيء إلىلمة دعوة ك): َهلَمَّ(والميم ليس فيه إال قولهم 

تكون دائماً باتجاه شخص معّين، حيث إن المسافة بـين المـتكلم    اللفظا والحركة في هذ

ولكن الحركة هنا تكون رغماً عن المخاطب ألنـه يلّبـي نـداء     غالبا والمخاطب تكون قصيرة

نالحظ أّن الفعل إذ ، )5(چ$ρu#$9ø)s$!←Í#Î,⎦t }\z÷θu≡ΡÏγÎΝö δy=èΝ§ )Î9sŠøΖuچ: لىاشخص آخر فيقبل عليه، قال تع

فيجوز في هذه الكلمة أن تلزم صيغة واحدة للمفرد والمثنى "استخدم للجماعة، وهو مفرد، ) هلم(

ـ  ، ")6(والجمع، أو ان تتصـرف معهـا   ، أي هـاتوا  )7(چè≅ö δy=èΝ§ ©äηu‰y#!™u.äΝã%چ : لىاوقولـه تع

حسـب   سـرعته  وإنما تتحددبسرعة   امحددليس ) َهلُمَّ(الفعل وفي اآليتين نجد أن  )8(شهداءكم،

  .فقط اإلنسانبحركة  مرتبطارد إالّ في اآليتين السابقتين يلم  ،والفعلقال فيه يالموقف الذي 

تعـالي،  : تعالوا، وللمرأة: أقبل، ولالثنين تعاليا، وللرجال :تعاَل أي: نقول في النداء ):تعاَل(-2

  . لى يتعالى ، وبذلك فهو فعل أمر من تعاتعالْيَن: وللنـساء

                                                 
  385، ص1978،دار الثقافة، بيروت، 1، ط أسرار اللغة: غريب ،جورج  )1(
 ).هلم(، جذر لسان العرب: ابن منظور )2(
 ).هلم(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )3(
 ).هلم(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
 ).18(اآلية : األحزاب)5(
  .31ص 1936،، مطبعة السعادة،مصر، 11، طشرح قطر الندى وبل الصدى: حيمعبد الحميد،محمد  )6(
 ).150(اآلية : األنعام)7(
 .213/ 12، جامع البيان في تأويل القرآن: لطبريا )8(
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، والحركة فـي  )تعالوا(واو الجماعة،  إلىفي القرآن الكريم مسنداً ) تعاَل(الفعل لقد ورد 

ـ  إلىالفعل تكون دائماً  هذا Ÿ≅Šچ : لىااألمام، بشكل تقدمي باتجاه المخاطب، أو المتكلّم قال تع Ï% uρ 

;mλçΝö ?sèy$9sθö#( %s≈GÏ=èθ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« چ)تعالين ( نون النسوة  ، كما أسند إلى)1 ( .  

 ؛ ألّن المخاطَب يلّبي أمراً سمعه من شـخص آخـر   اإلنسانلم تكن بإرادة فيه والحركة 

ن يلبـي الطلـب وينفـذ    أال إنسان لإل يكونذا كان ذلك األمر من رب البشر جميعا، فال إفكيف 

) تعـالَ (ه، و الفعل بإرادت  اإلنسانلزامي، ولذلك لم تكن حركة إمر فيها ن األألالحركة بسرعة 

  .غير محدد السرعة فقد يكون سريعاً، أو بطيئاً حسب الموقف الذي يقتضي ذلك

چ : ، وقوله)2(چ sèy$9sθö#( )Î<n’4 Βt$! &rΡ“tΑt #$!ª?چ: لىا، كقوله تع مجردةلمعان ورد هذا الفعل 

?sèy$9sθö#( )Î<n’4 2Ÿ=Îϑyπ7 ™yθu#!™¥إلى واو الجماعة وفيه رسـالة  إذ يبدو من اآليتين أن الفعل مسند )3(چ

  . لمن شكك باهللا ورسوله 

: كما فـي قولـه   ، لىاباهللا سبحانه وتع الفعل للداللة على العلو والرفعة مرتبطا قد جاءو

 $£ãt≈=ÎΝÄ #$9øót‹ø=É ρu#$9±¤γy≈‰yοÍ ùsFtèy≈?n’4 ãtϑچ: ، وقوله)4(چ ß6ösy≈⎯z #$!« ρu?sèy≈?n’4 ãtϑ£$ „ç³ôÎ2àθβt™چ
šχθà2 Îô³ ãƒ 5(چ(.  

ومنـه   )6(جهة، إلىالقاف والالم والباء أصالن يُدل أحُدهما على رد شيء من جهة ): انقلَب(-3

  .أي عودتُه اإلنسانانقالب 

آخر وهذه الحركة تكون بشـكلٍ   إلىحركة واضحة تنقلُه من مكان  انقالب اإلنسانوفي 

ِه األصلّي واالنقالب قـد يكـون   مكاِن إلىيكوُن في مكانٍ ما ثّم ينقلُب  اإلنسانحيث إّن , رجعّي

                                                 
 ).167(اآلية : آل عمران)1(
 ).61(اآلية : النساء)2(
 ).64(اآلية : آل عمران)3(
 ).68(اآلية : القصص)4(
 ).92(اآلية : المؤمنون)5(
  ).قلَب(، جذر مقاييس اللّغة: ابن فارس) 6(



 20

ـ  , أو رغماً عنه اإلنسانبرغبة  , )1(چrùs*Î⎪'⎦ Β¨$N| &rρ÷ %èFÏ≅Ÿ #$Ρ)s=n6ö⎢äΛ÷ ãt?n’# &rãô)s≈6Î3äΝö&چ  :الىقـال تع

ـ , )2(ما قبل محمد وتركتم ما جاء به من إيمان إلىرجعتم : أي $چ :الىوقوله تع yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

™u#ΒtΨãθþ#( )Îβ ?èÜÏ‹èãθ#( #$!©%Ï⎪⎥š .xxãρ#( ƒtãŠ–ρ2àΜô ãt?n’# &rãô)s≈7Î3äΝö ùsFtΖ)s=Î6çθ#( zy≈£ÅÎ⎪⎦t چ)وقد  ،)3

  . تم الفعل في اآلية بإرادة اإلنسان 

فهذا الفعل غير محدد وما يحدد سرعة الحركة فيه هـو وضـع   : أما من حيث الّسرعة

ـ كما  ،وظروفه اإلنسان أي , )4(چ ¹|≈óÉÌ⎪⎦t )#ùsóä=Î7çθ#( δèΖu$9Ï7y ρu#$Ρ)s=n7çθچ   :الى مـثال في قوله تع

 قـال  ولو بعــد حـين،    ،ورد هذا الفعل في القرآن الكريم حاصـالً متحققاً وقد,رجعوا أذالء

فالفعـل هنـا لـم    , )5(چ t≅ö ßsΨoΨ⎢äΛ÷ &rβ 9©⎯ ƒtΖ)s=Î=| #$9§™ßθΑã ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt )Î<n’# &rδ÷=ÎŠγÎΝö/چ  :الىتع

Ν§چ  :الىكما في قوله تع مجردة،داللة لورد هذا الفعل ثّم , المستقبلولكنه سيحدث في  ،يحصل èO 

#$‘ö_ÅìÆ #$9ø7tÇ|u .x§?s⎫÷⎦È ƒtΖ)s=Î=ó )Î9s‹ø7y #$9ø7tÇ|ç {s%™Å∞Y$ ρuδèθu my¡Å×في اآليـة  ارتبط الفعل إذ، )6(چ 

 ρuΡç)s=kÏ=Ü &rùø↔Ï‰yEsκåΝöچ: ال بحركته الكلية، ومنـه تقلـب األفئـدة والقلـوب، قـال      اإلنسانببصر 
öΝ èδt≈|Á ö/r&uρ $ yϑ x. óΟ s9 (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ tΑ̈ρ r& ;ο § sΔ öΝ èδâ‘ x‹ tΡ uρ ’Îû óΟ Îγ ÏΖ≈uŠ øóèÛ tβθßγ yϑ ÷ètƒحيـــث إّن ، )7(چ

كما  اإلنسان كلّيا بها فيها نقليبطيئة ال  ة، وقد تكون الحركة بسيطالىاهللا تعهو الفاعل في اآلية 

ـ    ρuBrtø¡|:âκåΝ &rƒ÷)s$ßW$ ρuδèΝö ‘â%èθŠ× 4 ρuΡç)s=kÏ6çγßΝö Œs#N| #$9ø‹uϑÏ⎫⎦Èچ :الىحصل مع أهل الكهف، قـال تع
|N#sŒuρ ÉΑ$yϑ Ïe±9$# ( Ο ßγ ç6ù=x. uρ ÔÝÅ¡≈t/ Ïμ øŠ tã# u‘ ÏŒ Ï‰Š Ï¹uθø9$$ Î/ 4 Èθs9 |M ÷èn=©Û $# öΝ Íκö n=tã |Mø‹©9uθs9 óΟ ßγ ÷ΨÏΒ # Y‘#tÏù 

                                                 
  ).144(اآلية : آل عمران)1(
  .150/ 1، يم الرحمن في تفسير كالم المنّانتيسير الكر: الّسعدي) 2(
  ).149(اآلية : آل عمران)3(
  ).119(اآلية : األعراف)4(
  ).12(اآلية : الفتح)5(
  ).4(اآلية : الملك)6(
  ). 110(اآلية : األنعام)7(
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ρu9sϑß=Î⁄øM| ΒÏ]÷κåΝö ‘âãô6Y$1(چ(چ  :، قـال الىليل والنهار بقدرة اهللا تع، ومنه أيضا تقليب الƒã)s=kÏ=Ü #$!ª 
Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ 4 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zο uö9 Ïès9 ’Í< 'ρ T[{ Ì≈|Áö/F{$# 2(چ(.  

  )3(.رجع: وأناب إليه ،اهللا إلىناب الّرجل  ):أناب( -4

 المجردة معنوّيةداللته اللولكّن هذا الفعل لم يرد إالّ  ،نسانإلفي اإلنابة حركةٌ واضحةٌ ل و

 إلـى بالـذنب فيعـود    اإلنسانلشعور  ،رجعّيةً فيهتكون الحركة  و ،ربه إلى اإلنسانوهي إنابةُ 

كـأن   ،أو رغماً عنـه  ،رّبه بإرادته التامة؛ لمحاسبة النفس مثالً إلى اإلنسانالصواب وقد يرجع 

ـ ق ،ومن أمثلة وروده في القرآن الكريم ،يقوم شخٌص آخر بإنابته وهدايته “üچ  :الىوله تع Ï‰ öκu‰uρ 

)Î9s‹øμÏ Βt⎯ô &rΡt$>z4(چ( ,چ  :وقولهρu#$?¨7Îìô ™y6Î‹≅Ÿ Βt⎯ô &rΡt$>z )Î<n’¥ورد بصيغة األمر من اهللا  ، وقد)5(چ

ρu&rΡÏ7çθþ#( )Î<n’4 ‘u/nÎ3äΝö ρu&r™ó=Îϑßθ#( 9sμç… ΒÏ⎯ %s6ö≅È &rβ ƒt'ù?Ï‹u3äΝã #$9øèy‹x#>Ü OèΝ§ ωŸ  šچ: لعباده، قـال  الىتع

χρ ç |ÇΖ è?6(چ( .  

  )8(.ورجع يرجع رجوعاً إذا عاد )7(،انصرف: رجوعاً ،يرجع ،رجع ):رجع(  -5

 إلـى أعلى و إلىوقد تكون  ،مكان ُمحّدد إلىالوراء، و إلىوالحركة في هذا الفعل تكون 

أو  ،مكان ما بإرادته إلى اإلنسانوقد يرجع  ،الرجوع إليه اإلنسانحسب المكان الذي يريد  ،أسفل

   ). أرجعه(كإضافة همزة أفعل مثال فنقول  ذا أجبره أحد على الرجوعإعنه رغماً 

ومـن أمثلـة داللتـه    , دالالت معنوية تارةً أخرىلو ،معناه المادي تارةًلورد هذا الفعل 

ـ  ـ  , )9(چ $ρu9sϑ£$ ‘u_yìy Βãθ›y©# )Î<n’4 %sθöΒÏμÏ⎯ îxÒô7t≈⎯z &r™ÅZچ  :الىالمادّية قوله تع  :الىوقولـه تع

                                                 
  ). 18(اآلية : الكهف)1(
  ). 44(اآلية : النور)2(
  ).نوب(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 3(
  ).27(آلية ا: الرعد)4(
  ).15(اآلية : لقمان)5(
  ). 54(اآلية : الزمر)6(
  ).رجع(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 7(
  ).رجع(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس) 8(
  ).150(اآلية : األعراف)9(
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ما في الفعلين من حركـة ماديـة   حيث نالحظ , )1(چ  ƒtè÷Ft‹É‘âρχ )Î9s‹ö3äΝö )ÎŒs# ‘u_yè÷FçΟó )Î9söκÍΝöچ

ارتبط الفعل باألمور التي مردهـا  , )2(چ ρu)Î<n’ #$!« ?èö_yìß #${WΒãθ‘âچ  :في حين في قوله لإلنسان،

ارتـبط الفعـل    ،)3( چ…ρu)Î9s‹øμÏ ƒãö_yìß #${FΒøã .ä#—&ãچ  :وفي قوله كل شيء، ألنه مالك الىاهللا تع إلى

ـ أفعالها باألمر، وقد يكون الفعل لمراجعة النفس وحسابها ومراقبتها على   :الى، وفي ذلك قال تع

  . )4(چùst_yèãθþ#( )Î<n’# &rΡà¡ÅγÎΟó ùs)s$9äθþ#( )ÎΡ¯3äΝö &rΡFçΟÞ #$9à©≈=Îϑßθβtچ

محدد وذلك حسب ظـروف  فإن الرجوع قد يكون سريعاً أو بطيئاً أو غير : أما الّسرعة

ذا كان الرجوع معنويا من أجـل  إمن أجله، وال سيما  اإلنسانوأهمية األمر الذي يرجع  اإلنسان

  . نسان من السرعة قبل فوات األوانالتوبة والمغفرة، فال بد لإل

  )5(.يتبعه من ورائه: يدبره, ودبره ،عاد: دبر ):أدبر( -6

وقـد تكـون   , )انقلب(و) رجع(كما ورد في  الخلف إلى رجعّيةً والفعل يدل على حركة

ـ  , التامة  بهذا الفعل بإرادته اإلنسانوقد يتحرك , ألعلى أو ألسفل  OèΝ§ &rŠ÷/ttچ  :الىففي قولـه تع
uy9 õ3tF ó™$#uρ  ولّـى وأعـرض   ": ومعنى أدبر في اآلية اإلنساننجد أن الحركة تّمت بإرادة  إذ,)6(چ

  )7(".أهله إلىذاهباً 

حسـب السـياق أو   , أو بطيئـةٍ , فإن اإلدبار قد يتم بحركٍة سريعٍة: ةومن حيث السرع

  .الظروف

                                                 
  ).94(اآلية : التوبة)1(
  ).210(اآلية : البقرة)2(
  ).123(اآلية : هود)3(
  ). 64(اآلية : األنبياء)4(
  ).دبر(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 5(
  ).23(اآلية : المدثر)6(
  .76/ 19، تفسير القرطبي: القرطبي) 7(
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  .وهذا هو المعنى الذي أريد دراسته في الفعل )1(أدبر،: ولّى، توليةً ):ىولّ(  -7

βچ: الى، قال تعاإلنسانبإرادة  والحركة في هذا الفعل رجعّية، وبجميع االتجاهات و Î) uρ 

ƒã)s≈GÏ=èθ.äΝö ƒãθu9—θ.äΝã #${FŠ÷/t$‘u چ : ، أي يرجعون مهزومين، وقولـه )2(چρu9sθö %s≈Ft=n3äΝã #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( 
9sθu9©θâ#( #${FŠ÷/t≈t چ)لم يرد هذا الفعل بغير هذه الّداللةحيث ، )3.  

–كما وردت في القـرآن الكـريم    –فإن الحركة في هذا الفعل : أما من حيث الّسرعة

  . ما ورد في لقاء المسلمين والمشركين في ساحات المعركةألنه أكثر  –نوعاً ما  –عة يسر

  .)4(رجع: عاد اليه يعود عودا: عاد -8

نه يبذل جهدا وتعبا حتى يصـل  إأهله، ف إلىأو  بيته إلىمن مكان ما  اإلنسانحينما يعود 

ن الخلف من أجل تحقيق هدف معي إلىتلك الحركة أنها تكون  ما يميزوالمكان الذي قصده،  إلى

قـد   اإلنسـان  نكجبار فيه، ولإال  اختيارياذلك من أمور، وقد يكون الرجوع  إلىو ما نسيان ألل

نية على هـذا  آالقر دومن الشواه للفعل،) أفعل ( بإضافة همزة  من أحد على العودة ايجبر أحيان

ـ    ãt¤|©4 ‘u/š3ä/ö &rβ ƒtöqxΗu3ä/ö 4 ρu)Îβ÷ ãã‰?›Νö ãã‰ôΡt$ ¢ ρu_yèy=ùΖu$ _yγy⎝©Λt 9Ï=ù3s≈ÏÌ⎪⎦tچ :الىالفعل قولـه تع
#· ÅÁymـ رالفعل بالقم طارتبا ته، وقد يكون العود معنويا، ومن أمثل)5(چ tyϑچ :الى، قال تع s) ø9$# uρ 

%s‰£‘öΡt≈μç ΒtΨo$—ÎΑt myL®©4 ãt$Šy .x%$9øèãó_ãθβÈ #$9ø)s‰ÏƒΟÉثم، كمـا فـي   ، وقد تكون العودة حاملة لإل)6(چ

 ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒãàs≈γÎãρβt ΒÏ⎯ ΣpÎ¡|$!″ÉκÍΝö OèΝ§ ƒtèãθŠßρβt 9Ïϑy$ %s$9äθ#( ùsGtsóÌƒã ‘u%s7tπ7 ΒiÏ⎯ %s6ö≅È &rβچ :قولــــه
$¢™ !$yϑ tF tƒ 4 ö/ä3 Ï9≡sŒ šχθÝà tãθè? ⎯ Ïμ Î/ 4 ª!$# uρ $ yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷ès? × Î7 yz )7( .  

                                                 
  ).ولي(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري) 1(
  ).111(اآلية : آل عمران)2(
  ).22(اآلية : الفتح)3(
  . ، جذر عودلسان العرب: ابن منظور )4(
  ). 8(اآلية : اإلسراء)5(
  ). 39(اآلية : يس)6(
  ). 3(اآلية : المجادلة)7(
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 وهـذا الجـذر لـه    )1(صار خليفته،: صار وراءه، وخلف فالٌن فالناً: خلفه، يخلفه ):خَلَفَ( -9

  )2(.أصول ثالثة منها أن يجيء شيٌء بعد شيء

إذا خلف إنساناً، أي صار خلفه، فإنّه يبذل حركة  اإلنسانالمعاني نجد أن  هذه من خالل

ورد هذا حيث ، اإلنسانبإرادة  إلى الخلف،وآخر، وهذه الحركة تكون رجعّية  إلىتنقله من مكانٍ 

⎪⎦y‰tãuρ ª!$# tچ :الىتع هذه الداللة، ففي قولهلالفعل في القرآن الكريم  Ï%©! $# (#θãΖtΒ#u™ óΟ ä3ΖÏΒ (#θè= Ïϑ tãuρ 

#$9Á¢≈=Îsy≈MÏ 9sŠu¡óGt⇐ø=ÎxΖ¨γßΟó ûÎ’ #${F‘öÚÇأي يكونون هم الخلفاء فيهـا الـذين يسـتخلفنهم    )3(چ ،

$tΑچ: قولـه كداللٍة أخرى أكثر ماديـةً،  لوورد هذا الفعل  )4(فيها، s% uρ 4©y›θãΒ ÏμŠ Åz L{ šχρ ã≈yδ 

#$z÷=èø_Í© ûÎ’ %sθöΓÍ’لـم  حيث وهذه الداللة مادّيةً أكثر،  )6(أن أرجع، إلى، أي كْن خليفتي فيهم )5(چ

  .غير هاتين الداللتين في القرآن الكريمليرد هذا الفعل 

فإن الحركة فيها نوع من الّسرعة أحياناً، ولكّن هذا ليس شـرطاً  : أّما من حيث الّسرعة

لهذا الفعل وهو أن يخلف إنسان إنساناً، أي يأتي بعده، تكـون  دوماً، ففي المعنى المادي البسيط 

  .عاديةً ال سرعة فيها اإلنسانحركة 

 )8(والراء والدال أصٌل واحٌد يدّل على رجع الشيء، )7(صدق الشيء ورجعه،: الّرد ):ُردَّ( -10

  .خالقه إلى اإلنسانللمجهول؛ لكي يصبح معناه رجوع  وسأدرسه مبنيا

الخلـف، حيـث يعـود     إلىتكون رجعّيةً  –بشكل عام  –ي هذا الفعل ف اإلنسانفحركة 

مكانه األصلي، وهذه العودة تكون رغماً عنه ، وليس أدل على ذلك من كون الفعل  إلى اإلنسان

  . غالبا في القرآن الكريم مبنياً للمجهول

                                                 
  ).خَلَفَ(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 1(
  ).خلف(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس) 2(
  ).55(اآلية : النور)3(
  .573/ 1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: الّسعدي) 4(
  ).142(اآلية : األعراف)5(
  .87/ 13، لقرآنجامع البيان في تأويل ا: الطبري) 6(
  ).ردد(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 7(
  ).ردد(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس) 8(
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ـ     ètŠ–ρβt )Î<n’4 ãt≈=ÎΟÉ? چ: الىورد هذا الفعل غير مرٍة في القرآن الكريم ، ففـي قولـه تع
É=ø‹tóø9$# Íο y‰≈yγ ¤±9$#uρبارئكم، وهذه العـودة ال تكـون بـإرادة     إلى، أي تعودون رغماً عنكم )1(چ

ـ    إلى اإلنسان، بل رغماً عنه، وقد يرد اإلنسان ª!$#uρ ö/ä3چ :الىأرذل عمـره، قـال تع s) n=s{ ¢Ο èO 

ƒtGtθuù©93äΝö 4 ρuΒÏΖ3äΝ Β¨⎯ ƒãtŠ– )Î<n’# &r‘öŒsΑÉ #$9øèãϑßÌ 9Ï5s’ö ωŸ ƒtè÷=nΟz /tè÷‰y æÏ=ùΟ5 ©x‹ø↔º$ 4 )Îβ ̈#$!© æt=ÎŠΟÒ 
ÖƒÏ‰s%2(چ( .  

بارئه تكون في لحظات، وبالتالي فإّن الّسرعة حاضـرةٌ فـي هـذا     إلى اإلنسانعودة و

ρ#)چ : في قولـه ، اإلنسانداللٍة معنويٍة غير مرتبطٍة بلوورد هذا الفعل  ،الفعل ß‰ỳ uρ óΟ ßγ tF yè≈ŸÒÎ/ 

‘âŠN̈ô )Î9söκÍΝöاإلنسانالبضاعة، ولم يرتبط ب بشيء مجازي وهو ارتبط) رّد(ن الفعل إ، حيث )3(چ.  

: ونقـول  )4(القاف والفاء والحرف المعتل أصل يدل على اتباع الشيء لشيء آخر، ):قَفََي( -11

 )5(.قفّيت على أثره بفالن أي بعثته بأثره

تبع إنساناً آخر، وهذه الحركـة  ينالحظ من هذه المعاني أن هناك حركةً لإلنسان الذي إذ 

ابع وراء المتبوع، ثم إّن هذه الحركة تكون رغمـاً  التّ اإلنسانتكون في جميع االتجاهات ويكون 

التّابع، ألنه يتلقى األمر بتقفّي شخص آخر، وقد ورد هذا الفعل بهذه الداللـة فـي    اإلنسانعن 

، )6(چOèΝ§ %s¤ŠøΖu$ ãt?n’# ™u#Or≈ÌδÏΝ /Îã™ß=ÎΨo$ ρu%s¤ŠøΖu$ /ÎèÏŠ¤|† #$⌠ø⎦È ΒtöƒtΟzچ : القرآن الكريم، حيث قال

، والفعـل  )8(چρu%s¤‹øΖu$ ãt?n’# ™u#Or≈ÌδÏΝ /ÎèÏŠ¤|© #$⌠ø⎦È ΒtóƒtΝzچ : وكذلك قوله )7(أتبعنا،: وقفينا بمعنى

  . اإلنسانرادة إفي اآليتين جاء مضعفا، مما يعني أن الحركة تمت بغير 

                                                 
  ).8(اآلية : الجمعة و، )94(اآلية : التوبة)1(
  ). 70(اآلية : النحل)2(
  ).65( اآلية : يوسف)3(
  ).قفي(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس) 4(
  .)قفي(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 5(
  ).27(اآلية : الحديد)6(
  .842/ 1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان: الّسعدي) 7(
  ).46(اآلية : المائدة)8(
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في هذا الفعل غير ُمحددة الّسرعة، وتتوقـف   اإلنسانفإن حركة  :أّما من حيث الّسرعة

  . اإلنسان المتبوع وظروفه وأحوالهعلى حركة 

ن معانيهـا  ُوضعت في مجموعة دالليـة واحـدة، أل  فعال نالحظُ أن هذه األ ومّما سبق

وب الوراء لهدف من األهداف، كما أن بعضها يمكن أن ين إلىالرجوع معنى تفيد كلها متقاربة و

 اإلنسـان  رجـع  فإنوأحواله، اإلنسانمثال، والسرعة تحددها ظروف  وعادمكان اآلخر كرجع 

يقوم بتلك األفعال بإرادته تارة ورغمـا   اإلنسانال فال داعي للسرعة، كما أن إألمر هام أسرع و

ما حيث إنه) تعاَل(و) َهلم( كما أن هناك عالقة بين اللفظين ،"وأرجعه " "كرجع "عنه تارة أخرى 

ذلك األمر مـن   نمر ما وغالبا ما يكوأيدالن على حضور الشخص وقدومه باتجاه المتكلم لتلبية 

 اللفظـين  فـي   اإلنسانلزام حاضرا في الحركة التي يؤديها إل، ولذلك يكون االىاهللا سبحانه وتع

  . وأحواله اإلنسانكما أن السرعة فيهما تتحدد حسب ظروف 

  )َأَسَر، َحشََر، َحَصَر، ساق(س والمنع وعدم الحركة حبلأفعال ا: المجموعة الثالثة

  )1(.أي شّدة باإلسار: أسره، يأسره، أسراً، وإسارة: نقول ):أسر(-1

فـي   –بقلة  –هذا الفعل ورد  وقدوفي األسر حركة لإلنسان؛ ألن األسير يتبع من أسره،

سير يكون أمام اآلسـر،   القرآن الكريم، وهو من حيث الحركة يكون لألمام وبشكل تقدمي ألن األ

وحركة األسير تكون رغماً عنه، وهـذا الجانـب هـو     ،بالسير إالّ في خط مستقيم لهوال ُيسمح 

ـ   ، فاآلسر والمأسورحركة الالمميز في  Z)ƒ$چ : الىكانا عدوين يتقاتالن، قـال تع Ìsù šχθè= çGø) s? 

ρu?s'ù Åçρχš ùsÌƒ)Z$2(چ(.  

ير غير محددة، فقد تكون سريعةً أو بطيئة حسـب  فإن حركة األس: أّما من حيث السرعة

الموقف، فإذا شعر اآلسر بالخطر زاد من سرعة األسير، في حين إذا كان الوضع طبيعياً فـإنهم  

بالمشركين، وهذه المالحظة سـتنطبق   ارتبط كثيرا) أسر(أن الفعل  اكميسيرون بشكل اعتيادي، 

  .هذه المجموعة كلهاأفعال على 

                                                 
 ).أسر(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).26(اآلية : األحزاب)2(
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   )1(.حشرمجمعهم ومنه يوم ال: حشرهم، يحشرهم، حشْراً: قولت ):َحشََر( -2

ورد هذا الفعل على لسـان  قد األمام، وبشكل تقدمي، و إلىوالحركة في هذا الفعل تكون 

ـ  –في عدة مواقف، منها ما هو خاص بالكافرين  لىااهللا سبحانه وتع : لىاوهو األغلب، كقوله تع

: ، ومنـه مـا هـو خاص بالمتقيـن كقولـه)2(چ   ρuΥwtø³àçδèΝö ƒtθöΠt #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ ãt?n’4 ρã_ãθδÏγÎΝöچ

 ρu&rβچ: مثــل  للناس كافـة ، وقـد ورد عـامَّاً )3(چ #ƒtθöΠt Υwtø³àç #$9øϑßG−)É⎫⎦t )Î<n’ #$9§q÷Ηu≈⎯Ç ρuùø‰Yچ
†ätø³|u #$9Ζ¨$¨â Êà∏Y©كـون  والحشر فيهـا ي  ،لىاكلها هو اهللا تع السابقة ياتآلوالفاعل في ا. )4(چ

  . لهدف الحساب والجزاء

تدل على الوعيـد لهـم، وتكـون    التي  هذا الفعل خاصةً بالكافرينالداللة األهم لوتبقى 

  .للحساب أعلى حيث سُيحشر الناس إلىالحركة فيه من ناحية معنوية 

أما السرعة فقد تكون بطيئة أو سريعة، فإذا كانت للحساب والبعث كانـت سـريعةً وإذا   

، )5(چρu)Îβ¨ ‘u/−7y δèθu †stø³àçδèΝöچ : لىابشر، فقد تكون سريعةً أو بطيئة، قال تع ىإلكانت من بشر 

ـ  )6(أي أن اهللا وحده هو الذي سيحشر الناس ليوم الحساب، ، )7(چ ùssy³|u ùsΨo$Šy“3چ: لىاوقوله تع

ـ  اإلنسانوقد يكون هذا الفعل من  اإلنسانخاص ب في اآلية أي جمع السحرة وجنده، والفعل  ىإل

 #s$Αt ‘u>bÉ 9ÏΟz my³|÷?s_Í©û &rãôϑy‘4 ρu%s‰ô .äΖMà /tÁÅZ%چ: لىاظهار الضعف، كما في قوله تعإلربه 
$چ: ، وغالبا ما ورد هذا الفعل مبنيا للمجهول، قال)8(چ pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ÷Λä⎢ øŠ yf≈uΖ s? Ÿξsù 

                                                 
 ).حشر(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).97(اآلية : اإلسراء)2(
 .)85(اآلية : مريم)3(
 ).59(اآلية : طه)4(
 ).25(اآلية : الحجر)5(
 .430/ 1، تفسير النسفي: النسفي )6(
 ).23(اآلية : النازعات)7(
  ). 125(اآلية : طه)8(
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(#öθyf≈oΨoKs? ÉΟ øO M}$$ Î/ Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ ÏMuŠ ÅÁ ÷ètΒ uρ ÉΑθß™§9$# (#öθyf≈uΖ s? uρ ÎhÉ9 ø9$$ Î/ 3“ uθø) −G9$#uρ ( (#θà) ¨? $# uρ ©!$# ü“ Ï% ©! $# 

)Î9s‹øμÏ Bétø³|çρβt ذلك ألن الفاعل معروف وهو اهللا تعالى )1(چ .   

  )2(.ضّيق عليه وأحاط به: حصره، يحصره، حصراً: نقول ):َحَصَر( -3

  )3( .الجمع والمنع والحبس: واحد وهو وفي مقاييس اللغة، الحاء والصاد والراء أصل

المحصور ال يملك  اإلنسان، ف اإلنسانورد هذا الفعل في القرآن الكريم داالً على حركة 

ـ  إلىأمره وهو يسير بتقدم  ̈ ≅ρuzä‹äρδèΟó ρu#$môÇÝçρδèΝö ρu#$%øèã‰ßρ#( 9sγßΝö 2àچ: لىااألمام، قال تع
7‰|¹ó sΔبالمسـلمين،   مرتبطاأحيانا ذكر قد  فعل بالمشركين، ونالحظ من اآلية ارتباط الإذ ، )4(چ

  .)5(چøtpk¢ ρu#$9øèãΚ÷tοn !¬ 4 ùs*Îβ÷ &émôÇÅ÷?èΝö ùsϑy$ #$™óGtŠø£yu ΒÏ⎯z #$;ùλo‰ô“Ä:$# )#ρu&r?Ïϑ‘θچ: في قوله كما

، ألنه يكون واقعاً تحت الضـغط   اإلنسانوبذلك تكون الحركة في هذا الفعل رغماً عن 

بها، و مـّدى السـرعة أو    غير ُمحّدد فيهالسرعة  ،كما أنهو األصل فيه من شخص أخر وهذا

  .البطء يحدده الموقف أو السياق

وذلـك فـي    )6(حصر الرجل أي ضاق صدره،: ولناكق نفسهمعنى لوقد ورد هذا الفعل ل

  .، أي ضاقت)7(چ myÇÅuNô ¹ß‰ßρ‘âδèΝö &rβ ƒã)s≈GÏ=èθ.äΝö چ: لىاقوله تع

يه لإلبل، سـاق اإلبل وغيرها، يـسوقها سـوقاً وسـياقاً وهـو سـائق   واألصل ف ):َساقَ( -4

  )8(.وسّواق، بمعنى الشد

                                                 
  )9(اآلية : المجادلة)1(
 ).َحَصَر(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )2(
 ).َحَصَر(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )3(
 ).5(اآلية : التوبة)4(
 ).196(اآلية : البقرة)5(
 ).حصر(، جذر لسان العرب: ابن منظور )6(
 ).90(اآلية : النساء)7(
 ).سوق(، جذر لسان العرب: ابن منظور )8(
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ولّما كان األصل في هذا الفعل لإلبل وغيرها من الدواب، فقد ورد في القـرآن الكـريم   

  .)1(چ ç¡|$%èθβt )Î<n’ #$9øϑyθöVÅ ρuδèΝö ƒtΖàÝãρβt„چ : لىاوالعاصين، قال تع فرينمرتبطاً بالكا

لألعلى أو لألسـفل،   وقد تكوناألمام،  إلى تقدميةأن الحركة في هذا الفعل تكون  يبدوو

لـيس لـه    فيساق إلى مكان ضـيق ؛ ألنه ال يملك من أمره شيئاً،اإلنسانإنها تكون رغماً عن  ثّم

الفاعـل معـروف وهـو اهللا     ألن ية السابقةآلالحركة، لذلك بني الفعل للمجهول في افي حرية 

،نجد الفعل )2(چ#ρuΣn¡Ýθ−ä #$9øϑßfôÌΒÏ⎫⎦t )Î<n’4 _yγy⎝©Λt ρÍ‘öŠYچ : لىافي حين في قوله تع ،الىعسبحانه وت

 –عل صراحة أيضا،  وداللة هذا الفعل مرتبطةٌ بالمشركين امبنيا للمعلوم ورغم ذلك لم يذكر الف

فيه قد تكـون  إن الحركة  ،ثملذلك فإن حركتهم ليست ملكاً لهم، بل هم مجبرون عليها –كما ورد 

  .سريعةً، أو بطيئة وذلك حسب الموقف الذي تكون فيه

بأشياء أخـرى   اقترن بل إنه اإلنسانوقد ورد هذا الفعل في القرآن غير مرتبط بحركة 

  .  )3(چ rρu9sΝö ƒttρ÷#( &rΡ¯$ Σn¡Ýθ−ä #$9øϑy$!™u )Î<n’ #${F‘öÚÇ #$9øfàã—Î&چ: قال تعالىبالماء،  كارتباطه

ـ  %uθèδuρ  ”Ï چ: ىلاوفي قوله تع ©!$# ã≅Å™ öãƒ yx≈tƒÌh9$# #M ô³ ç0 š⎥÷⎫ t/ ô“ y‰tƒ ⎯ Ïμ ÏGuΗ÷q u‘ ( #©¨L ym 

)ÎŒs#! &r%s=¯Mô ™ysy$/\$ OÏ)s$ωZ ™ß)øΨo≈μç 9Ï6t#s$7 Β‹̈hÍM; ùs'rΡ“t9øΖu$ /ÎμÏ #$9øϑy$!™u ùs'rz÷t_ôΨo$ /ÎμÏ⎯ ΒÏ⎯ .ä≅eÈ 
ÏN≡tyϑ ¨V9$# 4 šÏ9≡x‹ x. ßlÌ øƒéΥ 4’tA öθyϑ ø9$# öΝ ä3 ª=yès9 šχρ ã2x‹ s?نجد  حيثفسيرناه بمعنى بعثناه ،)4(چ

  . الفعل قد ارتبط بالسحاب والغيوم

من حيث المعنى ونوع الحركة،  هذه المجموعة أفعالمما تقدم نجد أن هناك تجانساً بين  

وكلها تكون بين أكثر من شخص وجها لوجه من أجل  اإلنسانوالسرعة، فكلها تكون رغماً عن 

ن كانت من عبد لعبـد فألمـور دنيويـة    إن كانت بين العبد وربه فهي للحساب، وإأمر معين، ف

ـ آحسابية بين البشر، كما أنها وردت في القر علـى الحسـاب    لىان الكريم مرتبطة بقدرة اهللا تع
                                                 

 ).6( اآلية : األنفال)1(
 ).86(اآلية : مريم)2(
 ).27(اآلية : السجدة)3(
  ). 57(اآلية : األعراف)4(
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فعال ولذلك كانت األمن أجل جزائهم بما كانوا يكفرون حضار المشركين وحصرهم وحشرهم إو

  .في مجموعة دالليٍة واحدة )أسـر، حـشر، حصر، ساق(

  )طَاَفَ، حّج، اعتمر( أفعال الحركة االنتقالية الكلية الدائرية :الرابعةالمجموعة 

  )1(.استدار وجاء من نواحيه: طاف بالقوم وعليهم طْوفاً، وطََوفاناً ومطافاً ):طَافَ( -1

دار : أي أكثر الطّواف، وطاف بالبيت وأطاف عليه: وتطّوف الرجل أي طاف، وطّوف

  )3(.والطاء والواو والفاء أصل صحيح واحد يدل على دوران الشيء على الشيء )2(حوله،

في هذا الفعل كما ورد تكون بشـكل   اإلنسان، و حركة )طاف(هذا هو المقصود بالفعل 

 ρu9ø‹uÜ©θ§ùèθ#( /Î$$9ø7tŠøMÏچ: لىادائرّي، حيث إنه ورد بكثرة داالً على مناسك الحج أو العمرة، قال تع
È,Š ÏF yèø9$# في اآلية الحركة الدائرية المتواصلة حتى انتهـاء المنسـك، والمقصـود     تظهر إذ، )4(چ

والتضعيف على الواو يفيـد كثـرة    )5(بالطواف في اآلية هو الواجب عليه وهو طواف اإلفاضة،

  .)6(چ$ùsξŸ _ãΨo$yy ãt=n‹øμÏ &rβ ƒtÜ©θ§’š /ÎγÎϑyچ: لىاالطواف كما في قوله تع

كراه فيها ، حتى إإنما هي مستديرةٌ، ال وفي هذا الفعل ليست لألعلى أو لألسفل والحركة 

في هـذا   اإلنسانيتمنى أن يقوم بهذا العمل أكثر من مرة في حياته، وبذلك فإن إرادة  اإلنسانن إ

  .الفعل تكون تامة

يرةً والطواف إن كان في الحج أو العمرة فإن السرعة مطلوبة فيه؛ ألّن األعداد تكون كب

ـ   كمـا  فإن الفعل يكون غير ُمحدد وذلك  هماإْن كان في غيرفي حين جداً،  : لىافـي قولـه تع

غير مرتبط بالمناسك  في اآلية ،  فالفعل)7(چ ×rΞκ̈åΝö 9äσ÷9äσÔ Β¨3õΖãθβ)ρuƒtÜäθ∃ß ãt=nöκÍΝö ñÏ=ùϑy$β× ;°λçΝö .xچ

                                                 
 ).طوف(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).طوف(، جذر نفسهالمصدر  )2(
 ).طوف(، جذر ةمقاييس اللغ: ابن فارس )3(
 ).29(اآلية : الحج)4(
 .381/ 5، معالم التنزيل: البغوي )5(
 ).158(اآلية : البقرة)6(
 ).24(اآلية : الطور)7(
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دة ولم يرد هـذا الفعـل ألي   وإنما بحركة عادية للغالم أو الخادم، و لذلك فإن سرعته غير محد

  .ية فقطاإلنسانن الكريم، ألنه ارتبط بالحركة آداللة أخرى في القر

ولذلك كان الحـج   )2(والحّجة هي السنة )1(هو القصد، وحّج إلي فالن أي قدم،: الحج ):َحجَّ( -2

  :نه قول زهير مفي كل سـنة، و

  ) الطويل( عرفت الدار بعد توهم     فأليا                      حجةوقفت بها من بعد عشرين 

لقد ورد هذا الفعل مرةً واحدةً في القرآن الكريم، لذلك سأتحدث عن الجانب الداللي فيـه  

ـ   ùsϑy⎯ô myk¢ #$9ø7tŠøM| &rρÍ #$ãôFtϑyt ùsξŸ _ãΨo$yyچ : لىاوفقاً لآليـة التـي ورد فـيها فـي قوله تع
Ïμ ø‹n=tã β r& š’§θ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/3(چ(.  

ألداء  اإلنسـان إذا دخل فأن الحركة في هذا الفعل تكون بداية بالسير باتجاه الكعبة، يبدو 

جهد كبير، و هـذه الحركـة تكـون     إلىتلك المناسك فإن الحركة تصبح بشكل دائرّي، وتحتاج 

لم يفـرض الحـج إالّ علـى القـادرين      لىعافاهللا سبحانه وت ه،عنوليست رغماً  اإلنسانباختيار 

، ولذلك لم تكن )4(چρu! ãt?n’ #$9Ζ$̈¨Ä mÏk #$9ø7tøMÏ Βt⎯Ç #$™óGtÜs$ít )Î9s‹øμÏ ™y6Î‹ξWچ  :قال حيثعليه،

  .قادراً مادياً وجسدياً على أداء تلك الشعائر اإلنسانكان  الحركة فيه إجبارّية إالّ إن

ء والّسرعة مهمةٌ في هذا الفعل؛ ألن الناس كثٌر في الحج، وبالتالي ال مجال للبطء في أدا

  .األذى بسبب التدافع اإلنسانمناسك وإالّ أصاب ال

والعمرة فـي   )5(طاعة اهللا عز وجل،: قدمتُه، والعمرة: عمرتُ رّبي وحججته، أي ):َمَرتعا( -3

  )6(.الحج معروفة، وقد اعتمر وأصله من الزيارة، والجمع الُعَمر

                                                 
 .)َحَج(لسان العرب، جذر : ن منظوراب )1(
 ).حجج(مقاييس اللغة، جذر : ابن فارس )2(
 ).158(ية اآل: البقرة)3(
 ).97(اآلية : آل عمران)4(
 ).عمر(لسان العرب، جذر : ابن منظور )5(
 ).عمر(، جذر نفسهالمصدر  )6(
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حـّج،  (عالن السـابقان  في اآلية نفسها التي ورد فيها الف) اعتمر(ورد هذا الفعل مزيداً 

 ùsϑy⎯ô myk¢ #$9ø7tŠøM| &rρÍ #$ãôFtϑyt ùsξŸ _ãΨo$yy ãt=n‹øμÏ چ : لىاقال تعوهذا دليٌل على ارتباطها،  ،)فاط
β r& š’§θ©Ü tƒ 1(چ(.  

مناسك الحج، فإن الحركة في الفعـل   –حد ما  إلى –وبما أن العمرة تشبه في مناسكها 

ستمرارية، حتى انتهـاء  االدائرية الشرفة، ثم تكون الحركة تكون أوالً بقصد الكعبة الم) مرتعا(

المناسك، وقد يكون فيها صعوٌد أو نزول، ولكّن هذا قليل، والحركة هنـا إنمـا تكـون بـإرادة     

الديار المقدسة لزيارتها، وإطاعة ربه فيها، فلذلك من غير  إلى، فهو يسير فرحاً ومشتاقاً اإلنسان

  .إجباريةً أو إكراهية ناإلنساالممكن أن تكون حركةُ 

لكثـرة األعـداد،    –نوعاً ما  –سريعاً  اإلنسانوالعمرة كالحج، فاألفضل فيها أن يكون  

؛ ألّن االزدحام في العمرة أقـل مـن   )حج(ليست كما في الفعل ) عمر(ولكّن الحركة في الفعل 

  .الحج

 ÎΡ¯ϑy$ ƒtè÷ϑßã Βt¡|≈fÉ‰y #$!« Βt⎯ô ™u#Βt∅š(چ :لىاخرى لهذا الفعل، قوله تعومن الدالالت األ
«!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ $# tΠ$ s%r& uρ nο 4θn=¢Á9$# ’tA#u™uρ nο 4θŸ2̈“9$# óΟ s9uρ |·øƒ s† ωÎ) ©!$# ( #†|¤ yèsù y7 Í×̄≈s9'ρ é& 

β r& (#θçΡθä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰tF ôγ ßϑ ø9$# عمار المساجد وزيارتها ودعمهـا،  إعلى الفعل  ، بحيث دّل)2(چ

ـ    ومن دالالته أيضا ا >n’4چ: لىاالستعمار في األرض والسـكن فيهـا، قـال تع Î)uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ%s{ r& 

$ [sÎ=≈|¹ 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈tƒ (#ρ ß‰ç6ôã$# ©!$# $tΒ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈s9Î) … çν ç öxî ( uθèδ Ν ä. r't±Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# 

ρu#$™óGtè÷ϑyt.äΟó ùÏκp$ ùs$$™óFtóøÏãρνç OèΟ¢ ?èθ/çθþ#( )Î9s‹øμÏ 4 )Îβ¨ ‘u1nÎ’ %sÌƒ=Ò Χ’gÅ‹=Ò وارتبط بالعمر في )3(چ ،

ª!$#uρ /ä3چ :لىاقوله تع s) n= s{ ⎯ÏiΒ 5>#tè? §Ν èO ⎯ ÏΒ 7π x õÜ œΡ ¢Ο èO ö/ä3 n=yèy_ %[`≡uρ ø—r& 4 $ tΒuρ ã≅Ïϑ øt rB ô⎯ÏΒ 4©s\Ρ é& 

                                                 
 ).158(اآلية : البقرة)1(
  ). 18(اآلية : التوبة)2(
  ). 61(اآلية : هود)3(
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ρuωŸ ?sÒŸìß )Îω /ÎèÏ=ùϑÏμÏ⎯ 4 ρuΒt$ ƒãèyϑ£ã ΒÏ⎯ Β•èyϑ£9 ρuωŸ ƒãΖ)sÈß ΒÏ⎯ô ããϑßÌνÍ⎯ÿ )Îω ûÎ’ .ÏFt≈=A 4 )Îβ¨ 
y7 Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡ o„ 1(چ( .  

وليس أدل علـى تلـك   ) حج، اعتمر، طوف(فعال مما سبق، تبدو العالقةُ وثيقةً بين األ 

الثالثة تكـون دائريـة، بـإرادة    فعال األالحركة في في آية واحدٍة، ففعال العالقة، وورد تلك األ

من ورائها طاعة اهللا، وكسبِ رضـاه، كمـا    اإلنسانيقصد ، وكلّها ترتبط بشعائر دينّية، اإلنسان

  . ال في مكان محدد وهو الكعبة المشرفةإأنها ال تتم 

بعث، أرسل، ( أفعال الحركة االنتقالية الكلية الدالة على الخروج واالنبعاث :الخامسةالمجموعة 

  )خرج، سار، مشى، مضى، ذهب، جاوز، سلك، غدا طرد، صرف

: أرسله مع غَيره، وبعث عليـه الـبالء  : أرسله وحده، وبعث به: ، يبعثُه، بْعثاًبعثه ):َبَعثَ( -1

  )2(.أحلّه

غيرهـا،  على و اإلنسـان في القرآن الكريم داالً على حركة  –بكثرة  –ورد هذا الفعل 

 u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô‘چ : قـال حيث ، لىاوأغلب ما ارتبط بالرسل ألن معظمهم كانوا مبعوثين من اهللا تع
öΝ Îγ‹ Ïù Zωθß™ u‘ 3(چ(.  

أسـفل، وذلـك    إلـى أعلى و إلىو األمام إلىتكون ) بعث(وكذلك فإن الحركةَ في الفعل 

تجاه الذي يريد أن يقصده المبعوث، فقد يكون وادياً، أو جـبالً، أو أرضـاً منبسـطة،    الحسب ا

ـ  ذلك، قال إلىعند النسيان أو ما  اكون رجعّييوالبعث يكون بشكل تقدمّي في الغالب وقد  : لىاتع

األمام وبشكل تقدمي، والحركة ال  إلى، فهنا يكون البعث )4( چùs7tèy]y #$!ª #$9Ψ¨;ÎŠhÍ↵⎯z Βã;u±eÏÌ⎪⎥šچ 

  .)1(چڳ %s‰ô /tèy]y 9s6àΝö Ûs$9äθVš Βt=Î3Z%چ : لىاتكون بإرادة المبعوث؛ ألنه مأمور ، قال تع

                                                 
 ). 11(اآلية : فاطر)1(
 ).بعث(، جذر لسان العرب: ابن منظور )2(
 ).129(اآلية : البقرة)3(
 ).213(اآلية : نفسه )4(
 ).247(اآلية : نفسه )1(
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سـريعة أو  حركته  ن سرعة المبعوث تحددها ظروفه وأحواله، فقد تكونجدير بالذكرأو

  .بطيئة أو وسطاً بين ذلك

ـ   إلىمن قبره وعودته  اإلنسانداالً على خروج ) بعث(الفعل ورد  : لىابارئه، قـال تع

يتين وفي تينك اآل)2(چ$|›ρuƒtθöΠt &é/öèy]ß myچ: ، وقوله)1(چ ρu#$9øϑyθöAt’4 ƒt7öèyZçκåΝã #$!ª OèΝ§ )Î9s‹øμÏ ƒãö_yèãθβtچ

عادة الخلق وبعثهم من القبور، ولذلك فقد ورد هذا الفعل مبنيـا  إعلى  لىادليل على قدرة اهللا تع

ـ   ™íΝ≈n=yچ :لىاللمجهول ألن الفاعل فيه معروف كما في قولـه تع uρ Ïμ ø‹n= tã tΠöθtƒ t$ Î!ãρ tΠöθtƒuρ ßNθßϑ tƒ 

ρuƒtθöΠt ƒã7öèy]ß myŠw$ 3( چ( .  

ـ  مجردة أشياء أخرىب تبطفار لم يرتبط هذا الفعل دائما بحركة اإلنسان : لىا، كقولـه تع

فالمبعوث في  )4(چùs7tèy] #$!ª îä{#/\$ ƒt7ösy]ß ûÎ’ #${F‘öÚÇ 9ÏãÎƒtμç… .x‹ø#y ƒãθu≡‘Í” ™yθö™uοn &rzÅ‹μÏچ

öΝچ:  قـال  عبـاد المسـلمين،  النصرة لوارتبط بالمالئكة  نما غراب،إية ليس بشرا واآل s9r& ts? ’n< Î) 

#$9øϑy∼Z ΒÏ⎯. /t_Í©û )Î óuℜ™Ïƒ≅Ÿ ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï Βãθ›y©# )ÎŒø %s$9äθ#( 9ÏΖu<É©c% ;°λçΝã #$/öèy]ô 9sΖu$ Βt=Î6Z$ Ρœ)s≈FÏ≅ö ûÎ’ 
È≅‹Î6y™ «!$# ( tΑ$ s% ö≅yδ óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) |=ÏGà2 ãΝ à6ø‹n= tæ ãΑ$tF É) ø9$# ωr& (#θè= ÏG≈s) è? ( (#θä9$ s% $ tΒuρ !$uΖ s9 ωr& 

Ÿ≅ÏG≈s) çΡ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ô‰s% uρ $oΨô_Ì÷z é& ⎯ÏΒ $tΡ Ì≈tƒÏŠ $uΖ Í←!$ oΨö/r& uρ ( $ £ϑ n= sù |=ÏGä. ãΝ Îγ øŠ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9$# (#öθ©9uθs? 

ωÎ) WξŠ Î=s% óΟ ßγ ÷Ζ ÏiΒ 3 ª!$#uρ 7ΟŠ Î=tæ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$$ Î/ 5(چ( .  

                                                 
 ).36(اآلية : األنعام)1(
 ).33(اآلية : مريم)2(
 ). 15(اآلية : المصدر نفسه )3(
 ).31(اآلية : المائدة)4(
 ). 246(اآلية : البقرة)5(
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  )1( .نبعاثالراء والّسين والالم أصٌل واحٌد، مطّرد، يدل على اإل ):أرسل( -2

ومنـه جـاء الرسـل أي     –في أغلب اآليات  –ورد هذا الفعل مقترناً بالرسل واألنبياء 

  .الذين يحملون رسالة )المبعوثون(

ن إبي، حيث مكان معّين، وهذا ما يميزه من الن إلىالشخص الُمرسل ُمحددة  تكون حركة

األعلـى أو   إلىاألمام، وقد تكون  إلىتلك الحركة  وتكون ليؤديها رسالة يحملالرسول يجب أن 

أسفل، أما في القرآن الكريم فقد كان الرسول عارفاً كيف يتحرك، ألن رسالته األولى هـي   إلى

ــ ــال تع ــدعوة، ق ــه)2(چρu&r‘ö™y=ùΖu$! )Î9söκÍΝö ‘â™ßξWچ : لىاال  ρuΒt$ Ρçö™Å≅ã #$9øϑßö™y=Î⎫⎦t )Îωچ : ، وقول
t⎦⎪ ÎÅe³ u; ãΒفي البداية، ثم مع الوقت تصـبح الحركـة    اإلنسانوالحركة هنا تكون رغماً عن ، )3(چ

  .إرادّية، وهذا ما حصل مع الرسل جميعهم

والفعل أرسل كالفعل بعث غير محدد السرعة، فالظروف هي التي تغيـر مـن حركـة    

  .المرسل اإلنسان

ـ  اإلنسانحركة  ال تدل على سياقات متعددة فيوقد ورد الفعل   uθèδuρچ : لىا، كقوله تع

#$!©%Ï” ƒãö™Å≅ã #$9hÌƒt≈xy 0ç³ôM# 4(چ(چ : ، وقولهρu&r‘ö™y=ùΖu$ #$9¡¡ϑy$!™u ãt=nöκÍΝ ΒiÏ‰ô‘u#‘Y#چ)والمقصود )5 ،

سـال متعلقـاً   أرسل الرياح في اآلية األولى والمطر في اآلية الثانية، ولم يكن اإلر لىاأن اهللا تع

ـ  ،اإلنسانب  إذ ،)6(چ#r9sΟó ?st &rΡ¯$! &r‘ö™y=ùΖu$ #$9±¤Šu≈ÜÏ⎫⎦t ãt?n’ #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t ?sσà—–δèΝö &r—x&چ لىاوفي قوله تع

: لىانسان، وكذلك ارتبط هذا الفعل بالروح كما في قوله تعرسال كان للشياطين، ال لإلنجد أن اإل

، ومن دالالته )1(چ$ùs$$Bªƒs‹xNô ΒÏ⎯ ŠßρΡÏγÎΝö oÉgp$/\$ ùs'r‘ö™y=ùΨo$! )Î9sŠøγy$ ‘âρmyΨo$ ùsFtϑyV¨≅Ÿ 9sγy$ 0o³|Z# ™yθÈƒwچ

                                                 
 .لسان العربابن منظور  )1(
 ).70(اآلية : المائدة)2(
 ).48(اآلية : األنعام)3(
 ).57(آلية ا: األعراف)4(
 ).6(اآلية : األنعام)5(
  ). 83(اآلية : مريم)6(
  ). 17(اآلية : مريم)1(
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 9§ãô‰ß 2¿tpϑô‰ÏνÍ⎯ ρu#$9øϑy=n≈×̄Í3sπè ΒÏ⎯ô zÅ‹xGÏμÏ⎯ ρuƒãö™Å≅ã$#چ:ارتباطه بالصواعق لبيان قدرة اهللا، قـال 
t,Ïã≡uθ¢Á9$# Ü=ŠÅÁ ãŠ sù $pκ Í5 ⎯ tΒ â™!$t± o„ öΝ èδuρ šχθä9Ï‰≈pgä† ’Îû «!$# uθèδuρ ß‰ƒÏ‰x© ÉΑ$ ysÎRùQ ، )1(چ#$

ــان  ;ùs'r‘ö™y=ùΖu$ ãt=nöκÍΝã #$9Ü’θùs$βt ρu#$:øgpt#Šy ρu#$9ø)àϑ£≅Ÿ ρu#$9Òx$ŠÏít ρu#$!$¤Πt ™u#ƒt≈Mچ: وبالطوفــــ
;M≈n= ¢Áx •Β (#ρ ç y9 ò6tGó™ $$sù (#θçΡ%x. uρ $ YΒöθs% š⎥⎫ÏΒ Í÷g’Χهذا الفعـل   مع كثيرا و لم يذكر الفاعل ،)2(چ

 ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs)s‰ô &r/ö=nóøGç3ä/ Β¨$! &é‘ö™Å=ùMà /ÎμÏ⎯ÿ )Î9s‹ö3äΟó 4چ: ، حيث يقولىالروف، وهو اهللا تعمع هنأل
ß# Î=÷‚tGó¡ o„ uρ ’În1u‘ $·Β öθs% ö/ä. uö xî Ÿωuρ … çμ tΡρ • ÛØs? $º↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ’În1u‘ 4’n?tã Èe≅ä. >™ ó©x« Ôá‹Ï ym 3(چ( .  

  )4( .الطََرد بالتحريكاإلبعاد، وكذلك : الطّْرد): طرد( -3

وفي مقاييس اللغة، الطاء والراء والـدال أصـل يـدل علـى      )5(طَرده، فذهب،: نقول

  )6(.اإلبعاد

لألسفل، قـال   أولألعلى  إّماتكون الحركة فيه تقدمّيةً، ) طرد(وَوفقاً للحركة، فإن الفعل 

المطرود تكـون   اإلنسان، و)7(چ ρuωŸ ?sÜôãŠÏ #$!©%Ï⎪⎦t ƒt‰ôããθβt ‘u/−γßΟ /Î$$9øót‰yρ4οÍ ρu#$9øèýÅ©cÄچ : لىاتع

  .بإرادته، بل إن أحداً أمره بذلك حركته رغماً عنه؛ ألنه لم يفعل تلك الحركة

 اإلنسانالسابقة، حيث تبقى ظروف فعال في هذا الفعل عن األ اإلنسانال تختلف سرعة و

  .من يقرر مدى سرعته أو بطئه

                                                 
  ). 13(اآلية : الرعد)1(
  ). 133(اآلية : األعراف)2(
 ). 57(اآلية : هود)3(
 ).طرد(، جذر لسان العرب: ابن منظور )4(
 ).طرد(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )5(
 ).طرد(ذر ، جمقاييس اللغة: ابن فارس )6(
 ).52(اآلية : األنعام)7(
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وقد ارتـبط فـي اآليـات كلهـا بالحركـة      لكريم، لم يرد هذا الفعل كثيراً في القرآن ا

، أي )1(چ ρuƒt≈)sθöΘÏ Βt⎯ ƒtΖÁÝãΤÎ’ ΒÏ⎯z #$!« )Îβ Ûs{ŠE–κåΝö 4 &rùsξŸ ?s‹x2ãρβtچ : لىاتع اإلنسانية،قال

  .  )2( إن طردت المؤمنين الصادقين

فالصـاد   )3(ردُّ الشيء عن وجهه، صرفه، يصرفه، صرفا، فانصرف،: الْصرف ):صرف( -4

  )4(.التوبة في القرآن الكريم: لراء والفاء أصل يدل على رجع الشيء ومنه الصرف بمعنىوا

الّسابقة في هذه المجموعة، فالصـرف يكـون   فعال وَوفقاً للحركة فإّن هذا الفعل يشبه األ

أسفل، و بشكل تقـدمّي، حيـث ال ُبـدَّ أن يكـون      إلىأعلى أو  إلىاألمام غالباً، وقد يكون  إلى

Οچ : لىامام أنظار من صرفه، قال تعالمصروف أ s9r& ts? ’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# tβθä9Ï‰≈pgä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u™ «!$# 4’̄Τ r& 

„çÇóuùèθβt 5(چ(.  

المصروف إنّما تكون رغماً عنه، ليست بإرادته؛ ألنه لم يكـن ينـوي    اإلنسانوحركة 

أو تحاشيا ثما،إطأ، أو ذا ارتكب خإال إنسان من مكان أومجلس إوال يصرف  ،القيام بتلك الحركة

  .حال الكفار الذين لم يؤامنوا باهللا يه هوهذ لخطر

الصـارف مـن الشـخص     أراد فـإذا ن السرعة في هذا الفعل غير محـددة،  إوكذلك ف

  . أسرع، والعكس صحيح اإلسراعالمصروف 

ـ  اإلنسانحركة لقد ورد هذا الفعل كثيراً في القرآن الكريم غير مرتبط ب  ارتبط بأشـياء ف

بالصرف هنا صـرف   ، فالمقصود)6(چρu)ÎŒs# ÀÝÎùsMô &r/öÁ|≈ãδèΝöچ : لىاأخرى، كقوله تع دةمجر

ـ  )7(چ ρu)ÎŒø À|uùøΨo$! )Î9s‹ø7y Ρtx\# ΒiÏ⎯z #$9øfÉ⎯dÇچ : وفي قوله البصر وذهابه  الا ، نجد المصـروف جنّ

                                                 
 ).30(اآلية : هود)1(
 .302/ 15، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري )2(
 ).صرف(لسان العرب، جذر : ابن منظور )3(
 ).صرف(مقاييس اللغة، جذر : ابن فارس )4(
 ).69(اآلية : غافر)5(
 ).47(اآلية : األعراف)6(
 ).29(اآلية : األحقاف)7(
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è% óΟ≅چ:يـات اهللا، قـال  آمرتبطـا ب  الفعل بشرا، وورد çF ÷ƒu™u‘ r& ÷β Î) x‹ s{ r& ª!$# öΝ ä3 yèøÿxœ öΝ ä. t≈|Áö/r&uρ 

ρuzy⎢sΛt ãt?n’4 %è=èθ/Î3äΝ Β⎯̈ô )Î9s≈μî îxöç #$!« ƒt'ù?Ï‹3äΝ /ÎμÏ 3 #$ΡàÝö 2Ÿ‹ø#y ΡçÇ|hÎ∃ß #$ψFƒt≈MÏ OèΟ¢ δèΝö 
tβθèùÏ‰óÁtƒ1(چ(  چ: يات أخرى بالسوء والضرر، قـال آوارتبط فيô‰s) s9uρ ôM£ϑ yδ ⎯Ïμ Î/ ( §Ν yδuρ $ pκ Í5 

9sθöωI &rβ ‘§™u# /çöδy≈⎯z ‘u/nÎμÏ⎯ 4 2Ÿ‹x≡9Ï7y 9ÏΖuÇóÎ∃t ãtΖ÷μç #$9¡θþ™u ρu#$9øxsó±t$!™u 4 )ÎΡ¯μç… ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏΡt$ 
⎥⎫ ÅÁn= ø⇐ßϑ ø9$#چ :ية ثانية ارتبط بالكيـد، قـال  آوفي  ،)2(چtΑ$s% Éb>u‘ ß⎯ ôfÅb¡9$# =ymr& ¥’n< Î) $ £ϑ ÏΒ 

ƒt‰ôããθΡt_Í©û )Î9s‹øμÏ ( ρu)Îω ?sÇóÎ∃ô ãt_hÍ© .x‹ø‰yδè⎯£ &r¹ô=Ü )Î9söκÍ⎯£ ρu&r.ä⎯ ΒiÏ⎯z #$:øgp≈γÎ=Î⎫⎦t وفي قولـه  )3(چ ،

óΟچ :لىاتعـــ s9r& ts? ¨β r& ©!$# ©Åe÷“ ãƒ $ \/$ ptx §Ν èO ß# Ïj9xσ ãƒ … çμ uΖ ÷ t/ §Ν èO … ã& é# yèøg s† $YΒ%x. â‘ “ utIsù šX ôŠtθø9$# 

ßl ãøƒ s† ô⎯ÏΒ ⎯ Ï&Î#≈n= Åz ãΑÍi”t∴ ãƒuρ z⎯ÏΒ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ⎯ ÏΒ 5Α$ t7 Å_ $pκ Ïù .⎯ ÏΒ 7Štt/ Ü=Š ÅÁãŠ sù ⎯ Ïμ Î/ ⎯tΒ â™!$ t± o„ 

ρuƒtÇóÎùèμç… ãt⎯ Β¨⎯ „o±t$!™â ( ƒt3s%Šß ™yΖu$ /tö%ÏμÏ⎯ ƒt‹õδy=Ü /Î$${F/öÁ|≈Ì چ)ارتــبط الفعــل بــالمطر )4 ،

ـ      ناوالبرد، وأحيا : لىاجاء فعل أمر يفيد معنى الدعاء وحينها ارتـبط بعـذاب جهـنم، قـال تع

  .)5(چً $·ρu#$!©%Ï⎪⎥š ƒt)àθ9äθβt ‘u/−Ζu$ #$ÀñÎ∃ô ãtΨ¨$ ãt‹x#>z _yγy⎝©Λt ( )Îχ ãt‹x#/tγy$ .x%βt îxt#Βچ

  )6(.نقيض الدخول، خرج، يخُرج، خروجاً، فهو خارج: الخروج ):خرج(-5

مكان آخر بقصد، وقد يكون الخروج داخل المكان نفسـه،   إلىمن مكانٍ اإلنسان  يخرج

  . وفي أي اتجاه ، وقد يكون داخل المكان نفسه،يمينا ويسارا أعلى إلىأسفل أو  إلىوقد يكون 

أو عدمها، فهناك داللتان لهذا الفعل، األولى هي أن يكـون   اإلنسانأما من حيث إرادة  

ـ  فمجرداً من الهمزة،   ρuΒÏ⎯ô my‹ø]ß zyt_ôM| ùsθuΑeÉ ρu_ôγy7yچ : الىتكون الحركة إرادية، قـال تع
                                                 

  ). 46(اآلية : نعاماأل)1(
  24اآلية الكريمة : يوسفسورة  )2(
  ). 33(اآلية : المصدر نفسه )3(
 ). 43(اآلية : النور)4(
 ). 65(اآلية : الفرقان)5(
 ).خرج(، جذر لسان العرب: ابن منظور )6(
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tôÜ x© Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#tysø9$# اإلنسـان  ، وهنا يكون )أفعل(الثانية فأن يكون مزيداً بهمزة  ، أما)1(چ

: ، وقولـه )2(چ ùs'r—y9©γßϑy$ #$9±¤‹øÜs≈⎯ß ãt]÷κp$ ùs'rz÷t_yγßϑy$ ΒÏϑ£$ .x%Ρt$ ùÏŠμÏ: مكرهاً كما فـي قولـه   

  .)3(چ’ûÎ’ ™y6Î‹?Í )#ùs$$!©%Ï⎪⎦t δy$_yãρ#( ρu&éz÷Ì_ãθ#( ΒÏ⎯ ŠÏƒt≈ÌδÏΝö ρu&éρŒèρچ

قد تكون سريعةً أو بطيئةً، حسب الموقـف   فيهمحدداً بسرعة، فالحركة  والخروج ليس 

  .أو الّسياق

بسـياقات   ارتبطة، وأحياناً اإلنسانحركة اللقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم داالً على 

ـ  غيرها  الفعـل لـم يـرتبط بحركـة    ف ،)4(چ’ρu)ÎŒø BéƒøÌlß #$9øϑyθöAt’4 /Î*ÎŒøΤÎچ : الىفمثالً في قوله تع

 ρu&rΡ“tΑt ΒÏ⎯z #$9¡¡ϑy$!™Ï Βt$!™[ ùs'rz÷tly /ÎμÏ⎯ ΒÏ⎯zچ : خراج المــوتى ، وفــي قولــهإ،بل بــاإلنســان
ÏN≡tyϑ ¨V9$#ارتبط أحيانا بما تنبته األرض من مزروعات، قد بالثمرات، و مرتبطانجد الفعل  إذ،)5(چ

 $®ρu)ÎŒø %è=ùFçΟó ƒt≈ϑßθ›y©4 9s⎯ ΡÁ̄ó9Éu ãt?n’4 Ûsèy$Θ5 ρu≡nÏ‰7 ùs$$Š÷íä 9sΨo$ ‘u/−š †äƒøÌló 9sΖu$ ΕÊÿچ :الىقال تع
àM Î6.⊥è? ÞÚö‘ F{$# .⎯ ÏΒ $ yγ Î=ø) t/ $ yγ Í←!$̈VÏ% uρ $ yγ ÏΒθèùuρ $ pκ Åy‰tãuρ $ yγ Î=|Át/uρ ( tΑ$ s% šχθä9Ï‰ö7 tGó¡ n@r& ”Ï% ©!$# 

uθèδ 4†oΤ ÷Šr& ”Ï% ©! $$ Î/ uθèδ îöyz 4 (#θäÜ Î7 ÷δ$# #\ óÁÏΒ ¨β Î* sù Ν à6s9 $̈Β óΟ çF ø9r'y™ 3 ôMt/ÎàÑuρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ 

ä' ©! Éj‹9$# èπ uΖ x6ó¡ yϑ ø9$#uρ ρ â™!$ t/uρ 5=ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «!$# 3 y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θçΡ%x. šχρ ã à õ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# 

šχθè=çGø) tƒuρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# ÎötóÎ/ Èd,y⇔ø9$# 3 y7 Ï9≡sŒ $oÿÏ3 (#θ|Átã (#θçΡ$Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF ÷ètƒقد اقتـرن ، و)6( چ 

 ª ρu<Í’ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθ#( ƒã‚÷Ì_ãγßΟ ΒiÏ⎯z #$9à—=èϑy≈MÏ!$#چ: ، قـال )الدين(والنور ) الكفر(بالظلمات 
’n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ( š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ (#ÿρ ãx x. ãΝ èδäτ !$ uŠ Ï9÷ρ r& ßNθäó≈©Ü9$# Ν ßγ tΡθã_Ì ÷‚ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’n< Î) ÏM≈yϑ è= —à9$# 3 

                                                 
 ).149(اآلية : البقرة)1(
 ).36(اآلية : البقرة)2(
 ).195(اآلية : آل عمران)3(
 ).110(ة اآلي: المائدة)4(
 ).22(اآلية : البقرة)5(
  ). 61(اآلية : البقرة)6(
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&éρ'9s≈×̄Íš &r¹ôsy≈=Ü #$9Ψ$̈‘Í ( δèΝö ùÏκp$ zy≈#Î$àρχšچ )ــه )1 ــي قول  ùs'rz÷tly 9sγßΝö ãÏfôξWچ: ، وف
#Y‰|¡ y_ … ã& ©! Ö‘#uθäz (#θä9$ s) sù !#x‹≈yδ öΝ à6ßγ≈s9Î) çμ≈s9Î) uρ 4©y›θãΒ z©Å¤oΨsùكان المخـرج عجـال ال   )2(چ ،

ρچ: كاليد، مثل اإلنسانبجزء من الفعل نسانا، وقد يرتبط هذا إ r& ;M≈yϑ è=Ýà x. ’Îû 9øt r2 %c©Åd√—9 çμ9t± øótƒ 

ΒtθölÓ ΒiÏ⎯ ùsθö%ÏμÏ⎯ ΒtθölÓ ΒiÏ⎯ ùsθö%ÏμÏ⎯ xtp$>Ò 4 ßà=èϑy≈M7 /tè÷ÕÝκp$ ùsθö−s /tè÷ÙC )ÎŒs#! &rz÷tly ƒt‰yνç… 9sΟó 
ô‰ s3tƒ $ yγ1ttƒ 3 ⎯ tΒuρ óΟ ©9 È≅yèøg s† ª!$# … çμ s9 #Y‘θçΡ $ yϑ sù … çμ s9 ⎯ÏΒ A‘θœΡـ  ، وقد يكون المخرج)3(چ ال ماء، ق

  . )4(چ$rz÷tly ΒÏ]÷κp$ Βt$!™uδy$ ρuΒtöãt8γy&چ: الىتع

 )6(حيث إن السين واليـاء  )5( .الذّهاب، سار، يسير، سيراً، ومسيراً، وتسياراً: الّسْير ):سار( -6

  )7(.والراء أصٌل يدل على المضي والجريان

أي اتجاٍه يريـده،  األمام في  إلىيسير  اإلنسانفي هذا الفعل، فإّن  اإلنسانوَوفقاً لحركة 

نفسه، ألنـه يقصـد    اإلنسانبإرادة ويتّم السير سواء أكان لألعلى أو لألسفل، أو بشكل مستقيم، 

  .مكاناً معيناً يسير إليه

القرآن الكريم والحركة فيه ليسـت بـإرادة   بعض اآليات في هذا الفعل ورد في  بيد أّن

، بمعنـى  )8(چ δèθu #$!©%Ï“ „ç¡|iÉç.ä/ö ûÎ’ #$9ø9yhÎ ρu#$9ø7tsóÌچ : الىبسبب تضعيف العين، قال تع ،اإلنسان

 è≅ö ™Åçρ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ%چ : و في قولـه  )1("على الظهر، وفي البحر في الفلك،يسيركم في البر "

                                                 
  ). 257(اآلية : البقرة)1(
  ). 88(اآلية : طه)2(
 ). 40(اآلية : النور)3(
 ) 31(اآلية : النازعات)4(
 ).سير(، جذر لسان العرب: ابن منظور )5(
 .ألن أصل األلف هنا ياء، حصل فيها إعالل بالقلب )6(
 ).سير(، جذر س اللغةمقايي: ابن فارس )7(
 ).22(اآلية : يونس)8(
 .50/ 15، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري )1(



 41

¢Ο èO (#ρ ãÝàΡ $# y# ø‹Ÿ2 šχ%x. èπ t6É)≈tã t⎦⎫Î/Éj‹ s3 ßϑ ø9$# نجد أن السير يـتم بـإرادٍة مـن    بحيث ، )1(چ

  .ي جعل الحركة إكراهية في اآلية األولى تضعيف حرف الياء، و الذاإلنسان

أو يبطئ وذلك حسـب   اإلنسانرع سإن الحركة في هذا الفعل غير محددة السرعة، فقد ي

  . ظروفه وأحواله

öθs9uρ ¨βچ: الىقوله تع لمعان مجردة كما فيفي القرآن الكريم  وقد ورد هذا الفعل r& $ ZΡ#u™ öè% 

™ßiÉuNô /ÎμÏ #$9øfÉ6t$Αã &rρ÷ %èÜeÏèyMô /ÎμÏ #${F‘öÚÞ مرتبطاً بالجبال، وكـذلك  ) سار(، نجد أن الفعل )2(چ

  .)3(چ ρuƒtθöΠt Σè¡|iÉç #$:øgÅ6t$Αt ρu?st“ #${F‘öÚu /t$‘Í—yοZچ: في قوله

والمشـي معـروف،    )4(،اإلنسانالميم والشين مع حرف العلة يدالن على حركة  ):مشى(  -7

  )5(.مشى، يمشي، مشيا

غراض، ثـم  األمام، لقصد مكان معين أو لغرض من األ إلىالمشي يكون بشكل تقدمّي و

  .جبل إلىواٍد، أو  إلىقد يكون ألسفل أو ألعلى، كمن يمشي  إنه

لصـفات  ، وقد ورد هذا الفعل في القـرآن الكـريم    اإلنسان التامةوالمشي يكون بإرادة 

، أي أقبل على الناس متواضـعاً فـي   )6(چ $·ρuωŸ ?sϑô·Ä ûÎ’ #${F‘öÚÇ Βttmچ : الىقال تع متعددة،

أن فـي اآليـة    إذ نالحظ، )1(چ &™!$În÷‰y1γßϑy$ ?sϑốÅ© ãt?n’ #$™óFÏsóŠu( mgm$!™u?øμçچ : وقوله )7(مشيتك،

ـ إذلك ف بل على العكس من و إجبار ليس فيه إكراه المشي دي ان الحركة تتم بشكل انسيابي اعتي

                                                 
 ).11(اآلية : األنعام)1(
 ).31(اآلية : الرعد)2(
 ).47(اآلية : الكهف)3(
 ).مشي(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
 ).مشي(، جذر لسان العرب: ابن منظور )5(
 ).37(اآلية : اإلسراء)6(
 .70/ 14، تفسير القرطبي: القرطبي )7(
 ).25(اآلية : القصص)1(
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البطء، ولكّن هـذا ال يمنـع أن    إلىالباً ما تكون وسطاً قريبةً ،وكذلك فإن الحركة في المشي غ

ألن هذا الفعـل يـدل   و ين بمشيتهم السريعة،، إلّن هناك أشخاصاً مشهورمسرعا اإلنسانيمشي 

  ). خرج، وسار(نّه قريب في معناه من الفعلين إعلى الخروج،  ف

ـ في قوله  كما النور: هذا الفعل بها التي ارتبط السياقاتومن  tΒ⎯چ: الىتع uρ r& tβ%x. $ \GøŠtΒ 

ùs'rmôŠu÷Ψo≈μç ρu_yèy=ùΨo$ 9sμç… Ρçθ‘Y# ƒtϑốÅ© /ÎμÏ⎯ ûÎ† #$9Ψ¨$¨Ä .xϑy⎯ ΒẄs#é&ã… ûÎ’ #$9à—=èϑy≈MÏ 9sŠø§} 2¿ƒs$‘Íl8 

$ pκ ÷]ÏiΒ 4 šÏ9≡x‹ x. z⎯Îiƒã— t⎦⎪ÌÏ≈s3 ù= Ï9 $ tΒ (#θçΡ%x. šχθè= yϑ ÷ètƒومنه ارتباط المشي بالدواب، قـال )1(چ ، :

 ρu#$!ª {y=n,t .ä≅ ̈Šy#!/−π7 ΒiÏ⎯ Β$̈!™& ( ùsϑÏ]÷κåΝ Β⎯̈ ƒtϑốÅ© ãt?n’4 /tÜôΖÏμÏ⎯ ρuΒÏ]÷κåΝ Β⎯̈ ƒtϑốÅ© ãt?n’4چ
È⎦÷, s# ô_Í‘ Ν åκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β ©Å ốϑ tƒ #’n?tã 8ìt/ö‘ r& 4 ß,è= øƒs† ª!$# $tΒ â™!$ t± o„ 4 ¨β Î) ©!$# 4’n?tã Èe≅à2 &™ó©x« 

ÖƒÏ‰s%خـرى  أيـة  آذا كانت على البطن، وفي إ ال سيماعا ما، ، حيث تبدو الحركة بطيئة نو)2(چ

ـ   ‘è% öθ©9 šχ%x. ’Îû ÇÚö≅چ: الىارتبطت داللة الفعل بالمالئكة، والشاهد على ذلك قولـه تع F{$# 

Βt=n≈×̄Í6xπ× ƒtϑô±àθχš ΒãÜôϑy≥ÍΨiÏ⎫⎦t 9s∴t”9̈øΖu$ æt=nŠøγÎΟ ΒiÏ∅š #$9¡¡ϑy$!™Ï Βt=n6Z$ ‘§™ßθωZ3(چ( .  

والميم والضاد مع أحرف  )4(خال وذهب،: يمضي، ُمضّياً و مضاءمضى الشيء،  ):مضـى ( -8

  )5(.العلة أصل يدل على المضاء والمرور

نقول مضى فالن، فإن ذلك يعني أنه قد تحرك، وهذه الحركة تكون حيـث يريـد    حين

أعلى، ثم إنها تكون بشكل تقدميي، ألن المضاء فيه عزم  إلىأسفل أو  إلىاألمام أو  إلى اإلنسان

نالحظ أن الُمضّي يكون في أي اتّجاه إذ ،  )1(چ my‹ø]ß ?èσ÷Βtãρβt )#ρu#$ΒøÒàθچ : الىرادة، قال تعوإ

                                                 
 ). 122(اآلية : األنعام)1(
  ). 45(اآلية : النور)2(
 ). 95(اآلية : اإلسراء)3(
 ).مضي(، جذر لسان العرب: ابن منظور )4(
 ).مضي(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )5(
 ).65(اآلية : الحجر)1(
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مكان يريده أو موضع يقصده، من أجـل تحقيـق    إلىغالباً يمضي  اإلنسانأو مكان، وبذلك فإّن 

  .هدٍف معين

نشاط، ومـن  فاألولى أن يكون المضاء سريعاً؛ لما فيه من همة و: أما من حيث الّسرعة

هذا ال يمنـع أن تكـون الحركـة فيـه      لكن  أجل سرعة تحقيق الهدف المنشود من هذا الفعل و

  . ، أو وسطا بطيئة

، كما فـي قولـه    لدالالت ال ترتبط بالحركة اإلنسانيةورد هذا الفعل في القرآن الكريم 

بإنسان، ولكنه ارتـبط   )مضى(، فلم يرتبط الفعل )1(چùs)s‰ô ΒtÒŸMô ™ßΨ¨Mà #${Fρ9̈Ï⎫⎥šچ : الىتع

جدير بالـذكر أن  ، و)2(چ ρuΒtÓ|©4 ΒtVs≅ã #${Fρ9̈Ï⎫⎥šچ: قوله في بسنة األولين الذين هلكوا، وكذلك

  . ن الكريم ولذا كانت دالالته محدودة ومعروفةآهذا الفعل قليل الورود في القر

  )3(.ب، وذهوبالسير والمرور، ذهب، يذهب، ذهاباً، وذهوباً، فهو ذاه: الذّهاب ):ذهب( -9

 إلـى أعلى أو  إلىيكون تقدمياً، وفي جميع االتجاهات، ) ذهب(وَوفقاً للحركة، فإن الفعل 

المكان قاصداً تحقيق هدٍف معـين،   إلىيذهب  اإلنسانمكان، ويكون بقصد ألن  إلى أيأسفل أو 

القرآن الكـريم،  ، أو رغماً عنه، وقد ورد لهاتين الداللتين في اإلنسانوقد يكون هذا الفعل بإرادة 

، حيث إن )4(چs$9äθ#( ƒt≈'̄r/t$Ρt$! )ÎΡ$̄ Œsδy7öΨo$ Σn¡óKo7Î,ß%چ: الى، قوله تعاإلنسانومن أمثلته داالً على إرادة 

βچ: فـي حـين فـي قولـه     إجبار مـن أي نـوع  ، وليس فيه اإلنسانبإرادة  الذهاب تّم Î) ù't± o„ 

ƒã‹õδÏ7ö6àΝö &r‰šκp$ #$9Ζ¨$¨â ن الحركة وقعت عليهم، اآلية رغماً عن الناس، أل في ،  فالفعل تّم)5(چ

ذا الفاعل ذا قوة وسـلطة،  إال إجبارية إأن الحركة في هذا الفعل ال تكون ويبدو ولم يقوموا بها، 

  . ن الكريمآفي القر تعالىوغالبا ما كان اهللا 

                                                 
 .)38( اآلية: األنفال)1(
 ).8(اآلية : الزخرف)2(
 ).ذهب(، جذر لسان العرب: ابن منظور )3(
 ).17( ية اآل: يوسف)4(
 ).133(اآلية : النساء)5(
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ذهبنا ( :الىوالذهاب ليس محدداً بسرعة، فهو إّما أن يكون سريعاً أو بطيئاً، ففي قوله تع

 %tΑ$sچ : ولكن فـي قولـه   ، )نستبق(الرتباطه بالفعل  عةيالفعل سر الحركة في نجد أن) نستبق

#$Œøδy=ó ùsϑy⎯ ?s7Îèy7y ΒÏΨ÷γßΟó ùs*Îχ  _yγyΨ¨Οz _y“t#!τä.ä/ö نجــد أن الحركــة ليســت محــددة )1(چ ،

  . بّسرعة

ست دالةً على حركة لي مجردةدالالت فورد لهذا الفعل في القرآن الكريم تعددت سياقات  

ثـم   ارتبط الذهاب بالنور،إذ ، )2(چ Œsδy=| #$!ª /ÎΖãθ‘ÍδÏΝöچ: الى، ومن أمثلة ذلك، قوله تعاإلنسان

وفي  أزاله، : أي) ذهب اهللا بنورهم ( فقوله تعالى )  ذهب به(و) ذهب (إن هناك فرقا بين قولنا 

وفـي   أي أزاله ، ،)3(چ s%sδy=| /Î¡|ϑôèÏγÎΝö ρu&r/öÁ|≈ÌδÏΝö!چ: الىقال  تع ية أخرى ارتبط بالسمع،آ

قـد ارتـبط   وورد الفعل مرتبطا برجز الشيطان،  )4(چρuƒã‹õδÏ=| ãtΖ3ä/ö ‘Í_ô“t #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç چ: قوله

 ρuƒã‹õδÏ=ó îx‹øáx %è=èθ/ÎγÎΟó 3 ρuƒtFçθ>Ü #$!ª ãt?n’4 Βt⎯ „o±t$!™â 3چ :الفعل بالغيظ والحقد، كما فـي قولـه  
ª!$#uρ îΛ⎧ Î=tæ íΟŠÅ3 ym چ: ، حيث يقـول الىحيانا بالجزاء ولم يكن الفاعل اهللا تعأ واقترن، )5( چÉΟ Ï% r&uρ 

#$9Á¢=nθ4οn Ûstûn’Ç #$9]¨κp$‘Í ρu—ã9sZ$ ΒiÏ⎯z #$9©Šø≅È 4 )Îβ¨ #$:øtp¡|Ζu≈MÏ ƒã‹õδÏ⎤÷⎦t #$9¡¡ŠhÍ↔t$NÏ 4 Œs≡9Ï7y ŒÏ.øt“3 
š⎥⎪ ÌÏ.≡©%# Ï9 چ: الىا في قوله تع، وكان الفعل مرتبطا بالحزن والهم، كم)6( چ(#θä9$s% uρ ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! 

#$!©%Ï“ü &rŒøδy=| ãtΨ$̈ #$:øtp“tβt ( )Îχ ‘u/−Ζu$ 9sótàθ‘Ö ©x3äθ‘îيات التي في معظم اآل لفاعلا ويبقى، )1( چ

  . الىورد فيها الفعل معروف، وهو اهللا تع

                                                 
 ).63(اآلية : اإلسراء)1(
 ).17(اآلية : البقرة)2(
 ).20(اآلية : المصدر نفسه )3(
 ).11(اآلية : األنفال)4(
 ). 15(اآلية : التوبة)5(
  ). 114(اآلية : هود)6(
 ). 34(اآلية : فاطر)1(
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السـير فيـه    جزتُ الطريق، وجاز الموضع، جوزاً، وجؤوزاً، وجوازاً بمعنـى  ):جاوز( -10

  .)2(والجيم والواو والزاي أصالن إما قطع الشيء أو وسطه )1(وقطعه،

المكان بشكل تقدمي، وال يمكـن أن   اإلنسانواجتياز الموضع يكون لهدف، وإنما يجتاز 

ولكن المهم  وهي حركة أفقية مستقيمة في الغالباألمام، وبجميع االتجاهات  إلىتكون حركته إالّ 

وقد تكون  يكون في عمق المكان ووسطه الذي هو جوزه ومنه جاء اللفظالفعل  في هذاأن السير 

، نجد )3(چ ρu_y≈θu—øΡt$ /Î7t_Í©û )Î óuℜ™Ïƒ≅Ÿ #$9ø7tsótچ: اإلنسان أو رغماً عنه، ففي قوله المجاوزة بإرادة 

ـ  بتوجيه لإلنسانأن الحركة تمت   ùs=nϑ£$ ỳ%ρu—y# %s$Αtچ: الىوليست بإرادته، في حين في قوله تع
çμ9tF x Ï9 $oΨÏ?# u™ $ tΡ u™!#y‰ xîال رغماً عنه اإلنساننجد الحركة قد تمت بإرادة  )4(چ.  

قد تكون غيـر ُمحـددة،   والحركة أن تكون سريعةً، فالغالب في : أما من حيث السرعة

  . بحسب الظروف 

، )5(چρuΡtGtfy$ρu—ã ãt⎯ ™yŠhÍ↔t$EÌκÍΝöچ: الىفي قوله تع ىآخر ةمعنوي لداللةوقد ورد هذا الفعل 

بمعنى أن اهللا يسامحهم ويغفر لهم سيئاتهم، والتجاوز هنا ليس ماديا كما أنه لم يرد كثيـرا فـي   

  .فعال ن الكريم ولذا لم تتعدد دالالته كبقية األآالقر

ومنـه سـلك    )1(السُّلوك مصدر الفعل سلك، وسلك المكان، يسلكه سلكاً، وسـلوكاً  ):سلك( -11

  )2(.خاله فيهالشيء في الشيء أي إد

قـاً  يعندما يريد أن يسـلك طر  فاإلنسانتكون لألمام، تقدمّيةً، ) سلك(والحركة في الفعل 

  .فإنّما لغرض من األغراض

                                                 
 ).جوز(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).جوز(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
 ).138(اآلية : األعراف)3(
 ).62(اآلية : الكهف)4(
 ).16( اآلية: األحقاف)5(
 ).سلك(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).سلك(المصدر نفسه، جذر  )2(
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هـو  ) أسلُك(، فمعنى الفعل )1(چ ùs$$™ó=èò ùÏκp$ ΒÏ⎯ 2à≅e9 —yρ÷ỳ⎫÷⎦È #$OøΖu⎫÷⎦Èچ: الىقال تع

حتـى ينجـز    –ولو قليلة –ن القيام بحركة وهو حين يدخل تلك األزواج فال بد له م )2(،)أدخل(

ـ  ⎯چ: الىعمله، واألصل في هذا الفعل أن تكون الحركةُ إراديةً لإلنسان، قال تع tΒuρ óÚÌ÷èãƒ ⎯ tã 

ŒÏ.øÌ ‘u/nÎμÏ⎯ „o¡ó=è3õμç ãt‹x#/\$ ¹|èy‰Y#ذلك اإلنسان ، ولم يكن بإرادة ) سلك(نجد أن الفعل حيث ، )3(چ

يـة هـو   فـي اآل  اإلنسانالسبب في أن الحركة تمت رغما عن ، والسياق الذي ورد فيه بسبب 

  .  مواسيسلكهم اهللا النار جزاء بما قّد نارتباطه بالكافرين الذي

ـ ل مسنداورد هذا الفعل في القرآن الكريم  Νچ : لىاغير اإلنسان، كقوله تع èO ’Í? ä. ⎯ÏΒ Èe≅ä. 

#$9W¨ϑyt≡NÏ ùs$$™ó=è5Å’ ™ß7ç≅Ÿ ‘u/nÎ7Å چ : ا النحلة، وفي قولـه ، والمقصود هن)4(چ.x‹x≡9Ï7y ™y=n3õΨo≈μç ûÎ’ 
%è=èθ>É #$9øϑßfôÌΒÏ⎫⎥š چ: وقولـه  )6(الشرك والكفـر،  في اآلية، والمقصود )5(چ#$™ó=è7ô ƒt‰y8x ûÎ’ 

y7Î6øŠ y_وهو اليد،  اإلنسان لجزء من جسم إالوالحركة هنا لم تكن  ، أي أدخل يدك في جيبك)7(چ

“چ: الىكما في قوله تع) حركأو  سهل(وقد جاء الفعل بمعنى  Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{$# #Y‰ ôγ tΒ 

ρu™y=n7y 9s3äΝö ùÏκp$ ™ß7çξW ρu&rΡ“tΑt ΒÏ⎯z #$9¡¡ϑy$!™Ï Βt$!™[ ùs'rz÷t_ôΨo$ /ÎμÏ⎯ÿ &r—øρu≡`[% ΒiÏ⎯ Ρ¯7t$N; 
4©®Lx©چ:الىوالينابيع والماء، قال تع رسهل لكم سبال، وارتبط بالمط ،أي)1(چöΝ s9r& ts? ¨β r& ©!$# tΑt“Ρ r& 

                                                 
 ).27(اآلية : المؤمنون)1(
 .26/ 19، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري )2(
 ).17(اآلية : الجن)3(
 ).69(اآلية : لحالن)4(
 ).200(اآلية : الشعراء)5(
 .401/ 19، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري )6(
 ).32(اآلية : القصص)7(
  ). 53(اآلية : طه)1(
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ΒÏ⎯z #$9¡¡ϑy$!™Ï Βt$!™[ ùs¡|=n3sμç… ƒtΨo≈6Î‹ìy ûÎ† #${F‘öÚÇ OèΟ¢ †äƒøÌlß /ÎμÏ⎯ —y‘öæY% Χ’ƒøGt=Î$̧ &r9øθu≡Ρçμç… OèΝ§ 
ßkŠ Îγ tƒ çμ1utIsù # vx óÁãΒ ¢Ο èO … ã&é# yèøg s† $ ¸ϑ≈sÜ ãm 4 ¨β Î) ’Îû šÏ9≡sŒ 3“ tø. Ï% s! ’Í< 'ρ T{ É=≈t7 ø9F{$#1(چ( .  

البكرة بين : والغُدوة بالضم )2(الغين والدال والحرف المعتل أصل يدل على الزمان، ):غدا( -12

  )3(.صالة الغداة وطلوع الشمس

،كما أنه  لهدفخرج باكراً، وهذا الخروج يكون  يعني: ومن خالل التعريف نجد أن غدا

وتالفي أشعة إلنجاز العمل، كسب الكثير من الوقت  والهدف من هذا الخروجال يتم اال صباحا، 

في فصل الصيف، وقد جاء في القرآن الكريم بمعنى الخروج المطلق، غيـر المـرتبط    الشمس

ـ  ، )4(چρu)ÎŒø îx‰yρ÷N| ΒÏ⎯ô &rδ÷=Îš ?è7tθhÈ—ä #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t Βt)s≈èÏ‰y 9Ï=ù)ÉFt$ΑÉچ: الىبزمانٍ ُمعين، قال تع

  )5(.أي إذا خرجت في أي وقت، وليس شرطاً أن يكون الخروج صباحاً

تكون الحركةُ في هذا الفعل بشكل تقدمّي، في جميع االتجاهات، حيث إن الغدوة غالباً  و

ـ  إذ إّن ، )6(چ rβÈ #$îø‰ßρ#( ãt?n’4 myöOÏ3ä/ö )Îβ .äΖ⎢äΛ÷ ¹|≈ÌΒÏ⎫⎦t&چ: الىما تكون من أجل العمل، قال تع

، ويبـدو أن  في هذا الفعلونادراً ما يكون هناك إكراٌه  –غالباً  –عمله بإرادته  إلىيغدو  اإلنسان

  . هذا الفعل يحتاج إلى قوة وصرامة لما فيه من مشقة

فإن الغدو غير ُمحدد فقد تكون الحركةُ سريعةً، أو بطيئةً، فمـثالً  : أما من حيث الّسرعة

هذا الفعل لدالالت أخـرى   لم يردو أنّه تأخر عن عمله أسـرع في مشيته،  اإلنسانإذا شـعر 

  . اإلنسان ة كبحرغير تلك التي تختص 

هذه المجموعة، نجد أن هناك تشابهاً في الّداللة فيما بينها، فكلها أفعال ومن خالل دراسة 

ثُـمَّ إّن   –تقريبـاً   –، والسرعة في حركتها غير محددة  آخر إلىتفيد معنى الخروج من مكان 

                                                 
 ). 21(اآلية : الزمر)1(
 ).غدو(، جذر اللغةمقاييس : ابن فارس )2(
 ).غدو(، جذر لسان العرب: ابن منظور )3(
 ).121(اآلية : آل عمران)4(
 .145/ 1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: السعدي )5(
 ).22(اآلية : القلم)6(
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ى يشـاء،  نّأفيذهب  غير مقيدفعال في هذه األ اإلنسانالحركة فيها تكون في االتجاهات جميعها،ف

، ولكـن  راديةإال  اإلنسانمما جعل حركة  الىالمجموعة اهللا تعأفعال وكثيرا ما كان الفاعل في 

  . ذلك ال يمنع أن يكون اإلنسان نفسه هو من قام بالفعل 

هاجر ،فارق،انفضـوا، نفـروا،   (أفعال الحركة االنتقالية الكلية العشوائية  :لسادسةالمجموعة ا

  )ر، أوضعسرح،ضرب،انتش

والهجر يدلُّ على القطـع،   )1(ضدُّ الوصل، هجره، يهجر، هجراً، وهجراناً،: الهْجر ):َهاَجَر( -1

  )2(.والقطيعة

أما عن الحركة في هذا الفعل، فالهجر يكون في جميع االتجاهات شرقاً وغرباً، جنوبـاً  

هو من يريُد الهجرة، في حين حٌر في هذه الحركة وغالباً ما تتم بإرادته؛ ألنه  نساناإلوشماالً، ف

ـ  اإلنسانفإن الحركة تكون رغماً عن ) ُهجِّر(إذا ُضعِّف حرف الجيم   ’ρu#$δ÷fàöΤÎچ: لىا، قـال تع
Βt=Î‹|$4(، والمقصود هنا سيدنا إبراهيم،)3(چ( چ : وقالρu#$¹ô9É÷ ãt?n’4 Βt$ ƒt)àθ9äθβt ρu#$δ÷fàöδèΝö δyfô\# 

WξŠ ÏΗsdمن الرسول أن يهجـر الكفـار    لىاآلية طلب اهللا سبحانه وتع، حيث نالحظ من هذه ا)5(چ

  .هجراً ال جزع فيه وال خوف

سريعةً أو بطيئـةً، وقـد    اإلنسانغير ُمحددة، فقد تكون حركة  في هذا الفعل السرعة و

الحال في الهجرة النبوّية، وكل ذلك يتحدد حسـب ظـروف    هييجتمع البطء مع الّسرعة، كما 

  .المهاجر وأحواله

مغادرة كاملـة أو تامـة     إلىية التي ال تحتاج اإلنساند هذا الفعل للداللة على الحركة ور

ــال  ــق ، )1(چ ρu#$9©≈LÉ© Brƒs$ùèθβt Σè±àθ—yδè∅  ùsèÏàÝθδè∅  ρu#$δ÷fàãρδè⎯£ ûÎ’ #$9øϑyÒŸ$_ÅìÆچ: ىالتع

                                                 
 ).هجر(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).هجر(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
 ).46(ة اآلي: مريم)3(
 .265/ 11تفسير القرطبي، : القرطبي )4(
 ).10(اآلية : المزمل)5(
 ).34(اآلية ة : النساء)1(
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: وفي قولـه  يت نفسه وال يخرج منه، ّل في البظال يكون كلّياً، بل إن الزوج يفي اآلية الهجر ف

وهو ترك األوثان واألصنام، وقـد  مجرد معنى مجازي لجاء الفعل إذ ، )1( چρu#$9”_ô“t ùs$$δ÷fàöچ

ـ   β¨چ: لىاورد أيضا لجزاء المؤمنين الذين خرجوا وهاجروا في سبيل اهللا، قـال تع Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

™u#ΒtΖãθ#( ρu#$9©‹Éƒ⎯z δy$_yãρ#( ρu_y≈γy‰ßρ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« &éρ'9s≈¯×Í7y ƒtö_ãθβt ‘umôϑyM| #$!« 4 ρu#$!ª îxàθ‘Ö 
ÒΟ‹ Ïm§‘ 2(چ(.  

: وفرق بينهما فرقـاً وفرقانـاً   )3(الفَْرق خالف الجمع، فرقه، يفرقُه، فرقاً، وفرقةً، ):فَارق( -2

  )4(.فصَل

من  من حيث الحركة، فالفراق يكون في جميع االتجاهات) هاجر(كالفعل ) فارق(والفعل 

، ولكن إذا ُضعف حرف الراء فـإّن الحركـة   اإلنسانة فيه بإرادٍة تامٍة من تكون الحرك األرض

 ùsŠuGtèy=¯ϑßθβt ΒÏΨ÷γßϑy$ Βt$ ƒãxhÌ%èθχšچ : لىا، قال تع)فّرقهم(، كأن تقول اإلنسانتصبح رغماً عن 
⎯ Ïμ Î/ t⎦÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$# Ïμ Å_÷ρ y— uρ بين  قهناك من فَّر، بل إن اإلنسانلفراق هنا لم يتمَّ بإرادة إذ إّن ا، )5(چ

، نجد )6(چ ùs'rΒø¡Å3äθδè⎯£ /Îϑyè÷ãρ∃> &rρ÷ ùs$‘Í%èθδè⎯£ /Îϑyè÷ãρ∃7چ : في قوله في حينالمرء وزوجه، 

  .اإلنسانبإرادة  تمأن الفراق 

فإن الفراق غير محدد، فقد تكون الحركة فيه بطيئة، أو سـريعة،  : أما من حيث الّسرعة

ثال لو كان الفراق بسبب الطالق لكان سريعا في حـين لـو   حسبما يقتضيه السياق أو الموقف فم

  .وقت وتعب وجهد إلىن السفر يحتاج ن ألانسكان لسفر أو غيره فمن الصعب أن يسرع اإل

                                                 
  ). 5(اآلية : المدثر)1(
  ). 218(اآلية : البقرة)2(
  ).فََرقَ(، جذر لسان العرب: ابن منظور )3(
 ).فرق(، جذر القاموس المحيط: الفيروز آبادي )4(
 ).102(اآلية : البقرة)5(
 ).2(اآلية : لطالقا)6(
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لدالالت أخرى ال تـرتبط بحركـة   في القرآن الكريم  –بكثرة  –) فارق(لقد ورد الفعل 

، أي أنزلناه متفرقـاً  )1(چ ρu%èö™u#ΡZ$ ùst%øΨo≈μç 9ÏGt)øt&rνç… ãt?n’ #$9Ζ$̈¨Äچ : لىا، كما في قوله تعاإلنسان

 ÎŒ ùst%øΖu$ /Î3äΝã #$9ø7tsót(ρuچ: ، وفـي قولـه  )2( ليقوى به قلب الرسول محمد صلى اهللا عليه وسـلم 
öΝ à6≈uΖ øŠ pgΥr'sù !$oΨø% { øîr& uρ tΑ#u™ tβ öθtãóÏù óΟ çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨs?ارتبط الفعل بالبحر، وفـي قولـه  )3(چ ،: 

 γÎΝö�ρu#$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΨãθ#( /Î$$!« ρu‘â™ß#Î&Ï⎯ ρu9sΟó ƒãxhÌ%èθ#( /t⎫÷⎦t &rnt‰7 ΒiÏ]÷κåΝö &éρ'9s≈×̄Í7y ™yθô∃t ƒãσ÷?Ïچ
öΝ èδu‘θã_é& 3 tβ%x. uρ ª!$# #Y‘θà xî $ VϑŠ Ïm§‘ورد الفعل لداللة معنوية بمعنى التفريق أو التمييـز،   )4(چ

 ’Îβ¨ #$!©%Ï⎪⎦t ùs§%èθ#( ŠÏƒ]sκåΝö ρu.x%Ρçθ#( ©Ï‹uèY$ 9©¡óM| ΒÏ]÷κåΝö ûÎ(چ :لىاية أخرى ارتبط بالدين، قال تعآوفي 
>™ó©x« 4 !$ yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδáøΒ r& ’n< Î) «!$# §Ν èO Ν åκ ã♦Îm6t⊥ãƒ $oÿÏ3 (#θçΡ%x. tβθè= yèø tƒ5(چ(.  

 )6(أي كسرته، فّرقتـه، : فضضت الشيء، أفضُّه، فّضا، فهو مفضوض، وفضيض ):انفّض(-3

  )8(الكسر بالتفرقة،: والفّض )7(أي ال يكسر أسنانك،: ض اهللا فاكال يفضف :ومنها

آخر، وقـد ورد   إلىالفض، أو االنفضاض حركةٌ واضحةٌ لإلنسان تنقله من مكان وفي 

ـ    لهذا الفعل   )#ρu)ÎŒs# ‘u&rρ÷#( BÏgp≈tο¸ &rρ÷ ;mλøθ·# #$ΡxÒ‘θþچ : الىهذا المعنى في القـرآن الكـريم، قـال تع
$ pκö s9Î)تكون الحركة في هذا الفعل في جميع االتجاهات، وانفضوا بمعنى تفرقوا وتحركوا، ، و)1(چ

 )#ρu9sθö .äΨM| ùsàˆ$ îx=Î‹áx #$9ø)s=ù=É ω]ΡxÒ‘θچ : الى، فلو نظرنا في قوله تعوليس فيها تقييد لإلنسان

                                                 
 ).106(اآلية : اإلسراء)1(
 .83/ 6، معالم التنزيل: البغوي )2(
  ). 50(اآلية : البقرة)3(
  ). 152(اآلية : النساء)4(
  ). 159(اآلية : األنعام)5(
 ).فضض(، جذر لسان العرب: ابن منظور )6(
 ).فضض(، جذر نفسهالمصدر  )7(
 ).فضض(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )8(
 ).11(اآلية : الجمعة)1(
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ô⎯ÏΒ y7 Ï9öθymفالمخاطب هو سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، وانفضـوا بمعنـى تركـوك   )1(چ ، 

لم يحصل في اآلية، ولكنّه لو حصل لكان رغماً عـن  ) انفضوا(نالحظ أن هذا الفعل  )2(وتفرقوا،

  .اإلنسان

فـإذا   الظروف،سريعاً أو بطيئاً حسب  اإلنسان، فقد يتحرك وال يحدد هذا الفعل بسرعة 

 سمع أحد كالما ال يعجبه وهو في مجلس معين فقد ينفض بسرعة، في حين إذا انفض الناس بعد

اإلسراع في حركته، وإذا انفض لعمل أو تجارة، فقـد يسـرع أو    اإلنسانفليس على  صالة مثال

ة بمعناهـا  طن الكريم لذلك كانت دالالته مرتبآفي القر وقد ورد الفعل بقلةيبطئ، حسب ظروفه، 

  . يةاإلنسانالمادي الذي يدل على الحركة 

وأصله للدابة، فنفرت الّدابة،  )3(ينفرون، نفراً، ونفيراً،التفرَّق، ونفر القوم، : النَّفْر ):انَفَرواَ( -4

  )4(.حزعت وتباعدت: تنفر، نفوراً، ونفاراً

آخـر،   إلـى من شيء وتفّرق فإنّه يبذل جهداً وحركة تنقله من مكان  اإلنسان و إذا نفر

مقيدٍة  وليستتكون في جميع االتجاهات،  اإلنسانوَوفقاً للحركة فإن المميز لهذا الفعل أن حركة 

ـ  أسـفل، قـال   إلـى أعلى أو  إلىتكون فقد بجهة معينة،  pκ$چ : الىتع š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ (#ρ ä‹ è{ 

mÏ‹õ‘u2àΝö ùs$$ΡÏãρ#( Oè6t$NB &rρÍ #$ΡÏãρ#( _yϑÏ‹èY$ چ)كل سريٍة أو فرقـة تكـون   و نهضوا ا، أي )5

  .تحرك على شكل جماعات اإلنساناآلية نجد أن  ففي )6(وحدها،

قـال  ، مـثال  النفير في سـبيل اهللا لتلبية  اإلنسانوالحركة في هذا الفعل قد تكون بإرادة 

، فالمسلم يطيع ربه وينفر للدفاع عن دينه، و قـد تكـون   )1(چ ΡÏãρ# zÅx$ù]$ ρuOÏ)s$ωZ$#چ: الىتع

                                                 
 )159(اآلية : آل عمران)1(
 .148/ 2، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )2(
 ).نفر(، جذر لسان العرب: ابن منظور )3(
 ).نفر(، جذر القاموس المحيط: الفيروز آبادي )4(
 ).71(اآلية : النساء)5(
 .186/ 1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: الّسعدي )6(
 ).41(اآلية : التوبة)1(
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$چ : قولـه تعـالى  يقصدها، كما في  دون أنالحركة رغماً عنه  yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ $ tΒ ö/ä3 s9 

)ÎŒs# %ÏŠ≅Ÿ 9s3ä/â #$ΡÏãρ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« #$O¯$%s=ùFçΟó )Î<n’ #${F‘öÚÇبطء وعـدم  ب يتمنجد أن النفير ف، )1(چ

لعباده الذين يتثـاقلون لنصـرته،    الىإرادة، وقد يأتي الفعل على سبيل التهديد والوعيد من اهللا تع

 Îω ?sΖÏãρ#( ƒãèy‹jÉ/ö6àΝö ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ ρu„o¡óKo7ö‰ÏΑö %sθöΒ·$ îxöu2àΝö ρuωŸ ?sÒà”ρνç(چ: كما في قوله
$\↔ ø‹x© 3 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ à2 &™ó_x« íƒÏ‰s%والنفير مطلوب حتى لوكان في الحر الشديد، قـال  )2(چ ،

ــ yyچ:الىتع Ìsù šχθà ¯= y‚ßϑ ø9$# öΝ ÏδÏ‰yèø) yϑ Î/ y#≈n= Åz ÉΑθß™u‘ «!$# (#þθèδÌx. uρ β r& (#ρ ß‰Îγ≈pg ä† óΟ Ïλ Î;≡uθøΒ r'Î/ 

ρu&rΡà¦ÅκÍΝö ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ρu%s$9äθ#( ωŸ ?sΖÏãρ#( ûÎ’ #$:øtphÌ 3 %è≅ö Ρt$‘â _yγyΖ¨Οz &r©x‰‘ myv# 4 9©θö .x%Ρçθ#( 
tβθßγ s) ø tƒنالحظ وجوب النفير في سبيل اهللا حتى في الظروف الصعبة القاسية، ولـذلك   إذ ،)3(چ

  . فعل كانت في صيغة األمرن أغلب حاالت ورود هذا الإف

قد ينفر بسرعة ليدافع عن عقيدته مثالً، وقد ينفر أي يتفرق بحركـة عاديـة،    اإلنسانو

  .الذي يكون فيه فليست سريعةً، كأن ينفر بعد انتهاء جلسة ما مثالً، وهذا يتحدد حسب الموق

 )5(لخروج بالغـدو والّسرح ا )4(السين والراء والحاء أصل يدل على عدم االنطالق، ):سرح( -5

  )6(.أي تطليقها: ومنه تسريح المرأة

فالّسرُح فيه حركةٌ لإلنسان حين يخرج غداةً، أو صباحاً من أجل عملٍ أو غيره، وتكون 

واٍد أو جبل أو أرضٍ مستوية، وبذا تكـون حركتـه    إلىحركته في جميع االتجاهات، فقد يخرج 

ـ  ، )1(چ ρu9s3äΝ ùÏŠγy$ dsΗu$Αî mÏ⎫⎥š ?èÌ†tçθβt ρunÏ⎫⎦t @n£ôumãθβtچ  :الىلألعلى أو لألسفل، قال تع

                                                 
 ).38(اآلية الكريمة : نفسه )1(
 ). 39(اآلية : التوبة)2(
  ). 81(اآلية : نفسه )3(
 ).سرح(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
 ).سرح(، جذر لسان العرب: ابن منظور )5(
 ).سرح(، جذر القاموس المحيط: الفيروز آبادي )6(
 ).6(اآلية : النحل)1(
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في الغالب ليس فيها إكراٌه أو إجبار، حيث إن  والحركة, )1(حون وتخرجون لعملكم،رأي حين تس

  .إذا سرح لعملٍ أو غيره فإنما من باب االعتياد والحرص على ملكه وعملًه اإلنسان

 إلى اإلنسانالفعل ليست محّددة فقد يسرع في هذا  اإلنسانفحركة : أّما من حيث الّسرعة

  .ووقته اإلنسانأي مكان سريعاً أو بطيئاً وهذا يعتمد على ظرف 

ويتطلـب   يفرق الـزوجين داللة الطَّالق بين الرجل والمرأة ألن الطالق لورد هذا الفعل 

ـ   من ا حركة  ، )2(چùs'rΒø¡Å3äθδè∅  3Ïÿoè÷áρ∃> &rρ÷  |hÎmãθδè⎯£ 3Ïÿoè÷ãρ∃7چ : الىإلنسـان، قـال تع

   )4(.، فالّسرح هنا يعني المفارقة)3(چ ùsϑyGnÏèãθδè⎯£ ρu |hÎmãθδè⎯£  |u#n[% dsΗÏŠξWچ: وقوله

اللتين السـابقتين وهمـا   لم يرد إال للّدالكريم حيث  ن آوهذا الفعل قليل الظهور في القر

  . بمعنى تطليقها ةالذهاب للعمل أو تسريح المرأ

 )5(، يضرب، ضرباً وضرباناً، خرج فيها تـاجراً أو غازيـاً،  ضرب في األرض ):ضرب( -6

  :أي كثير التجوال والترحال ومنه قوله طرفة بن العبد: ورجل ضرب

  )الطويل( )6(الذي تعرفونه          خشاشٌ كرأس الحية المتوقد الضربأنا الرجل 

تحتـاج  و خرمن مكان إلى آ يقوم بحركة تنقله كلّيا فإنهإذا ضرب في األرض  اإلنسانو

جهد كبير، والضرب يكون في أرجاء األرض كلّها، شرقاً وغرباً، وشـماالً وجنوبـاً، ألن    إلى

 إلىيسير بحثاً عن رزٍق أو عملٍ، أو غيرهما مما يحتاجه ، وتكون حركته بشكل تقدمي  اإلنسان

ـ    إلىأعلى و إلىاألمام و  ⎯ρu™u#zyãρβt ƒtØôÎ/çθβt ûÎ’ #${F‘öÚÇ ƒt6öGtóäθβt ΒÏچ : الىأسـفل، قـال تع

                                                 
 .تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم المنان: الّسعدي )1(
 ).231(اآلية : البقرة)2(
 ).49(اآلية : األحزاب)3(
 .203/ 14، تفسير القرطبي: القرطبي )4(
 ).ضرب(، جذر لسان العرب: ابن منظور )5(
 .البيت من معلقة طرفة بن العبد وهو على البحر الطويل )6(
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È≅ ôÒsù «!$#چ: الى، قال تع اإلنسانيكون بإرادة عادة ، والضرب )1(چ$ pκ š‰r'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u™ #sŒÎ) 

ÑŸu/öFçΟó ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ùsFt;uŠ¨Ζãθ#(چ)3(.، أي إذا سافرتم في سبيل اهللا للجهاد)2(  

، فقد ُيسرع أحياناً،و يبطـئ  ناإلنسافإن الضرب فيه مشقة على : أّما من حيث الّسرعة

  .أخرى، وذلك حسب ظروفه، فالّسرعة غير محددة لما يالقيه المسافر من مشاقَ ومتاعب

  :  ل دالالٍت كثيرةً في القرآن، ومنها ما نجده في قوله تعالىلقد ورد هذا الفعل يحم

: الحقيقي، وفي قوله ، وهنا الضرب بمعناه)4(چrχÂ #$ÑôÎ> /nÎèyÁ|$‚š #$9ø⇔yfyt&چ : الىقوله تع

ـ  ومنها ضرب األ )5(چoØôÎ>Ü #$!ª #$9øsy,¨ ρu#$9ø7t≈ÜÏ≅Ÿ„چ  چ : الىمثال ألخذ العبرة والعظة، قـال تع

ρuÑŸu/öΨo$ 9s3äΝã #${FΒøVs$Αtـ )6(چ  #’ùsØ|u/öΨo$ ãt?n :الى، وقد ورد في سورة الكهف بمعنى النوم، قال تع
öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u™ ’Îû É# ôγ s3 ø9$# š⎥⎫ÏΖ Å™ #YŠy‰tã )7( بضـرب  األكثر ظهورا مـع الفعـل   داللة ال، وتبقى

   .لما في ذلك من عبرة وعظة للناس األمثال

 )1(أي متفـرقين، : وجاء القوم منتشرين )8(أي منتشرين،: رأيت القوم نشراً: نقول ):انتشر(  -7

حيث  وبذلك فإن النشر هو التفرق وانتشر الناس تفرقوا، وهذا فيه حركة جسمّية واضحة للناس،

  .كلياً انتقاال آخر إلىيتنقلون من مكان 

أسـفل، تقدمّيـةً    إلـى أعلـى و  إلىجميع االتجاهات، في والحركة في هذا الفعل تكون 

حيث يكون الناس مجتمعين ألمرٍ ما ثم ينتشرون بعد ذلك فيتفرقون فـي كـل حـدبٍ    بورجعّية، 
                                                 

 ).20(اآلية : المزمل)1(
 ).94(اآلية : النساء)2(
 .229/ 2، معالم التنزيل: البغوي )3(
 ).160(اآلية : األعراف)4(
 ).17(اآلية : الرعد)5(
 ).45(اآلية : إبراهيم)6(
  ). 11(اآلية : الكهف)7(
 ).نشر(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )8(
 ).نشر(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
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ـ      ’ùs*ÎŒs# %èÒÅŠuMÏ #$9Á¢=nθ4οä ùs$$ΡFt±Ïãρ#( ûÎچ : الىوصوب، كانتشارهم بعد الصـالة مـثالً، قـال تع
ÇÚö‘ F{$#ية، حيث إنها ال تكون فـي جهـٍة   اإلنساننرى في هذه اآلية كيفية حدوث الحركة ف، )1(چ

وهـو   اإلنسانتكون هذه الحركة بإرادة  ل كلُّ إنسان يتّجه أينما يريد، ومعينة، أو مكان محدد، ب

، نالحظ في اآليـة  )2(چ ρuωŸ Βã¡óGt↔ø⊥Ï¡Å⎫⎦t :Îtp‰Ïƒ]B )#ùs*ÎŒs# ÛsèÏϑôFçΟó ùs$$ΡFt³Åçρچ : الىقال تع ،الغالب

  )3(.نتشار هو عدم إيذاء أصحاب المنزلاإل إلىأن ما دفع الناس 

ب الموقـف  ، ففي اآلية الّسابقة تطلّاإلنسانالّسرعة في هذا الفعل تتحّدد وفقاً لظروف  و

  .سريعاً اإلنسانيس شرطاً فيه أن يكون لمثال نوعاً من السرعة، ولكّن االنتشار بعد الصالة 

: الىبمعنى اإلحياء من جديد، كما في قوله تع مجردة ، فقد جاءدالالت لوورد هذا الفعل 

ــه )4(چ Îβ÷ δÏ‘} )Îω Βtθö?sKèΨo$ #${Wρ<n’4 ρuΒt$ Υwtø⎯ß /ÎϑßΖ³|Î⎪⎦t(چ  ، )5(چ …OèΝ )ÎŒs# ©x$!™u &rΣ³|uνçچ ، وقولـ

 ⎯ƒt⊥³à÷ 9s3ä/ö ‘u/š3äΝ ΒiÏچ : كقولـه  الى علـى عبـاده   ينشرها اهللا تع وورد مرتبطا بالر حمة التي
⎯ Ïμ ÏGyϑ ôm§‘6(چ( ،  

ـ  وفي آية أخرى ارتبط الفعـل  ـ   بالّص #چ: الىحف أو الكتـب، قـال تع sŒÎ) uρ ß# ßsÁ9$# 

Σè³ÅuNôجسمياً ومادّياً مـن   اإلنسانالتي تدل على حركة تلك هذا الفعل لوتبقى الداللة األهم  ،)1(چ

  .آخر إلى مكان

                                                 
 ).10(اآلية : الجمعة)1(
 ).53(اآلية : ألحزابا)2(
 .454/ 6، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )3(
 ).35(الدخان، اآلية )4(
 ).22(اآلية : س عبس )5(
 ).16(اآلية : الكهف)6(
  ). 10(اآلية : التكوير)1(
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  )1(السير بين القوم: اإليضاع ):وضع( -8

، واإليضـاع ينقـل   اإلنسانفي القرآن الكريم داالً على حركة  –بقلة  –ورَد هذا الفعل 

آخر؛ ألن فيه سيراً و حركة، وهذه الحركة تكون ُمتداخلة وفـي جميـع    إلىمن مكان  اإلنسان

فـي   كما ئة،داللة َسّي وتحمل، اإلنسانبإرادة ورجعي، وغالباً ما تكون أاالتجاهات وبشكل تقدمي 

ــ ــه تع  9sθö zyt_ãθ#( ùÏ‹3ä/ Β¨$ —y#Šßρ.äΝö )Îω zy6t$ωZ ρu{Vρ÷Ê|èãθ#( {Ï=n≈=n3äΝö ƒt7öóäθΡt6àΝãچ : الىقول
sπ uΖ÷F Ï ø9$#ُسرعة ب يكونأن اإليضاع  يبدو و )3(، أي أسرعوا بركائبهم الّسيُر بينكم بقصد الفتنة،)2(چ

  .معظم كتب التفسير ى ذلكأجمعت علقد يُدل على ذلك والمعنى  ألّن

ـ   مجردة في القرآن الكريمدالالت لوَرَد هذا الفعل  $چ : الىكوضع الجنين، قـال تع £ϑ n= sù 

ρuÊ|èyJ÷κp$ %s$9sMô ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’ ρuÊ|è÷Jçκp$! &éΡ\s©4ــه)4(چ ، )5(چ$\qxΗu=nF÷μ &éΒ•μç… .äöδ\$ ρuρuÊ|èyG÷μç .äöδچ : ، وقول

: ، أي ثّبتها للناس، وقوله)6(چ ρu#${F‘öÚ ρuÊ|èyγy$ 9Ï|FΡt$ΘÏچ : الىدالالت المعنوية قوله تعومن ال

، أي حططنا، والفعل مرتبط هنا بالوزر أو الحمل، وفـي قولـه   )7(چ ρuρuÊ|è÷Ζu$ ãtΖš ρÍ—ø‘u8xچ

بحيث نجـد  ، )8(چÎβ¨ &rρΑ̈t /tŠøM; ρãÊÅìy 9Ï=Ψ$̈¨Ä 9s#©%Ï“ /Î6t3©πs Βã7t$‘u.Z% ρuδè‰Y“ 9jÏ=ùèy≈=nϑÏ⎫⎦t(چ :الىتع

، والحديث هنا عن المسجد ، ومنها ارتباطه بوضـع الكتـاب، قـال    )يدبني وشّ (بمعنى)وضع (

 #ρuρãÊÅìy #$9ø3ÅGt≈=Ü ùsItu“ #$9øϑßfôÌΒÏ⎫⎦t Βã±ôÏ)É⎫⎦t ΒÏϑ£$ ùÏŠμÏ ρuƒt)àθ9äθβt ƒt≈θuƒ÷=nGtΨo$ Βt$ΑÉ δy≈‹xچ :الىتع

                                                 
 ).َوَضَع(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).47(اآلية : التوبة)2(
 .278/ 14، رآنجامع البيان في تأويل الق: الطبري )3(
 ).36(اآلية : آل عمران)4(
 ).15(اآلية : األحقاف)5(
 ).10(اآلية : الرحمن)6(
 ).2(اآلية : الشرح)7(
  ). 96(اآلية : آل عمران)8(
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É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$ tóãƒ Zο uÉó|¹ Ÿωuρ ¸ο u Î7 x. HωÎ) $yγ8 |Áômr& 4 (#ρ ß‰ỳ uρ uρ $ tΒ (#θè= Ïϑ tã # ZÅÑ%tn 3 Ÿωuρ 

ÞΟ Î=ôà tƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r&1(چ( .  

أّن الحركـة فيهـا    هي نَجد أّن الّداللة المشتركة بينهادراسة أفعال هذه المجموعة وبعد 

وبا، شرقا وغربا، كما أنها تـتم  ليست ُمقيدة باتجاه، وإنّما تكوُن في االتجاهات جميعها شماال وجن

اد واالنتشار قد يكون للعمل وكـذلك السـرح   هلقضاء غرض من األغراض فالنفير قد يكون للج

المعنى المعجميَّ لهـذِه   ، وفساد،والضرب في األرض للتجارة والعمل كما أن الوضع يكون لإل

غير محددة ، ولهذا كانـت فـي   كلها فعال يُدُل على التفرقِة واالنتشار، والسرعة في األفعال األ

وعلى الرغم من أن الهجر أقل ِداللة على الُبعد وقلّة الوصل مـن الفعـل   ،مجموعة داللية واحدة

، إالّ أن هناك تشابهاً كبيراً بين الفعلين من حيث نوع الحركة التي تكون في االتجاهـات  )فارق(

فيها غيُر ُمحدَّدة فكال الفعلين يخـرج  نفسه، والّسرعة  اإلنسانجميعها، وكذلك فإنها تكون بإرادة 

أو حربا كما حصل مع أهـل   لمكان بعيد لسبب من األسباب، فقد يكون السبب عمال اإلنسانفيه 

  .المهجرين حتى اليوم فلسطين

، وصل، بلغ، تبع( األفعال االنتقالية الكلية الدالة على الوصول إلى المكان: المجموعة السابعة 

  ) لحق

وفي الصحاح وصـل   )2(ضّد الهجران،: ت الشيء، وصالً، وصلة، والوصلوصل ):وصل( -1

  .ومنه صلة الرحم )3(بمعنى بلغ،

 إلـى  حركةً قبل أن يتم، فإذا أراد أحدنا أن يصـل  اإلنسانووصول المكان يتطلب من 

  .قبل أْن يصل فإنّه يمشي إليه ويبذل جهداًً مكان معين

يقصد مكاناً في أي اتجـاه،   اإلنسانات ألن في جميع االتجاهالحركة في الفعل تكون  و

ـ    إلـى وحركته تكون تقدمّية  ، )4(چ ùs'r óÎ /Î'rδ÷=Ïš ) 9s⎯ ƒtÁÅ=èθþ#( )Î9s‹ø7yچ: لىااألمـام ، قـال تع

                                                 
 ). 49(اآلية : الكهف)1(
 ).وصل(، جذر لسان العرب: ابن منظور )2(
 ).وصل(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري )3(
 ).81(اآلية : هود)4(
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إجبـار، ألن   من دون ويقوم به اإلنسان بمحض إرادته فالوصول هنا من أجل البحث والتفتيش،

ـ    لمكان اإلنسانهناك هدفاً من وراء وصول   ¤Îω #$!©%Ï⎪⎦t ƒtÁÅ=èθβt )Î<n’4 %sθöΘ(چ: لىامـا، قـال تع
öΝ ä3 oΨ÷t/ Ν æηuΖ ÷t/uρ î,≈sV‹ÏiΒ وهنا يصلون بمعنى يلجؤون)1(چ ،.  

غير محددة الّسرعة فقـد ُيسـرع    يدل على حركةفإّن هذا الفعل : أما من حيث الّسرعة

  . حسب الظروف أو ببطئ  اإلنسان

كما  اإلنسانال تدل على حركة لة مجردة كريم يحمل دالورد هذا الفعل في القرآن ال قدو

كل ما إلى يصلوا "، أي أن )2(چρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒtÁÅ=èθβt Βt$! &rΒtt #$!ª /ÎμÏ⎯ÿ &rβ ƒãθ¹|≅Ÿچ: لىافي وقوله تع

  ) 3(".ومحبة رسوله، واالنقياد لعبادته جل من اإليمان به وبرسوله ومحبتهيحبه اهللا عز و

  )4(.وصل وانتهى: يبلغه بلوغاًبلغ الشيء  ):بلغ( -2

وهذا يعني أن بلوغ المكـان   )5(وصل إليه أو شارف على الوصول،: وبلغ المكان بلوغاً

،وذلك المشي ينقل اإلنسان كليا مـن مكانـه   قبـل الوصول اإلنسانيتطلب حركةً ومـشياً مـن 

  .إلى مكان آخر

يتحرك من  اإلنسانهات، ألن األمام، وفي جميع االتجا إلىوالحركةُ في هذا الفعل تكون 

ـ   إلىاألعلى أو  إلىأجل تحقيق هدٍف معين حتى يبلغه، وقد تكون الحركة  : لىااألسفل، قـال تع

، أي أصــل مجمــع )6(چ ρu)ÎŒø %s$^š Βãθ›y©4 9ÏxFt9μç ωI &r/ötyß myL_̈# &r/ö=èx Βtfôϑyìy #$9ø7tsótƒ÷⎯Çچ

إنما تكون حركته بإرادته إالّ إذا بلـغ المكـان عـن    إذا أراد أن يبلغ مكاناً، ف اإلنسانالبحرين، و

  ). أبلغه( كأن نقول للفعل) أفعل(خص آخر بإضافة همزة طريق ش

                                                 
 ).90(اآلية : النساء)1(
 ).21(اآلية : الرعد)2(
 .416/ 1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان: السعدي )3(
 ).بلغ(لسان العرب، جذر : ابن منظور )4(
 ).بلغ(القاموس المحيط، جذر : الفيروز آبادي )5(
 ).60(اآلية : الكهف)6(
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أن يبلغ مكانـاً فإّمـا أن    اإلنسان، فإن أراد  الفعل على حركة غير محددة السرعة ويدّل

  .يكون سريعاً، أو بطيئاً وهذا تحدده ظروف الشخص وأحواله

 مجردة ال تـدّل علـى  دالالت أخرى لفي القرآن الكريم  –بكثرة  – وقد ورد هذا الفعل

، فقد أخذ الفعل فـاعال  )1(چ ρu%s‰ô /t=nót_Í©z #$9ø6Å9yçچ : لىا، ومن أمثلة ذلك قوله تعاإلنسانحركة 

،ارتبط الفعل بالهـدي، كمـا   )2(چ…myL®©4 ƒt7ö=èx #$;ùλo‰ô“ß ΧxtÏ#©&ã چ: معنويا وهو كبر السن،وفي قوله

 9sμç… Šyãôθuοäچ :، وارتبط بالماء في قوله)3(چ ρu9sϑ£$ /t=nx &r©ä‰£νç…ÿچ :  بط بالعمر والقوة في قولهارت
Èd, ptø: $# ( t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ tβθããô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθç7‹ÉftGó¡ o„ Ο ßγ s9 >™ó©ý Î/ ωÎ) ÅÝÅ¡≈t6x. Ïμ ø‹ ¤ x. ’n< Î) Ï™!$ yϑ ø9$# 

x è= ö6u‹Ï9 çν$ sù $tΒ uρ uθèδ ⎯ Ïμ ÉóÎ=≈t7 Î/ 4 $ tΒ uρ â™!%tæßŠ t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9$# ωÎ) ’Îû 9≅≈n= |Êية الكريمة دليـل  وفي اآل ،)4(چ

øŒÎ) Νچ :، وفـي قولـه  عجز الكافرينعلى  ä.ρ â™!$ y_ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï% öθsù ô⎯ÏΒ uρ Ÿ≅ x ó™r& öΝ ä3ΖÏΒ øŒÎ) uρ ÏM xî# y— 

#${F/öÁ|≈ã ρu/t=nótMÏ #$9ø)à=èθUÛ #$9øsyΨo$_Åt ρu?sàÝΖ‘θβt /Î$$!« #$9à—ΖãθΡt$Oارتبط الفعل بالقلوب )5(چ .  

  )6(.تبعتُ الشيء تبعاً وتباعاً أي سرت في أثره ):تَبَِع( -3

ينتقل بها مـن مكـان إلـى    حين يتبع إنساناً أو شيئاً فإنه يبذل جهداً وحركةً،  اإلنسانو

أسـفل، وذلـك    إلـى أعلى و إلىورجعية، و وهذه الحركة تكون في جميع االتجاهات أماميةآخر

  . اإلنسان التامةالشخص الُمتّبع، واإلتباع غالباً ما يكون بإرادة حسب 

  )1(چρuΒt$ _yèy=ùΨo$ #$9ø)É7ö#s's #$9©LÉ© .äΖM| æt=nöκp$! )Îω 9ÏΖuè÷=nΝz Βt⎯ ƒtK®6Îìß #$9§™ßθΑtچ : الىقال تع

                                                 
 ).40(اآلية : آل عمران)1(
 ).196(اآلية : البقرة)2(
 ).22(اآلية : يوسف)3(
  ). 14(اآلية : الرعد)4(
  ). 10(اآلية : األحزاب)5(
 ).تبع(لسان العرب، جذر : ابن منظور )6(
 ).143(اآلية : البقرة)1(
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 تعددت دالالت هذا الفعـل ، وقد )1(چÎχ &rρ÷<n’ #$9Ψ¨$¨Ä /Î*Î/öt≡δÏŠΝz 9s#©%Ï⎪⎦t #$?¨7tèãθνç(چ : وقال أيضاً

ـ   كما ألنه ورد كثيرا في القرآن الكريم، فارتبط  بالهدى $چ :الىفي قولـه تع oΨù=è% (#θäÜ Î7 ÷δ$# $ pκ ÷]ÏΒ 

dsΗÏŠèY$ ( ùs*ÎΒ¨$ ƒt'ù?ÏtΨ¨3äΝ ΒiÏ_hÍ© δè‰W“ ùsϑy⎯ ?s7Îìy δè‰y#“y ùsξŸ zyθö∃ì æt=nöκÍΝö ρuωŸ δèΝö †stø“tΡçθβtچ)2( ،

yγ$چ: الىهي، قال تعنط بالشيطان، ولكن بصيغة الوفي مواقع أخرى ارتب •ƒr'̄≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè=ä. $ £ϑ ÏΒ 

ûÎ’ #${F‘öÚÇ my=n≈ξW Ûs‹hÍ7Y$ ρuωŸ ?sK®6Îèãθ#( zäÜäθu≡NÏ #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç 4 )ÎΡ¯μç… 9s3äΝö ãt‰ßρA Β•7Î⎫⎦îحيـــث  ،)3(چ

y7چ :عن اتباع الشيطان ووسوساته، وفـي قولـه   الىنهى اهللا تع Ï9≡x‹ x. uρ çμ≈oΨø9t“Ρ r& $̧ϑ õ3 ãm $wŠ Î/{ tã 4 

ρu9s⌡È⎦È #$?¨7tè÷M| &rδ÷θu#!™uδèΝ /tè÷‰yΒt$ ỳ%!™u8x ΒÏ⎯z #$9øèÏ=ùΟÉ Βt$ 9s7y ΒÏ⎯z #$!« ΒÏ⎯ ρu<Í’c< ρuωŸ ρu#X5إذ ، )4(چ

ـ     ونجد الفعل مرتبطا باألهواء والشهوات،  ⎪⎦tچ :الىقد ارتـبط بـالقول والكـالم، قـال تع Ï% ©! $# 

„o¡óFtϑÏèãθβt #$9ø)sθöΑt ùs‹uF−6Îèãθβt &rmô¡|Ζuμç…ÿ 4 &éρ'9s≈¯×Í7y #$!©%Ï⎪⎦t δy‰y1γßΝã #$!ª ( ρu&éρ'9s≈×̄Í7y δèΝö &éρ'9äθ#( 
É=≈t7 ø9F{$#اقترن هذا إذا ن من صفات المؤمنين اتباع القول الجميل الحسن، في حين إ، حيث )5(چ

y7چ :الىالفعل بالكفار كانت الداللة سلبية، قال تع Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. (#θãèt7 ¨? $# Ÿ≅ÏÜ≈t7 ø9$# ¨β r& uρ 

#$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( #$?¨7tèãθ#( #$:øtp, ̈ΒÏ⎯ ‘§5hÍκÍΝö 4 .x‹x≡9Ï7y „oØôÎ>Ü #$!ª 9Ï=Ζ¨$¨Ä &rΒøWs≈=nγßΝöچ)فالفعل اقترن )6 ،

  . بالباطل على العكس من اآلية السابقة

دة، فقـد تكـون سـريعةً أو    فإن الحركة في هذا الفعل غير محد: أما من حيث الّسرعة

تكون فيـه   اإلنسان، واألرجح أن حركة اإلنسانبطيئة، وذلك حسب موقف الشخص الذي يتبعه 

  . بين بين

                                                 
 ).68(اآلية : آل عمران)1(
  ). 38(اآلية : البقرة)2(
  ). 168(اآلية : نفسه)3(
  ). 37(اآلية : الرعد)4(
  ). 18(اآلية : الزمر)5(
  ). 3(اآلية : محمد)6(
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 )1(اإلدراك، لحق الشيء وألحقه ولحق به وألحقه إلحاقـاً، : اللَّْحق واللّحوق واإللحاق ):لَِحقَ( -4

لحق فـالٌن  : غيره، يقال إلىوبلوغه  والالّم والحاء والقاف أصـل واحد يدل على إدراك شيء

  )2(.فالناً أي أدركه

إذا لحق إنساناً آخر ليدركه ويصل إليه فإنما يبذل جهداً وحركة، واللحاق دائماً  اإلنسانو

ـ   إلىيكون   ρu™u#zyÌ⎪⎦t ΒÏ]÷κåΝö 9sϑ£$ ƒt=ùsy)àθ#( 5ÍκÍΝö 4 ρuδèθu #$9øèy•Íƒ“âچ : الىاإلمام بشكل تقدمي، قـال تع
ãΛ⎧ Å3 ptø: ، والمقصود بآخرين هم األعاجم عند معظم المفسرين، وأنهم لم يستطيعوا اللّحاق في )3(چ#$

إلدراك  به اإلنسان اً كبيراً يقومد، ذلك ألن فيه جهاإلنسانواللّحاق يكون رغماً عن  )4(هذه اآلية،

ـ  ،شخصٍ أو هدف مضـطراًً لـذلك     ρu„o¡óGt;ö³Åçρβt /Î$$!©%Ï⎪⎦t 9sΝö ƒt=ùsy)àθ#( 5ÍκÍΝ ΒiÏ⎯ô چ: الىقـال تع
öΝ Îγ Ï ù=yz 5(چ(.  

في هذا الفعل تكون سريعةً لكي يستطيع إدراك ما  اإلنسانفحركة : أّما من حيث الّسرعة

إذا كان الهـدف الـذي    في حينهدفه،  إلىفاته، ولذا يجب عليه أن يبذل جهداً كبيراً لكي يصل 

ي إليه هرولة مثالً، وهـذا نـادر؛ ألن   اللحاق به قريبا، فإنّه ال مانع أن يمش إلى اإلنسانيسعى 

  . إدراكه إالّ بالّسرعة اإلنساناللّحاق يكون غالباً لشيء بعيد ال يستطيع 

 )يوسـف ( كانت دالالته أقل، ففي سورة  )تبع(هذا الفعل أقل استخداما من الفعل ألّن و

ـ  )6(رد هذا الفعل بصيغ األمر الذي يفيد الدعاءو Éb>u‘ ô‰s% ©Í_tFچ: الى، قـال تع ÷ s?#u™ z⎯ ÏΒ Å7 ù=ßϑ ø9$# 

© Í_ tF ôϑ ¯= tãuρ ⎯ ÏΒ È≅ƒÍρ ù's? Ï]ƒÏŠ%tn F{$# 4 tÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |MΡ r& ⎯ Çc’Í< uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅz Fψ $#uρ 

( ?sθuù©_Í© Βã¡ó=ÎϑV$ ρu&r9øsÅ)ø_Í© /Î$$9Á¢≈=ÎsÅ⎫⎦t7(چ( .  

                                                 
 ).لحق(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).لحق(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
 ).3(اآلية : الجمعة)3(
 .376/ 83، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري )4(
 .170: اآلية: آل عمران)5(
  .745م، ص 2001،دار الحديث، القاهرة المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم: عبد الباقي، محمد فؤاد )6(
  ). 101(اآلية : يوسف)7(
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 السير وراء شخص أوهدفيدل ، فكالهما )تبع لحق،(وتبدو العالقة واضحة بين الفعلين 

أحدهما مكان اآلخر دون اختالل المعنى،  نضع والمعنى لهذين الفعلين متقارب،بحيث نستطيع أن

أكثـر  ) تبـع (كما أن السرعة في الفعلين غير محددة، وتكون بين الجري والمشي، ويظل الفعل 

 وكـذلك الفعـالن   ،)لحـق (ن الكريم على العكس من الفعل آظهورا فقد تعددت دالالته في القر

نجد تشابهاً بينهما من حيث المعنى الذي يدل على وصول المكان، وهذا الوصـول  ) وصل، بلغ(

لتحقيق هدفه،  ومن حيث نوع الحركة التي تكـون   اإلنسانا مال بعد جهد وحركة يقوم بهإال يتم 

، اإلنسانا ظرف ومن حيث الّسرعة التي يحدده –غالباً  – اإلنسانفي جميع االتجاهات وبإرادة 

كما أن وصول المكان أو بلوغه قد يستغرق أياما أو أشهرا، ولذلك قد تستمر الحركة مدة طويلة 

  . في هذين الفعلين

ركض، َسـابق،  ( أفعال الحركة االنتقالية الكلية الدالة على السرعة والجري :الثامنةالمجموعة 

  )،زفَّع، سعى، انطلق، تعّجل، فّرسار

  )1(.فّر، وعدا: ـض الرجلرك ):َركََض( -1

  )2(.قُدمٍ أو تحريك إلىوالـراء والكاف والـضاد أصـل يـدل على حركـٍة 

ـ   )3(والركُض فيه حركةٌ واضحةٌ لإلنسان، واألصل فيه تحريـك الرِّجـل،   : لىاقـال تع

بشـكل   مـام الركض يكـون لأل إذ إّن ، )4(چ   δy≈‹x# ΒãóøFt¡|≅7 /t$‘ÍŠ× ρu°Ÿu#>Ò ) ö.äÙô /ÎÌ_ô=Î7y‘$#چ

يركض إذا كان مضطراً لشيء ُمعين، ال يستطيع  اإلنسانوفي جميع االتجاهات، و سريع تقدمّي

: لىاإدراكه بسهولة، ففي اآلية حصل الركض من أجل الحصول على الماء البارد، وفي قوله تع

 )6(،"الخــوف فــالركض حصــل بســبب"، )5(چùs=nϑ£$! &rmy¡θ#( /t'ù™yΖu$! )ÎŒs# δèΝ ΒiÏ]÷κp$ ƒtö.äÒàθβtچ 

                                                 
 ).ركض(جذر  لسان العرب،: ابن منظور )1(
 ).ركض(جذر  مقاييس اللغة،: ابن فارس )2(
 ).ركض(جذر  الصحاح في اللغة،: الجوهري )3(
 ).42(اآلية : ص)4(
 ).12(اآلية : األنبياء)5(
 .416/ 18 رآن،جامع البيان في تأويل الق: الطبري )6(
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فيه رغماً عنه، إالّ في حاالٍت نادرة من أجل اللعـب أو التمـرين،    اإلنسانوبالتالي تكون حركة 

  .وهذا لم يرد في القرآن الكريم

ال بسرعٍة فقط، ولو كـان  إن الركض ال يكون أل: وتبدو السرعة واضحة في هذا الفعل

يز لهذا الفعل، ولم يـرد  مّسرعة هي المال مما يعني أّنهناك ركٌض خفيف فإن فيه سرعةً أيضاً، 

معنًى آخَر مختلٍف عنه، و لم يدل علـى  لهذا الفعل في القرآن الكريم إالّ بمعناه المادي، فلم يرد 

ن الداللة واضـحة ال تحتمـل معـاني    بسبب قلة الورود أوال، وأل غير حركة اإلنسانشيء آخر

  .معنوية من جهة ثانية

والجذر يدل  )1(تقدمه،: دمة في الجري وفي كلِّ شيء، وسبقَه، يسبقُه سبقاًالقُ: السَّْبق ):َسَبقَ( -2

  )2(.على التقديم

عليه أن يبذل حركـةً وجهـداً كبيـرين،     فيجبإذا أراد أن يسبقَ إنساناً آخَر،  اإلنسانو

الكريم يكون التسابق في فعل الخيرات  آنوالسبق يكون في كل شيء مادي أو معنوّي، ففي القر

  . دخول الجنةمثال ل

األمـام، وفـي أي    إلىفإن السَّْبق يكون بشكل تقدمي : فيه اإلنسانأما من حيث حركة 

ـ  لاتجاه أو مكان، ألنّه يكون  ⎤Ÿωuρ ¨⎦t  چ: لىاهدف إظهار النفس أو التفوق، قـال تع |¡ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# 

.xxãρ#( ™y7t)àθþ#( 4 )ÎΞ¨κåΝö ωŸ ƒãè÷fÉ“âρβt اإلنسـان و )4(من أن يظفر بهم ربهم،، أي فاتوا أو أفلتوا )3(چ 

  .هذا الفعل إلىيكون مرغماً على سبق إنسان آخر؛ ألنه مضطر 

فإنها واجبةٌ في الّسْبق، وهي أساسه وعماده، فالحركة تكون سريعةً جـداً،  : وأما الّسرعة

لفعـل  ولكّن هذا ا الذي يرتبط بالحركة اإلنسانية ، هدفه، هذا بالمعنى المادي اإلنسانحتى يحقق 

ـ    –وهي كثيرة  – مجردٍة ٍتدالاللورد   …ω „o¡ó7Î)àθΡtμçچ : لىافقد يكون السبق بـالقول، قـال تع

                                                 
 ).سبق(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).سبق(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
 ).59(اآلية الكريمة : سورة األنفال )3(
 .71/ 2، تفسير النسفي: النسفي )4(
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/Î$$9ø)sθöΑÉ1(چ( ،چ : وقوله، وقد يكون بالكلمةρu9sθöωŸ 2Ÿ=Îϑyπ× ™y7t)sMô ΒÏ⎯ ‘¢/iÎš وورد داالً )2(چ ،

، وقد )3(چΒ¨$ @n¡ó7Î,ß ΒÏ⎯ô &éΒ¨π> &r_y=nγy$ ρuΒt$ ƒt¡óFt↔ø‚Ïãρβtچ :لىاعلى مسابقة البشر ألجلهم، كقوله تع

  .)4(چ ρu}\z÷θu≡ΡÏΨo$ #$!©%Ï⎪⎥š ™y7t)àθΡt$ /Î$$}Mƒϑy≈⎯Çچ: لىايكون السبق لإليمان، قال تع

  )5(.نقيض البطء، َسُرع، يسرع، َسْرعا، ِسرعاً: الّسرعة ):سارع( -3

مـن   تلك الحركة ُيجبر على بحيث عظيمٍةأمامية حين ُيسرع فإنه يقوم بحركة  اإلنسانو

ـ ، أجل تحقيق هدف ُمعّين  ، أي يبـادرون  )6(چ ρu„ç¡|≈Ìããθχ ûÎ’ #$9ø‚yöu≡NÏچ: لىاففي قوله تع

تحقيقه بهذا الفعل، وهو  إلىلإلنسان يسعى  اهدف إذ إّن في اآلية )7(إليها طلباً لرضوان اهللا عليهم،

تجاه نحو المبالغة بالكفر ى اإلالتحرك والسعي من أجل كسب الحسنات، وورد هذا الفعل داالً عل

  .، فشتان بين الداللتين السابقتين)8(چ ç¡|≈Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äøÌ„چ : لىاتع قولهفي 

وجاء هذا الفعل   واضحةً فيه، السريعة والّسرعة مصدر الفعل َسُرع، لذلك تبدو الحركة

ـ   ρu™y$‘Íããθþ#( )Î<n’4چ : حيـث يقـول   لىامن أجل الحث على اإلسراع لنيل مغفرة اهللا سبحانه وتع
;ο tÏ øótΒ ⎯ÏiΒ öΝ à6În/§‘أن يسرع لتقديم  اإلنسان، فاإلسراع هنا قد يكون مادياً ومعنوياً، فبإمكان )9(چ

معنـوي، ولكـن    المعنى مادّي، أو أن يستغفر رّبه ويدعوه وهذا المعنى المعونة لآلخرين وهذا

“3چ: لىاهذا واضح في قوله تعوا على اإلسراع في اإلثم والعدوان وهناك أناسا أصّر ts? uρ #ZÏWx. 

                                                 
 ).27(اآلية : األنبياء)1(
 ).19(اآلية : يونس)2(
 ).5(اآلية : الحجر)3(
 ).10(اآلية : الحشر)4(
 ).َسُرع(، جذر لسان العرب: بن منظورا )5(
 ).114(اآلية : آل عمران)6(
 .143/ 1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم الحنّان: الّسعدي )7(
 ).176(اآلية : آل عمران)8(
 ).133(اآلية : المصدر نفسه )9(
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ΒiÏ]÷κåΝö „ç¡|≈Ìããθβt ûÎ’ #$}MOøΟÉ ρu#$9øèã‰ôρu≡βÈ ρu&r2ò=ÎγÎΟÞ #$9¡sóM| 4 9s6Î⁄ø[š Βt$ .x%Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβtچ )1(، 

 ’Σè¡|$‘Ííä ;mλçΝö ûÎچ :ال يشعر بهذا الفعل، قـال  اإلنسانن إف لىاعاهللا سبحانه وتهو ذا كان الفاعل إو
ÏN≡uö sƒø: $# 4 ≅t/ ω tβρ ããèô± o„2( چ(.  

  )3(.الّسْعي َعْدٌو دون الشّْد، سعى، يسعى، سعيا ):سعى( -4

يبذل جهداً وحركـةً فيـه،    اإلنسان غير أّنوتبدو السرعة في هذا الفعل أقَل من سابقه، 

وراء سـعيه،  الحركة تكون في االتجاهات كلّها وبشكلٍ تقدمّي، ألن هناك هدفاً لإلنسان من تلك و

يكـون   اإلنسانأي يشد في مشيته، و،)4(چρùy%!™u ΒÏ⎯ô &r%øÁ|$ #$9øϑy‰ÏƒΖuπÏ ‘u_ã≅× „o¡óët©4چ : لىاقال تع

مجبراً على السعي لتحقيق هدفه، وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم لدالالت مختلفة؛ فأحيانـاً  

 ρuΒt⎯ô &rßø=nΝã ΒÏϑ£⎯ ΒΨ̈oìy Βt¡|≈fÉ‰y #$!« &rβ ƒã‹õ.xt ùÏκp$ #$™óϑßμç… ρu™yët©4چ : لىادّل على الشر، قال تع
ûÎ’ zyt#/Îγy$!5(چ(  چ : ، ومرة دّل علـى الفسـاد™yët© ûÎ’ #${F‘öÚÇ 9Ï‹ãø¡Å‰y ùÏŠγy$ چ)ودّل علـى  )6 ،

ـ   ×s8γy$ ùs*ÎŒs# δÏ‘} myŠ¨π(ùs'r9øچ : ، وقولـه )7(چΡçθ‘âδèΝö „o¡óët©4 /t⎫÷⎥š &rƒ÷‰É‰κÍΝöچ: ىالُعموم، قال تع
@n¡óët©4إلـى  ولتحية ليس انسانا بل هي عصا سيدنا موسى التي تآل، فالذي يسعى في هذه ا)8(چ 

  . لىاأفعى بقدرة اهللا تع

سـارع  (كمـا فـي    تليس هافإن الحركة في السعي سريعة ولكن: أّما من حيث السرعة

ـ آلوقد يكون السعي من أجل ا, )وسابق وركض، ⎯ôچ: لىاخرة كما في قوله تع tΒuρ yŠ#u‘ r& nο tÅz Fψ$# 

                                                 
  ). 62(اآلية : المائدة)1(
  ). 56(اآلية : المؤمنون)2(
 ).سعى(، جذر عربلسان ال: ابن منظور )3(
 ).20(اآلية : س يس )4(
 ).114(اآلية : البقرة)5(
 ).205(اآلية : البقرة)6(
 ).8(اآلية : التحريم)7(
 ).20(اآلية : طه)8(
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ρu™yët©4 ;mλo$ ™yè÷Šuγy$ ρuδèθu Βãσ÷ΒÏ⎯Ö ùs'éρ'9s≈×̄Í7y 2Ÿ%βt ™yè÷‹ãγßΟ Β¨±ô3äθ‘Y#وقد يكون غير محدد )1(چ ،

وقــد  ،)2(چ Îβ ̈#$9¡¡$ãtπs ™u#?ÏŠuπî &r.x%Šß &éz÷Ïκp$ 9ÏGçfô“t“3 .ä≅‘ Ρtø§¤ /Îϑy$ @n¡óët©4(چ: لىاكقولــه تعــ

$چ: لعباده المؤمنين من أجل العبادة والصالة، قـال  لىايرتبط الفعل بأمر من اهللا تع pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

™u#ΒtΖãθþ#( )ÎŒs# ΡçθŠÏ”š 9Ï=Á¢=nθ4οÍ ΒÏ⎯ ƒtθöΘÏ #$9øfàϑßèyπÏ ùs$$™óèyθö#( )Î<n’4 ŒÏ.øÌ #$!« ρuŒs‘âρ#( #$9ø7t‹øìy 4 Œs≡9Ï3äΝö 
×öyz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟ çGΨä. tβθßϑ n= ÷ès? 3( چ(.  

, ومنه انطلق الرجل) 4(,ء والالم والقاف أصل واحد يدّل على التخلية واإلرسالالطا ):انطلق( -5

  .واالنطـالق فيـه جـرٌي وحركـة    , وطالقة اللسان وغيرها) 5(انطالقاً، ومنه الطالق،, ينطلق

ـ  ،تكون لألمام وبشكل تقدمي) انطلق(والحركة في الفعل            #©¨ùs$$ΡÜs=n)s$ myLچ : لىاقال تع
#sŒÎ) $ u‹É) s9 $ Vϑ≈n=äñ7(أي سارا بسرعة، ،)6(چ(     چ:  ويكون االنطـالق بكـل االتجاهـات، قـال #sŒÎ) 

#$ΡÜs=n)øFçΟó )Î<n†4 Βtót$ΡÏΟz 9ÏGt'ù{è‹äρδy$ يكون رغمـاً عنـه إلدراك هـدف     اإلنسانانطالق ف، )8(چ

  .تجـاه ُمعّين، كالّسبق أو غير ذلك، وقـد يكـون ألعلـى أو ألسـفل، فهـو غيـر محـدد اال       

إال  –نوعاً ما  –الحركة في هذا الفعل سريعةً جداً وإْن كان أول االنطالق بطيئاً تكون  و       

 –فـي لحظـات    اإلنسانسريع ، ومنه جاء الطالق الذي يقع فيه  –بشكل عام  –أن االنطالق 

م في ، ولهذا يبرر كثير من الناس وقوعه)9(چ …ùs*Îβ Ûs=¯)sγy$ ùsξŸ BrtÏ≅‘ !s&ãچ : لىالسرعته، قال تع

                                                 
  ). 19(اآلية : اإلسراء)1(
  ). 15(اآلية : طه)2(
  ). 9(اآلية : الجمعة)3(
 ).طلق(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )4(
 ).طلق(، جذر لعربلسان ا: ابن منظور )5(
 ).74(اآلية : الكهف)6(
 .63/ 18، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري )7(
 ).15(اآلية : الفتح)8(
 ).230(اآلية : البقرة)9(
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وقد يدل هذا الفعل على طالقـة   كأنهم لم يكونوا يريدون فعل ذلك،جل، وعالطالق بالسرعة والت

  . 1چρuƒtÒÅ‹,ß ¹|‰ô‘Í“ ρuωŸ ƒtΖÜs=Î,ß 9Ï¡|$ΤÎ’ ùs'r‘ö™Å≅ö )Î<n’4 δy≈ãρβtچ  :ىالوالفصاحة، قال تع ناللسا

الّم أصالن واحٌد منهمـا يـدّل   والعين والجيم وال )2(الّسرعة، نقيض البطء،: العَجلَة ):َعجِل( -6

  )3(.على الـسرعة

ومن خالل قراءتي لمعنى هذا الفعل أرى أن العجلة ليست السرعة بمعناها الدقيق، حيث 

نتائَج إيجابيٍة أكثَر من العجلة، فاإلسراع قد يكون مطلوبا ومرغوبا فيه  إلىإّن الّسرعة قد تؤدي 

  . حيانافي حين أن التعجل أمر مذموم أ

 اإلنساناألمام ، ويكون  إلىلحركةُ في هذا الفعل فإن االستعجال يكون بشكل تقدمي أما ا

ا هو الفرق بينه مضطراً لذلك من أجل تحقيق هدٍف معينٍ، ال يستطيع االنتظار حتى يجهز، وهذ

في جميع االتجاهات، وقد تكون الحركة  لألعلى أو لألسفل، قال  اإلنسانيتحرك وبين الّسرعة، و

  .)4(چρuãtfÉ=ùMà )Î9s‹ø7y ‘u>bÉ 9ÏIt÷Ìy©4چ : ىالتع

ـ   ،وقد ورد هذا الفعل كثيراً على لسان الكـافرين والمـؤمنين واألنبيـاء       : لىاقـال تع

، على لسان موسى عليه السالم، والعجلة هنا تقّدم الشيء قبل أوانـه  )5(چrãtfÉ=ùFçΟó &rΔöz ‘u/nÎ3äΝö&چ 

، وفي اآليـة يخاطــب اهللا   )7(چrAt’# &rΒøã #$!« ùsξŸ @n¡óGtè÷fÉ=èθνç&چ : لىاوقوله تع )6(وهي مذمومة،

، يطلب اهللا )8(چ ρuωŸ ?sè÷fy≅ö /Î$$9ø)àö™u#βÈچ: المـشركين بعدم اسـتعجال عذابهم ألنه واقع، وقوله

                                                 
  ). 13(اآلية : الشعراء)1(
 ).عجل(، جذر لسان العرب: ابن منظور )2(
 ).عجل(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )3(
 ).84(اآلية : طه)4(
 ).150(اآلية : األعراف)5(
 .288/ 7، تفسير القرطبي: القرطبي )6(
 ).1(اآلية : النحل)7(
 ).114(اآلية : طه)8(
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من محمد صلى اهللا عليه وسـلم عدم االسـتعجال بقراءة القـرآن الكـريم، وبـذلك نجـد أن     

  .هياً عنهمن بكثرةاالستعجال ورد 

وأخيرا فإن السرعة في هذا الفعل هي سبب ارتباطه بأدوات النهي في القرآن الكريم ألن 

  . غالبانتائج سلبية إلىالتعجل يؤدي 

  )1(.هرب: الهرب، فّر، يفّر، فراراً: الفّر والِفرار ):فَر( -7

كل تقدمّي، األمام وبش إلى، وهذه الحركة تكون اإلنسانالفرار حركة كبيرةٌ يبذلها في  و

، )2(چùsxt‘öNß ΒÏΖ3äΝö 9sϑ£$ zÅøFç3äΝöچ : لىاأن يلوذ به، قال تع وفي أّي اتجاه أو مكان يمكن للفاّر

، ألنه يترك مكاناً مفروضاً عليه كالّسجن مثالً، ولذلك فإنه يقوم اإلنسانوالفرار يكون رغماً عن 

م في سياق التهديـد مـن اهللا سـبحانه    بتلك الحركة مجبراً، وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكري

، )3(چè≅ 9©⎯ ƒtΖxèy3äΝã #$9øÏt#‘â )Îβ ùst‘ö?èΟ ΒiÏ∅š #$9øϑyθöNÏ &rρÍ #$9ø)sF÷≅È%چ : حيــث يقــول لىاوتعــ

  .)4(چ ƒtθöΠt ƒtÏ” #$QùRpö™â ΒÏ⎯ô &rzÅ‹μÏچ : وقوله

ه من السُّرعة؛ حيث القيام بهذه الحركة  فال بّد ل اإلنسانفإْن أراد : أما من حيث الّسرعة

 إلـى نفسه فقد يـؤّدي ذلـك    إلىقبل أن يطمئّن  اإلنسانإنها عماد هذا الفعل وأساسه، وإذا أبطأ 

 ،هناك أشياء ال يمكن الفرار منها كـالموت  ورغم ذلك فإن ،ولذلك فالسرعة مهمة جداً فيه قتلة،م

في هـذه  ف، )5(چè≅ö )Îβ¨ #$9øϑyθöN| #$!©%Ï“ ?sÏ”ρχš ΒÏΖ÷μç ùs*ÎΡ¯μç… Βã=n≈)É‹6àΝö%چ  :لىاحيث يقول تع

عندها فارتبط بموضوع الموت،  إذاولو طال الزمن، ويبدو أن هذا الفعل  من الموتاآلية ال فرار

. ن الموت حقيقة واقعة كتبهـا اهللا علـى عبـاده   عن تنفيذ حركته وهي الفرار أل اإلنسانيعجز 

                                                 
 ).فر(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 ).21(اآلية : الشعراء)2(
 ).16(اآلية : األحزاب)3(
 ).34(اآلية : عبس)4(
 ).8(اآلية : الجمعة)5(
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   :زفّ -8

هـو  : هو َأّول َعْدو النعام، وقيل: و وسكون، وقيلُسْرعةُ المشي مع تقارب خَطْ: الزَّفيفُ

  .)2(صغار ريش النعام والطائر: الزِفُّ بالكسرو  .)1(كالذَِّميل

ورد هذا الفعل مرة واحدة في القران الكريم ،والحركة فيه كانت بشكل تقدمي إلى األمام 

    :جبـار، قـال تعـالى   وفي أي اتجاه يريده اإلنسان ، والقيام بهذه الحركة ال إكـراه فيـه وال إ  

 ومعنى يزفـون ،إذ نالحظ أن الحركة تتم بنوع من السرعة في الفعل  )3(چùs'r%ø6t=èθþ#( )Î9s‹øμÏ ƒt“Ìù—θβtچ

   . )4(َأي ُيسرُعوَن

لةً مشـتركةً بينهـا   الفي مجموعة دالليٍة واحدة، إالّ ألن هناك د عتوض لم فعالهذه األو

فـاالنطالق   ،بسـرعة حركة اإلنسان فيهـا  مجموعة تتمُّ في هذه الفعال وهي الّسرعة، فجميع األ

والركض ال يمكن لإلنسان أن يقوم بأي حركة فيها إال إذا كان سريعا؛ وكـذلك   والسعي والفرار

إال  مـثال  ال يسرع وال يركض اإلنسانف،  اإلنسانفإنها تكون في جميع االتجاهات، ورغماً عن 

  . إذا كان مضطرا لفعل ذلك

 ،زحـزح  ،فسح( أفعال الحركة االنتقالية الكلية الدالة على الحركة البطيئة: ةسعالتاالمجموعة 

  )درج

  )5(.وّسع له: فسحاً وفسوحاً ،يفسح ،فسح له المجلس ):فسح( -1

 إلـى تنقله من مكـان   قد يقوم بحركة فإنهحين يفسح لشخص آخر في مجلسه  اإلنسانو

يميناً أو يساراً، وقـد   :فعل تكون بشكل جانبيآخر أو تبقيه في المكان نفسه، والحركة في هذا ال

 إذا أراد هـو  اإلنسانتتم بإرادة والغالب فيها أن تكون أماميةً أو خلفية حسب ترتيب الجالسين، 

واآلية اآلتية توضح كيفّية حـدوث هـذه    ،أن يفسح لغيره في المجلس غيَر ُمجبرٍ أو ُمكره نفسه

                                                 
  .)زفف(، جذرلسان العرب :ابن منظور1
 .)زفف(،جذرالّصّحاح في اللغة:الجوھري 2
 ).94(اآلية :الصافات 3
 .)زفف(،جذر لسان العرب:ابن منظور 4
  ).فسح(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 5(
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ـ   ــال تعـ ــة، ق  ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθþ#( )ÎŒs# %ÏŠ≅Ÿ 9s3äΝö ?sx¡¡sßθ#( ûÎ† #$9øϑyfy≈=Î§Äچ :لىاالحرك

ùs$$ùø¡|sßθ#( ƒtø¡|xË #$!ª 9s3äΝöچ)1(.  

فإن الحركة تكون بطيئةً في هذا الفعل ، ووقتها قصيٌر جداً ألن : وأما من حيث الّسرعة

ز للفعل الذي الممّي هو) البطء(يفسح ألخيه بشكلٍ بطيء ال يحتمل الّسرعة، وهذا الجانب  اإلنسان

  . اإلنسانلم يرد كثيرا في القرآن الكريم، ولذا كانت دالالته محدودة بحركة 

وهذا الفعـل فيـه    )3(وزحزحته عن كذا أبعدته عنه، )2(زحزح بمعنى نُحّي وُبعِّد، ):ُزحزِح( -2

  ).فسح(حركة لإلنسان، كما في الفعل 

فقط؛ ألن داللة  اإلنساناً، وتتم رغماً عن تكون فيه جانبية، يميناً ويسار اإلنسانوحركة 

ال يقوم بالفعل بنفسه، وقـد   اإلنسانالفعل مبني للمجهول؛ مما يعني أن  الفعل توحي بذلك، ثم إّن

ـ    ùsϑy⎯ —ãmô“Ìyy ãt⎯Ç #$9Ψ¨$‘Í ρu&éŠ÷zÅ≅Ÿچ : لىاورد هذا الفعل مرة واحدة في القرآن الكريم، قـال تع
sπ ¨Ψyfø9$# ô‰s) sù y—$ sù4(چ(.  

، أما في اآلية الّسـابقة،  اإلنسانتم بمقاومة من ت ابطيئةٌ جداً ألنهفي هذا الفعل الحركة  و

  )5().نُحّي(مقاومةٌ ألن النتيجة هي الجنة ومعنى زحزح في اآلية  افليس فيه

واستدرجت  )6(َمشَيا مشْياً ضعيفاً ودياً،: درج الشيخ والصبي، يدرج، درجاً، ودرجاناً ):درج( -3

ن أل، وهذا الفعل يختص بفئتين من الناس وهـم الكبـار والصـغار،    )7(سآخذه قليالً قليالً : فالناً

  .  الحركة بطيئة فيه

                                                 
  ).11(اآلية : المجادلة)1(
  ).َزَحَح(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 2(
  ).زحزح(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري) 3(
  ).185(اآلية : نآل عمرا)4(
  .452/ 7، جامع البيان في تأويل القرآن: القرطبي) 5(
  ).درج(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 6(
  ).درج(، جذر لسان العرب: ابن منظور )7(
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ـ  في القرآن الكريم )استدرج(ورد هذا الفعل مزيداً  ، وَوفقـاً  افرينوارتبطت داللته بالك

، ألنّه اإلنسانعن  األمام وبشكل تقدمّي، ولكنها تتم رغماً إلىللحركة فإّن هذا الفعل تكون حركته 

ورد وقد  في ذلك وهو ال يشعر، اإلنسانحتى يتّم االستدراج، فيقع  )1( ال يكون عارفاً بما يجري

ـ   فـي القرآن الكريم، هذه الداللة فيلهذا الفعل   y⊥t¡óGt‰ô‘Í_ãγßΟ ΒiÏ⎯ô my‹ø]ß ωŸ™چ : لىاقولـه تع
tβθßϑ n=ôètƒ تمادوا في طغيانهم ثم نأخذهم وهم أي سنكيدهم من حيث ال يعلمون ببطء حتى ي"، )2(چ

  )3(."ال يشعرون

فإّن الحركة في هذا الفعل بطيئة جداً وذلك ألنه يعتمد على الحيلـة  : ومن حيث الّسرعة

والمكر؛ حتى يتم ، وبالتالي فإن تحقيق الهدف من وراء هذا الفعل يحتاج زمناً طويالً قـد يمتـد   

  .سنين إلى

هي البطء في الحركة، فالفسح فـي  تجمعها  التيداللة لاوبعد دراسة هذه األفعال نجد أن 

يقـوم بهـذه    اإلنسان، كما هي الحال بالنسبة للفعل درج، و يحصلتى حالمكان ال يحتاج سرعة 

الحركة رغماً عنه ال بإرادته، فقد يجبر أحد على الفسحة ألبيه مثال مـن دون أن يبـادر هـو،    

أنه لم يرد في القرآن الكريم مبنيـا   ال سيمايتم، وكذلك نالحظ ما في الفعل زحزح من قوة حتى 

   . للمعلوم البتة

َدخََل، َهـَبطَ،  ( أفعال الحركة االنتقالية الكلية الدالة على الدخول في المكان: العاشرةالمجموعة 

  )،غرقَرِكَب، لقي

أصل مطّـرد  والّدال والخاء والالّم  )4(نقيض الخروج، َدخََل، يدخُل، ُدخوالً،: الّدخول ):دخل(-1

  )5(.يدل على الولوج

                                                 
  ). درج(جذر  المصدر نفسه، )1(
  ).182(اآلية : ، و األعراف)44(اآلية : القلم)2(
  .561/ 23، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري) 3(
  ).دخل(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 4(
  ).دخل(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس) 5(
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حين يكون في مكان ويدخُل مكاناً آخَر فإنّه يقوم بحركة تنقله من المكان الذي  اإلنسانو

 –في الغالب  –األمام  إلىالمكان اآلخر، والحركة في هذا الفعل تكون بشكل تقدمي  إلىكان فيه 

الفعل كثيراً في القـرآن الكـريم    أعلى، وقد ورد هذا إلىأسفل، ونادراً ما تكون  إلىوقد تكون 

ـ   ، حيـث  )1(چ ãt=n‹øμÏ ùsèytùsγßΟó )#ρu_y$!™u )Îz÷θuοä ƒãθ™ß#y ùs‰yzy=èθچ : لىايحمل هذه الّداللة، قـال تع

ـ ،  اإلنسان، و قد تكون الحركة فيه بإرادة  الداخل إلىنالحظ أن الدخول يكون من الخارج  إذا ف

ـ  عنهأصبح رغما )أفعل(زيد هذا الفعل بهمزة   )#Îβ¨ #$!© ƒã‰ôzÅ≅ã #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ(چ : لىا، قـال تع
(#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ;M≈̈Ζ y_ “ ÌøgrB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJøtrB ã≈pκ ÷ΞF{$#لم يتم بإرادة  في اآلية الفعـلإذ إّن ، )2(چ

  .)3(چ ρu%è≅ ‘§>bÉ &rŠ÷zÅ=ù_Í© Βã‰ôzy≅Ÿ ¹Ï‰ô−5 ρu&rz÷Ì_ô_Í© Χèƒøtly ¹Ï‰ô−5چ ومثل ذلك قوله،  اإلنسان

فإن الحركة فـي هـذا الفعل غيُر ُمحددة، فقد تكون سـريعةً، : أّما من حيث الـّسرعة

چ : ففي قوله، فإذا كان مـستعجالً دخل المكان بـسرعة،  اإلنسانأو بطيئةً، وهذا يحدده ظرف 

.ä=¯ϑy$ Šyzy≅Ÿ ãt=nŠøγy$ —y.xÌƒ−$ #$9øϑÏsót#>z ρuỳ‰y ãÏΖ‰yδy$ ‘Í—ø%]$سـرعة،  ال الفعل خاليا من نجد ، )4(چ

ية يتكرر والذي دل علـى ذلـك الظـرف    ن الفعل في هذه اآلإألن الّسياق يدّل على ذلك، حتى 

  .سراع هنالإللذلك ال حاجة ) كلما(

لقد ورد هذا الفعل مرتبطاً بدالالٍت كثيرٍة في القرآن الكريم، ومن أهـم تلـك الـدالالت    

ـ ارتباطه بدخول الجنة والنار، قـال ت  : ، وقولـه )5(چ#$9øfyΨ¨πs )#rΠ÷ my¡Å6öFçΟó &rβ ?s‰ôzä=èθ&چ : لىاع

ــه)6(چ  ρuΒt∅ ƒãÜÏìÆ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ƒã‰ôzÅ#ù&ã _yΖ≈̈M; ?sfôÌ” ΒÏ⎯ ?ssóFÏγy$ #${FΡ÷γy≈ãچ : ، وقولـ

، مجردة نويةارتبط هذا الفعل بدالالت مع،وقد )1(چ…u/−Ψo$! )ÎΡ7̈y Βt⎯ ?è‰ôzÅ≅È #$9Ζ$̈‘u ùs)s‰ô &rz÷“tƒ÷Ftμç‘چ

                                                 
  ).58(اآلية : يوسف)1(
  .، حصل فيه إعالل بالحذف، مثل أعطى، يعطييؤدخل، والفعل يدخل أصله )12(اآلية : محمد)2(
  ).80(اآلية : اإلسراء)3(
  ).37(اآلية : آل عمران)4(
  ).214(ة اآلي: البقرة)5(
  ).13(اآلية : النساء)6(
  ).192(اآلية : آل عمران)1(
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دخـال كـان لشـيء    ، فاإل)1(چρu&rŠ÷zy=ùΨo≈μ ûÎ’ ‘uq÷ΗuFÏΖu$! ( )ÎΡ¯μç… ΒÏ⎯z #$9Á¢≈=ÎsÅ⎫⎥šچ : لىاكقوله تع

 ùs*Îβ 9©Νö ?s3äθΡçθ#( Šyzy=ùFçΟچ :معنوي وهو الرحمة، وقد يكون الـدخول مرتبطـا بالنسـاء، قـال    
 ∅Îγ Î/ Ÿξsù yy$ oΨã_ öΝ à6ø‹n=tæ ã≅ Í×̄≈n= ymuρ ãΝ à6Í←!$ oΨö/r& t⎦⎪ É‹ ©9$# ô⎯ ÏΒ öΝ à6Î7≈n= ô¹r& β r&uρ (#θãèyϑ ôfs? 

š⎥ ÷⎫t/ È⎦÷⎫ tG÷z W{$# ωÎ) $tΒ ô‰s% y# n= y™ 3 χ Î) ©!$# tβ%x. # Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘دخـال  ، وقد يكون اإل)2(چ

ـ اإلنسانلجزء من جسم   ) &™ρu&rŠ÷zÅ≅ö ƒt‰y8x ûÎ’ _y‹ø6Î7y Brƒøãló /t‹øÒŸ$!™u ΒÏ⎯ô îxöÎ ™ßθþچ: لىا، قال تع
’Îû Æì ó¡ Î@ BM≈tƒ# u™ 4’n< Î) tβ öθtãöÏù ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% uρ 4 öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θçΡ%x. $ YΒöθs% t⎦⎫É) Å¡≈sùدخال كان لليد فقـط،  ، فاإل)3(چ

ـ  اإلنسانشيئا غير ) الداخل(وقد يكون الفاعل  ÏMچ :لىا، قـال تع s9$ s% Ü># { ôãF{$# $ ¨ΨtΒ#u™ ( ≅è% öΝ ©9 

?èσ÷ΒÏΖãθ#( ρu9s≈3Å⎯ %èθ9äθþ#( &r™ó=nϑôΨo$ ρu9sϑ£$ ƒt‰ôzä≅È #$}Mƒϑy≈⎯ß ûÎ’ %è=èθ/Î3äΝö ( ρu)Îβ ?èÜÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… 
Ÿω Ν ä3 ÷GÎ= tƒ ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Î=≈yϑ ôãr& $ º↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘إذ إّن الفاعل في اآلية مجازّي وهـو  )4(چ ،

   . اإليمان

 )5(مـن صـعود،   بوٍطفي ه نقيض الصعود، هبط، يهبط، هبوطاً إذا انهبط: الهبوط ):هبط(  -2

  )6(.نزل: وهبطَ هبوطاً

 إلـى آخر، فإنه يبذل حركةً واضحة تنقله من مكانٍ عالٍ  إلىإذا هبط من مكان  اإلنسانو

فـي   اإلنسانبإرادة  تتم بحيثأسفل  إلىالحركة في هذا الفعل تكون من أعلى فمكان أسفَل منه، 

معنى الهبوط هو النـزول  ف "،)1(چδ÷7ÎÜäθ# ΒÏÁó\# ùs*Îβ¨ 9s6àΝ Β¨$ ™y'r9øFçΟó$#چ : لىاقال تع ،الغالب

                                                 
  ).75(اآلية : األنبياء)1(
  ). 23(اآلية : النساء)2(
  ). 12(اآلية : النمل)3(
  ). 14(اآلية : الحجرات)4(
  ).هبط(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 5(
  ).هبط(، جذر الصحاح في اللغة: الجوهري) 6(
  ).61(اآلية : البقرة)1(
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فالهبوط هنا من الجنة "، )2(چ$ΒÏ]÷κp$ dsΗÏŠèY )#è=ùΨo$ #$δ÷7ÎÜäθ%چ : وفي قوله )1("المكان والمكوث فيه، إلى

ـ  )3(،"األرض إلىالسماء الدنيا ثم من السماء  إلى  اوأكثر ما ورد الفعل في القرآن الكريم مرتبط

  . بهذه الداللة

 اإلنسانفإن الهبوط يكون بـسرعٍة عالية، ال بطء فيها ألن حجم : أما من حيث الّسرعة

  .آخر فإنه هبوطه يكون بسرعة عالية إلىثقيل، فإذا هبط من مكان   -ولو كان صغير السن-

 إلـى قد يكون من مكانٍ مرتفعٍ نسـبياً  فوليس شرطاً أن يكون الهبوط من مكان مرتفع ، 

›≅Ÿچ: لىاهذه الداللة في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالفعل لورد  قدمكان منخفض، و Ï% 

ƒt≈Ζãθyß #$δ÷7ÎÝñ 0Î¡|=n≈Ο5 ومعروف أن ارتفاع السفينة ليس باالرتفاع العالي  )5(، أي من السفينة،)4(چ

β¨چ : في قوله داللة معنوية في موقع واحد في القرآن الكريملقد ورد هذا الفعل و،  Î)uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yϑ s9 

‰uκö6ÎÝä ΒÏ⎯ô zy±ôŠuπÏ #$!«المقصود الحجارة التي تهبط من رأس الجبـل مـن خشـية اهللا،    "، و)6(چ

  )7(".نسانوالحركة لم ترتبط باإل

والراء والكاف  )8(الّركَبة بالكسر،: ركب الّدابةَ، يركُبها، ركوباً، عال عليها، واالسم ):َرِكَب( -3

  )9(.شيئاً والباء أصل يدل على علّو شيٍء

مكـان   إلىحين يركب دابٍة أو سفينةً، أو أي وسيلة نقل فإنه يتحرك من مكان  اإلنسانو

 اإلنسـان أعلى غالباً، وقد تكون بمستًوى واحٍد بـين   إلىآخر، والحركة في هذا تكون من أسفَل 

                                                 
  .132/ 2جامع البيان في تأويل القرآن، : الطبري) 1(
  ).38(اآلية : البقرة)2(
  .86/ 1، معالم التنزيل: البغوي) 3(
  ).48(اآلية : هود)4(
  .48/ 9، تفسير القرطبي: القرطبي )5(
  ).74(اآلية : البقرة)6(
  .304/ 1، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 7(
  ).ركب(ذر ، جلسان العرب: ابن منظور) 8(
  ).ركب(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس) 9(
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أّن ركـوب   ،وتجدر اإلشارة إلـى التامة وال إكراه فيها اإلنسانوما يركبه، والرِّكبة تكون بإرادة 

   .الّسفينة يعني الّدخول فيها

فإن الحركة في هذا الفعل تكون بطيئـةً نوعـاً مـا؛ وذلـك ألن     : أما من حيث الّسرعة

وسيلته، وهذا ال يعني أنها ال تكون سريعةً أحياناً،  ركوبيبطئ في حركته حتى يستطيع  اإلنسان

  .مضطر لذلكوسيلته سريعاً ألنه  اإلنسانفبعض المواقف تقتضي أن يركب 

 السفينة، والدواب كالخيـل والبغـال  : وقد ورد هذا الفعل مرتبطاً بوسائل نقل محددة هي

ـ    ، أي )1(چ!$ùÏκp$ 0Î¡óΟÉ #$!« Χxgø11γy$ ρuΒãö™y8γy )#ρu%s$Αt #$‘ö2Ÿ7çθ  چ: لىاوالحمير، حيـث يقـول تع

ـ   )2(اركبوا السفينة، وأدخلوها، “3چ : لىاوفي قولـه تع yŠ$ tΡ uρ îyθçΡ … çμ oΨö/$# šχ%Ÿ2uρ ’Îû 5ΑÌ“ ÷ètΒ 

ƒt≈6ç_o©¢ #$‘ö2Ÿ= Βè̈yΨo$ 4(، أي اركب معنا السـفينة، )3(چ(  چ : وقولـهùs$$ΡÜs=n)s$ myL¨©# )ÎŒs# ‘u.Ï6t$ ûÎ’ 
#$9¡¡ÏŠΖuπÏچ : ، وقوله)5(چùs*ÎŒs# ‘u2Å7çθ#( ûÎ’ #$9øà=ù7Å Šyãtθâ#( #$!© Χèƒø=ÎÁÅ⎫⎦tچ)حيث نالحظ مـن  )6 ،

ركـوب السـفينة يعنـي الـدخول فيهـا       واللة الركوب ارتبطت بالسفينة، اآليات الّسابقة أن د

ـ    : ، وقولـه )7(چ ρu_yèy≅ 9s3ä/ ΒiÏ⎯z #$9øà=ù7Å ρu#${FΡ÷èy≈ΟÉ Βt$ ?sö.x6çθβtچ : لىاوالجلوس، وفي قوله تع

ــه، وق)8(چ ΒÏ]÷κp$ ρuΒÏ]÷κp$ ?s'ù.ä=èθχš )#ª #$!©%Ï“ _yèy≅Ÿ 9s3äΝã #${FΡ÷èy≈Νz 9ÏIt÷2Ÿ7çθ!$#چ   ρu#$:øƒs‹ø≅Ÿچ : ول
ρu#$9ø7Îót$Αt ρu#$9øsyϑÏu 9ÏIt÷2Ÿ6çθδy$ بالدواب واألنـعام التي خلقها اهللا إمـا   حيث ارتبط الفعل، )1(چ

  )2(.لركبها، أو ألكلها

                                                 
  ).41(هود اآلية )1(
  .178/ 4، معالم التنزيل: البغوي) 2(
  ).42(اآلية : هود)3(
  .178/ 4، معالم التنزيل: البغوي) 4(
  ).71(اآلية : الكهف)5(
  ).65(اآلية : العنكبوت)6(
  ).12(اآلية : الزخرف)7(
  ).79(اآلية : غافر)8(
  ).8(اآلية : لالنح)1(
  .81/ 4، تفسير النسفي: النسفي) 2(
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، قـال  اإلنسانداللٍة معنويٍة في القرآن غير مرتبطٍة بحركِة لوأخيراً، فقد ورد هذا الفعل 

، أي حاالً بعـد حال، وأمـراً بعد أمر، ومنهم من قـال  )1(چ 9sIt÷.x⎤ã⎦̈ Ûs7t)¸$ ãt⎯ Ûs7t,9چ : لىاتع

  )2(.منزالً بعد منزل

 وقد أدرجته لهذا المعنـى اللقاء،  الذي منه لقي هو غيرالرمي، و بمعنىاإللقاء  ومنه ):لقي( -4

. ي، إلقاًءفي مجموعة داللية أخرى سأتحدث عنها فيما بعد، ولكن الفعل الذي أردته هو ألقى، يلق

ففي مقاييس اللغة، الالم والقاف وحرف العلّة أصول ثالثة، أحدها يدل على الَعَوج، والثاني على 

ويبدو  )4(طرحتُه،: وألقيته فـي لـسان العرب بمعنى )3(.توافي شيئين، والثالث على طرح شيء

  )5(.مـن هـذا الفعـل أنّه ال يأتي إالّ مزيداً بهمزة أفعل

رغماً عنه ألنه ال يملك قوة  ومنخفض،  إلىفيه من مكانٍ مرتفع  نساناإلوتكون حركة 

  . م تقريبايدافع فيها عن نفسه، وقد يلقي إنساٌن إنساناً غدراً ومكراً، ويكون اإللقاء بشكل مستقي

الملقي يريد أن  اإلنسانالحركة في هذا الفعل سريعةٌ جداً، ال تستغرق وقتاً كثيراً، ألن  و

داللته المادّيـة  للقى بسرعة خوفاً من انتباهه، وفي القرآن الكريم ورد هذا الفعل يتخلص من الُم

$Αچ : ففي قوله تعـالى ، المجردة تارة أخرى داللته المعنويةلوتارة  اإلنسانالتي تخصُّ  s% ×≅Í← !$s% 

ΒiÏ]÷κåΝö ωŸ ?s)øGç=èθ#( ƒãθ™ß#y ρu&r9ø)àθνç ûÎ’ îxŠu≈6tMÏ #$9øfà=bÉ ي أسـفل الحفـرة التـي    ارموه ف"، أي )6(چ

 اإلنسانالّسرعة في الحركة، وأنها لم تتم بإرادة مدى حيث نالحظ  )1("تغّيب عنك الشيء وتستره،

ـ   المجردة، ومن المعاني )يوسف عليه السالم( θç7#)چ : لىاالتي ورد فيها هذا الفعل قولـه تع yδøŒ$# 

                                                 
  ).19(اآلية : االنشقاق)1(
  .323/ 24، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري) 2(
  ).لقي(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس) 3(
  ).لقي(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 4(
، في حين أن لقي بمعنى الطـرح  )أفعل(ء ال تزاد فيه همزة يعني اللقا الذي وهذا هو الفرق بين الجذرين، حيث إن لقي) 5(

  .والرمي ال يأتي إالّ مزيداًً بالهمزة
  ).10(اآلية : يوسف)6(
  .218/ 4، معالم التنزيل: البغوي) 1(
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/Î)sϑÏ‹ÂÅ© δy≈‹x# ùs'r9ø)àθνç ãt?n’4 ρu_ôμÏ &r1Î’ چ : وكذلك كقوله )2(القميص، في اآليةلمقصود ، فا)1(چ

ρu2Ÿ=ÎϑyFçμç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 ΒtóƒtΝzمتاعـا مـن متـاع     ، حيث ارتبط الفعل بالقميص الذي يعّد)3(چ

لقاء هنا كان للعصـا التـي   اإلإذ إن ، )4(چ ùs'r9ø)s8γy$ ùs*ÎŒs# δÏ‘} myŠ¨π× @n¡óët©4چ : وفي قوله اإلنسان

 (ŒÎچ :لىافي قلوب المشركين، قال تع لىاقد ارتبط بالرعب الذي يلقيه اهللا تعأفعى، وإلى تحولت 

ƒãθrÇ© ‘u/•7y )Î<n’ #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ &rΤoÎ’ Βtèy3äΝö ùsWs;mÎGçθ#( #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθ#( 4 ™y'é9ø+Å’ ûÎ’ %è=èθ>É #$!©%Ï⎪⎥š 
(#ρ ãx x. |=ôã”9$# (#θç/ÎôÑ$$ sù s−öθsù É−$ oΨôãF{$# (#θç/Î ôÑ$#uρ öΝ åκ ÷]ÏΒ ¨≅ à2 5β$uΖ t/ــه )5(چ ــي قولـ  :، وفـ

، فهنا كـان  )6(چρu#${F‘öÚu Βt‰yŠ÷Ρt≈γy$ ρu&r9ø)sŠøΖu$ ùÏŠγy$ ‘uρu≡›Å©z ρu&rΡ/;uF÷Ζu$ ùÏκp$ ΒÏ⎯ .ä≅eÈ «x©ó™& Βθ̈ö—ãρβ5چ

قاء للرواسي والجبال التي وضعها اهللا لتثبيت األرض، وكان الشيء الملقى في بعض اآليات لاإل

 ùs=nθöωI &é9ø+Å’u ãt=n‹øμÏ &r™óθÈ‘uο× ΒiÏ⎯ Œsδy=A &rρ÷ ỳ%!™u Βtèyμç #$9øϑy=n≈×̄Í6xπèچ :هأســـــورة، كقولـــــ
š⎥⎫ÏΡ ÎtIø) ãΒ7(چ( .  

جٌل غرِقٌ، وغريق وقـد غـرق غَرقـاً، وهـو     رالّرُسوب في الماء، ُيقال : الغََرقْ ):غرق(-5

شيء يبلغ أقصاه، ومنـه  وفي المقاييس الغين والراء والقاف أصل يدل على انتهاٍء في  )8(غارق

  )1(.الغرق في الماء

آخر، والحركة في هذا الفعل تكون مـن   إلىإذا غرق فإنّه ُينقَل كُلّياً من مكانٍ  اإلنسانو

ال يقصد الغرق، بـل إنـه    اإلنسانرتفاع شديداً ، ألن أسفل وليس شرطاً أن يكون اإل إلىأعلى 

                                                 
  ).93(يوسف اآلية )1(
  .405/ 1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان: الّسعدي) 2(
  ).171(اآلية : النساء)3(
  ).20(اآلية : طه)4(
  ). 12(اآلية : األنفال)5(
  ). 19(اآلية : الحجر)6(
  ). 53(اآلية : الزخرف)7(
 ).غرق(، جذر لسان العرب: ابن منظور )8(
 ).غرق(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس )1(
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ـ  اإلنسانية من يحصل رغماً عنه، وبهذا فإّن الحركة تكون ال إراد  ùs'rîøt%øΨo≈γßΝöچ: الى، قـال تع
š⎥⎫ ÏèuΗød r& ولم يرد هذا الفعل إالّ مزيداً بهمزة أفعل زيادةً في تأكيد ال إراديـة الحركـة،   )1(چ ،

 ’ùs'rîøt%øΨo≈γßΝö ûÎ چ: الى، وقوله تع)2(چρu&rîø{%øΨo$!ø ™u#Αt ùÏóãtθöβt ρu&rΡFçΟó ?sΨàÝáρβt چ: ومن أمثلة ذلك
ÉdΟ uŠ ø9$#3(چ( .  

حـين يغـرق ال    اإلنسان، وبشكل ال شعوري، ِإلن عالية  بسرعة وتتم حركة الغريق 

ـ  إذ ، )4(چ$ùs'rîøt%øΨo≈μç ρuΒt⎯ Βè̈yμç… dsΗÏŠèYچ : الىيملك وقتاً، ولو ملكه لتمكن من إنقاذ نفسه، قال تع

يستطيعوا فعل  الحظ ما في اآلية من سرعة حتى أّن جميع الذين مع فرعون هلكوا وغرقوا ولمن

  .شيء

وعلى الرغم من أن هناك اختالفـاً بسـيطاً فـي     –فعال نالحظ أن هذه األ، مما سبق 

إالّ أن هناك داللةً تجمعها، وهي الّدخول في المكان، فدخل يفيد هذا المعنى،  –حركتها، ومعانيها 

، السـفينة كركـوب   والهبوط أيضاً يكون داخل المكان، والركوب يدل على الدخول في المكـان 

الهبـوط قـد    أن اكممكان ال يريده،  إلى –رغماً عنه  – اإلنسانوالفعل ألقى كذلك يفيد دخول 

   . وكذلك الغرق واإللقاء، ةسريع الحركة فيه تكون

َصـِحَب،  ( أفعال الحركة االنتقالية الكلية الدالة على اللقاء والمقابلـة :عشرة الحاديةالمجموعة 

  )زار، لَِقي

حـين يصـاحب    اإلنسـان ومنه المصاحَبة، ف )1(عاشره،: صَحُبه، ُصحبةًصِحَبه،  ):َصِحَب( -1

رد اإنساناً، فإّن في ذلك حركةً يبذلها الصاحبان؛ فقد تكون الصحبة لمـسافٍة بعيدٍة جداً، وهـذا و 

  .في القرآن الكريم

                                                 
 ).55(اآلية : الزخرف)1(
 ).50(اآلية : البقرة)2(
 ).136(اآلية : األعراف)3(
 ).103(اآلية : اإلسراء)4(
  ).صحب(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 1(
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غالـب  تقدمّيةً ورجعية، وال ،والحركة في هذا الفعل تكون بجميع االتجاهات أماماً وخلفاً

آخَر في سفرٍ أو غيره،  حين يصحب إنساناً اإلنسانف، ال إكراه فيها، اإلنسانفيها أن تكون بإرادة 

ـ   فقد تكون : لىاحركتهما سريعةً أو بطيئة، وذلك حسب ظروف الّصاحبين، وأحوالهما، قـال تع

ي وتأخذني معك ألنك ، أي، ال ترافقن)1(چ©s$Α )Îβ ™y'r9øGç7y ãt⎯ «x©ó™¥ /tè÷‰yδy$ ùsξŸ ?èÁ|≈sÅ6ö_Í%چ

فإنها تكـون فـي    وبذلك فنالحظ أن الحركة في هذا الفعل ليست محددةً بجهة معينة )2(أنذرتني،

موسـى،  (ظـرف الصـاحبين    ها، والّسرعة فيها ليست محددة، وإنمـا يحـّدد  تجميع االتجاها

يات التـي  مزيدا في اآل جاءولكنه ) صحب(، كما أن هذا الفعل لم يرد بأصوله الثالثة )وصاحبه

نسـان  إال بـين  إلمشاركة بين أكثر من اثنين، فال مصـاحبة  تدل على اورد فيها وتلك الزيادة 

  . وآخرلتحقيق هدف معين

 $ρu¹|$mÏ6öγßϑy  چ: لىا، قال تعاإلنسانداللٍة معنوية ال ترتبط بحركة لوقد ورد هذا الفعل 
’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷ètΒالمقصود األبوان،حيث إن الفعل ليس فيـه  و )4(، أي عايشهما بالمعروف،)3(چ

  .حركٍة واضحة، واألقرب اعتباره معنوياً وليس بمعناه المادّي المعروف

حين يزور إنساناً، فإنه يبذل جهـداً   اإلنسانو )5(عادُه،: زاره، يزوره، زوراً، وزيارةً ):زار( -2

  .المكان الذي يقصده إلىوحركةً، تنقله من مكان 

أيـن   إلـى يكون عارفـاً   اإلنساناألمام ، ألن  إلىوذا الفعل بقصد الحركة في هتكون 

، وليس فيها إكراه، أو إجبار، وتكون مـن  اإلنسانبإرادة  –في الغالب  –يذهب، والزيارة تكون 

أجل عيادِة مريض، أو تهنئٍة، أو تعزية، أو تكون زيارةً عاديةً طبيعية، وربما تكـون لمصـلحٍة   

  .معينة

،  البطء، والغالب فيها بسرعة فالحركة في هذا الفعل غير محددة: رعةأّما من حيث الّس

  .ألن الهدف من وراء الحركة ال يقتضي السرعة، فاألولى أن تكون مشياً عادياً

                                                 
  ).76(اآلية الكريمة : سورة الكهف) 1(
  .183/ 5، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 2(
  ).15(اآلية الكريمة : سورة لقمان) 3(
  .288/ 6، معالم التنزيل: البغوي) 4(
  .333/ 4، )زور(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 5(
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دالالت معنوية فقط، ولم يدلَّ داللةً مباشرةً على حركـة  لوقد ورد هذا الفعل في القرآن 

المقابر فدفنتم  إلى، يعني حتى صرتم )1(چ myL®©4 —ã‘önäΛã #$9øϑy)s$/Îtچ : قوله تعالى، وذلك في اإلنسان

إالّ في هذه اآليـة فـي    ولم يرد الفعلونالحظ أّن الحركة في هذا الفعل غير واضحة،  )2(فيها،

  .القرآن الكريم

فإنـه   حين يلقى إنسـاناً   اإلنسانو )3(رآه،: اللّقاء، والمقابلة، فلقيه لقاًء، ولُقيته ومنه ):لَِقـي ( -3

  .اللقاء عنصر المفاجأة، وقد يكون بترتيب ُمسبَّق في يبذل حركةً؛ ألن

 اإلنسـان بـإرادة   و، توفي جميع االتجاها تقدمّيةفي هذا الفعل تكون  اإلنسانوحركة 

حيث ال يوجد في الفعل إكراٌه أو إجبار، وأغلب ما ورد هذا الفعل في القرآن الكريم داالً علـى  

ـ   #ùs*ÎŒsچ : ، وقولـه )4(چ)#ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθþ#( )ÎŒs# 9s)ÉŠGçΟó ùÏ⁄tπZ ùs$$Oø6çFçθچ: لىاالمفاجأة، قال تع

9s)É‹FçΟÞ #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( ùsØ|÷>z #$9hÌ%s$>Éچ)حيث نالحظ عنصر المفاجأة في اآليتين الّسـابقتين،  )5 ،

  ).إذا(واقتران حصول هذا الفعل بأداة الشرط  غير الجازمة 

فإنَّ الحركة في هذا الفعل تكون غالباً غيـر ُمحـددة، وليسـت    : ّما من حيث السرعةوأ

ووضعه، وقـد يكـون اللقـاء     اإلنسانظرف  الّسرعة شرطاً في هذا الفعل، وإنّما الذي يحددها

≅¨ چ :، فيلقاها موجودة محفوظة في كتابه، قـال اإلنسانللكتاب أو األعمال التي قدمها  ä. uρ ?⎯≈|¡ΣÎ) 

&r9ø“tΒøΨo≈μç Ûs≈∝̄Èuνç… ûÎ’ ããΖã)ÉμÏ⎯ ( ρuΥéƒøÌlß 9sμç… ƒtθöΠt #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ 2ÅFt≈7Y$ ƒt=ù)s9μç ΒtΨ±àθ‘·#وقد يكـون   ،)1(چ

%tΑ$sچ :اللقاء خاصا بالمسلمين الذين يلقون الجنة، بمـا عملـوا، قـال    uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& zΝ ù= Ïèø9$# 

ρuƒ÷=n6àΝö Orθu#>Ü #$!« zyö× 9jÏϑy⎯ô ™u#Βt∅š ρuãtϑÏ≅Ÿ ¹|≈=Îs[$ ρuωŸ ƒã=n)¤9γy$! )Îω #$9Á¢≈9Éçρχš2( چ( ،

                                                 
  ).2(ة اآلي: التكاثر)1(
  .580/ 24، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري) 2(
  ).لقي(، جذر القاموس المحيط: الفيروز آبادي) 3(
  ).45(اآلية : األنفال)4(
  ).4(اآلية : محمد)5(
  ). 13(اآلية : اإلسراء)1(
  ). 80(اآلية : القصص)2(
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ـ   بمعنى وقد يكون لقي  ωŸ †stø“âΡçγßΝã #$9øx“tíä #${F2ò9yç ρu?sGt=n)¤9γßΟÞچ :لىااستقبل كما في قولـه تع
èπ x6Í×̄≈n=yϑ ø9$# #x‹≈yδ ãΝ ä3 ãΒ öθtƒ “ Ï% ©!$# óΟ çGΨà2 šχρ ß‰tãθè?1( چ( .  

أّن فيها داللةً مشتركةً، تجمعهـا  ) زار، صحب، لقي(فعال األ ونالحظ من الّدراسة لهذه

تدل على اللقاء والمصاحبة، وهذا يظهر جلّياً في معانيها، وتتفق أيضاً فـي أن  فعال وهي أن األ

  . ناإلنساسرعتها غير ُمحّددة، والذي يحّددها ظرف 

  ):، رفعدَصع( ى أعلىأفعال حركة انتقالية كلية دالة على حركة إل:عشرة الثانيةمجموعة ال

والصاد والعين والالّم أصـل   )2(ارتقى مشرفاً،: َصِعَد المكان وفيه صعوداً، وأصعد): َدعَص( -1

حين يصعد سلماً، أو جبالً، أو طريقاً، فإنه يبذل جهداً  اإلنسانو )3(واحد يدل على صعود ومشقّة،

  .ما يريد إلىكبيراً، وحركةً عاليةً ليصل 

أعلى والصعود يكون غالبـاً بـإرادة    إلىفي هذا الفعل من أسفل  اناإلنسوتكون حركة 

: ، فنقـول )أفعـل (لبلوغ مكان معّين، وقد تأتي حركة الفعل رغماً عنه إذا أضفنا همزة  اإلنسان

  .أصعده

 ÎŒø ?èÁóèÏ‰ßρχš ρuωŸ(  چ: ، ففي قولـه ةلوقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم مرات قلي
šχ… âθù= s? #’n?tã 7‰ymr& وهو أمر شاق يتطلـب قـوة مـن     )2(، فالمقصود هنا صعود الجبل،)1(چ

نجد  إذ،)3(چ…Î9s‹øμÏ ƒtÁóèy‰ß #$9ø3s=ÎΟÞ #$9Ü©‹hÍ=Ü ρu#$9øèyϑy≅ã #$9Á¢≈=Îxß ƒtöùsèãμç(چ : ، وكذلك في قولهاإلنسان

ركـة  داللٍة معنوية غير مرتبطـة بح لولكنه جاء  ماديافي هذه اآلية ليس ) صعد(الفعل  معنىأن 

مكرها بسبب ضيق صدره الذي أصابه لكفره، وفـي ذلـك يقـول     اإلنسان، وقد يصعد اإلنسان

                                                 
 ). 103(اآلية : األنبياء)1(
  .)دصع(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 2(
  ).صعد(، جذر مقاييس اللغة: ابن فارس) 3(
  ).153( اآلية : آل عمران)1(
  .137/ 2، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 2(
  ).10(اآلية : فاطر)3(



 82

ــ ⎯چ: لىاتعـ yϑ sù ÏŠÌãƒ ª!$# β r& … çμ tƒÏ‰ôγ tƒ ÷yu ô³ o„ … çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈n=ó™ M∼Ï9 ( ⎯tΒ uρ ÷ŠÌãƒ β r& … ã& ©# ÅÒãƒ ö≅yèøg s† 

¹|‰ô‘uνç… Ê|‹hÍ)¸$ myt̀[% 2Ÿ'rΡ¯ϑy$ ƒtÁ¢è‰̈ß ûÎ’ #$9¡¡ϑy$!™Ï 4 2Ÿ‹x≡9Ïš †sgøèy≅ã #$!ª #$9hÍ_ô§} ãt?n’ 
š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ1(چ(.  

 اإلنسانفإن الحركة في هذا الفعل تكون بطيئة؛ ألن الصعود فيه حذر، و: ووفقا للسرعة

  .هدفه من دون إصابات إلىيتحرك ببطء حتى َيسلم، ويصل 

اهللا سـبحانه  (فـع، ومنـه الرافـع    الّرفع ضد الَوْضع، رفعه، يرفعه، رفعاً فهو مرت ):رفع( -2

  )2().لىاوتع

فإّن ذلك يعني انتقاله من  لىاحين ُيرفع من إنسان آخر، أو من اهللا سبحانه وتع اإلنسانو

 إلـى مكانٍ أعلى، وهذا ُيعّد حركةً له، وهذه الحركة تكون مـن أسـفل    إلىمكان وهو األرض، 

، والحركة في هذا الفعـل تكـون   اإلنسانأعلى، وبشكلٍ مستقيم؛ ألّن االنحراف فيها يعني سقوط 

  .رغماً عنه، ألنه مرفوع، وبالتالي فإنه ال يقوم بهذه الحركة من تلقاء نفسه

دالالٍت معنوية، وأخرى مادية، ومن الدالالت الماديـة  لفي القرآن الكريم هذا الفعل ورد 

، )4(چ$†›ρu‘uùsè÷Ψo≈μç Βt3s%Ρº$ æt=Îچ : وقوله ، أي أجلسهما عليه،)3(چ ρu‘uùsìy &r/tθuƒ÷μÏ ãt?n’ #$9øèyö¸Äچ : قوله

، )2(چρu‘uùsè÷Ζu$ ùsθö%s3äΝã #$9Ü’θ‘uچ: قوله مجردةومن داللته ال )1(أي رفعه حياً، ورفع منزلته ومكانته،

، بل ارتبط اإلنسانلم يرتبط ب) رفع(، فالفعل )3(چΡtöùsìß Šy‘u_y≈M; Β¨⎯ Σ®±t$!™âچ : أي الجبل، وقوله

ـ إرد هذا الفعل مرتبطا بالقواعد التي رفعها سيدنا بالدرجات، وو  ρu)ÎŒø ƒtöùsìßچ: لىابراهيم، قال تع
                                                 

  ). 125(اآلية : األنعام)1(
  ).رفع(جذر : لسان العرب: ابن منظور) 2(
  ).100(اآلية : يوسف)3(
  ).57(اآلية : مريم)4(
  .496/ 1، سير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانتي: الّسعدي) 1(
  ).63(اآلية : البقرة)2(
  ).83(اآلية : األنعام)3(
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ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) y‰Ïã#uθs) ø9$# z⎯ ÏΒ ÏM ø t7 ø9$# ã≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ $uΖ −/u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$̈ΨÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yèø9$#1(چ( ،

 ª #$!©%Ï“ ‘uùsìy!$#چ :السـماوات، قـال  ظهار لقدرة اهللا من خـالل ارتباطـه برفـع    إوفي الفعل 
ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9$# Î ötóÎ/ 7‰ uΗxå $ pκtΞ÷ρ ts? ( §Ν èO 3“ uθtGó™$# ’n?tã Ä ö̧yèø9$# ( t¤‚y™uρ }§ ôϑ ¤±9$# t yϑ s) ø9$#uρ ( @≅ ä. 

“ Ìøg s† 9≅ y_L{ ‘ wΚ |¡ •Β 4 ãÎn/y‰ãƒ tøΒF{$# ã≅Å_Á x ãƒ ÏM≈tƒFψ $# Ν ä3 ¯=yès9 Ï™!$ s) Î= Î/ öΝ ä3 În/u‘ tβθãΖÏ%θè?2(چ(.   

 إلـى فإن الحركة في هذا الفعل تكون غير محددٍة، ولكنها تميل : وأّما من حيث الّسرعة

إذا رفـع  ال سـيما ، همكروال اإلنسان، فقد يصيب بهدوءألن الرفع إذا لم يتمَّ  –نوعاً ما  – البطء

  . لعرشرفع الميت على ا ومنها، سريعةإنساناً آخر، وذلك ال يمنع أن تكون الحركة  اإلنسان

مشتركان في المعنى، ونوع الحركة التي تكـون  ) صعد، رفع(ونالحظ أن هذين الفعلين 

أعلى، فالصعود يكون ألعلى وال مجال فيه لالنحراف، كما هي الحـال بالنسـبة    إلىمن أسفل 

  . اإلنسانتتم دائما رغم ) رفع(للفعل رفع، غير أن الحركة في 

ألن له داللةً خاصـة، وهـذه    منفرداواحٍد منها سأدرس كّل أفعال وأخيراً، بقي ثالثة 

  ).سرى، نجاأخاض، : (هيفعال األ

  )خاض، أسرى، نجا( أفعال انتقالية كلية ارتبطت بأمور محددة: عشرة الثالثةة المجموع

ما فيه : والخوض من الكالم )1(مشى فيه،: خاض الماء يخوضه، خوضاً، وخياضاً: )خاض( -1

  .ة ودخولهامن باطل، ومنه خوض المعرك

وهي الخوض في  المجردة داللته المعنوّيةلوقد وضعت هذا الفعل منفرداً ألنه لم يرد إالّ 

  ).نلعب(الكالم، وقد ارتبط هذا الفعل بفعل آخر وهو 

، أورغماً عنـه،  اإلنسانوأما الحركة في هذا الفعل فتكون في جميع االتجاهات، وبإرادة 

  .واقتحام وتكون حركته سريعة لما فيه من قوٍة

                                                 
  ). 127(اآلية : البقرة)1(
  ). 2(اآلية : الرعد)2(
  ).خوض(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 1(
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 ρu2àΖ¨$ ΥwƒèθÚÞ Βtìyچ : فقد وردت فـي قولـه تعـالى   وأما داللته في القرآن الكريم، 
#$:øƒs$!←ÍÒÅ⎫⎦t چ : ، وقوله)1(چmyL®©4 †sƒèθÊàθ#( ûÎ’ nt‰Ïƒ]B îxöÎνÍ⎯ÿچ)2چ : ، وقولـه )2àΖ$̈ ΥwƒèθÚÞ 

Ü=yèù=tΡ uρاإلنسانله أية داللة بحركة  وليس )4("التكلم بما يخالف الحق"لفعل هنا يعني إذ إّن ا، )3(چ 

هناك من يخوض مع الناس في الكـالم إنّمـا   أّن  اإلنسانالمادية، ولكّن تخريجي لربطه بحركة 

  .يتبعهم ويسير على نهجهم، وهذه حركة، ولو لم تكن مادية

  .واإلسراء يكون المشي بالليل )5(أسريتُ إذا سرتُ ليالً، ):أسرى(-2

الرتباطه بحادثة اإلسراء المعروفة، وكانت الحركة فيهـا  وقد وضعت هذا الفعل منفرداً 

ـ     ⎯ß6ösy≈⎯z #$!©%Ï“ü &r óu“3 /Îèy7ö‰ÏνÍ™چ : ، قـال لىاللرسول عليه الّسالم بـإرادة اهللا سـبحانه وتع
Wξø‹s97(.أسرى مشى ليال، حيث إن )6(چ(  

ـ  ولم يـرتبط  الداللة في مواقع أخرى في القرآن الكريم، هذه لورد هذا الفعل   تالدالب

ــة،  ــه معنوي ــي قول ــا ف ــه)1(چ ùs'r óÎ /Î'rδ÷=Ïš /Î)ÉÜôì8 ΒiÏ⎯z #$9©‹ø≅Èچ : كم  rβ÷ &r óÎ&چ : ، وقول
“ ÏŠ$t7 ÏèÎ/نالحظ مـن هـذه اآليات كلّها أن الفعـل لم يرد إالّ بمعناه الماّدي الـذي  حيث ، )2(چ

  .ه يتم ليالًوالذي يميز هذا السير هو أنّ ، إما بـسرعٍة أو بغير سـرعةاإلنسانينقـل 

  )3(.الخالص من الشيء، نجا، ينجو، نجواً، ونجاًء: النجاة ):نََجا(-3

                                                 
  ).45(اآلية : المدثر)1(
  ).140(اآلية : النساء)2(
  ).65(اآلية : التوبة)3(
  .260/ 1، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: ّسعديال) 4(
  ).سرى(، جذر لسان العرب: ابن منظور) 5(
  ).1(اآلية : اإلسراء)6(
  .330/ 17، جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري) 7(
  ).65(اآلية : ، الحجر)81(اآلية : هود)1(
  ).77(اآلية : طه)2(
  ).نجو( ، جذرلسان العرب: ابن منظور) 3(
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الفعل حركة واضحة لإلنسان، ألنه حين ينجو من هالك فإنما يقوم بحركـة فيهـا   في  و

نوٌع من الصعوبة، وتكون هذه الحركة رغماً عنه ألنه إن لم يفعلها يهلك، ويتطلب هـذا الفعـل   

  .حتى يتمكن من النجاة إلنساناحركةً سريعةً من 

، حيـث كـان   لىاوضع هذا الفعل وحيداً هو ارتباطه باهللا سبحانه وتع إلىوالذي دفعني 

 tè÷‰y/چ : ، وقولـه )1(چÈ⎦÷ &rΥgp8Ζu$ ΒÏ⎯ô δy≈‹ÉνÍ⎯ 9sΖu3äθðs⎦¨ ΒÏ⎯z #$9±¤≈3ÅÌ⎪⎦t⌡©9چ : قالي، دائماً هو المنّج

)ÎŒø Ρtf¤8Ζu$ #$!ª ΒÏ]÷κp$(چ : ، وكذلك قوله)2(چÎŒø &rΥgp93äΝ ΒiÏ⎯ô ™u#ΑÉ ùÏöãtθöχšكل هذه اآليـات  )3(چ ،

  . إن لم تكن بإرادته وأن اهللا هو من أنجاه بشكل سريع اإلنسانأن حركة  إلىتشير 

                                                 
  ).63(اآلية : األنعام)1(
  ).89(اآلية : األعراف)2(
  ).6(اآلية : إبراهيم)3(



 86

  

  

  

  الفصل الثاني

   لغوّية ظواهر
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  الفصل الثاني

   لغوّية ظواهر

قضايا، وسأحاول في هذا الفصـل أن  العديد من ال إلىلقد اتّسع نطاق الدراسات اللغوّية 

الحركـة االنتقاليـة   أفعال ذات الصلة ب والصرفية والبالغية أقف عند بعض تلك القضايا اللغوية

مبّيناً العالقة بينها، وهـذه  وعلى تلك القواعد، القرآنية الشواهد ذاكرالإلنسان في القرآن الكريم، 

  :القضايا هي

  اللّفظي المشترك: أوال

اللفـظ الواحـد   : "من التعريفات للمشترك اللفظي، فقد عّرفه السيوطي بقوله هناك العديد

، وهو عند العالم الُمحـدث  )1("الدال على معنيين مختلفين فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة

الصورة مختلفة المعنى، وقد تعّود القـدماء أن   متحدةنوع من الكلمات ُرويت لنا "إبراهيم أنيس 

بـاب فـي اتفـاق    : "، وابن جني يعّرفه بقوله)2("النوع من الكلمات بالمشترك اللفظي يسموا هذا

مـا اتحـدت صـورته    " أو هو ،)3("،والسكوناللفظين واختالف المعنيين في الحروف والحركات

مثالً تعني األبيض  واألسود، فهي كلمـة  ) الجون(فكلمة  )4("واختلف معناه على عكس الترادف

وبذلك فإن عمود المشترك اللفظي هو الداللة ثم تولد مـن هـذا   يين مختلفينواحدة دلت على معن

  . )5(المعنى عدة معان وهذا التولد هو ما نسميه تطور المعنى

  : الحركة االنتقالية لإلنسان في القرآن الكريمأفعال في  الواردومن أمثلة المشترك اللفظي 

  .الحياة من جديد للحساب إلىأرسله، وُبعث من القبر، أي عاد : بعثه ):بعـث( -

، فالفاعل في اآليـة  )6(چOèΝ§ /tèyV÷Ψo≈3äΝ ΒiÏ∅- /tè÷‰Ï Βtθö?Ï3äΝöچ: لىاولو نظرنا في قوله تع

من أجل هـدف   اةالحي إلى، الذي يعيد الخلق، ويبعثهم من جديد لىامعروف وهو اهللا سبحانه وتع
                                                 

 .216هـ، ص 1325، مطبعة السعادة، مصر، المزهر في اللغة: السيوطي، جالل الدين )1(
 .192، مكتبة األنجلو مصرية، ص 9، طفي اللهجات العربّية: أنيس، إبراهيم )2(
 .93مـ، ص 1955، 2محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، ج :، تحقيقالخصائص: ابن جني )3(
 28، مكتبة هبة ، القاهرة ، ص1،ط المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا: شاهين ، توفيق) 4(

  .9ص ،1996بيروت، ، ، مؤسسة الرسالة1، طالمشترك اللفظي في الحقل القرآني: مكرم، عبد العال سالم )5(
 ).56(اآلية : البقرة)6(
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نجـد أن معنـى    حيث،)1(چs$Αt ‘u>bÉ ùs'rΡàÏöΤÎ’þ )Î<n’4 ƒtθöΘÏ ƒã7öèyWèθβt%چ : معين وهو الحساب، وقوله

الفعل هو الحياة من جديد من أجل الحـساب، وهـو وارد بكثـرة فـي القرآن الكريم، في حين 

اللتـه  د، فقد ارتبط الفعـل ب )2(چOèΟ¢ /tèyW÷Ψo$ ΒÏ⎯. /tè÷‰ÏδÏΝ Β•θ›y©4 ρuδy≈ãρχš )Î<n’4 ùÏöãtθöβtچ: قوله

ن الفاعل معروف في الشاهد السـابق  إ، وكذلك فاإلنسانعلى حركة المادية المحسوسة التي تدل 

موسى عليـه السـالم    في اآلية سيدناوهو ، وبذلك نجد أن المبعوث ينفذ أمر اهللا، لىعاوهو اهللا ت

) بعـث (الفعل ف، )3(چtèyW÷Ψo$ ΒÏ⎯. /tè÷‰ÏνÍ⎯ ‘â™ßξ¸ )Î<n’4 %sθöΒÏγÎΟó/چ: وقد ال يكون محددا كما في قوله

  .بشخص ولكنه غير محدد نساناإلارتبط ب

  الترادف: ثانيا

ويمكـن أن   )4(بألفاظ متعددة، وهو ما ُيسمى بالترادف،الواحد وهو أن ُيعّبر عن المعنى 

وجاء في لسان العـرب تحـت مـادة     )5(يكون هذا الترادف على قدر من التساوي كأقبل وجاء،

  )6(.هو التتابع: ، الترادف)ردف(

موسيقى الكالم قد شغلت أصـحاب اللغـة   "رادف موجود ألن ويرى إبراهيم أنيس أن الت

أو  واختلطت األلفـاظ ببعضـها الـبعض    أو تناسوهاعن رعاية الفروق بين الدالالت، فأهملوها

حين انكمشت دالالتها فتجمعت  يجتمع في خلية واحدة تراكمت في محيط واحد كسرب من النحل

عسكري أن ثمة فروقا لغوية بـين أي لفظـين   في حين يرى ال ،)7(،"في خلية واحدة ومعنى واحد

الفرق بين بعث وأرسل فإنه يجوز أن تبعث الرجل لحاجـة تخصـه دونـك ودون    " ومن ذلك 

المبعوث إليه كالصبي تبعثه إلى المكتب فتقول بعثته وال تقول أرسلته ألن اإلرسال ال يكـون إال  

                                                 
 ).36(اآلية : الحجر)1(
 ).75(اآلية : يونس)2(
 ).74(اآلية : المصدر نفسه )3(
م،  1980، الجمهورية العراقية، منـشورات وزارة الثقافـة واإلعـالم،   الترادف في اللغة العربّية: الزيادي، حاكم مالك )4(

 .31ص 
، عمان، دار عمار، 1الدكتور يحيى جبر، ط: ، تحقيقعانياتفاق المباني واقتراف الم: النحوي، سليمان بن بنين الدقيقي )5(

 .54م، ص 1985
 ).ردف(، جذر لسان العرب: ابن منظور )6(
 .212مـ، ص 1973، مطبعة األنجلو مصرية، 3داللة األلفاظ، ط: أنيس، إبراهيم )7(
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الـوارد في القرآن الكـريم،  عنوي على المشترك الممن األمثلة و )1("برسالة وما يجري مجراها

   .الحركة االنتقالية لإلنـسان في القرآنأفعال ويتعلق ب

ق بنقل اإلنسان إلى مكان ضـيّ  يتمانو على الشدة والقوة، تدل) ،حصرأسر، حشر( فعالألا  -1

ـ   ومن األمثلة عليهـا  يحاصر فيه ، )2(چ$ùsÌƒ)Z$ ?s)øGç=èθχš ρu?s'ù Åçρχš ùsÌƒ)Zچ : لىاقولـه تع

حد شخصا آخر يكونان متواجهين، كما أن المأسور يوضع في زاوية وال يسمح له أوحين يأسر 

، فالحشـر أيضـا   )3(چρu#$ãô=nϑßθþ#( &rΡ6̄àΝö )Î9sŠøμÏ Bétø³|çρβtچ : بالحراك بعد أن تم أسره وفي قوله

رائعا، يكون وجها لوجه من أجل الحساب والثواب، فان كان المحشور مؤمنا كان الحشر جميال 

العذاب والخوف، وبئس الموقف،   الّإذا كان المحشور من الكافرين، فعندها ال مجال له إفي حين 

ـ  ، فالمحاصـرة تكـون   )4(چ»!$# ûÎ† ™y6Î‹≅È )#9Ï=ùà)st#!™Ï #$!©%Ï⎪⎥š &émôÁÅãρچ : لىاوفي قوله تع

وة وظلـم، ممـا   بالتشديد على الناس ومنعهم من الدخول أو الخروج، ونلحظ ما في الفعل من ق

ال حول له وال قوة ألنه ال يملـك قـوة    المأسور والمحشور اإلنسانن إ: يجعلنا في النهاية نقول

  .يدافع فيها عن نفسه

 Ÿωuρچ: في قولـه كما ا معنى مشترك وهو اإلبعاد واإلرسال، م، له)طرد، صرف( الفعالنو - 2

?sÜôãŠÏ #$!©%Ï⎪⎦t ƒt‰ôããθβt ‘u/−γßΟو بعاد، وقد يكون لسـبب، أو دون سـبب،   اإل، فالطرد يعني )5(چ

 ن الكـريم آفي القـر  ذا ورد هذا الفعلإ والمطرود رغما عنه كما اإلرسال، اإلنسانحركة  تكون

يرتبط بالعاصين الكافرين الذين يطردون من رحمة اهللا، وقد يطـرد   فإنه، لىاوكان فاعله اهللا تع

اإلرسال ألن المرسل يكون حامال رسالة فـي   نسان ظلما لذنب لم يفعله، وهذا فرق بينه وبيناإل

، نجد توافقا بـين الصـرف   )6(چùs'rΤ’̄4 ?èÇóuùèθχšچ: لىامعظم األوقات ولو نظرنا في قوله تع

                                                 
  283، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت، ص3، ط الفروق في اللغة: العسكري ،أبو هالل  )1(
 ).26(اآلية : األحزاب)2(
 ).203(اآلية : البقرة)3(
 ).273(اآلية : نفسه )4(
 ).52(اآلية : األنعام)5(
 ).32(اآلية : يونس)6(
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بعاد، كما أن حركة المطـرود  وهما يدالن على اإل اإلنسانوالطرد، فكالهما يكون لسبب، اقترفه 

، اإلنسـان ة والنون، فقد تصبح الحركة بـإرادة  تكون رغما عنه، ولكن هذا الفعل اذا زيد بالهمز

  . )انصرف(كأن نقول 

علـى معنـى    نشـتمال يا مألنه) صرف، طرد(، الفعلينولذلك نالحظ مدى العالقة بين 

  .واحد، وهو واإلقصاء، واإلبعاد

: وفي المقـاييس ،، وكالهما يدل على العودة من مكان مـا )رجع، عاد: (ومن أمثلة الترادف -3

 ρu9sϑ£$ ‘u_yìyچ: وقال )2(چãtΖ÷μç )#OèΝ§ ƒtèãθŠßρβt 9Ïϑy$ Ξçκåθچ: لىاقال تع .)1(عاد: وعارجع يرجع رج
#©y›θãΒ 4’n< Î) ⎯ Ïμ ÏΒ öθs%3(چ(   

، جد أن الفعلين متطابقان، ونستطيع أن نضع أحدهما مكان اآلخر دون أن يختّل المعنىن

   . غير أن الرجوع قد يكون دون بلوغ المكان والعودة عكس ذلك 

مشتركان في معنًى واحد وهو اإلقبال والحضور، ومن أمثلـة ذلـك    وهما ):َهلُـمَّ، تـعال( -4

: ، وقولــه)4(چ»!$# ûÎ’ ™y6Î‹≅È )#ρu9Ï‹uè÷=nΝz #$!©%Ï⎪⎦t Ρt$ùs)àθ#( 4 ρu%ÏŠ≅Ÿ ;mλçΝö ?sèy$9sθö#( %s≈GÏ=èθچ: لىاقولــه تعــ

في دون أن يختل المعنى،  بآخر لفظاستبدال ستطيع ، ون)5(چ$ρu#$9ø)s$!←Í#Î,⎦t }\z÷θu≡ΡÏγÎΝö δy=èΝ§ )Î9sŠøΖuچ

لـيس  ) هـات (ن أللفظـين  يصبح الفرق واضحا بين ال) هاتوا(بمعنى ) هلم(ذا كان الفعل إ حين

  ). أقبل(بمعنى 

                                                 
  ، جذر رجعمقاييس اللغة: ابن فارس )1(
 ).8(اآلية : المجادلة)2(
 ).150(اآلية : األعراف)3(
  ).167(اآلية : آل عمران)4(
 ).18(اآلية : األحزاب)5(
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  الطباق: ثالثا

: ويعّرف ابـن رشـيق الطبـاق بقولـه     )1(وُيّسمى أيضاً المطابقة، والتطبيق، والتضاد،

والمطابقة عند جميع الناس جمعـك   نأتلف في معناه ما يضاد في فحواه،المطابقة في الكالم أن "

  .)2("بين الضدين في الكالم أو بيت من الشعر

مثـل   )3(الجمع بين الّضدين، أو بين الشيء وضده في كالمٍ أو بـين الشـعر،  : والطباق

  ُيظهر، ُيبطن، وُيسعد، وُيشقي، 

  )4(.الطباق أبرز صور التضاد المعنوي ويعد

  .إبهام التضاد. 3طباق سلب، . 2طباق إيجاب، . 1: ثالثة أقسام هي إلىم الطباق ويقس

ويكون طباق اإليجاب  )5(والنوعان األوليان مستخدمان ومعروفان أكثر من النوع الثالث،

  )6(.والسلب في الجمع بين الضدين باللفظ، في حين يكون طباق التضاد في المعنى

الحركة االنتقالية لإلنسان أفعال على موضوع الطباق من وفيما يلي مجموعةٌ من األمثلة 

  :في القرآن الكريم

الرجوع، وقد ورد ومعناه اإلرسال، وضد اإلرسال ) بعث(الفعل األول  ):يبعثهم، يرجعون( -1

ـ  yϑ$چ: لىاهذان الفعالن في القرآن الكريم في قوله تع ¯Ρ Î) Ü=‹ÉftGó¡ o„ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθãèyϑ ó¡ o„ ¢ 4’tA öθyϑ ø9$#uρ 

ƒt7öèyZçκåΝã #$!ª OèΝ§ )Î9s‹øμÏ ƒãö_yèãθβtوهو طباق إيجاب)7(چ ، .  

                                                 
 .76مـ، ص 1985، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1، طعلم البديع: يق، عبد العزيزعت )1(
 .5/ 2، المكتبة التجارية، القاهرة، 1، طالعمدة في محاسن الشعر ونقده: القيرواني، ابن رشيق )2(
 .77المصدر السابق، ص  )3(
 مـ،1996لنـشر والتوزيـع، بيروت، دار النهضة العربية ل ،1، طالبيان والبديع: الزويعي، طالب، وحالوي، ناصر )4(

 .191ص 
 .79، ص علم البديع: عتيق، عبد العزيز )5(
 .99، مطبعة المعارف، مصر، ص 1، طالبالغة التطبيقية: ، ومحمد برانقعلوان، حسن  )6(
 ).36(اآلية : األنعام)7(
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المحشور ال يستطيع الحركة،  اإلنسانوالحشر ضد اإلحضار، ألن  ):نحشرنّهم، نحضرنّهم( -2

 ùsθu‘u/nÎš 9sΨosó³àuΡ¯γßΝö ρu#$9±¤‹u≈ÜÏ⎫⎦tچ: لىافإذا أحِضر، صار المعنى متناقضاً، وذلك في قوله تع
OèΟ¢ 9sΖãsóØÅuΡ¯γßΟó myθöΑt _yγy⎝©Λt _ÅWÏŠw$حضار ، وجمال اآلية يكمن في استخدام الم التوكيد إل)1(چ

التـي توضـح سـوء    ) اجثّي(الكافرين أوال، ثم يكون الحشر بعد ذلك، وما زاد اآلية جماال كلمة 

  . الحال التي يكون فيها الكافرون

ـ والدخول ضـد الخروج، فـي قـول ):دخلوا، خرجوا(  -2  ρu%s‰ Š¨zy=èθ#( /Î$$9ø3äøÌچ: لىاه تع
ρuδèΝö %s‰ô zyt_ãθ#( /ÎμÏ⎯چ)ــه)2 ــدخول )3(چ$ΒÏΖ÷γy )#9s⎯ Ρ‰̄ôzä=nγy$ myL®©4 †sƒøã_ãθچ: ، وقولـ ، والـ

سالم أو الكفر وشتان بينهما، وفي الثانية الدخول في اإل يعنيوالخروج في اآلية االولى معنوي و

  . ال الحالين يبقى الدخول نقيضا للخروجكان الفعالن لداللة مادية، وفي ك

ـ   ):اذهبوا، ائتـوني ( -3  #Œøδy7çθ#( /Î)sϑÏ‹ÂÅ© δy≈‹x$#چ : ىالوذهب ضد أتى، وذلك في قولـه تع
ùs'r9ø)àθνç ãt?n’4 ρu_ôμÏ &r1Î’ ƒt'ùNÏ /tÁÅZ# ρu&ù?èθΤÎ† /Î'rδ÷=Î6àΝöفالغاية من الذهاب في اآلية هـو   )4(چ

مكان محدد حتـى تـأتي    إلىاألمر، واذهب بمعنى أخرج  ةردا بصيغتيان، ذلك بأن الفعلين واإل

  . بشيء

ـ    ):نجاهم، أغرقهم( -4   )5(چùs'rΥgpŠøΖu≈6àΝö ρu&rîø{%øΨo$! ™u#Αt ùÏóãtθöβtچ: لىاوذلك فـي قولـه تع

فعلى الرغم مـن   ،)6(چ )#ùs'rΡfyŠøΖu≈μç ρu#$!©%Ï⎪⎦t Βtèyμç… ûÎ’ #$9øà=ù7Å ρu&rîø{%øΨo$ #$!©%Ï⎪⎦t 2Ÿ‹¤/çθچ: وقوله

نجى من أ، إال أن الداللة بين الفعلين متناقضة، فاهللا لىاأن الذي أنجى و أغرق واحد وهو اهللا تع

ـ   ال سّيماآمن به أغرق أعداءه وفي الغرق موت مؤكد لإلنسان  بسـبب   لىاإذا كان مـن اهللا تع

                                                 
 ).68(اآلية : مريم)1(
 ).61(اآلية : المائدة)2(
 ).22(اآلية : دةالمائ)3(
 ).93(اآلية : يوسف)4(
 ).50(اآلية : البقرة)5(
 ).64(اآلية : األعراف)6(
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أيضـا،   لىارادة اهللا تعنسان عمر جديد بإالفساد، وعلى عكسه تماما النجاة التي قد يكتب فيها لإل

  . يجابيإوالطباق بين الفعلين 

  المجاز: رابعا

سـار فيـه وسـلكه، والمجـاز     : جزت طريق وجاز الموضع، مجازاً: "ورد في اللّسان

يعّرفـه   و، هذا هو المعنى اللغوي للمجـاز،  )1("سرت فيه: الموضع، جزت الموضع: والمجازة

المفاد بها عن موضعه من العقل لضـرب مـن   كل جملة أخرجت الحكم  هي: "الجرجاني بقوله

وال بـد لكـل   : "قال أبو هالل العسكري )3(الحقيقة، إلى، ويعتبر الكالم مجازاً بالقياس )2("التأويل

اللفظ المسـتعمل  " أو هو ،)4("استعارة ومجاز من حقيقة وهي أصل الداللة على المعنى في اللغة

ويقسم المجاز إلـى   5"عدم إرادة المعنى األصلي في غير ما وضع له لعالقة مع قرينة دالة على

ولهما عقلي وهو اسناد الفعل إلى مالبس له كاسناد الفعل إلى غير فاعلـه ، والثـاني   أ: قسمين 

والمجاز المرسل وتكون العالقة ،لمشابهة لاالستعارة وتكون العالقة : المجاز اللغوي وهو نوعان 

  . فيه لغير المشابهة 

ضد الحقيقة، ومع ذلك فإن أي مجاز ال بد له من حقيقة تبين المقصود  وبذلك فإن المجاز

فهنا ليس المقصود بـالرأس أن المـتكلم عنـده    ) عندي عشرون رأساً من الغنم(منه، مثل قولنا 

  .وليس الرأس وحده من الغنمرؤوس فقط بل عنده عشرون 

ان في القرآن الكريم، فقد الحركة االنتقالية لإلنسأفعال الجانب التطبيقي للمجاز على  أما

، وهذه طائفة من األمثلة توضح  ،وأغلب ما كان نوعه عقليامعنى مجازيلفعال ورد كثير من األ

  .ذلك

                                                 
 ).جوز(، جذر لسان العرب: ابن منظور )1(
 .356مـ، ص 1954، أسرار البالغة: الجرجاني، عبد القاهر )2(
 .169مـ، ص 1997، ، دار الفكر العربي، بيروت1، طعلم البيان بين النظريات واألصول: سقال، ديزيره )3(
 .356مـ، ص 1952، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1، طالصناعتين: العسكري، أبو هالل، حسن بن عبد اهللا )4(
  231،دار الكتب العلمية ، ص6، طجواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع: الهاشمي ، السيد أحمد 5
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  ):ىـأت( -1

نـه فعـل ذو   في كثير من المواضع، التي ذكر فيها أل لمعان مجازيةوقد ورد هذا الفعل 

 rAt’# &rΒøã&چ : لىاوروده مجازيا قوله تع ةلومن أمث ن الكريمآداللة واضحة وقد ورد كثيرا في القر
«!$# Ÿξsù çνθè= Éf÷ètGó¡ n@نه أمر اهللا وإرادته، ولـذلك ارتـبط الفعـل    إ، فلم يكن اآلتي بشرا، بل )1(چ

، والفاعل في هذه اآليـة  )2(چδy≅ö &rAt’4 ãt?n’ #$}MΣ¡|≈⎯Ç mÏ⎫⎦× ΒiÏ⎯z #$!$¤δ÷Ìچ: بفاعل مجازي، وقوله

$چ : نسانا، وقولـه إو الدهر، واألصل أن يكون الفاعل بشرا، أو أيضا مجازي وهو الحين أ ¨ΒÎ* sù 

ƒt'ù?ÏtΨ¨3äΝ ΒiÏ_hÍ© δè‰W“ق القـويم،   يفالفاعل في اآلية ليس حقيقيا، والمقصود به اإلسالم والطر )3(چ

للنبأ، أو الخبر الـذي   تيان هناواإل )4(چÎμÏ⎯ „o¡óJtκö“Ì™âρβt/ )#ùs¡|θö∃t ƒt'ù?ÏκÍΝö &rΡ/6t≈¯σà#( Βt$ .x%Ρçθچ: وقوله

  . ةأخذ العبرة والعظة من األقوام السابق إلىيهدف 

  ):بلغ(  -2

، حيث ارتبط الفعل بفاعـل  )5(چ…myL®©4 ƒt6ö=èx #$9ø3ÅFt≈=Ü &r_y#s&ãچ : لىاقوله تع :تهومن أمثل

  . نسانمجازي وهو الكتاب، مع أن األصل في البلوغ،أو الوصول أن يكون لإل

  ):جاء( -3

قوله  ما يتجلى فين الكريم وارتبط بدالالت متعددة، منهاآل كثير الورود في القروهو فع

ية كتاب مـن اهللا ولـيس   جاء في اآل فإن ما )6(چ »!$# ρu9sϑ£$ ỳ%!™uδèΝö .ÏGt≈=Ò ΒiÏ⎯ô ãÏΨ‰Ïچ: لىاتع

: نسان  وفي قولـه يكون لإل أن صل في المجيءن األبشرا، ولذلك ارتبط الفعل بفاعل مجازي أل

                                                 
 ).1(اآلية : النحل)1(
 ).1(اآلية : اإلنسان)2(
 ).38( اآلية : البقرة)3(
 ).5(اآلية : األنعام)4(
 ).235(اآلية : البقرة)5(
 ).89(اآلية : البقرة)6(
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والبرهـان ال يـأتي    )2(چs‰ô ỳ%!™u.äΝ /çöδy≈⎯Ö ΒiÏ⎯ ‘§/nÎ3äΝö%چ : ، وقوله)1(چỳ%!™u?ø6àΝã #$9ø6tiÉΨo≈Màچ

 ỳ%!™uEøκåΝã #$9¡¡$ãtπèچ: على سـبيل المجـاز ،  وفـي قولـه     "جاء "نما كان استخدامه مع الفعلإو
Zπ tF øót/تحصل، وال أحد يعرف ن الساعة سوف تقع ومجازي أل اوالمجيء هن ة، أي يوم القيام)3(چ

 ùs*ÎŒs# ỳ%!™uNÏچ: ، وبذلك يكـون المجـيء غيـر محـدد بوقـت، ، وقولـه      إلىال اهللا تعإوقتها 
#$9Á¢$!z¨πèچ: وقولـه   )5( .أي الصيحة التي تكـون يـوم القيامـة   ؛)4(چρuỳ%!™uNô ™y3õtοä #$9øϑyθöNÏ 

Èd, ptø: $$Î/هم، ارتبط الفعل بسكرة الموت التي سيذوقها البشر كل)6(چ .  

  ):حضر(  -4

ـ   كماوأكثر ما ورد هذا الفعل مرتبطاً بالموت،   ÎŒs# myØ|u &rnt‰y.äΝã(چ: لىافي قولـه تع
ßN öθyϑ ø9$# أنه ، وحضور الموت في هذه االية ليس محددا بأحد وهو عام لكل البشر، في حين)7(چ 

  . –ليه السالم ع –، مرتبط بيعقوب )8(چÎŒø myØ|u ƒtè÷)àθ>z #$9øϑyθöNß(چ: ىالفي قوله تع

  ):خرج( -5

لإلنسان وغيره ، فإذا ورد الفعل لداللة ال ترتبط باإلنسان كان ذلك على سبيل  الخروج عاّم     

قادر علـى إخـراج    لىان اهللا تعإ، حيث )9(چ⎯sƒøãlß Ρt6t$?èμç… /Î*ÎŒøβÈ ‘u/nÎμÏ†چ: المجاز ، قال تعالى 

فاعل مجازي، وفي  إلىسند الفعل في اآلية أقد ف ،النبات من األرض، ولما كان الخروج لإلنسان

                                                 
 ).209( اآلية : البقرة)1(
 ).174(اآلية : النساء)2(
 ).31(اآلية : األنعام)3(
 ).33(اآلية : عبس)4(
 .224/ 19، تفسير القرطبي: القرطبي )5(
 ).19(اآلية : ق)6(
 ).180(اآلية : ، البقرة)106( اآلية  :المائدة)7(
 ).133(اآلية : سورة )8(
 ).58( اآلية : األعراف)9(
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شـراب   النحلفالذي يخرج من بطن  )1(چ …sƒøãlß ΒÏ⎯. /çÜäθΡÏγy$ °Ÿu#>Ò Χ’ƒøFt=Î#ì &r9øθu≡Ρçμç†چ: قوله 

ألوانه مختلفة، وفي ذلك داللة على قدرة اهللا أيضا، وقد يكون الخروج لما في باطن األرض كله، 

بـأمور  وقد ارتبط الفعل في اآليات السابقة ، )2(چ$ρu&rz÷t_yMÏ #${F‘öÚÞ &rOø)s$9sγyچ: كما في قوله 

  .  مجازية، وكلها للداللة على عظمة الخالق عز وجل

  أدوات التعدية: خامسا

وهو ما اسـتقر  " ول يسمى الزما قسمين، األ إلىينقسم الفعل من حيث اللزوم والتعدي 

كل فعل متعد اوغير متعد فانه " ، )4(بنفسه، أو بغيره، وقد يتعدى الفعل )3("حدوثه في نفس الفاعل

، ")5(مصدر والظرف من الزمان والظرف من المكـان والحـال  الوهي ا: شياءأربعة أ إلىيتعدى 

 )6(مفعول به مباشر، دون وساطة حرف الجـر،  إلىويمتاز الفعل المتعدي من الالّزم بأنه يتعدى 

  :في الحاالت اآلتيةو الفعل الالّزم قد ُيصبح متعدياً، وذلك 

  .كُرم محمد، وأكرمته: مثل )7(وتُسّمى همزة التعدية، أو همزة النّقل،: التعّدي بالهمزة-1

خرج محمـد، وخّرجتـه،   : فالالّزم يصير متعدياً إذا ُضعِّفت عينه، مثل: تضعيف العين -2

م محمد المسـألة،  فه: مثل )8(مفعول به واحد، صار متعدياً الثنين، إلىوإذا كان الفعل متعدياً 

  .)9(ان التعدي بالتضعيف والهمزة قياس إلىفّهمته المسألة، ومنهم من ذهب 

 )10(.زيد إلىنحو مررت به، ونزلت على العدو، وانطلقت : حرف الجرزيادة  -3

                                                 
 ).69(اآلية : النحل)1(
 ).2(اآلية : الزلزلة)2(
  14، مكتبة دار البيان، بيروت ص1، طالجمانة في شرح الخزانة: اليازجي، ناصيف )3(
 88، دار الكتاب العربي،ص3،ط1حيني، جراجعه وحقق له فايز تر شباه والنظائراأل: السيوطي )4(
  . 129، عالم الكتب، ص1، طصاحب أبو جناح، دراسة وتحقيق شرح جمل الزجاجي: عصفورابن  )5(
 .45مـ، ص 2004، مركز الكتاب األكاديمي، 1، طوالمشتقاتفعال تصريف األ: سالمة، ياسر )6(
 .45المرجع نفسه، ص  )7(
 .255مـ، ص 2003، 1، القسم األول، طالنحو الُعمدة في: مسعد، عبد المنعم )8(
، دار الغـرب االسـالمي،   1،حققه عياد بن عيد، السـفر االول، ط البسيط في شرح جمل الزجاجي: عبيد اهللا، عبيد اهللا )9(

 .416ص
 .416نفسه،صالمرجع  )10(
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 .ساهرته: جالستُه، سهِر: جلس: مثل: )ألف المشاركة(التعّدي بزيادة األلف -4

 )1(.استحسنته: استخرجته، َحُسن: رجخ: مثل): استفعل(التعّدي ببنائه على  -5

فإذا أراد إنـسان أن يعّبر عن غلبته لشخص آخر في الكـرم،  : التعّدي ببناء الفعـل للمغالبة -6

 .كرمته: قال

وهو إشراب اللفظ معنى لفٍظ آخَر، وإعطاؤه حكمه، ) التضمين النحوي( : التعّدي بالتضمين -7

المتعّدي، فيصير األول متعدياً، كما ) نوى(عل الالّزم، الذي يأخذ معنى الف) عزم(مثل الفعل 

Ÿωuρ (#θãΒچ: لىافي قوله تع Ì“ ÷ès? nο y‰ø) ãã Çy%x6ÏiΖ9$#3(.)2(چ( 

ذهبت الشـام،  : قد تُعّدى بحذف حرف الجر، مثلفعال فبعض األ: التعّدي بحذف حرف الجر -8

 )4(.وأمرته الخيَر، وهو ما ُيسّمى النصب على نزع الخافض

ما يتعدى لمفعول به واحـد ، ومـا   ه يقسم إلى ثالثة أقسشام ، وهي والفعل المتعدي نفس

الحركة االنتقالية الكلية أفعال وقد جاءت بعض يتعدى لمفعولين اثنين ،وما يتعدى لثالثة مفاعيل 

وسأجعلها في مجموعتين وذلك ألهه اليوجد فعل من أفعال لإلنسان مزيدةً ببعض أدوات التعدية، 

  :لية ينصب ثالثة مفاعي ، وفيما يلي بيان ذلك الحركة النتقالية الك

  ما ينصب مفعوال به واحدا : المجموعة األولى 

ثمة أفعال الزمة ولكنها تعدت إلى مفعول به واحد لزيادتها بواحد من أدوات الزيادة ومن األمثلة 

  : على ذلك

  :، ومن أمثلتهاتعدت بالهمزةأفعال هناك :  -1

  : ذا زيد بالهمزة صار متعديا ومن الشواهد على ذلكإالزم، ففالفعل خرج فعل  ):أخرج( -أ

                                                 
 . 57، ص والمشتقات األفعال تصريف: سالمة، ياسر )1(
 ).235(اآلية : البقرة)2(
 . 59، ص والمشتقات األفعال تصريف: ة، ياسرسالم )3(
 .256، ص العمدة في النحو: مسعد، عبد المنعم )4(
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، فقد أخذ الفعل مفعوال به في )1(چ$u/−Ψo$! &rz÷Ì_ôΨo$ ΒÏ⎯ô δy≈‹ÉνÍ #$9ø)söƒtπÏ #$9à©$9ÏΟÉ &rδ÷=èγy‘چ: لىاقوله تع

 مفعول به، ال)2(چxϑy$! &rz÷t_y7y ‘u/•7y ΒÏ⎯. /t÷GÏ7y.چ: وفي قوله)  نا(ية وهو الضمير المتصل اآل

  ). الكاف(الضمير المتصل  هو

  : ذهب فعل الزم، ويصبح متعديا إلى المفعول به إذا أضيفت إليه الهمزة ):ذهبأ( -ب

، فالمفعول به في اآلية الحزن ، وقـد  )3(چøtpϑô‰ß !¬ #$!©%Ï“ü &rŒøδy=| ãtΨ¨$ #$:øtp“tβt:$# چ :كقوله تعالى

بعد هذا الفعل على نزع الخافض، ولكن هـذا  بنصب اسم ) ذهبت الشام(ورد عن العرب قولهم 

  .قليل في اللغة

غرق زيد، فيكتفي الفعل بفاعله، في حين إذاما أضيفت إليه الهمزة يصبح : نقول ):أغرق( -ج

  : متعديا

، والفعل في اآليتـين  )5(چùs'rîøt%øΨo≈γßΝö &rdøΗuèÏ⎫⎦tچ: وقوله )4(چOèΝ§ &rîøt%øΨo$ #$ψFzyÌ⎪⎦tچ: قال تعالى

في الثانية والفاعل يبقى واحدا، وهو اهللا ) "هم(والضمير"في األولى، " اآلخرين" مفعوال به،نصب 

  . تعالى

 $ùs=nϑ£$! &rΥgp8γßΝö )ÎŒs# δèΝö ƒt7öóäθβt ûÎ’ #${F‘öÚÇ /ÎótöÎ #$9øsy,dÈ 3 ƒt≈'̄r‰šκpچ: كما في قوله تعالى: أنجى: -د
â¨$ ¨Ζ9$# $yϑ ¯Ρ Î) öΝ ä3 ãŠ øót/ #’n?tã Ν ä3 Å¡ àΡ r& ( yì≈tG̈Β Íο 4θu‹ ysø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ¢Ο èO $ uΖø‹ s9Î) öΝ ä3ãèÅ_ó tΒ Ν ä3ã⁄Îm7 t⊥ãΖ sù 

$ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. šχθè= yϑ ÷ès? والمعروف أن الفعل نجا الزم، غير أن الزيادة فيـه أدت معنـى   )6( چ ،

  . التعدية

                                                 
 ).75(اآلية : النساء)1(
 ).5(اآلية : األنفال)2(
 ).34(اآلية : فاطر)3(
 ).82(اآلية : الصافات)4(
 ).77( اآلية : األنبياء)5(
  ). 23( اآلية : يونس)6(
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  :هناك أفعال تعّدت إلى مفعول واحد عن طريق حرف الجر، مثل -2

  ):انطلق( -أ

فالفعل ارتبط بحـرف الجـر    )1(چΡÜs=Î)àθþ#( )Î<n’4 ßÏ≅e9 ŒÏ“ Or=n≈]Ï ©äèy=5$#چ: عالىكقوله ت

وال يمكن أن يرد إال واصال إلى مفعوله عن طريق هذا الحرف، كما يمكن أن يرد الفعـل  ) إلى(

  .انطلق به:  ، فنقول مثال)الباء(مرتبطا بحرف الجر 

  ):طاف( -ب

وهذا الفعل وصل إلى مفعوله  )2(چ$ùsξŸ _ãΨo$yy ãt=n‹øμÏ &rβ ƒtÜ©θ§’š /ÎγÎϑyچ: كقوله تعالى

كمـا فـي   ) على(في اآلية السابقة، وقد يكون الحرف " الباء"عن طريق أحد حروف الجر، وهو 

  . )3(چ ¤⎦⎫ù̈< ΒiÏ⎯ Βè̈Ï)ƒãÜs$∃ß ãt=nöκÍΝ /Î3sچ: قوله تعالى

   ):جاء( -ج

⎯چ: ل به، كقوله تعـالى قد يحتاج هذا الفعل إلى حرف الجر لكي يصل إلى المفعو yϑ Ï9uρ 

ỳ%!™u /ÎμÏ⎯كما أنه قد يصل إلى مفعوله دون حرف الجر وهذا ما يتجلى في قولـه تعـالى  )4(چ ، :

، حيــث وصــل )5(چ$ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ$̈¨â %s‰ô ỳ%!™u.äΝ /çöδy≈⎯Ö ΒiÏ⎯ ‘§/nÎ3äΝö ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ö3äΝö Ρçθ‘Y# Β•6ÎΨYچ

  . حرف الجردون ) كم(الفعل إلى مفعوله 

                                                 
 ).30(اآلية : المرسالت)1(
 ).158(اآلية : لبقرةا)2(
  ). 45(اآلية : الصافات)3(
 ).72(اآلية : يوسف)4(
  ). 174(اآلية : النساء)5(
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 ’ùs¡Åçρ#( ûÎچ: وهو فعل الزم يحتاج إلى حرف الجر كي يصل إلى مفعوله قال تعالى):سار( -د
ÇÚö‘ F{$#في(، إذ ارتبط الفعل بحرف الجر )1(چ.(  

  :، مثل)نزع الخافض(بحذف حرف الجر  إلى مفعول واحد تعدتأفعال هناك  - 3

    ):دخل( -أ

؛ أي يدخلون في الجنة، فحذف حـرف  )2(چùs'éρ'9s≈×̄Í7y ƒt‰ôzä=èθβt #$9øfyΨ¨πsچ: كقوله تعالى

  . على نزع الخافض) الجنة(ثم انتصب االسم ) في(الجر 

  ):هبط( -ب

) إلـى (؛ أي إلى مصر، وقد حذف حـرف الجـر   )3(چ#\ΒÏÁó )#δ÷7ÎÜäθ$#چ: كقوله تعالى

  . منصوبا على نزع الخافض) مصرا(وأصبح االسم 

  ):حضر(  -ج

  . ؛ أي حضر إلى القسمة)4(چρu)ÎŒs# myØ|u #$9ø)É¡óϑyπs &éρ'9äθ#( #$9ø)àö1n’4چ: كقوله

ـ  ، في قوله)درج(الفعل : لبنائها على صيغة استفعل مثل لمفعول واحد تعّدتأفعال  - 4  :الىتع

فعـل الزم ال يحتـاج   ) درج(، فالفعل المجـرد  )5(چy⊥t¡óGt‰ô‘Í_ãγßΝ ΒiÏ⎯ô my‹ø]ß ωŸ ƒtèô=nϑßθβt™چ

  . ن زيادته أدت معنى جديدا وهو التعديةمفعوال به، ولك

                                                 
 ).137(اآلية : آل عمران)1(
 ).124(اآلية : النساء)2(
 ).61(اآلية : البقرة)3(
 ).8(اآلية : النساء)4(
 ).182(اآلية : األعراف)5(
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 ùs=nϑ£$ Υwg9̄γßΝöچ :الىتع ، في قوله)نجا(الفعل : تعّدت بـسبب تضعيـف العيـن، مثلأفعال  - 5
’n< Î) Îhy9 ø9$# #sŒÎ) öΝ èδ tβθä. Îô³ ç„1(چ( ،  

  األفعال المتعدية إلى مفعولين : المجموعة الثانية 

  : الية الكلية لإلنسان المتعدية لمفعولينومن األمثلة على أفعال الحركة االنتق

  : ذا زيد بالهمزة نصب مفعولينإفوهو فعل متعد أصال لمفعول به واحد،  ):أدخل( -1

       ، فالمفعول األول هو الضمير)2(چρu{_Š÷{Ï=nΨ¨γßΝö _yΖ≈̈M; BrgøÌ“ ΒÏ⎯ BrtøJÉκp$ #${FΡ÷γy≈ãچ : لىاقال تع

  . الهمزةهو والذي جعل الفعل ناصبا لمفعولين ، )جنات(، والمفعول الثاني هو )نا(

  : ليه الهمزةإضيفت أذا إيتعدى هذا الفعل لمفعولين اثنين،  ):أورد( -2

ن هناك مفعولين في االيـة، األول الضـمير   إ، حيث )3(چùs'rρ÷‘uŠyδèΝã #$9Ζ¨$‘uچ: لىاقال تع

الفعـل هـو النـار الرتباطـه      ، وغالبا ما كان المفعول الثاني لهذا)النار(والثاني ) هم(المتصل 

  . بالمشركين

   ):أْبلَغَ( - 3

ـ   β÷چ : لىاوهو متعٍد لمفعول، ولكنّه يتعّدى الثنين، لزيادة الهمزة، كما في قولـه تع Î) uρ 

&rnt‰Ó ΒiÏ⎯z #$9øϑß³ôÎ.Ï⎫⎥š #$™óFtfy$‘u8x ùs'r_Åöνç myL®©4 „o¡óϑyìy .x=n≈Νz #$!« OèΟ¢ &r/ö=Îóøμç Βt'ùΒtΖuμç… 44(چ( ،

  . مراألمضارع أو بالالفعل بصيغة األمر ليس  د وردوق

                                                 
 ). 65(اآلية : العنكبوت)1(
 ).195(اآلية : آل عمران)2(
 ).98(اآلية : هود)3(
 ).6(اآلية : التوبة)4(
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   ):أتبع( -4

ـ  ، )1(چρu&r?ø7tè÷Ψo≈γßΝö ûÎ’ δy≈‹ÉνÍ #$9‰‘Ρ÷‹u$ 9sè÷ΨoπZچ: لىاالذي يصبح متعدياً لمفعولين، كقوله تع

هـو   ولية السابقة نصب مفعولين، األنه في اآلأال إأن ينصب مفعوال واحدا، ) تبع(فاألصل في 

  . ، وذلك لزيادة الهمزة فيه"لعنة" هو والثاني، )هم(الضمير 

  اتصل بزمانه ومكانهما : سادسا

ثّمة أفعال تدل على حركة اإلنسان من مكان إلى آخر، وتكون مرتبطةً بزمـان معـين،   

أومكان معين، بحيث يرتبط حدوث هذا الفعل بالزمن أو المكان، وال يتم إال فيهما ، ومنها ما يتم 

  :نفسيهما في الوقت نفسه ومن أمثلة ما يرتبط بالزمانفي الزمان والمكان 

  ):ادـغ( -1

: يرتبط حدوث هـذا الفعـل بزمان ُمعّين وهو الصباح الباكـر، فغدا غدواً، واغتـدى 

فال يكون الغدو في أي وقت وإنما يرتبط بزمان ُمعّين وهو وقت الصباح البـاكر، قـال    )2(بكّر،

 )4(، حيث إّن الغدوة؛ وجمعها غـدوات، )3(چrβÈ #$îø‰ßρ#( ãt?n’4 myöOÏ3ä/ö )Îβ .äΖ⎢äΛ÷ ¹|≈ÌΒÏ⎫⎦t&چ: تعالى

تكون صباحاً لكي يستطيع اإلنسان أْن يكسب الوقت إلنجاز عمله، وتالفي أشعة الشمس  نهـاراً  

  .فيخرج على حرثه، وأرضه باكراً

  ):أسـرى( -2

ضي، فهو يتم لـيالً  والسرى يرتبط أيضاً بزمان معين، ولكنه على العكس من الفعل الما

، وقد يكـون هـذا   )5(چùs'r óÎ /Î'rδ÷=Ïš /Î)ÉÜôì8 ΒiÏ⎯z #$9©‹ø≅Èچ: وأسرى أي مشى بالليل، قال تعالى

الفعل لغايٍة معينٍة، وهي االستتار واالختفاء بسبب الخوف، ومنه حادثة اإلسراء للرسول محمـد  

                                                 
 ).42(اآلية : القصص)1(
 ).غدو(، جذر لسان العرب: ابن منظور )2(
 ).22(اآلية : القلم)3(
 ).غدو(، جذر لسان العرب: ابن منظور )4(
 ).81(اآلية : هود)5(
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، ففـي اآليتـين   )1(چß6ösy≈⎯z #$!©%Ï“ü &r óu“3 /Îèy7ö‰ÏνÍ⎯ 9s‹øξW™چ : صلى اهللا عليه وسلم، قال تعالى

  . ورد الفعل مقترنا بكلمة الليل، وهذا دليل على أن الفعل ال يحصل إال ليال

  : وهناك أفعال ترتبط بمكانٍ معين، ومن أمثلتها

حيث إّن األسـير يوضـع بعـد أسـره في مكان واحد وهو الـسجن، وبـذلك   ):أسـر( -1

ان معين وإْن تعددت أشكال السجون قديماً وحديثاً، ولكن السجن يظـل  فإن هذا الفعل مرتبط بمك

مكاناً يوضع فيه األسرى، وتكون حركة األسير بعدها محددة في ذلك المكان وهي حركة بطيئة، 

، وقد تتسع دائرتها إذا خـرج  )فريقا تقتلون وتأسرون فريقا( ذهابا وإيابا في الغرفة قال تعالى 

  . رة، وذلك كله يبقى داخل أسوار السجنالسجين لفسحة أو لزيا

وهذا الفعل يرتبط بمكان معين أيضاً وهو البيت الحرام، ألن ال عمرة تتم خارج  ):رـاعتم( -2

هذا المكان، فمناسك العمرة وشعائرها وحركة اإلنسان فيها ال تتم إال في مكان واحد وهو البيت 

، )2(چ$ùsϑy⎯ô myk¢ #$9ø7tŠøM| &rρÍ #$ãôFtϑyt ùsξŸ _ãΨo$yy ãt=n‹øμÏ &rβ ƒtÜ©θ§’š /ÎγÎϑyچ : الحرام، قال تعالى

إذ نالحظ ارتباط هذا الفعل بالبيت الحرام، وحركة اإلنسان تتقيد داخل ذلك المكان المقدس فـإن  

  . اء المناسك فله أن يغادر، ويخرج إلى أي مكان يريددانتهى من أ

هو الماء، أو البحر، وأي مكان آخر يرتبط فـي  وهذا الفعل مرتبطٌ بمكان معين و ):رِقَـغَ( -3

، وقد ورد هـذا الفعـل فـي    )فالن غرق في الديون: (هذا الفعل يكون على سبيل المجاز كقولنا

، )3(چρu&rîø{%øΨo$! ™u#Αt ùÏóãtθöβt ρu&rΡFçΟó ?sΨàÝáρβtچ : القرآن الكـريم لهـذه الداللـة، قـال تعـالى     

  . والمقصود إغراقهم في البحر

أو ) المـاء (ارتبط بمكان واحد عند وروده في القرآن الكريم، وهذا المكان هـو   ):اوزـج( -4

 ùs³|Î/çθ#(4 ΒÏΨ÷μç )Îω %s=ÎŠξWچ: ، وقولـه )4(چ ρu_y≈θu—øΡt$ /Î7t_Í©û )Î óuℜ™Ïƒ≅Ÿ #$9ø7tsótچ : البحر، قال تعالى

                                                 
 ).1(اآلية : اإلسراء)1(
 ).158(اآلية : البقرة)2(
 ).50(اآلية : البقرة)3(
 ).138(اآلية : األعراف)4(
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ΒiÏΨ÷γßΝö 4 ùs=nϑ£$ ỳ%ρu—yνç… δèθu ρu#$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθ#( Βtèyμç…چ)فالمقصود باآلية الثانية مجاوزة المـاء  )1 ،

  . أيضا

؛ فالحج ال يكون إالّ فـي زمـان   )حّج(هو الفعل معا ووهناك فعٌل ورد مرتبطاً بزمان ومكانٍ  -

معين من السنة وكذلك فإن المكان الذي يقصده الناس للحج هو البيـت الحـرام ويـؤدون فيـه     

لفعـل بدون االلتزام بوقتـه ومكانـه على حــد  مناسـكهم جميعها، وال يجوز أن يتم هـذا ا

 ùsϑy⎯ô myk¢ #$9ø7tŠøM| &rρÍ #$ãôFtϑyt ùsξŸ _ãΨo$yy ãt=n‹øμÏ &rβچ : سـواء، ومــثال ذلـك قولـه تعـالى    
š’§θ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/هو أن العمرة تكـون فـي أي   ) اعتمر(، والفرق بين هذا الفعل وبين الفعل )2(چ

  .ى العكس من الحج الذي ال يتم إال في وقت محددوقت وليست محددة بزمان ُمعين عل

  

  

  

  

  

 

                                                 
 ).249(اآلية : البقرة)1(
 ).158(اآلية : نفسه )2(
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  الفصل الثالث

  الدراسة اإلحصائية ألفعال الحركة االنتقالية الكلية لإلنسان

الكريم نفي القرآ  
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  الفصل الثالث

  الكريم نفي القرآ الحركة االنتقالية الكلية لإلنسانفعال الدراسة اإلحصائية أل

الحركة االنتقاليـة  أفعال ثين اثنين، األول أحصى فيه الباحث هذا الفصل من مبحيتكون 

الكريم من خالل ذكر األصل الثالثي للفعل، ثم بيان هيئاته، أو صوره التـي   نآلإلنسان في القر

ن، مدعما ذلك بالشواهد القرآنية على كل بنية للفعل، وموثقا تلك الشواهد برقم آورد فيها في القر

ه وكرمه، وفي المبحث الثاني  م يكن ذلك يتسنى للباحث إال بتوفيق اهللا ومنّاآلية واسم السورة، ول

بها وفقا لمجموعاتها الداللية مبينا النسب المئوية لكل فعـل منهـا   ورتّفعال وضع الباحث تلك األ

ن فيه الباحث سبب قلـة ورود  مجموعته، ويتخلل بين كل مجموعة وأخرى تعليق بّي إلىبالنسبة 

كثرة وروده، وفي النهاية وضع الباحث أهم النتائج التي استنبطها من الدراسـتين   ذلك الفعل، أو

  . اإلحصائيتين
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   التي وردت في القرآن الكريم  األفعال بنىأنماط : المبحث األول

األصل 

  الثالثي
  السورة رقمها  اآلية  البنية  الفعل

  أتي

  يأتينكم

مضارع 

مؤكد بنون 

  التوكيد الثقيلة

  پ  پ پٱ ٻ ٻ ٻٻ پ 
  البقرة  38

  األنعام  4  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇڇ   مجازي  تأتيهم

  يس  30ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڦٹ ڤ ڤڤ ڤ   مجرد متعٍد  يأتيهم

            

  يأتين   

مجازي مسند 

الى نون 

  النسوة

اْلفَاِحَشةَ ِمن  يَأْتِيَنَوالالَّتِي
نَِّسآئُِكْم فَاْستَْشِھُدوْا َعلَْيِھنَّ أَْربَعةً 

نُكْم فَ  إِن َشِھُدوْا فَأَْمِسُكوُھنَّ فِي مِّ
اْلبُيُوِت َحتََّى يَتََوفَّاُھنَّ اْلَمْوُت أَْو 

   }يَْجَعَل ّهللاُ لَُھنَّ َسبِيالً 

  النساء  15

  مضارع  يأتي  

يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا َمن يَْرتَدَّ {
ّهللاُ  يَأْتِيِمنُكْم َعن ِدينِِه فََسْوَف 

َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى بِقَْوٍم يُِحبُّھُْم 
ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن  اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

يَُجاِھُدوَن فِي َسبِيِل ّهللاِ َوالَ 
يََخافُوَن لَْوَمةَ آلئٍِم َذلَِك فَْضُل ّهللاِ 
يُْؤتِيِه َمن يََشاُء َوّهللاُ َواِسٌع َعلِيٌم 

{   

  المائدة  54

  يأتوننا   
مسند الى واو 

  الجماعة

 أْتُونَنَاأَْسِمْع بِِھْم َوأَْبِصْر يَْوَم يَ {
لَِكِن الظَّالُِموَن اْليَْوَم فِي َضاَلٍل 

بِيٍن    }مُّ
  مريم  38

  نأتيكم   
مضارع 

  حقيقي

قَالَْت لَُھْم ُرُسلُُھْم إِن نَّْحُن إاِلَّ {
ْثلُُكْم َولَـِكنَّ ّهللاَ يَُمنُّ َعلَى  بََشٌر مِّ

َوَما َكاَن لَنَا َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه 
بُِسْلطَاٍن إاِلَّ بِإِْذِن ّهللاِ أْتِيَُكم أَن نَّ 

ِل اْلُمْؤِمنُونَ    }َوعلَى ّهللاِ فَْليَتََوكَّ

  إبراهيم  11

  أتوا  

ماض مسند 

إلى واو 

  الجماعة 

الَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما {
يُِحبُّوَن أَن يُْحَمُدوْا بَِما لَْم  تَواْ أَ  وَّ
َن يَ  ْفَعلُوْا فاَلَ تَْحَسبَنَُّھْم بَِمفَاَزٍة مِّ

  }اْلَعَذاِب َولَُھْم َعَذاٌب أَلِيٌم 
  آل عمران  188

  ماض   أتيت   
الَِّذيَن أُْوتُوْا اْلِكتَاَب  تَْيتَ َولَئِْن أَ{

ا تَبُِعوْا قِْبلَتََك َوَما أَنَت  بُِكلِّ آيٍَة مَّ
تَابِع بِتَابِع قِْبلَتَُھْم َوَما بَْعُضُھم بِ 

  البقرة  145
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قِْبلَةَ بَْعٍض َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْھَواءُھم
مِّن بَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك 

  }إَِذاً لَِّمَن الظَّالِِميَن 

  أسر
  مجرد، متعٍد  تأسرون

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ   
وتقتلون أسرون گ ڳ ڳ
  ا فريق

  األحزاب  26

  يوسف  77 � ېۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ٷ ۋ ۋ     مجازي مزيد  هاأسّر

  بعث

  البقرة  56  ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ  ۈۆ     مجرد، متعٍد  بعثناكم

  البقرة  129 ڃ ڃ  ڄڄ     أمر  ابعث

  مجازي  بعث
  ڍ ڌ ڌ ڎ ڍڇ ڇ ڇ ڇ   

  البقرة  231

  ليبعثّن

مؤكد بالالم 

ونون التوكيد 

  الثقيلة

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڈڎ ڎ ڈ   
  األعراف  167  کگ 

  ُيبعث
مبني 

  للمجهول

  ڦڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
  مريم  15

  الشمس  12 ڇ  ڇڇ   مزيد الزم  انبعث

  بلغ
  أبلّغكم

مجازي متعٍد 

  مزيد

 ک ک ک
  فاألعرا  62

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     مجرد مجازي  بلغت
  ں ں ڻ ڱ

  مريم  8

  تبع

ۇ  ڭھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ     مزيد مجزوم  تتبعوا
  ۇۆ

  البقرة  208

  ألنعاما  153  ڇ ڇچ چ چ چ     أمر  اتبعوه

  اإلسراء  63  ہ ہ ہ ھ ه ھ  ہٹ ۀ ۀ     مجرد متعٍد  تبعك

  مريم  59 ےے  ھه ھ   مجازي  اتبعوا

  تعال

  تعالين

نون  إلىمسند 

النسوة فعل 

  الطلب

ه ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   
  األحزاب  28  ۇ ڭ

  تعالوا
واو  إلىمسند 

  الجماعة

  ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ   
167  

آل 

  عمران
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  جوز
  األعراف  138 ٻ ٻ ٻ  ٱ  متعٍد مزيد،  جاوزنا

  األحقاف  16  ژ ڑ  ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   مجازي  نتجاوز

  جاسوا  جوس

ماضي مسند 

واو  إلى

الجماعة، 

  متعٍد

 ڱ ڱ ڳ ک  

  اإلسراء  5

  جيأ

  البقرة  209  ې  ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ     مجازي  جاءتكم

  جاءكم
ماضٍ، 

  مجرد، متعٍد

 ے ے  ھھ 
  البقرة  92

  جئت

معتل، بحذف 

 حرف العلة

  األوسط

 ڃڃ ڃڄ ڄ 
  البقرة  71

  أجئتنا
بصيغة 

  االستفهام

  ک ک گ گ گ  کک 
  طه  57

  حشر

  تُحشرون
مبني 

  للمجهول

  ڤ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
  البقرة  203

  يحشرهم
مضارع، 

  متعٍد

 ژ  ڈڈ 
  األنعام  128

  التكوير  5  ٿٺ ٿ     مجازي  ُحشرت

  حّج  حجج
مجرد، متعٍد، 

  حقيقي

ک ک ک ک ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 
  البقرة  158  گ ڳگ گ گ 

  حصر

  أحصرتم
 مبني

  للمجهول

  ۆ ۆ ۈ ۈٷ  ۇۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ   
  البقرة  196

  النساء  90 ھ ه ھ  ہ  مجازي  رتَحٍص

  التوبة  5   ۓھ ھ ے ے ۓ   أمر  أحصروهم

  حضر

  البقرة  133 ٷ ۋ ۈۈ   مجازي  حضر

  لنحضرنهم

مضارع 

مؤكد بالالم و 

  النون

    ڃ ڃ چ ڃڄ ڄ ڄ ڃ 
  مريم  68
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  يحضرون

ع مسند مضار

واو  إلى

  الجماعة

  ہٹ ٹ ۀ ۀ 
  المؤمنون  98

  خرج

  البقرة  36   �� � � � � � �  مزيد، متعٍد  أخرجهما

  تخرجون

منفي، مسند 

واو  إلى

  الجماعة

  پ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   
  البقرة  84

  البقرة  149   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ڍڇ ڍ     مجرد، الزم  خرجت

  أخرجت
مبني 

  للمجهول

 ٿ  ٺٺ ٺ ٺ 
110  

آل 

  عمران

  أخرِجنا
أمر يفيد 

  الدعاء

  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺٺ ٺ   
  النساء  75

  استخرجها

مزيد بثالثة 

أحرف 

  مجازي

ڱ ڱ  ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   
  يوسف  76  ںں

  يخرج
مجرد، 

  مجازي

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں   
  النحل  69   ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ  ں

  يخرجن
نون  إلىمسند 

  النسوة

ٿ ٹ ٹ ٹ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
  الطالق  1  ٹڤ 

  خلف

  األنعام  133 ٿ ٹ ٹ ٹ ٿڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ     مضارع مزيد  يستخلف

  األعراف  142 ہ ہ  ہٹ ٹ ۀ ۀ   أمر متعٍد  أخلفني

  مريم  59   ہ ہ ھ ه ھ ھ ےے  ہ  مجرد ثالثي  خَلَفَ

  الروم  6  ٻٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ    مجازي  يخلف

  خاضوا  خوض

ماض مسند 

إلى واو 

  الجماعة  

َكالَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم َكانُوْا أََشدَّ {
ةً َوأَْكثََر أَْمَواالً َوأَْوالَداً  ِمنُكْم قُوَّ
فَاْستَْمتَُعوْا بَِخالقِِھْم فَاْستَْمتَْعتُم 
بَِخالَقُِكْم َكَما اْستَْمتََع الَِّذيَن ِمن 

ْم بَِخالَقِِھْم َوُخْضتُْم َكالَِّذي قَْبلِكُ 
أُْولَـئَِك َحبِطَْت أَْعَمالُُھْم  َخاُضواْ 

فِي الُّدْنيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَئَِك ُھُم 
  }اْلَخاِسُروَن

  التوبة    69
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  مضارع مجازي  يخوضوا  

َل َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب أَْن { َوقَْد نَزَّ
َكفَُر بَِھا إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت ّهللاِ يُ 

َويُْستَْھَزأُ بَِھا فاَلَ تَْقُعُدوْا َمَعُھْم 
فِي َحِديٍث َغْيِرِه  ُخوُضواْ َحتَّى يَ 

ْثلُُھْم إِنَّ ّهللاَ َجاِمُع  إِنَُّكْم إِذاً مِّ
اْلُمنَافِقِيَن َواْلَكافِِريَن فِي َجَھنََّم 

   }َجِميعاً

  النساء  140

  مضارع  يخوضوا  

ِذيَن يَُخوُضوَن فِي َوإَِذا َرأَْيَت الَّ {
آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنُھْم َحتَّى 

ا ُخوُضوْا يَ  فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوإِمَّ
ْيَطاُن فاَلَ تَْقُعْد بَْعَد  يُنِسيَنََّك الشَّ

ْكَرى َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِميَن     }الذِّ

  األنعام  68

  المدثر  45   }َمَع اْلَخائِِضيَن  نَُخوُضَوُكنَّا{  مضارع  نخوض  

  دبر
  النازعات  22 ڄ  ڄ ڦ    مزيد بالهمزة  أدبر

َواللَّيِْل ِإْذ     مجازي  أدبر
  المدثر  33 ْدَبَرأَ 

  دخل

  البقرة  58  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻ ٱ ٻ    أمر  أدخلوا

  البقرة  114   \ڎ ڈڈ  ڎڍ ڍ ڌ ڌ   مضارع  يدخلوها

  يدخله
متعٍد 

  بمفعولين

ۋ ۅ ۅ ۉ  ۋڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٷ 
  اءالنس  13  ۉ 

  أدخلنا
مجازي يفيد 

  الدعاء

  ڍ ڍڌ  ڇچ چ ڇ ڇ ڇ 
  األعراف  151

  دخل
مجرد ثالثي 

  متعٍد

 ڭ ۇ ۇۆ  ڭ  
  يوسف  36

  دخلأ
مبني 

  للمجهول

  ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۋ  
  إبراهيم  23

  لندخلنّهم
مضارع 

  مؤكد

  چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ   
  العنكبوت  9

  األعراف  182  ک ک گ گ  کڑ ڑ ک     مزيد متعٍد  نستدرجهم  درج

  ذهب
  يذهبكم

مضارع، 

  متعٍد

   ڭ ڭ ۇ ڭ ۓ ڭ   
  فاطر  16

ڀ ڀ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ     أمر  ذهبا
  المائدة  24 ٺ 
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ڇ ڇ  ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ      مجازي  ُيذهب
  األنفال  11  ڇ 

  تذهبوا
واو  إلىمسند 

  الجماعة

     � � � � � � � � 
  يوسف  13  � �

  يوسف  17 ڤ  ڤٹ ڤ ڤ     مجرد  ذهبنا

  رجع

  رجعونتُ
مبني 

  للمجهول

  � � ىۉۉ ې ې ې ې 
  البقرة  28

  تُرجع
مجازي مبني 

  للمجهول

 ڀ  ڀپ ڀ 
109  

آل 

  عمران

  األعراف  150  ٻ ٻ ٻ پ پ  ٻ ٱ    مجرد  رجع

  يوسف  50  ڭ ڭ ڭ  ڭۓ   أمر  ارجع

  ارجعوا
 إلىأمر مسند 

  واو الجماعة

 ڈ ژ  ڈ  
  يوسف  81

  تحنةالمم  10  ۆ ۈۈ ۆڭ ڭ ۇ ۇ   متعٍد  ترجعوهن

  اإلسراء  6 ٹ ۀ ۀ  ٹڻ     مجازي  رددنا  رّد

  رددت  
مبني 

  للمجهول

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   
  الكهف  36

  ونترّد  

مبني 

للمجهول 

واو  إلىمسند 

  الجماعة

  ٹ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

  توبةال  94

  رسل

  النساء  80 ڀ ڀ  ڀپ پ ڀ   ماضٍ متعٍد  أرسلناك

  األنعام  48 ڎ ڎ ڈ  ڌڌ     مضارع متعٍد  نرسل

  األعراف  57 ېې ې ې     مجازي  يرسل

  األعراف  87  ۋ ۅ ۅ ۉ ۋۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ   مجازي  ُأرسلت

  األعراف  105 ٺ ٿ ٿ  ٺ  أمر  أرِسل

  رفع

  البقرة  63 ڦ ڦ ڤ  مجازي  رفعنا

  النساء  158  ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ    مجرد متعٍد  رفعه

  النور  36 � � � � � � � �  مجازي مبني   تُرفع
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  � � � � � �  للمجهول

  ركب

  هود  41   ک ک گ گ گگ  کک   أمر  ركبواا

  النحل  8 ٿٹ  ٿٺ ٿ ٿ   مضارع  تركبوها

  ركبا
ألف  إلىمسند 

  االثنين

  ې ې ې ېۉ ۉ  ۅ  
  الكهف  71

  االنشقاق  19 ۆ ۆ ۈ  ۇ    مجازي  تركبن

  ركض
  يركضون

مضارع، 

واو  إلىمسند 

  الجماعة

  ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   
  األنبياء  12

  ص  42  � � � � �� �    أمر  ضأرك

  زحزح  زحزح
مبني 

  للمجهول

   ه ھ ھ ے ے ۓۓ  ھہ 
185  

آل 

  عمران

  التكاثر  2 ک  کک     مجرد متعٍد  زرتم  زور

  سبق

  األنفال  59  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓھ ے ے ۓ   ماضٍ مجرد  سبقوا

  هود  110  ڄ ڄ ڄ ڄڃ  ڦڦ ڦ   مجازي  سبقت

  كبوتالعن  4  ۉ ې ې ېۉۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ     مضارع  يسبقونا

  فاطر  32 ڄ ڦ ڦ   مزيد بحرف  سابق

  سرح
  سّرحوهن

مزيد، أمر 

  متعٍد

  ڀڀ  پپ پ پ 
  البقرة  231

  النمل  6  � وحنيۉ ې ې ې ې     مضارع  تسرحون

  سرع

  مضارع مزيد  يسارعون
  ڄ ڄڄ ڦڦ ڦ ڦ 

176  
آل 

  عمران

  أمر  سارعوا
 ٻ ٻ ٻ پ  ٻ

133  
آل 

  عمران

  ؤمنونالم  56  � � � �� � � �    مجازي  نسارع

  سري
  اإلسراء  1 ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ     ماضيٍ  أسرى

  الحجر  65 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    أمر  أِسر

  سعي
  البقرة  114  ڇ ڇڇ  چ  مجرد ماضٍ  سعى

  طه  20 گک ک گ گ     مجازي  تسعى
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  عبس  8 ڄڦ ڦ ڦ     مضارع  يسعى

  يسعون
واو  إلىمسند 

  الجماعة

 ڍ ڍ ڌ  ڇ
  المائدة  33

ڀ ڀ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     أمر  اسعوا
  الجمعة  9 ڀ ٺ ٺٺ 

  سلك

  النحل  69  ڱ ڱ ڱں  ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ   مجازي  سلكيا

  المؤمنون  27   ی ی ي ي  � �    أمر  اسلك

  تسلكوا
واو  إلىمسند 

  الجماعة

 ک ک ک ک
  نوح  20

  نسلكه
 مضارع

  مجازي

  ڭ ڭ ڭ ۓۓ   
  الجن  17

  المدثر  42   � � � �    مجرد متعٍد  سلككم

  سوق
  مريم  86  ڻ ٹ ں ڻ ں    مضارع  نسوق

  السجدة  27  ه ھ ھ ے  ھہ ہ ہ     مجازي  نسوق

  سير

  أمر  سيروا
  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ  ڱ  

137  
آل 

  عمران

  يونس  22   ڤ ڦ ڦڦ ڤڤ ڤ     مزيد متعٍد  يّسيركم

  يوسف  109   ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھه  ڻڻ   مضارع  يسيروا

  الرعد  31   چ چ چڃ ڃ چ     مجازي  ُسّيرت

  صحب
  يصحبون

مبني 

  جهولللم

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ   
  األنبياء  43   ٷۆ ۆ ۈ ۈ 

  الكهف  76  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ    مزيد بحرف  تصاحبني

  صرف

  األنعام  46   ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦڤ ڦ   مزيد مجازي  تصّرف

  التوبة  127  ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ٹڻ   مزيد ماضيٍ  انصرفوا

  تصرفون
مبني 

  للمجهول

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 
  الزمر  6  ڃ 

  أمر  فصرا

َ◌الَِّذيَن َيُقوُلوَن و
َربََّنا اْصِرْف َعنَّا 
َعَذاَب جََهنَّمَ ِإنَّ 
َعَذاَبَها َآاَن 

  الفرقان  65
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 َغَراًما

  صعد

  تصعدون

مضارع مسند 

واو  إلى

  الجماعة

  ھ ے ے ۓ ھ ه
135  

آل 

  عمران

ٿ  ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ     مزيد  يّصعد
  األنعام  125  ٿٹ 

  فاطر  10  � � ېې   مجازي  يصعد

  ضرب

  البقرة  60  ڇ ڍڍ  ڇڇ   مجازي  ضربا

  مجرد  ضربوا
  � � �ې ې ې 

156  
آل 

  عمران

  النساء  101   � � � � � �ي  يی   ماضٍ  ضربتم

  محمد  27  ۉ ۉ ۅٷ ۋ ۋ ۅ     مضارع  يضربون

  األنعام  52  � � � � � � �    مضارع  تطرد  طرد

  طلق

  انطلقا
ألف  إلىمسند 

  االثنين

   �ۉ ۉ ې ې ې ې ۅ
  الكهف  71

  الشعراء  13   ۇ ڭڭ ڭ ڭ   مجازي  ينطلق

  الطالق  1   ٻ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ     مزيد  طلقتم

  انطلقوا
واو  إلىمسند 

  الجماعة

 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڍ
  المرسالت  30

  طوف

  ُيطاف
مبني 

  للمجهول

  � � � � �    
  الصافات  45

  القلم  19   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ  مجرد  طاف

  مضارع  يطوفوا
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   

33  
  الحج

  

  يطوفون
واو  إلىمسند 

  الجماعة

 ٿ ٹ ٹ ٹ  ٿ  
  الرحمن  44

  البقرة  158  ڳڳ  گک گ گ گ   مزيد  يطّوف

  عجل
  األنعام  58  ۅ ۉ ۉ ۅۈ ۈ ٷ ۋ ۋ     مزيد  تستعجلون

  عنكبوتال  54  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺ  متعٍد  لونكيستعج
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  مريم  84  کک گ گ گ گ  کک     مجرد  تعجل

  الشورى  18  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڦ  مضارع  يستعجل

ک گ گ گ گ  کڑ ڑ ک ک   مزيد ماضٍ  اعتمر  عمر
  البقرة  158 ڳڳ 

  عود
  يس  39   � � � � � � �    مجازي  عاد

  اإلسراء  8 پپ  پپ   ماضٍ مجرد  عدتم

  غدو
  ماضٍمجرد   غدوت

  ی ی يي  � � � � �
121  

آل 

  عمران

  القلم  25   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڄڦ     أمر  اغدوا

  غرق

  البقرة  50  ڤ ڤ ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   متعٍد  أغرقنا

  اإلسراء  69 ڍ ڌ ڍ    مضارع  يغرقكم

  ُأغرِقوا
مبني 

  للمجهول

 �ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۅ ۋ ۋ   
  نوح  25   �

  فررت  فّر
مفكوك 

  اإلدغام

  ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پ  
  الشعراء  21

  فرق

  البقرة  136  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چچ     مزيد  تفّرق

  مضارع  تفرقوا
  ڃ ڄ ڃڦ ڄ ڄ ڄ   

103  
آل 

  عمران

  المائدة  25 ڤ ڦ ڦ ڦ  ڤ  أمر  أفرق

  يتفرقون
واو  إلىمسند 

  الجماعة

  � � � � �    
  الروم  14

  فسح
ی ي  ی � � � � � �    مزيد  تفسحوا

  المجادلة  11   �� � � ي
  أمر  حواأفس

  فضض
  مزيد  انفضوا

  ٹ ٹٹ  ٿٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   
159  

آل 

  عمران

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ     مضارع  ينفضوا
  المنافقون  7 ڇ ڇ ڇ

  قبل
ٹٹ ۀ ۀ  ڻڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ     مزيد  أقبلنا

  يوسف  82  

  القصص  31 گ گ ک ک  أمر  أقبِل
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  الصافات  27 ڀ ڀ ٺ ٺ  ڀ    الزم  أقَبَل

  البلد  11 ۀ  ۀ ٹ    مزيد  أقتحم  قحم

  قدم

  مجازي  قّدمت
  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤٹ ڤ   

182  
آل 

  عمران

  يونس  49  ۋ ۆ ۆ ۈۈ ٷ     مزيد  يستقدمون

  هود  98  ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  ٱ    مضارع  يقدم

  تقربا  قرب

مضارع مسند 

ألف  إلى

  االثنين

 ۉ ۉ ې ې ې  ۅ ۅ
  البقرة  35

  األنعام  151�� � � � � � � �  مجازي  تقربوا  

  العلق  19  � � � � �      مرأ  أقترب  

  البقرة  87 ه ھ ھے ھہ ہ ہ ہ   مزيد  قفّينا  قفي

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   مضارع  ينقلب  قلب
  البقرة  143 ڌ ڌ ڍڍ 

  مزيد  ينقلبوا  
 ۀ  ۀڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ   

127  
آل 

  عمران

  ماضٍ  انقلبتم  
   ڍ ڍڌ ڇچ ڇ ڇ ڇ 

144  
آل 

  عمران

پ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     مجازي  قلّبوا  
  التوبة  48  ڀ ٺ ٺ ٺ 

  تُقلبون  
مبني 

  للمجهول

   ۉۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋۅ ۅ   
  العنكبوت  21

  انقلبوا  
واو  إلىمسند 

  الجماعة

   � � � � يي   
  المطففين  31

  مضارع  يلحقوا  لحق
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ھہ ھ ه 
  170 ڭ ڭ ڭ 

آل 

  عمران

  مجازي  سنلقي  لقي
 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹ  

151  
آل 

  عمران

  األنفال  15 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ٷۆ ۆ ۈ ۈ     د، ماضٍمجر  لقيتم  

  النساء  94 ۓ ڭ ڭ ڭ ۓ ھ ے ے   مجازي  ألقى  
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  يونس  80 ٺ ٺ ٺ  ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ     أمر  ألقوا  

  يوسف  10 ھ ھ ے هۀ ہ ہ ہ ہ ھ     أمر  ألقوه  

  طه  39 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ  مجازي  ألقيت  

  الفرقان  72  ڳ گ ک ک ک ک گ گ گ     مجازي  مروا  مرر

  ّمرونت  

واو  إلىمسند 

الجماعة 

  ومؤكد

  ڍ ڌ  ڍڇ   
  الصافات  147

  يمشي  مشي
مضارع 

  مجازي

أََو َمن َكاَن َمْيتاً فَأَْحيَْينَاهُ {
بِِه فِي  يَْمِشيَوَجَعْلنَا لَهُ نُوراً 

ثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت  النَّاِس َكَمن مَّ
ْنَھا َكَذلَِك ُزيَِّن  لَْيَس بَِخاِرٍج مِّ

  }َن َما َكانُوْا يَْعَملُوَن لِْلَكافِِري

  األنعام  122

  مضارع  تمشي  

أُْختَُك فَتَقُوُل َھْل أَُدلُُّكْم  تَْمِشيإِْذ{
َك  َعلَى َمن يَْكفُلُهُ فََرَجْعنَاَك إِلَى أُمِّ
َكْي تَقَرَّ َعْينَُھا َواَل تَْحَزَن َوقَتَْلَت 

ْينَاَك ِمَن اْلَغمِّ َوفَتَنَّاَك  نَْفساً فَنَجَّ
تُوناً فَلَبِْثَت ِسنِيَن فِي أَْھِل َمْديََن فُ 

   }ثُمَّ ِجْئَت َعلَى قََدٍر يَا ُموَسى

  طه  40

  يمشي   
مضارع 

  مجرد

اء { ُ َخلََق ُكلَّ َدابٍَّة ِمن مَّ َوهللاَّ
َعلَى بَْطنِِه  ْمِشيفَِمْنُھم مَّن يَ 

َوِمْنُھم مَّن يَْمِشي َعلَى ِرْجلَْيِن 
لَى أَْربٍَع َوِمْنُھم مَّن يَْمِشي عَ 

َ َعلَى  ُ َما يََشاُء إِنَّ هللاَّ يَْخلُُق هللاَّ
   }ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر

  النور  45

  ماض  مشوا  

يََكاُد اْلبَْرُق يَْخطَُف أَْبَصاَرُھْم {
فِيِه َوإَِذا  َشْواْ ُكلََّما أََضاء لَُھم مَّ 

أَْظلََم َعلَْيِھْم قَاُموْا َولَْو َشاء ّهللاُ 
ِعِھْم َوأَْبَصاِرِھْم إِنَّ هللاَّ لََذَھَب بَِسمْ 

   }َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديرٌ 

  البقرة  20

  يمشون  
مضارع 

  حقيقي

أَْم  َھاب◌ِ  يمشون◌ٌ  أَلَُھْم أَْرُجل{
لَُھْم أَْيٍد يَْبِطُشوَن بَِھا أَْم لَُھْم 

أَْعيٌُن يُْبِصُروَن بَِھا أَْم لَُھْم آَذاٌن 
َكاءُكْم يَْسَمعُوَن بَِھا قُِل اْدُعوْا ُشرَ 

   }ثُمَّ ِكيُدوِن فاَلَ تُنِظُروِن 

  األعراف  195

  امر  امشوا  
 اْمُشواَوانَطلََق اْلَمأَلُ ِمْنُھْم أَِن {

َواْصبُِروا َعلَى آلَِھتُِكْم إِنَّ َھَذا 
   }لََشْيٌء يَُراُد

  ص  6

فِي األَْرِض َمَرحاً إِنََّك  تَْمشِ َوالَ{مضارع   تمش  
  اإلسراء  37ْرَض َولَن تَْبلَُغ لَن تَْخِرَق األَ
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   }اْلِجبَاَل طُوالً  مجزوم

  مضارع  تمشون  

} َ يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
َوآِمنُوا بَِرُسولِِه يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمن 

ْحَمتِِه َويَْجَعل لَُّكْم نُوراً تَ   ْمُشونَ رَّ
حِ بِِه َويَْغفِْر لَ  ُ َغفُوٌر رَّ    }يمٌ ُكْم َوهللاَّ

  الحديد  28

 � � � � � � � �  مضارع  أمضى  مضي
  الكهف  60   � � � � �

  األنفال  38 ۓ ڭ ۓ ھ ے ے   مجازي  مضت  

  الحجر  65  ۋ ۋ  ٷ  أمر  مضواا  

  الزخرف  8  ڭ ڭ  ۓھ ے ے ۓ   مجرد مجازي  مضى  

  القصص  25  ۀ ہ ہ  ۀڻ ڻ ٹٹ     مجرد  نجوت  نجو

  اماألنع  63 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گگ   ماضٍ  أنجانا  

  األعراف  89 ڄ ڃڃ  ڄڄ ڄ   مزيد  نّجانا  

  يونس  23 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڳڳ     مزيد  أنجاهم  

  يوسف  45 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀڀ ڀ     مجرد  نّجا  

  الشورى  28  � �ېې ې  ې  مجازي  ينشر  نشر

  ُينشرون  
مبني 

  للمجهول

  ٷ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   
  األنبياء  21

  الروم  20   ڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    مضارع  ينتشرون  

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڤٹ ٹ ڤ     أمر  انتشروا  
  الجمعة  10 ڄ

ڱ ڱ ں ں  ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ     أمر  أنفروا  نفر
  النساء  71  

  التوبة  35 گ ڳ ڳ  گگ     مضارع  تنفروا  

  هود  88  � �یی ي ي  � � �  مضارع  أنيب  نيب

  الزمر  54 ٷ ۋ ۋ ۅ  ۈ    أمر  أنيبوا  

  دالرع  27  � � � �  ماضٍ  أناب  

  البقرة  36 �� � � � �  أمر  هبطواا  هبط

  يهبط  
مضارع 

  مجازي

 ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ  ۇڭ ڭ ڭ 
  البقرة  74

  األعراف  13  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿٿ     أمر  هبطا  
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  طه  123 ۅ ۅۉ ۋ ۋ    أمر  هبطاا  

  النساء  34 ڤ ڦ ڦ ڤٹ ٹ ڤ ڤ     أمر  هجروهنا  هجر

  مريم  46 ڭ ڭ     أمر  هجرنيا  

  المزمل  10  گ گ  کک ک ک  ڑ    أمر  هجرهما  

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ڭے ۓ ۓ ڭ     ماضٍ  هاجروا  
 ۈٷ  ۈ

  البقرة  218

  النساء  89  ڑ ک کک ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ     مضارع  يهاجروا  

  هاجرن  
نون  إلىمسند 

  النسوة

 ڭ ڭ ھ ے ے ۓ ۓ
  األحزاب  50

 � � � � � � � �    ماضٍ  هاجر  
�   

  الحشر  9

ڳ ڳ  گ گ ڳ ڳ گ گ    بمعنى هاتوا  هلم  هلم
  األنعام  150  ڱڱ

  األحزاب  18 ڌڌ  ڍچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   بمعنى تعالوا  هلم  

  هود  98 پپ پ پ ڀ  ٻ  مزيد  أوردهم  ورد

  األنبياء  99  ڭ ۇ ۇ ڭڭ ے ے ۓ ۓ ڭ     ماضٍ  وردوها  

  القصص  23 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ   مجرد  ورد  

ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ھ ے ے ۓ     مجازي  يوصل  وصل
  ڭ ڭ ۇ ڭ ۓ ڭ

  البقرة  27

 � �� �ی ی ي ي  � �    مضارع  يصلوا  
  هود  81  � � � �

  مجازي  وضعتها  وضع
 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇڭ   

36  
آل 

  عمران

  التوبة  47  ۉ  ۅۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ     ماضٍ  أوضعوا  

  نولينك  ولي
مضارع 

  مؤكد

 ۀ ۀہ  ٹ  
  البقرة  144

  تولى  
  ماضي مزيد

  

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڍ ڇ  
  البقرة  205

  النمل  10 ڭ  ڭے ۓ ۓ ڭ ڭ     مزيد  ولّى  

  البقرة  115 ڱ ڱ ڱڱ  ڳڳ     مضارع  تولوا  

  األحزاب  15 �ي يی ی  � � � � �    مضارع  يولّون  
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 � � � � � � � �    ماضٍ  ولّوا  
  الفتح  22   � � � �
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  الجداول اإلحصائية ألفعال الحركة: المبحث الثاني

إحصائياً لكلية لإلنسان في القرآن الكريم الحركة االنتقالية افعال دراسة أل في هذا المبحث

نسبتها المئوية، فالمجموعـات  وإستخراج  هاأفعال اءحصإكل مجموعة على انفراد ووذلك بتناول 

دخل، خرج، ذهب، رجـع، عـاد،   : التي تدلُّ على اإلقبال واالنصراف هي األكثر وروداً، مثل

  :قليلة الورود، وفيما يلي جداول توضح ذلكأفعال وهناك 

  ):أتى، أقبل، حضر، قِدم، جاء: (المجموعة األولى

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %23  450  أتى

  %2.5  9  أقبل

  %3  11  حضر

  %2.5  9  ِقدم

  %69  260  جاء

  343  100%  

أقبـل،  (المجموعة أفعال ورد بكثرة في القرآن الكريم وأن بقية ) أتى(نالحظ أن الفعل  

 درجة أقل، مع العلم أنني أذكر المرات التي ورد فيها أي فعل سـواء وردت ب) قِدم جاء،حضر،

ثم بقية ، )جاء(ية، ويليه الفعل اإلنسانالحركة أفعال كل على  ينطبقحقيقياً أو مجازياً، وهذا  أكان

  . أفعال المجموعة 

  ):جاسم، قحم: (المجموعة الثانية

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %50  1  جاس

  %50  1  قحم

  2  100%  
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حتى في مرات الظهور، حيث لم يردا إالّ في موضع واحـد   نالحظ أن الفعلين متشابهان

  .ا من شدة وقوةملكل فعل، لما فيه

  ):الَهلُمَّ، تع: (لثةالمجموعة الثا

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %20  2  َهلُمَّ

  %80  8  تعال

  10  100%  

، واالثنان لم يردا إال بهذه )هلم(ورد أكثر من الفعل ) التع(نالحظ أن اســتخدام الفعل 

  . ورد بمعنى هاتوا) هلم(الصيغة، بيد أن 

  ):أسر، حشر، حصر، ساق: (رابعةالمجموعة ال

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %2  1  أسر

  82  37  حشر

  %9  4  حصر

  %7  3  ساق

  45  100%  

هذه المجموعة الرتباطه بالحساب أفعال بين  هو األكثر ظهوراً) حشر(نالحظ أن الفعل 

المجرمين الـذين يـذكرهم اهللا سـبحانه    و والبعث ويوم القيامة، وقد ورد كثيراً تهديداً للمشركين

  .بأنهم سوف يحشرون يوم الحساب لىاوتع
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  ):طوف، حّج، اعتمر: (خامسةالمجموعة ال

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %84  10  طوف

  %8  1  حّج

  %8  1  اعتمر

  12  100%  

ونالحـظ قلـة اسـتخدام    ) 158البقرة، (هذه المجموعة في آية واحدة أفعال لقد وردت 

وردا بصيغة االسم  ولكنهما، يحدثان مرات قليلة في الحياة، وذلك ألنهما )اعتمر(و) حج(الفعلين 

  .في كثير من المواضع

  ):بعث، أرسل، طرد، صرف: (سادسةالمجموعة ال

 النسبة المئوية رات الظهورم  الفعل

  %27  52  بعث

  %65  122  أرسل

  %1  2  طرد

  %7  14  صرف

  190  100%  

ـ  ) بعث، أرسل(حضور بارز للفعلين ثمة     لىاوذلك الرتباطهما بقدرة اهللا سـبحانه وتع

طـرد،  (فـي حـين أن الفعلـين     –في كثير من اآليات  –ببعث الرسل وإرسالهم  حيث ارتبطا

ا قلـيالً  مكان ورودهلذلك بالرسل، ولهما داللة ارتبطت بغير المسلمين،  ليسا مرتبطين) صرف

  .في القرآن

  ):هجر، فارق: (ة السابعةالمجموع

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %57  20  جراه

  %43  15  فارق

  35  100%  
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وذلك الرتباط الفعـل  ) فارق(يزيد في مرات ظهوره على الفعل ) جراه(أن الفعل  يبدو

بالمهاجرين والذين خرجوا من ديارهم في سبيل اهللا، فورد هذا الفعل كثيراً بسبب ) هجر(ألول ا

  .وعد اهللا لهم بالجنة والجزاء الحسن

  ):خرج، سار، مشى، مضى، ورد، ذهب، جاوز، سلك، غدا: (الثامنةالمجموعة 

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %60  137  خرج

  %4  10  سار

  %6  16  مشى

  %2  4  مضى

  %1  3  ورد

  %19  44  ذهب

  %2  5  جاوز

  %3  8  سلك

  %2  3  غدا

  230  100%  

هما الفعالن األكثر ظهوراً في هذه المجموعة، وذلك ) خرج، ذهب(نالحظ أن الفعلين   

 ، وتهديد المشركين، ووعيدهملىاالرتباطهما بأمور عديدة في القرآن الكريم مثل بيان قدرة اهللا تع

عن الذين خرجوا في سبيله واتبعـوا أوامـره واجتنبـوا     لىان اهللا سبحانه وتعثم إظهار رضوا

  .أيضاً بدرجة أقلَّ من الفعلين السَّابقين "ذهب"الفعل  وقد وردنواهيه، 

  ):وصل، بلغ: (التاسعةالمجموعة 

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %20  8  وصل

  %80  32  بلغ

  40  100%  
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كانت مجاالت استخدامه أكثـر   حيث) وصل(أكثر من الفعل ) بلغ(نالحظ استخدام الفعل 

  .وتنوعت دالالته أكثر، )وصل(من الفعل 

  ):، زفّق، سرع، سعى، انطلق، عََجِل، فّر،غرقركض، سب: (عاشرةالمجموعة ال

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %3  3  ركض

  %20  22  سبق

  %7  9  سرع

  %13  15  سعى

  %16  17  انطلق

  %21  23  عجل

  %4  4  فر

  %16  17  غرق

  96  100%  

هو األكثر ظهوراً في هذه المجموعة، ألن فيـه نوعـاً مـن    ) سبق(نالحظ أن الفعل   

ده من خـالل هـذا   ايحثّ عب لىاالتحدي، الستباق الخيرات وغيرها، ولذلك فإن اهللا سبحانه وتع

ففي الفعل انطلـق حرّيـة   ) قغرو انطلق(الفعل على فعل الخير واجتناب الشر، ويليه الفعالن 

  .ح كٌل من الزوجين حراًبلإلنسان، وقد ارتبط بالطالق أيضاً ألن الشخص يختاره ثم يص

في معرض حديثه عن إغـراق الكفـار    لىافقد ذكره اهللا سبحانه وتع) غرق(أما الفعل  

  .لكي يكونوا عبرةً لغيرهم،وآل فرعون، والذين لم يؤمنوا 

  ):لحق، تبع(: حادية عشرةالمجموعة ال

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %98  152  تبع

  %2  3  لحق

  155  100%  
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الرتباطه بدالالت كثيرة فـي القـرآن   )لحق (ورد أكثر من الفعل ) تبع(نالحظ أن الفعل 

  . فقد ذكر كثيرا للمؤمنين الذين اتبعوا اهللا ورسله ، واتبعوا الحق واجتنبوا الباطل الكريم

  ):فضض، نفر، سرع، ضرب، خلو، نشر، وضع: (ثانية عشرةالمجموعة ال

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %10  3  فضض

  %23  7  نفر

  %12  4  سرح

  %12  4  ضرب

      

  %10  3  نشر

  %10  3  وضع

  31  100%  

ـ ) نفر(الفعل  يبدوهذه المجموعة بكثرة في القرآن الكريم وأفعال لم تتكرر  األكثـر  و ه

ليحث المؤمنين على النفير في سبيله، وعدم التكاسـل عـن    ذكره لىان اهللا تعظهوراً، وذلك أل

  .  چٻ  ٻ  ٱچ : كقولهنصرة اإلسالم 

  ):انقلب، ناب، رجع، أدبر، ولي: (ثالثة عشرةالمجموعة ال

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %9  20  انقلب

  %3  7  ناب

  %35  79  رجع

  %2  4  أدبر

  51  114  لّىو

  224  100%  

هو األكثر ظهوراً في هذه المجموعة، وذلك ألنه ارتـبط بداللـة   ) ىولّ(يبدو أن الفعل 

ارتـبط بهـروب    كمـا المسلمين أال يهربوا ويولوا األدبار من الكفار،  إلىمعينة وهي طلب اهللا 
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علـى   لىاارتبط بيوم الحساب وقدرة اهللا تع حيثالكفار من المؤمنين، فكان ظاهراً بشكل الفت 

فعل ذو داللة بسيطة واضحة، وظهر كثيرا بصـيغ الماضـي والمضـارع     وهواع الناس، إرج

  . واألمر

  ):فسح، زحزح، درج: (الرابعة عشرةالمجموعة 

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %50  3  فسح

  %17  1  زحزح

  %33  2  درج

  6  100%  

ي أن السبب في ذلك هـو  هذه المجموعة قليلة الظهور في القرآن الكريم، ويبدو لأفعال 

الذي ورد ثالث مـرات، فإنـه   ) فسح(ن الفعل إحركة بطيئة، حتى  تدل على هاداللتها، حيث إنّ

فقط وهذا يـدل علـى أن   ) 11آية (ورد المرات الثالث كلها في آية واحدة في سورة المجادلة 

  .أهمية كبيرة اللفظالداللة تعطي 

  ):ألقى دخل، هبط، ركب،: (الخامسة عشرةالمجموعة 

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %79  109  دخل

  %5  8  هبط

  %6  9  ركب

  %10  13  ألقى

  139  100%  

هذه المجموعة، وذلك ألنـه مفهـوم واضـح    أفعال هو األكثر ظهوراً في ) دخل(الفعل 

لنار من الداللة، ثم إن استخداماته كثيرة وفيه بيان لقدرة اهللا حيث  يدخل الجنة من يشاء ويدخل ا

،كما أنه جاء مجردا ومزيدا ،وورد بصيغ الفعل الثالث وهـي  يشاء، وبهذا كان له ظهوٌر واضح

  . الماضي والمضارع واألمر



 129

  ):صحب، زار، لقي: (السادسة عشرةالمجموعة 

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %45  3  صحب

  %45  1  زار

  %10  3  لقي

  4  100%  

فعال لة في ظهور الفعل وبروزه حيث إن الحركة في هذه األنالحظ مرةً أخرى دور الدال

  .أقل من سابقاتها، وبالتالي كان ظهورها قليالً

  ):خلف، ُردَّ، قفي: (المجموعة السابعة عشرة

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %33  5  خَلَفَ

  %47  7  ُردَّ

  %20  3  قفي

  15  100%  

هو أكثرها ظهوراً، ألنه يدل ) ُردَّ(، و الفعل ن الكريمقليلة الظهور في القرآفعال هذه األ

على قدرة اهللا في استرجاع البشر وردهم إليه، وكذلك فيه بيان لحال من حاول الخـروج علـى   

  .أهله خائباً إلىاإلسالم فُردَّ 

  ):صعد رفع: (الثامنة عشرةالمجموعة 

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %12  3  صعد

  %88  22  رفع

  25  100%  

وذلك ألنه يدل علـى المكانـة   ) صعد(أكثر ظهوراً من الفعل ) رفع(نالحظ أن الفعل   

  .، ولذلك تكرر ظهورهلىاالعالية وفيه بيان لجزاء المسلمين وطالبي العلم عند اهللا سبحانه وتع



 130

  ):ض، أسرى، نجااخ: (التاسعة عشرةالمجموعة 

 النسبة المئوية مرات الظهور  الفعل

  %25  8  ضاخ

  %16  5  أسرى

  %59  19  نجا

  32  100%  

 ).نخوض ونلعب(ظهوره قليل الرتباطه بسياق واحد تقريباً : خاض .1

ظهوره قليٌل، ألنه ارتبط بحادثٍة معينة وهي اإلسراء والمعراج، حيث ورد فيهـا  : أسرى .2

 ).أِسر(مرةً واحدة، ثم ورد أربع مرات في آيات أخرى بصيغة األمر 

هذه المجموعة ظهوراً، وذلك ألنـه ارتـبط بقـدرة اهللا علـى     أفعال ر يبدو أنه أكث: نجا .3

  ).أنجاكم، أنجيناكم، أنجينا، ينجيكم: (مساعدة من يشاء كقوله

  :النتائج اآلتيةالجداول اإلحصائية للمجموعات الداللية  ةيتبين من دراس

ي الداللـة  اإلقبال واالنصراف والتركيز على الفعـل ذ  على التي تدلفعال كثرة ورود األ-

  ).ذهب، رجع، تبع(الواضحة مثل 

 .الجانب الداللي له أهمية كبيرة في تحديد ظهور الفعل بكثرة أو بقلة-

 ...ذات الحركة العشوائية، غير المحددة ال تظهر كثيراً مثلك انفضوا، انفروافعال األ-

حددةٌ باتجاٍه محددة الحركة تكون أكثر ظهوراً، مثل أتى، جاء، حيث إن حركتهما مفعال األ-

 .معين

 .لم ترد إال نادراً) جاس، قحم: (التي فيها قوة مثلفعال األ -

قليلة الظهور وذلك ألن الحركـة  ) الحج، العمرة: (التي ترتبط بمناسك معينة مثلفعال األ -

 . ألن الحدث فيهما سنوي  فيها معروفة للناس
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كانت  –عليم السالم  –اء والرسل األنبيأفعال الحركة التي تخص : لفظيالمشترك الأفعال  -

األكثر ظهوراً في سور القرآن الكريم وذلك ألن اآليات تركز على رساالت األنبيـاء إلـى   

   .أقوامهم، ودعوتهم إلى اإليمان باهللا سبحانه وتعالى
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  الخاتمة 

وأكرمني لتقديم هذا العمل المتواضع، فـإن   إن الحمد هللا سبحانه وتعالى، الذي مّن علّي

  : ت قد أصبت فمنه تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي، ومن الشيطان ،وبعدكن

لقد كان البحث دراسة داللية إحصائية ألفعال الحركة االنتقالية الكلية لإلنسان في القرآن 

  : الكريم ، وقد خلص الباحث إلى النتائج اآلتية 

الكريم ، وكان الفعـل ذو   نآكثرة ورود األفعال التي تدل على حركة كلية لإلنسان في القر -  

  . األكثر ظهورا من غيره  على الحركة التقديمة األماميةالداللة الواضحة 

ارتبطت أفعال الحركة اإلنسانية في القرآن باألنبياء والرسل في األعم األغلب، وكانـت   -1

السور التي تتحدث عن الرسل كسورة يوسف، وإبراهيم وغيرهما من أكثر السـور التـي   

 . تلك األفعال اشتملت على

ردت ارتبطت بعض األفعال بأصناف معينة من الناس، كالمسلمين و الكافرين، وبذلك و -2

 . والتبشير للمسلمين تلك األفعال لداللتي التهديد للمشركين ،

كالفعل غـدا الـذي   . مان معينهناك أفعال ال تتم الحركة فيها إال في مكان معين، أو ز -3

 .الماء وهومكان معين بغرق الذي ارتبط  في الصباح و الفعلارتبط حدوثه 

ة أفعـال كثيرة وردت دالة على حركة اإلنـسان في بعض اآليات وعلى غيرهما في ثّم -4

 . آيات أخرى، ألنها ارتبطت بفاعل مجازي ، كالفعل أتى الذي ارتبط بالموت

ة بعض األفعال كانت الحركة فيها رغما عن اإلنسان ، وبعضها بمحض إرادته ، وخاص-5

 . إذا كان الفعل مرتبطا بأصناف معينة من الناس 

لم تتحدد سرعة الحركة التي قام بها اإلنسان في القران الكريم إال في أفعـال محـددة ،   -6

  والذي حدد سرعة اإلنسان ،أو بطأه الظروف واألحوال التي يكون فيها 
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Abstract 

This research is a semantic statistical study to whole transitional 

movement for the human being in the holy Quran .This study has been 

done in three chapters.  In the first one , verbs semantic groups the 

researcher has  firstly studied  according to the type of movement and 

secondly to its velocity .In the second one , a group of linguistics issues 

which is related to the subject. 

While in the third one ,  a statistical study that the researcher has 

mentioned  the verb and its types . Finally , the researcher has written the 

conclusion which has the most important results that he has reached  . After 

that , a list of resources . 

  

  




