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 الممّخص:

، عالوة عف دور بصيغ مختمفة ليا دالالت مختمفة مف األلفاظ في القرآف الكريـ كثيرٌ  وردت    
)الُيسر( التي لفظة  ومف ىذه المفاظ، السياؽ أحيانًا في إضفاء معنى مماثؿ تارة، وُمغاير تارة أخرى.

و)استفعؿ(. وييدؼ البحُث إلى دراسة ىذه وردت بصيغ فعمية مزيدة، مثؿ صيغة )فّعؿ( و)تفّعؿ( 
إذ إّف القرآف معيف ال ينضب لمدراسات المغوية المختمفة  ،فية دالليةالصيغ الفعمية المزيدة دراسة صر 

أنزؿ اهلل سبحانو وتعالى القرآف عمى عباده، اشتممت بعض آياتو عمى التيسير  ولّما ومنيا الصرفية. 
بالعبادات لشريعة اإلسالمية، ومنيا ما لو صمة باصمة والتسييؿ في نواٍح عّدة، منيا ما لو 

وتجدُر اإلشارة إلى أّف الصيغ الفعمية المزيدة تعطي داللة فييا زيادة عّما تعطيو الصيغ  امالت.والمع
الفعمية المجّردة، وحيف وردت لفظة )الُيسر( بصيغ فعمية مزيدة إّنما أعطى ذلؾ زيادة في التسييؿ 

تعطي داللة والتيسير والتخفيؼ مف اهلل سبحانو وتعالى عمى عباده، عالوة عمى أّف الصيغة المزيدة 
إضافية عمى داللة المفظة المعجمية والسياقية. ومف الدراسات التي سبقت ىذه الدراسة، دراسة 

)اليسر والعسر في ضوء القرآف الكريـ دراسة  موضوعية أللفاظ اليسر والعسر في القرآف الكريـ
ية أصوؿ الديف، موضوعية، آالء يوسؼ جمعة سالمة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غّزة، كم

راستيا مف الجانب ودحوؿ الصيغ الفعمية المزيدة لمفظة الُيسر  محورت ىذا البحث إال إفّ  ـ(،ٕٚٔٓ
    الصرفي الداللي، باتباع المنيج التحميمي.

 .، صيغ فعمية( ة)صرؼ، صيغ صرفية، دالل الكممات المفتاحية:

 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
849 

The more actual forms of the word Al-Yusr in the Holy 

Qur’an 

(A Semantic Morphological Study) 

Zainab Emory Daoud 

Ministry of Education 

Abstract:     

      Many words are contained in the Qur'an in different formats with 

different connotations, as well as the role of context at times in giving a 

similar meaning, and at other times differently. One of these is the word 

"left", which is contained in more actual formats, such as "act" and "do" and 

"act .The research aims to study these actual formulas further semantically 

purely' as the Qur'an is inexhaustible for various linguistic studies, including 

pure. When Allah almighty revealed the Qur'an to his servants, some of his 

verses included facilitation and facilitation in many ways, including those 

related to Islamic law, including those related to worship and transactions. It 

should be noted that more actual formulas give more significance than the 

actual abstract formulas, and when the word "left" is contained in more actual 

formulas, it has given an increase in facilitation, facilitation and mitigation of 

God almighty to his servants, and more of the wording gives additional 

indication of the lexical and contextual term.  Among the studies that 

preceded this study was an objective study of the terms left and hard in the 

Qur'an (left and difficulty in the light of the Holy Quran objective study, Alaa 

Yusuf Juma Salameh, Master's Thesis, Islamic University, Gaza, Faculty of 

Religion Origins, 2017), but this research focused on the actual more 

versions of the left-hand word and its study from the semantic pure side, 

following the analytical approach.  

Keywords: (morphology, inflectional forms, semantics, phrasal verbs) 
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 :التمهيـد

في مادتيف الصيغة في المغة ىي الييئة، وفي لساف العرب وردت  الصيغة لغًة:
الشيَء َيصوُغو : مصدر صاَغ ىو الّصوغ ىما )صوغ(، و)صيغ( ففي مادة )صوغ(:

َصْوًغا وِصياغًة وُصْغُتو أصوُغو ِصياغة وِصيغة وَصيغوغة، وُيقاؿ صاغ شعًرا وكالًما 
. وفي مادة )صيغ( ُيقاؿ: " (ٔ)أي وضعو ورتّبو، وُيقاؿ ىذا صوغ ىذا أي عمى قدره

 .(ٕ)صيغة األمر كذا وكذا أي ىيئتو التي ُبني عمييا "

أّف الصيغة ىي: " الييئة العارضة لمفظ جاء في الكمّيات الصيغة اصطالًحا: 
باعتبار الحركات والسكنات وتقديـ بعض الحروؼ عمى بعض، وىي صورة الكممة 

 . فالصيغة ىي ىيئة الكممة.(ٖ)والحروؼ مادتيا "

لقد تعددت الصيغ الفعمية المزيدة لمفظة اليسر الواردة في القرآف الكريـ، واختمفت 
الذي وردت فيو. وال بّد لنا مف أف تعّرج عمى المعنى  دالالت ىذه الصيغ بحسب السياؽ

 المغوي لمفظة ) الُيسر (.

جاء في معجـ مقاييس المغة ) يسر(: الياء والسيف والراء: أصالف الُيسر لغًة: 
يدّؿ أحدىما عمى انفتاح شيء وخّفتو، واآلخر عمى عضو مف األعضاء. فاألوؿ: 

الخفاؼ. وُيقاؿ: فرٌس َحَسُف التيسور، أي حسف  الُيسر: ضد العسر. والَيَسرات: القوائـ
 .(ٗ)نقؿ القوائـ

وجاء في لساف العرب: الَيْسر: الّميف واالنقياد، ويكوف ذلؾ لإلنساف والفرس، وقد      
َيَسر َيْيِسر. وياَسره: الينو. والُيْسر ضد الُعسر، أراد أّنو َسْيؿ سمح قميؿ التشديد.. 

الَيسار والَمْيَسرة والَمْيُسرة، كّمو: السيولة والِغنى. وفي التنزيؿ والَيَسر: السيؿ.. والُيسر و 
. لقد أفاد جذر ) (ٙ). واليسير: القميؿ. وشيء يسير أي ىّيف(٘)العزيز: فنظرٌة إلى َمْيَسرة
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يسر ( معاٍف عّدة، منيا: السيولة، والميف والِغنى، إال إّف أكثر المعاني ورودًا في القرآف 
السيولة والميف، وقد وردت ىذه المفردة في القرآف الكريـ في مواقع متفرقة، الكريـ ىو 

 .(ٚ)قاؿ تعالى: )ولقد يسرنا القرآف لمذكر فيؿ مف مّدكر (

. (ٛ)اليسر ىو: " سيولة تحصيؿ المرغوب وعدـ التعب فيو "الُيسر اصطالحًا: 
ضد العسر. أراد أّنو  ، واليسر: "(ٜ)واليسر: " عمٌؿ ال يجيد النفس وال ُيثقؿ الجسـ "

. وقد تتغير أحيانًا داللة الُيسر بحسب سياؽ اآليات القرآنية (ٓٔ)سيؿ سمح قميؿ التشديد"
يختمؼ كثيرًا عف المعنى االصطالحي الذي  التي ترد فييا، إال أّف المعنى المغوي ال

 ذكرناه.

ما دؿَّ الفعُؿ لغًة: والصيغ الفعمية ىي إحدى الصيغ الميمة في عمـ التصريؼ، و 
 . (ٔٔ)عمى إحداث شيء مف عمٍؿ أو غيره 

وفػػػػي اإلصػػػػطالح، َعّرفػػػػو سػػػػيبويو بقولػػػػو: " وأمػػػػا الفعػػػػؿ ف مثمػػػػة ُأخػػػػذْت مػػػػف لفػػػػظ 
أحػػػداث األسػػػماء، وُبنيػػػْت لمػػػا مضػػػى، ولمػػػا يكػػػوف ولػػػـ يقػػػع، ومػػػا ىػػػو كػػػائف لػػػـ ينقطػػػع 

وزمػػػػػػاف، ىػػػػػػػ(: " الفعػػػػػػؿ: مػػػػػػا دؿ عمػػػػػػى معنػػػػػػى  ٖٙٔ. وَعّرفػػػػػػُو ابػػػػػػف الَسػػػػػػرَّاج )ت (ٕٔ)" 
مػػػػا مسػػػػتقبؿ" مػػػػا حاضػػػػر واس . ويقػػػػوؿ الشػػػػيو الَحمػػػػالوي: (ٖٔ)وذلػػػػؾ الزمػػػػاف إمػػػػا مػػػػاض واس

" والفعػػػػػؿ: مػػػػػا ُوضػػػػػع ليػػػػػدؿ عمػػػػػى معنػػػػػى مسػػػػػتقؿ بػػػػػالفيـ، والػػػػػزمف جػػػػػزء منػػػػػو، مثػػػػػؿ: 
. ومػػػػف التعريفػػػػات السػػػػابقة يتبػػػػّيف أفَّ الفعػػػػَؿ كممػػػػٌة دالػػػػُة عمػػػػى (ٗٔ)َكتَػػػػَب ويقػػػػرأ واحفػػػػظ "

 الماضي والحاضر والمستقبؿ.  الحدث المقترف باألزمنة الثالثة

فالفعػػػػػػؿ المزيػػػػػػد  وينقسػػػػػػـ الفعػػػػػػؿ إلػػػػػػى قسػػػػػػميف: الفعػػػػػػؿ المّجػػػػػػرد، والفعػػػػػػؿ المزيػػػػػػد.
، مثػػػػؿ: تػػػػدحرج، اقشػػػػعَر. (٘ٔ)ىػػػػو مػػػػا كػػػػاف بعػػػػض أحػػػػرؼ ماضػػػػية زائػػػػدًا عمػػػػى األصػػػػؿ

ّمػػػػا لضػػػػرب مػػػػف  والزيػػػػادة ىػػػػي: " إلحػػػػاؽ الكممػػػػة مػػػػا لػػػػيس منيػػػػا، إّمػػػػا إلفػػػػادة معنػػػػى، واس
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تكريػػػػػر حػػػػػرؼ مػػػػػف حػػػػػروؼ بوالزيػػػػػادة فػػػػػي الفعػػػػػؿ تكػػػػػوف إّمػػػػػا  ،(ٙٔ)التوسػػػػػع فػػػػػي المغػػػػػة "
وتػػػػػػػػؤدي (. ٚٔ) الكممػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػيا، أو زيػػػػػػػػادة حػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػف غيػػػػػػػػر جػػػػػػػػنس حػػػػػػػػروؼ الكممػػػػػػػػة

األفعػػػػػػاؿ بصػػػػػػيغيا المزيػػػػػػدة معنػػػػػػى إضػػػػػػافًيا عػػػػػػف صػػػػػػيغيا المجػػػػػػّردة  فاألبنيػػػػػػة المزيػػػػػػدة 
تكػػػػػوف" أكثػػػػػر داللػػػػػة لمػػػػػا تحققػػػػػو مػػػػػف زيػػػػػادة فػػػػػي المعنػػػػػى، فزيػػػػػادة المبنػػػػػى تػػػػػ تي لزيػػػػػادة 

المعنػػػػى، فينػػػػاؾ تناسػػػػب طػػػػردي بػػػػيف الصػػػػيغة والداللػػػػة، فكممػػػػا زاد المبنػػػػى قويػػػػت  فػػػػي
وينقسػػػػػـ  . وينقسػػػػـ الفعػػػػػؿ المزيػػػػد عمػػػػػى الثالثػػػػي المزيػػػػد، والربػػػػػاعي المزيػػػػد.(ٛٔ)الداللػػػػة "

المزيػػػػػػػد بحػػػػػػػرؼ، والمزيػػػػػػػد بحػػػػػػػرفيف، والمزيػػػػػػػد بثالثػػػػػػػة  الفعػػػػػػػؿ الثالثػػػػػػػي المزيػػػػػػػد عمػػػػػػػى:
ؼ الزيػػػػادة عشػػػػرة يجمعيػػػػا قػػػػوؿ: أمػػػػاٌف . وأحػػػػر (ٜٔ)أحػػػػرؼ، ولكػػػػؿ قسػػػػـ أبنيتػػػػو ودالالتػػػػو

. وُتعػػػػػػػػّد أحػػػػػػػػرؼ الزيػػػػػػػػادة فػػػػػػػػي الفعػػػػػػػػؿ (ٕٓ)وتسػػػػػػػػييؿ، أو سػػػػػػػػ لتمونييا، أو اليػػػػػػػػـو تنسػػػػػػػػاه
الثالثػػػػػي مػػػػػف المواصػػػػػؽ التػػػػػي تُػػػػػؤدي وظػػػػػائؼ صػػػػػرفية لمفعػػػػػؿ، كالتعديػػػػػة، والصػػػػػيرورة، 

، وكػػػػػػػػؿ أبنيػػػػػػػػة األفعػػػػػػػػاؿ (ٕٔ)والمشػػػػػػػػاركة، واالتخػػػػػػػػاذ، والتحػػػػػػػػّوؿ، والمطاوعػػػػػػػػة، وغيرىػػػػػػػػا
 (.ٕٕ)مزيدة قياسيةالثالثية ال

 صيغة )فّعل(:

وردت لفظة اليسر في القرآف الكريـ بصيغ فعمية مزيدة، منيا ورودىا بصيغة 
)فّعؿ(، وىي إحدى صيغ الفعؿ الثالثي المزيد بحرؼ: أْفَعَؿ، فاَعَؿ، فّعَؿ، إذ تكوف 

لدالالت الزيادة فيو بتكرير عينو وتضعيفيا، ومضارعو )ُيفّعُؿ(. وت تي صيغة )فّعؿ( 
كثيرة ذكرىا عمماء الصرؼ منيا: التعدية، والسمب واإلزالة، والدعاء، والتسمية، 

، وكثيًرا ما تدّؿ ىذه الصيغة عمى التكثير (ٖٕ)والصيرورة، والقياـ عمى الشيء، وغيرىا
والمبالغة، إذ ي تي التضعيؼ في الفعؿ كثيًرا لمداللة عمى المبالغة والتكثير، بمعنى 

، يقوؿ سيبويو: " تقوؿ: َكَسْرتيا وقطعُتيا، فإذا أردت كثرة (ٕٗ)أصؿ الفعؿتكثير الفاعؿ 
ْقُتو " ، وىذا المعنى قد أشار إليو ابف جني لّما (ٕ٘)العمؿ قمت: َكسَّْرتُو وقطَّْعُتو وَمزَّ
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تحّدث عف تكرير العيف الذي يدّؿ عمى تكرير الفعؿ، في أفعاؿ مثؿ: كسَّر، وقطَّع، 
األلفاظ دليمة المعاني وأقوى المفظ ينبغي أف يقابؿ بو قّوة الفعؿ، والعيف وفتَّح وغمَّؽ، وأّف 

، ويكوف التكثير في الفعؿ، مثؿ: جّوؿ، أو في الفاعؿ، مثؿ: (ٕٙ)أقوى مف الفاء والالـ
. (ٕٚ)(ٖٕبّرْكِت اإلبُؿ، أو في المفعوؿ، مثؿ قولو تعالى: ))وغّمقت األبواب(( )يوسؼ: 

تعدية أو الصيرورة، وتعني جعؿ المفعوؿ ُمفِعاًل، نحو: وت تي ىذه الصيغة أيًضا لم
 –، وأيًضا إصابة المفعوؿ بالفعؿ، نحو: يّسرتو (ٕٛ)افّطرتو أفّطره ف فطَر أي جعمتو ُمفِطرً 

بصيغة فّعؿ ) يسََّر ( عمى نحو ما  وقد وردت لفظة اليسر. (ٜٕ)أيّسره أي وّسعت عميو
، (ٖٓ)في قولو تعالى : ) َفِإنََّما َيسَّْرَناُه ِبِمَساِنَؾ ِلتَُبشَِّر ِبِو اْلُمتَِّقيَف َوتُْنِذَر ِبِو َقْوًما ُلدًّا (

فالفعؿ جاء بصورة ماضوية، ووزنو )فّعؿ(، وقد دّؿ الفعؿ عمى التيسير أي تسييؿ قراءة 
ولو عمى النبي )ص( ب فضؿ المغات وىي المغة العربية، وسّيؿ القرآف فّسيؿ اهلل نز 
، ووروده بيذه الصيغة فيو داللة عمى التكثير، أي التسييؿ (ٖٔ)حفظو وسّيؿ قراءتو

صابة المفعوؿ بالفعؿ، أي صار  بكثرة، ت قراءة القرآف يسيرة وعمى التعدية والصيرورة واس
ـ يكف تيسير قراءة القرآف وحفظو أفاد التضعيؼ قّوة لمفعؿ، فمو  بمساف النبي )ص(.

بصورة واحدة بؿ بصورة دالة عمى الكثرة، وقد دّلت ) الشّدة ( عمى قوة الفعؿ 
ىػ (: " ومف ذلؾ اّنيـ جعموا تكرير العيف في  ٕٜٖومضاعفتو، يقوؿ ابف جني ) ت 

يسيًرا، ، فضاًل عف داللة الصيرورة، والمعنى جعمو (ٕٖ)المثاؿ دلياًل عمى تكرير الفعؿ "
ونجد أيًضا أّف الفعؿ )  وىنا نمحظ أّف ثّمة عالقة وثيقة بيف الحرؼ العربي والمعنى.

َيسَّر ( قد تكّرر في آيات أخر، وفي ذلؾ ت كيد عمى تيسير القرآف وتسييمو، فضاًل عّما 
يعطي التكرار مف قّوة لممعنى وت كيًدا لو، ولو ت ممنا في اآليات الشريفة التالية لوجدنا 

ّف الفعؿ ورد بصيغة الماضي مشبوًقا بػ)قد( التي تفيد التحقيؽ، وأّف ىذا التيسير مقروٌف أ
 بالقرآف الكريـ عمى نحو ما  في اآليات اآلتية:
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ـْ َيَتَذكَُّروَف ( َيسَّْرَناهُ ) َفِإنََّما    (ٖٖ)ِبِمَساِنَؾ َلَعمَُّي
  (ٖٗ)ُمدَِّكٍر (اْلُقْرآَف ِلمذِّْكِر َفَيْؿ ِمْف  َيسَّْرَنا) َوَلَقْد 
  (ٖ٘)اْلُقْرآَف ِلمذِّْكِر َفَيْؿ ِمْف ُمدَِّكٍر (  َيسَّْرَنا) َوَلَقْد 
  (ٖٙ)اْلُقْرآَف ِلمذِّْكِر َفَيْؿ ِمْف ُمدَِّكٍر (  َيسَّْرَنا) َوَلَقْد 
  (ٖٚ)اْلُقْرآَف ِلمذِّْكِر َفَيْؿ ِمْف ُمدَِّكٍر ( َيسَّْرَنا ) َوَلَقْد 

َـّ السَِّبيؿَ       ، فالسبيؿ ىو الطريؽ: وَيّسر لو (ٖٛ)( َيسََّرهُ  أّما في قولو تعالى: ) ُث
السبيؿ أي سّيؿ لو الطريؽ، إال أّف ت ويؿ ) السبيؿ ( مختَمٌؼ فيو، فبعض أىؿ الت ويؿ 

. وذىب آخروف إلى أفَّ (ٜٖ) فسروا السبيؿ بتسييؿ خروج اإلنساف مف بطف أمو
و طريؽ الخير أو الشر، أو السبيؿ الذي يختار االنساف المقصود بالسبيؿ ى

، فاهلل خمؽ اإلنساف وسّيؿ لو سموؾ الطريؽ الذي يختاره بنفسو، وىذا (ٓٗ)سموكو
التسييؿ فيو كثرة وصيرورة أيًضا، فاهلل عّز وجؿ جعؿ السبيؿ َيِسًرا، وىذه الداللة التي 

 أعطتيا صيغة )فّعؿ(.

ضارعية في موضعيف آخريف، في سورة الميؿ، واألعمى، وورد الفعؿ بصيغتو الم       
 . (ٕٗ)ِلْمُيْسَرٰى (َفَسُنَيسُِّرُه ، و ) (ٔٗ)ِلْمُيْسَرٰى(َوُنَيسُِّرَؾ إذ قاؿ تعالى: )

اختمفت األقواؿ فييا، فقيؿ معناىا نوفقؾ لمطريقة األسيؿ نيسرؾ لمُيسرى ( وجممة ) 
عمى جممة ) َسُنقرئؾ فال تنسى (، فاهلل   ذلؾ ألنيا معطوفة (ٖٗ)واأليسر في حفظ الوحي

ويسَّر لو  –صمى اهلل عميو وآلو  -فاهلل عّز وجؿ نّزؿ القرآف الكريـ بالوحي عمى النبي 
، وىذا يعني أّف داللة ) نيّسر ( ىنا التوفيؽ الكثير لسيولة الحفظ مف (ٗٗ)حفظ الوحي

التي ىي أسيؿ وأيسر اهلل عّز وجؿ لنبيو الكريـ. وقيؿ أّف  ) نيسرؾ ( لمشريعة السمحة 
، وبيذا تكوف داللة ) نيسر ( تيسير الشريعة اإلسالمية لممكّمفيف (٘ٗ)الشرائع، وقيؿ لمجنة

بيا، وقيؿ في ت ويميا أفَّ المقصود ىو التسييؿ لمنبي الكريـ لعمؿ الخير، وىو المقصود  
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عمى  ، ويرى الطاىر بف عاشور أفَّ عطؼ جممة ) نيسرؾ  لميسرى ((ٙٗ)بػ) الُيسرى (
جممة  )سنقرئؾ فال تنسى (، ىو عطؼ األعـ عمى األخص، ومفيوـ الجممتيف مختمؼ 
عف اآلخر، فمفيوـ اآلية ) سنقرئؾ فال تنسى ( يفيد الحفظ، حفظ الوحي، ومفيـو 

، فمعنى ) الُيسرى ( عنده ىو الخير، (ٚٗ)الثانية ) نيسرؾ لميسرى ( يفيد تيسير الخير
الخير وسيؿ لو عممو، ويقوؿ : " التيسير : جعؿ العمؿ يسيرًا وأفَّ اهلل يسَّر نبيو لفعؿ 

، والخالصة أّنيا في ىذيف الموضعيف مف اآليتيف تكوف داللتيا (ٛٗ)عمى عاممو "
 التوفيؽ لمتيسير، أو تسييؿ الشريعة اإلسالمية، أو التسييؿ لعمؿ الخير.    

حاضر ليس ماضيًا، بؿ ىو  ىذا التيسيروورد الفعؿ بصيغة المضارع، تدّؿ عمى أّف   
. والُيسرى ُمؤنث األيسر، (ٜٗ)، عالوة عمى أّف الفعؿ يفيد الحدوث والتجّددمستمر

، ويذىب الطاىر بف (ٓ٘)وصيغة )ُفعمى(  تدؿُّ عمى قوَّة الوصؼ  ألنيا مؤنث أْفَعؿ
عاشور إلى أفَّ المقصود بػ) اليسرى ( ىي الشريعة االسالمية، مستداًل عمى ذلؾ أفَّ 

ُيسرى صفة لموصوؼ محذوؼ مؤنث حتى ُيناسب ) اليسرى (  ألنيا مؤنثة، ويرى ال
ب ف المفيوـ مف سياؽ الكالـ في اآليات قبمو ييدي الى أفَّ المقصود بػ) اليسرى ( ىو 

وكممة ) ُيسرى ( اسـ  ،(ٔ٘)الشريعة االسالمية، فكاف ال ُبدَّ اف ييسرىا اهلل عز وجؿ لو
أحكاـ اسـ التفضيؿ إّنو إذا كاف ُمعّرفًا بػ ) اؿ ( تمـز تفضيؿ عمى وزف ُفعمى، ومف 

. وقد جاء الفعؿ (ٖ٘)لمموصوؼ، نحو قولو تعالى: ) وهلل األسماء الحسنى ( (ٕ٘)مطابقتو
بصيغة المضارع المقترف بحرؼ االستقباؿ ) السيف (،  ٚ)نيّسره( في سورة الميؿ، آية 

وىذا يعني داللتو عمى المستقبؿ، وسياؽ اآلية يدور حوؿ عمؿ اإلنساف في ىذه الحياة 
الدنيا. ثـ جاءت صيغتاف شرطيتاف، األولى قولو تعالى: ) ف ّما مف أعطى واتّقى 

سنى فسنيسره لمُيسرى (، فكاف شرط أداء الحقوؽ وتقوى اهلل والتصديؽ وصّدؽ بالحُ 
بالحسنى، أي " بالخصمة الحسنى، وىي اإليماف. أو بالمّمة الحسنى، وىي ممة االسالـ، 
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، فيذا الشرط سبب لحصوؿ جواب الشرط، وىو ) (ٗ٘)أو بالمثوبة الحسنى، وىي الجنة "
يقوؿ الزمخشري: " فسنمطؼ بو ونوّفقو حتى  فسنيسره لمُيسرى (، والمعنى عمى نحو ما
، ومما سبؽ يتضح لنا أّف داللة اليسر في (٘٘)تكوف الطاعة أيسر األمور عميو وأىونيا "

ىذه اآلية عند الزمخشري ىي المطؼ والتوفيؽ، وىذا المعنى ذاتو نجده مذكوًرا في 
ييؤ لمعمؿ الذي وذىب الطبري في تفسيره إلى أّف المعنى ىو الت .(ٙ٘)المعجـ العربي

. وىناؾ مف ذىب إلى أفَّ الُيسرى ىي ما ال (ٚ٘)يرضاه  اهلل ِلتوجب لو بيذا العمؿ الجنة
والوصوؿ ليذا النعيـ يكوف بتيسير مف اهلل عّز وجؿ  (ٛ٘)مشقة فيو، فيي نعيـ اآلخرة

بعد قياـ االنساف باألعماؿ التي ُترضي اهلل عّز وجؿ، فيكوف الحصوؿ عمى كؿ ىذا 
وىكذا نمحظ أّف داللة  ) مما يسُيؿ ويتيسر الوصوؿ إليو.  –بإذف اهلل وتيسيره  –النعيـ 
( أفادت إلى جانب التسييؿ التوفيؽ. وعمى النقيض مف عمؿ اإلنساف العمؿ نيّسره

الصالح فثّمة عمؿ آخر ال ُيرضي اهلل عزَّ وجؿ كما في قولو تعالى: ) وأّما مف بخؿ 
ره لمُعسرى (، فمف استغنى عف اآلخرة ونعيميا وزىد بما واستغنى وكّذب بالحسنى فسنيسَّ 

عند اهلل عزَّ وجؿ، فسنخذلو ونمنعو األلطاؼ، حتى تكوف الطاعة أعسر شيء 
، فالبخؿ عف اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل وعدـ الرغبة بالعمؿ في طاعة اهلل سبب (ٜ٘)عنده

( فمرة ليا داللة عمى  لمنع االنساف النعيـ وتعسيره أمره. وىنا اختمفت داللة ) نيّسره
الخير والتوفيؽ والتيسير لذلؾ الخير، ومرة ليا داللة عمى الشر والمنع مف النعيـ. 

، وصار الُعسرى (ٓٙ)واألعماؿ الُيسرى ىي الصالحة، واألعماؿ الُعسرى ىي السيئة
ُيقَصد بيا جينـ، والُيسرى يقصد بيا الجنة، وصار دخوؿ الجنة سريعًا، ودخوؿ النار 

، و) فسنيسره لميسرى ( عند الفّراء ىي العود لمعمؿ الصالح، و ) فسنيسره (ٔٙ)سريعاً 
. ووردت لفظة الُيسر بصيغة فعؿ األمر: وىو ما دؿَّ عمى طمب (ٕٙ)لمعسرى ( سُنييئو

، وىو لكؿ فعؿ دؿَّ عمى الطمب (ٖٙ)وقوع الفعؿ مف الفاعؿ المخاطب بغير الـ االمر
الفعؿ، أو تركو غير أّنو صادر مف أدنى إلى ، أّما الدعاء: فيو طمب (ٗٙ)بصيغتو
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، وجممة ) يّسر لي امري ( وردت (ٙٙ). وُيعّد األمر صيغة مف صيغ الدعاء(٘ٙ)أعمى
سياؽ دعاء نبي اهلل موسى عميو السالـ بالتيسير، ألّنو ُمقدـ عمى أمٍر صعب جمؿ، 

حميمًا حمواًل ليس باليسير تحّممو، يحتاج إلى صبر وحمـ  فيو يدعو اهلل أف يجعمو 
. فالتيسير ىنا ىو (ٚٙ)يستقبؿ ما يرد إليو مف الشدائد التي قد ُتذىب بصبر الصابر

تسييؿ ميمة موسى عميو السالـ التي ُكِمَؼ القياـ بيا، وىي ميمة الرسالة السماوية 
، فجاءت داللة التيسير ىنا تسييؿ القياـ (ٛٙ)التي حّمميا اهلل عزَّ وجؿ لنبيو موسى

لصعبة وتحّمؿ الشدائد والمصاعب، وألّف ىذه الميمات ليست باليّينة فقد بالميمات ا
 ناسبت صيغة الفعؿ المزيدة ىذا المعنى.

وىي إحدى صيغ الفعؿ الثالثي المزيد بحرفيف: انفَعَؿ، وافتَعَؿ،  صيغة )َتَفّعَل(:
، وتفّعَؿ، وتفاَعَؿ. ومضارعو وتكوف الزيادة فيو بتاء في أّولو، وتكرير عينو،  وافعؿَّ

)يتفّعؿ(، ومف دالالتو التي ذكرىا الصرفيوف: المطاوعة، واالستثبات، والتكّمؼ، 
وت تي صيغة ، (ٜٙ)واالّتخاذ، والتجّنب، والصيرورة، وبمعنى استفعَؿ، والتدرُّج، وغيرىا

)تفّعؿ( مطاوعة لصيغة )فّعؿ(، نحو: كّسرتو فتكّسر، وقّطعتو فتقّطع فضاًل عف تكثير 
، (ٓٚ)صيغة قياسية في المطاوعة عمى ما ذىب إليو مجمع المغة العربية، وىي الفعؿ

ـَ َأْف َلْف (ٔٚ)قوؿ تعالى: ) َوآَخُروَف ُيَقاِتُموَف ِفي َسِبيِؿ المَِّو َفاْقَرُءوا َما َتَيسََّر ِمْنُو (ي ، و) َعِم
ـْ َفاْقَرُءوا َما تََيسََّر ِمَف اْلُقْرآِف ( فدّلت الصيغة عمى التكثير  ،(ٕٚ)ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَمْيُك
الفعؿ في اآليتيف  ، ووردلعباده والمطاوعة لفّعؿ، فاهلل عّز وجؿ يّسر القرآف فتيّسر

أمر اهلل عز وجؿ لممسمميف بقراءة ما تيّسر مف القرآف، وما تّسيؿ  في سياؽالشريفتيف 
ومّما ورد في المعجـ أّف تيّسر  ،(ٖٚ)وخّؼ، تسيياًل وتخفيفًا مف اهلل عز وجؿ عمى عباده

 . (ٗٚ)بمعنى تسّيؿ، وما تيّسر ىو ضد ما تعّسر
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وىي إحدى صيغ الفعؿ الثالثي المزيد بثالثة أحرؼ: استفَعَؿ،  صيغة )استفعل(:
، وتكوف الزيادة في ىذا البناء ب لؼ وسيف وتاء في أّولو،  وافعوَعؿ، وافعوَّؿ، وافعاؿَّ

ت كثيرة أوردىا عمماء الصرؼ، منيا: الطمب، ومضارعو )يستفعُؿ(. ولو دالال
، وىذه (٘ٚ)واإلصابة، والتحّوؿ، واالّتخاذ، وبمعنى تفّعؿ، واالستثبات، والمطاوعة، وغيرىا

الصيغة ىي أكثر الصيغ الم لوفة في األفعاؿ المزيدة بثالثة أحرؼ، ونادًرا ما ُتستعمؿ 
لة الطمب، وقد ذكرىا . وأغمب دالالت بناء )استفعؿ( ىي دال(ٙٚ)الصيغ األخرى

. وتعني نسبة الفعؿ إلى الفاعؿ لمداللة عمى إرادة تحصيؿ (ٚٚ)الصرفيوف قديًما وحديثًا
الحدث مف المفعوؿ، ويكوف إّما حقيقًيا، مثؿ: استغفْرُت اهلَل، أو مجازًيا بالمزاولة 

ّنما  بمزاولة تحريكو واالجتياد، مثؿ: استخرْجُت الوتَد، ألّف الطمب فيو ليس حقيقًيا، واس
ويشير ابف جني إلى أّف ّثمة داللة في تقّدـ األحرؼ  .(ٛٚ)ك ّنو ُيطمب منو أف يخرج

الزوائد الثالثة األلؼ والسيف والتاء عمى األحرؼ األصوؿ الثالثة الفاء والعيف والالـ، 
وىي أّف ىذه الزوائد كالمقدمة لألصوؿ، والُمؤدية إلييا، ويرى أّف تقدميا لألصوؿ فيو 
مطابقة لممعنى، فيقوؿ: " فيذا مف المفظ َوْفؽ المعنى الموجود ىناؾ. وذلؾ أف الطمب 
لمفعؿ والتماَسو والسعي فيو والت تي لوقوعو تقّدمو، ثـ وقعت اإلجابة إليو، فتبع الفعُؿ 
السؤاَؿ فيو والتسّبب لوقوعو. فكما تِبعت أفعاؿ اإلجابة أفعاَؿ الطمب، كذلؾ تبعت 

. فيذه األحرؼ (ٜٚ)روَؼ الزائدة التي وضعت لاللتماس والمسئمة "حروُؼ األصؿ الح
وردت لفظة اليسر بيذه تكوف كالمقدمة، إذ يقع الطمب أواًل ثـ تحصؿ اإلجابة. و 

الصيغة ) استيسَر (، إذ تفيد ىذه الصيغة غالبًا معنى الطمب، يقوؿ تعالى:) َفَمْف َتَمتََّع 
ـْ َفَما (ٓٛ)ْستَْيَسَر ِمَف اْلَيْدِي (ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما ا ، ويقوؿ تعالى: ) َفِإْف ُأْحِصْرُت

، والمقصود ىو إتماـ العمرة، فإف حصؿ ما يمنع إتماميا، ولـ (ٔٛ)اْسَتْيَسَر ِمَف اْلَيْدِي (
يستطع المعتمر بعد اإلحراـ الوصوؿ إلى البيت الحراـ لمانع ما ك ف يكوف سجف أو 

مـ يستطع اإلنساف أف يمضي إلى البيت الحراـ وىو محـر منع مف عدو، أو مرض ف
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، وقوؿ اهلل تعالى ما ، واليدي: بعير أو بقرة أو شاةفعميو كي يتحّمؿ مف إحرامو ىديٌ 
، أي ما تيّسر وتسّيؿ لو، (ٕٛ)استيسر مف اليدي ، أي ييدي ما تّيّسر لو مف األنعاـ
أو أنيا ت تي  ،(ٖٛ)بمعنى تفّعؿفمعنى استيسر ىو تيّسر، وىذا يعني أف صيغة استفعؿ 

، و) استيسَر ( بمعنى يَسَر، فالسيف والتاء لمت كيد، ويراد بو جميع (ٗٛ)بمعنى المجرد
وفي ويمكف أف تدّؿ عمى الطمب، أي تطمبوا ما تيّسر مف اليدي. ، (٘ٛ)وجوه التيسر

التيسير  الشريفتيف اقترف اليسر بمنسؾ ميـ ىو العمرة، وحيف نت مؿ ذلؾ نجد أفّ اآليتيف 
  مف اهلل عّز وجؿ حتى في األعماؿ العبادية والمناسؾ.

 الخـــاتــمــة

ؿ(، و)تفّعؿ(، ، فوردت بصيغة )فعّ فعمية مزيدةبصيغ  ت لفظة الُيسردور  -ٔ
، وليا دالالت مختمفة مثؿ المطاوعة وتكثير الفعؿ والطمب و)استفعؿ(
 .والصيرورة

التسييؿ والتخفيؼ التيسير و في المزيدة دّؿ عمى الزيادة ورود اليسر بالصيغ  -ٕ
 وفي ذلؾ رحمة مف اهلل عّز وجّؿ بعباده.والتوفيؽ والدعاء 

يختمؼ كثيًرا المعنى المعجمي عف معنى المفظة في السياؽ وفي صيغتيا  لـ -ٖ
 الصرفية.

  التسييؿ.التيسير و وأكثر المعاني التي دّلت عمييا ىذه الصيغ الفعمية ىي  -ٗ
 عة أكثر مف صيغة األمر.ورود الصيغ الماضية والمضار  -٘

 الهوامش: 

                                                           
 .ٕٗٗ، صٛلساف العرب، مجابف منظور، ينظر:  (ٔ)
 .ٖٗٗ، ص ٛالمصدر السابؽ، مج (ٕ)
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 .ٓٙ٘الكمّيات، صالكفوي،  (ٖ)
 .٘٘ٔ، صٙمعجـ مقاييس المغة، جأحمد بف فارس،  (ٗ)
 .ٜٕٙ – ٜٕ٘، ص٘لساف العرب، ج  (٘)
 .ٖٓٓ، ص٘المصدر السابؽ، ج (ٙ)
 .ٚٔالقمر :  (ٚ)
 .٘ٔٗ، صٖتفسير التحرير والتنوير، جالطاىر بف عاشور،  (ٛ)
 .ٕٚٗ، صٕمحاسف الت ويؿ، جالقاسمي،  (ٜ)
 .ٜٕ٘، ص٘النياية في غريب الحديث واألثر، جابف األثير،  (ٓٔ)
 .ٔٔ٘، ص ٗمعجـ مقاييس المغة، ج (ٔٔ)
 .ٕٔ، صٔالكتاب، جسيبويو،  (ٕٔ)
 .ٖٛ، ص ٔاألصوؿ في النحو، جابف السّراج،  (ٖٔ)
 .ٓٔشذا العرؼ في فف الصرؼ، ص الحمالوي،  (ٗٔ)
 .٘٘المصدر السابؽ، ص (٘ٔ)
 .ٗ٘ٔ، ص ٚشرح المفّصؿ، جابف يعيش،  (ٙٔ)
 .ٜٚالميّذب في عمـ التصريؼ، ص ىاشـ طو شالش، ينظر:  (ٚٔ)
 . ٜٙالتحميؿ المغوي في ضوء عمـ الداللة، صعكاشة،  (ٛٔ)
شرح شافية االستراباذي، . و ٚٔٔ–ٔٔٔ، صٔ، جٔالمقتضب، مجالمبّرد، ُينظر:  (ٜٔ)

الُمغني في تصريؼ األفعاؿ، عضيمة، . و ٖٔٔ – ٖٛص، ٔابف الحاجب، ج
 .ٗ٘ – ٗٗالصرؼ الكافي، صعبد الغني، و . ٕٗٔ -ٖٕٔص

. وشرح شافية ابف ٕٔٓ، صٔالتصريؼ، جالممتع في ابف عصفور، ينظر:  (ٕٓ)
 .ٖٖٔ، صٕالحاجب، ج

 .ٕٚٓأقساـ الكالـ العربي مف حيث الشكؿ والوظيفة، صالساقي، ينظر:  (ٕٔ)
أوزاف الفعؿ ومعانييا، ىاشـ طو شالش، و . ٖٔمالح األلواح، صالعيني، ينظر:  (ٕٕ)

 .ٖٕٔص
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، ٚوشرح المفّصؿ، ج. ٓٚشرح المموكي في التصريؼ، ص، ابف يعيشينظر:  (ٖٕ)

. وشرح شافية ابف الحاجب، ٜٛٔ، صٔ. والممتع في التصريؼ، جٜ٘ٔص
والحديثي، أبنية  .ٕ٘-ٕٗوشذا العرؼ في فف الصرؼ، ص. ٜ٘-ٖٜ، صٔج

 .ٖٜٖالصرؼ في كتاب سيبويو، ص
. ٜ٘ٔ، صٚ. وشرح المفّصؿ، جٔٚينظر: شرح المموكي في التصريؼ، ص  (ٕٗ)

الُكناش في فني النحو صاحب حماة، و . ٕٜص، ٔوشرح شافية ابف الحاجب، ج
أزاىير الفصحى في دقائؽ المغة، أبو السعود، و . ٛٙ، صٕوالصرؼ، ج

 .ٕٖٔ. والمغني في تصريؼ األفعاؿ، صٖٕٖص
 .ٗٙ، صٗالكتاب، ج (ٕ٘)
 .ٚٓ٘، صٔالخصائص، جابف جني، ينظر:  (ٕٙ)
وشاح الشنقيطي، و . ٖٚ – ٖٙفي عمـ الصرؼ، صأميف عمي السّيد، ينظر:  (ٕٚ)

 . ٙ٘الحّرة بإبراز الالمية وتوشيحيا مف أصداؼ الطّرة في عمـ التصريؼ، ص
 .ٜٖٗ-ٖٜٖينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو، ص (ٕٛ)
 .ٜٖٗينظر: المصدر السابؽ، ص (ٜٕ)
 .ٜٚمريـ :  (ٖٓ)
. ٙٚٔ، ص  ٙٔالتحرير والتنوير،  جو  .ٜٛٚالكشاؼ ، صالزمخشري، ُينظر:  (ٖٔ)
 .ٕٜٓ، صٙٔفتح القدير، جالشوكاني، و 
 . ٚٓ٘ص،  ٔالخصائص ، ج (ٕٖ)
 .ٛ٘الدخاف :  (ٖٖ)
 .ٚٔالقمر :  (ٖٗ)
 .ٕٕالقمر :  (ٖ٘)
 .ٕٖالقمر :  (ٖٙ)
 .ٓٗالقمر :  (ٖٚ)
 .ٕٓعبس :  (ٖٛ)
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،  ٕٗتفسير الطبري جامع البياف عف ت ويؿ آي  القرأف، جالطبري، ُينظر :  (ٜٖ)

 . ٔ، ط ٕٔٔ – ٔٔٔص
 .ٚٛ٘ٔ. وفتح القدير، صُٖٚٗٔينظر : الكشاؼ ، ص (ٓٗ)
 .ٛاألعمى :  (ٔٗ)
 .ٓٔ. وآية: ٚالميؿ :  (ٕٗ)
 .ُٜٓٗٔينظر :  الكّشاؼ، ص  (ٖٗ)
 .ٜٖٚ، صٕٔنظـ الدرر في تناسب اآليات والسور، جالبقاعي، ُينظر :  (ٗٗ)
 .ُٜٓٗٔينظر : المصدر السابؽ ، ص  (٘ٗ)
  .ٖٚٔ، ص  ٕٗتفسير الطبري، ج (ٙٗ)
 .ٕٔٛ، صُٖٓينظر : التحرير والتنوير، ج (ٚٗ)
 .ٕٔٛالمصدر السابؽ، ص (ٛٗ)
 .ٜينظر: السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص (ٜٗ)
 .ٕٕٛ، ص ٖٓالتحرير والتنوير، ج ُينظر : (ٓ٘)
 ُينظر : المصدر السابؽ.( ٔ٘)
  .ٕٖٓ، ص  ٗمعاني النحو، جالسامرائي، ُينظر : ( ٕ٘)
 .ٓٛٔاألعراؼ :  (ٖ٘)
 .ٖٓ٘ٔالكّشاؼ، ص  (ٗ٘)
 .ٖٓ٘ٔالمصدر السابؽ، ص  (٘٘)
 .ٜٕٚ، ص٘ينظر: لساف العرب، ج (ٙ٘)
 . ٙٙٗ، صُٕٗينظر: تفسير الطبري، ج (ٚ٘)
 .ٖٖٛ، ص ٖٓالتحرير والتنوير ، ج ُينظر : (ٛ٘)
 .ُٖٓ٘ٔينظر: الكشاؼ ، ص  (ٜ٘)
 .ُٖٖٛينظر : المصدر السابؽ ، ص (ٓٙ)
 .ُٖٗٛينظر : المصدر السابؽ ، ص  (ٔٙ)
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 .ٕٔٚ – ٕٓٚ، صٖج معاني القرآف،الفّراء،  (ٕٙ)
 .ٖٖ، ص  ٔ، ججامع الدروس العربيةالغالييني،  (ٖٙ)
 . ٘ٙص ،االساليب النحوية عرض وتطبيؽمحسف عمي عطية،  (ٗٙ)
 .ٕٚالمصدر السابؽ ، ص  (٘ٙ)
 .ُٕٚينظر : المصدر السابؽ  (ٙٙ)
 .ُٜ٘ٚينظر: الكشاؼ ، ص  (ٚٙ)
 .ٖ٘-ٕ٘، ص  ُٙٔينظر: تفسير الطبري ، ج  (ٛٙ)
. ٖٕٔ-ٕٕٔ، صٖ. واألصوؿ في النحو، جٖٚ-ٔٚ، صٗينظر: الكتاب، ج (ٜٙ)

، ٔ، وشرح شافية ابف الحاجب، جٕ٘ٗ، صٖشرح التسييؿ، جاألندلسي، و 
. والممتع في ٖٗٔ-ٓٗٔاألفعاؿ، ص. والمغني في تصريؼ ٚٓٔ-ٗٓٔص

 .ٗٛٔ، صٔالتصريؼ، ج
 .ٜٖٛالصرؼ في كتاب سيبويو، صينظر: أبنية  (ٓٚ)
 .ٕٓالمزمؿ :  (ٔٚ)
 .ٕٓالمزمؿ :  (ٕٚ)
 .ٜٗ٘ٔ. وفتح القدير، صٜٖ٘، ص  ُٖٕينظر : تفسير الطبري ، ج (ٖٚ)
 .ٜٕٙ، ص٘ينظر: لساف العرب، ج (ٗٚ)
-ٓٔٔ، صٔ. وشرح شافية ابف الحاجب، جٔٚ-ٓٚ، صٗينظر: الكتاب، ج (٘ٚ)

. والمغني في ٓٛٔ-ٜٚٔ، صٔجارتشاؼ الضرب، أبو حياف األندلسي، . و ٔٔٔ
 .ٗ٘ٔ-ٜٗٔتصريؼ األفعاؿ، ص

 .ٖٚالمنيج الصوتي لمبنية العربية، صشاىيف، ينظر:  (ٙٚ)
. ٜ٘ٔ، صٔ. والممتع في التصريؼ، جٔٙٔ، صٚينظر: شرح المفصؿ، ج (ٚٚ)

 .ٓٗالتطبيؽ الصرفي، صالراجحي، . و ٕٛ، صٙىمع اليوامع، جالسيوطي، و 
دروس التصريؼ، عبد الحميد، . و ٓٔٔ، صٔالحاجب، جينظر: شرح شافية ابف  (ٛٚ)

 .ٜٗٔوالمغني في تصريؼ األفعاؿ، ص. ٕٛ، صٔقسـ
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 .ٚٓ٘-ٙٓ٘، صٔالخصائص، ج (ٜٚ)
  .ٜٙٔالبقرة : ( ٓٛ) 
 .ٜٙٔالبقرة :  (ٔٛ)
 ـ.ٕٕٔٓ، ٔ، طٕ٘ٔ -ٕٗٔ، ص ينظر : الكّشاؼ (ٕٛ)
 .ٜٜٖينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو، ص (ٖٛ)
 .ٓٛٔ، صٔالضرب، ج ينظر: ارتشاؼ (ٗٛ)
 .ٕٕٗ، الكتاب األوؿ، صٕالتحرير والتنوير، جينظر:  (٘ٛ)

 المصادر:
 القرآف الكريـ     
ابف األثير، النياية في غريب الحديث واألثر، تحقيؽ محمود محمد الطناجي،  -ٔ

 د. ط، د. ت، المكتبة اإلسالمية.
القرآف، تحقيؽ د. ابف جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البياف عف ت ويؿ آي  -ٕ

ـ، دار ىجر لمطباعة والنشر ٕٔٓٓ، ٔعبد اهلل بف عبد المحسف التركي، ط
 والتوزيع واإلعالف، القاىرة.

ىػ(، الممتع في التصريؼ، تحقيؽ د. فخر ٜٙٙابف عصفور اإلشبيمي )ت  -ٖ
 .لبناف -دارالمعرفة، بيروت  ،ـٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ، ٔطباوة، الديف ق

، ٔ، طتحقيؽ د. فخر الديف قباوةشرح المموكي في التصريؼ، ابف يعيش،  -ٗ
 .المكتبة العربية، حمب، ـٖٜٚٔ -ىػ  ٖٜٖٔ

ىػ(، الكتاب، تحقيؽ عبد  ٓٛٔأبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبر سيبويو )ت  -٘
 ـ، مكتبة الخانجي، القاىرة.ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، ٖالسالـ محمد ىاروف، ط

ىػ(، األصوؿ  ٖٙٔالنحوي البغدادي )ت أبو بكر محمد بف سيؿ بف السراج  -ٙ
 في النحو، تحقيؽ عبد الحسيف الفتمي، د. ط، د. ت، مؤسسة الرسالة.

ـ(، الكمّيات معجـ في ٖٛٙٔأبو البقاء أبوب بف موسى الحسيني الكفوي )ت  -ٚ
المصطمحات والفروؽ المغوية، قابمو عمى نسخة خطية وأعّده لمطبع ووضع 
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ـ، ٜٜٛٔ -ىػػ ٜٔٗٔ، ٕد المصري، طفيارسو د. عدناف درويش، ومحم
 لبناف. –مؤسسة الرسالة، بيروت 

، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ عبد بف زكريا أبو الحسيف أحمد بف فارس -ٛ
 .دار الفكر ـ،ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔ السالـ محمد ىاروف، د. ط،

تحقيؽ ، ىػ(، ارتشاؼ الّضرب مف لساف العرب٘ٗٚأبو حّياف األندلسي )ت  -ٜ
، ٔطوشرح ودراسة د. رجب عثماف محمد، مراجعة د. رمضاف عبد التواب، 

 .مكتبة الخانجي، القاىرة، ـٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔ
 -ىػ ٖٓٗٔ، ٖىػ(، معاني القرآف، طٕٚٓأبو زكريا يحيى بف زياد الفّراء )ت  -ٓٔ

 عالـ الكتب، بيروت. ، ـٖٜٛٔ
ىػ (، المقتضب، تحقيؽ محمد عبد  ٕ٘ٛأبو العباس محمد بف يزيد المبّرد ) -ٔٔ

 ـ، القاىرة. ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ، ٖالخالؽ عضيمة، ط
ىػ(، الخصائص،تحقيؽ د. عبد الحميد ٕٜٖأبو الفتح عثماف بف جني )ت  -ٕٔ

 لبناف.  –دار الكتب العممية، بيروت ، ـٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔ، ٗىنداوي، ط
، الكّشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه أبو القاسـ الزمخشري -ٖٔ

، بيروت، لبناف.ٕٕٔٓ، ٔالت ويؿ، ط  ـ، دار ابف حـز
ـ، دار الفكر ٜٜٜٔ، ٔأحمد الحمالوي، شذا العرؼ في فف الصرؼ، ط -ٗٔ

 لبناف. –العربي، بيروت 
 ـ، دار المعارؼ، القاىرة.ٕٜٚٔ، ٕأميف عمي السّيد، في عمـ الصرؼ، ط -٘ٔ
الغني، الصرؼ الكافي، مراجعة أ. د. عبده الراجحي، أ.د.  أيمف أميف عبد -ٙٔ

، ٘رشدي طعيمة، أ. د. محمد عمي سحموؿ، أ. د. إبراىيـ إبراىيـ بركات، ط
 . دار التوفيقية لمتراث، القاىرة، د. ت

ىػ(، مالح األلواح في شرح مراح ٓٓٚبدر الديف محمود بف أحمد العيني )ت  -ٚٔ
، ٔوتقديـ محمد السيد عثماف، ط األرواح في الصرؼ، تحقيؽ وتعميؽ

 .لبناف -ار الكتب العممية، بيروت د ،ـٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔ
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جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظور األفريقي المصري، الساف العرب، د.  -ٛٔ
 ط، د. ت، دار صادر، بيروت.

جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف عبد اهلل الطائي الجّياني األندلسي )ت  -ٜٔ
سييؿ البف مالؾ، تحقيؽ د. عبد الرحمف السيد، ود. محمد ىػ(، شرح التٕٚٙ

مطباعة والنشر والتوزيع ىجر ل، ـٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔ، ٔبدوي المختوف، ط
 .واالعالف

 ع،ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامىػ(، ٜٔٔجالؿ الديف السيوطي )ت  -ٕٓ
 ، د. تحقيؽ وشرح األستاذ عبد السالـ محمد ىاروف، د. عبد العاؿ سالـ مكـر

 . الة، بيروتمؤسسة الرسـ، ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔط، 
ـ، ٜ٘ٙٔ -ىػ ٖ٘ٛٔ، ٔخديجة الحديثي، أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو، ط -ٕٔ

 منشورات مكتبة النيضة، بغداد. 
ىػ(، شرح شافية ابف ٙٛٙرضي الديف محمد بف الحسف االستراباذي النحوي ) -ٕٕ

حيي الديف الحاجب، تحقيؽ محمد نور الحسف، ومحمد الزفراؼ، ومحمد م
 لبناف. –ـ، بيروت ٕٜٛٔ -ىػ  ٕٓٗٔعبد الحميد، د. ط، 

دار ، ، د. تٕ، طأزاىير الفصحى في دقائؽ المغة عباس أبو السعود، -ٖٕ
 المعارؼ، القاىرة.

صرؼ المنيج الصوتي لمبنية العربية )رؤية جديدة في العبد الصبور شاىيف،  -ٕٗ
لمطباعة والنشر مؤسسة الرسالة ـ، ٜٓٛٔ -ىػ ٓٓٗٔد. ط، ، ربي(الع

 .زيع، بيروتوالتو 
دار النيضة العربية ، التطبيؽ الصرفي، ب. ط، د.تعبده الراجحي،  -ٕ٘

 .نشر، بيروتلمطباعة وال
عماد الديف أبو الفداء اسماعيؿ بف األفضؿ األيوبي الشيير بصاحب حماة  -ٕٙ

دراسة وتحقيؽ د.  ىػ(، كتاب الُكّناش في فني النحو والصرؼ،ٕٖٚ)ت 
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المكتبة العصرية، ، ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔلخّواـ، د. ط، رياض بف حسف ا
 .صيدا، بيروت

 -ىػ  ٕٛٗٔ، ٕط فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، -ٕٚ
  .دار عّمار لمنشر والتوزيع، عّماف، األردف، ـٕٚٓٓ

ـ، دار الفكر لمطباعة ٕٓٓٓ، ٔفاضؿ صالح السامرائي، معاني النحو، ط -ٕٛ
 والنشر، عماف، األردف.

 العربي مف حيث الشكؿ والوظيفة،أقساـ الكالـ  فاضؿ مصطفى الساقي، -ٜٕ
ـ ساعدت جامعة بغداد ٜٚٚٔ -ىػ ٜٖٚٔتقديـ أ. د. تماـ حّساف، د. ط، 

 . مى نشره، مكتبة الخانجي بالقاىرةع
ـ، دار ٕٚٓٓ، ٔمحسف عمي عطية، األساليب النحوية عرض وتطبيؽ، ط -ٖٓ

 المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
ىػ(، فتح القدير الجامع بيف فني ٕٓ٘ٔمحمد بف عمي بف محمد الشوكاني )ت -ٖٔ

الرواية والدراية مف عمـ التفسير، اعتنى بو وراجع أصولو يوسؼ الغوش، 
 لبناف. –ـ، دار المعرفة، بيروت ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ، ٗط

ـ، ٜٚ٘ٔ -ىػ ٖٙٚٔ، ٔمحمد جماؿ الديف القاسمي، محاسف الت ويؿ، ط -ٕٖ
 .ةالعربي دار إحياء الكتب

ـ، الدار ٜٗٛٔمحمد الطاىر ابف عاشور، تفسير التحرير والتنوير، د. ط،   -ٖٖ
 التونسية لمنشر، تونس.

محمد محفوظ بف الشيو المسومي الموريتاني الشنقيطي، كتاب وشاح الحّرة  -ٖٗ
بابراز الاّلمية وتوشيحيا مف أصداؼ الطّرة في عمـ التصريؼ، تحقيؽ ونشر 

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ، ٔميف، طمحمد محمود ولد محمد األ
محمد محيي الديف عبد الحميد، دروس التصريؼ، القسـ األوؿ، د. ط،  -ٖ٘

 .المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ـٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔ
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محمود عكاشة، التحميؿ المغوي في ضوء عمـ الداللة دراسة في الداللة  -ٖٙ
جامعات، ـ، دار النشر لمٕٔٔٓ، ٕالصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، ط

 القاىرة.
ـ، المكتبة ٜٙٙٔ، ٓٔمصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية، ط -ٖٚ

 العصرية لمطباعة والنشر، صيدا، بيروت.
تاب المباب محمد عبد الخالؽ عضيمة، المغني في تصريؼ األفعاؿ ويميو ك -ٖٛ

 .دار الحديث، القاىرة، ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، ٕطمف تصريؼ األفعاؿ، 
ىػ(، شرح المفصؿ، ٖٗٙعمي ابف يعيش النحوي )ت موفؽ الديف يعيش ابف  -ٜٖ

 الطباعة المنيرية، مصر.، ، د. ط، د. ت
ساعدت جامعة ، ـٜٔٚٔ، د. ط، أوزاف الفعؿ ومعانيياىاشـ طو شالش،  -ٓٗ

 بغداد عمى نشر ىذا الكتاب، مطبعة اآلداب، النجؼ األشرؼ.

د. ط.  د. ت، ىاشـ طو شالش وآخروف، الميّذب في عمـ التصريؼ،  -ٔٗ
 مطبعة التعميـ العالي، الموصؿ.


