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 )َصَرَف( في القرآن الكريم مادة
 لقاء عزيز هادي    أ.م.د. حسن غازي السعدي   

 جامعة بابل/ كمية التربية  بابل  جامعة/ كمية الدراسات القرآنية
 توطئة

 مهمة ألسباب عديدة ؛ منها:و  مشتقاٍت في القرآف الكريـ مفيدةٌ و  دراسُة مادٍة ما جذراً 
 فػػي الم ػػة العربيػػة ألّف الػػدارس يرجػػ  ػ بطبيعػػة الب ػػث ػ إلػػ  كتػػب الم ػػةتصػػريفاتها و  معرفػػة دتتت هػػذم المػػادة -1

 المعاجـ.و 
 تصريفاتها في القرآف الكريـ.و  تعرؼ دتتت المادة -2
 التصاريؼ ؛ إذ تبّد مف وجود معًن  مشترؾ بيف تمؾ الصيغ.و  إدراؾ الصمة بيف تمؾ المشتقات -3
 سرار القرآف الكريـ.أمثالها توفر أرضية لمعرفة بعٍض مف أو  هذم الدراسة -4

 و قد اقتضت الدراسة أف ُيقسَّـ الب ث عم  مب ثيف 
 عدد صي هاو  عف أبنية مادة صرؼ في القرآف الكريـ :األوؿ
 فكاف عف المعاني التي وردت عميها. :الثاني

  المبحث األول: أبنيتها في القرآن الكريم
أمػا عػدد األلفػاظ التػي جػاتت بهػػا ،   أبنيػة7جػاتت عمػ  رلػـ تػرد مػادة رَصػَرَؼ  فػي القػرآف الكػريـ بثبنيػة كثيػرة بػػؿ  

فقػد جػاتت ، مبنػي لممعمػـوو  مبنػي لممجهػوؿو  ،أمرو  مضارعو  فعؿ ماضٍ و  هي التي تشمؿ تصريفات المادة مف اسـو  ،األبنية
   لفظة موزعة عم  سور مف القرآف المجيد 30عم  ر

 أواًل/ األسماء
 أبنية ؛ هي:  4وردت المادة بخمسة ألفاظ موزعة عم  ر 
 ػ َفْعؿ 1
ـْ ِبَما َتُقوُلوَف َفَما َتْسػَتِطيُعوَف َصػْرًفا َوَت َنْصػًرا و  ،وردت المادة بزنة رَفْعؿ  مرة وا دة  ذلؾ في قوله تعال : }َفَقْد َكذَُّبوُك

ـْ ُنِذْقُه َعَذاًبا َكِبيًرا{  ـْ ِمْنُك َوَمْف َيْظِم
 . 1ر

 ػ َمْفِعؿ 2
ـْ َيِجػُدوا و  ،  مرة وا دةوردت المادة بزنة رَمْفِعؿ  ـْ ُمَواِقُعوَهػا َولَػ ذلؾ في قوله تعال : }َوَرَأى اْلُمْجِرُموَف النَّاَر َفَظنُّوا َأنَّهُػ

 . 2رَعْنَها َمْصِرًفا{
 ػ َمْفُعْوؿ 3
ـُ اْلَعَذاَب إِ و  ،وردت المادة بزنة رَمْفُعْوؿ  مرة وا دة  ْرَنا َعْنُه ٍة َمْعػُدوَدٍة َلَيقُػوُلفَّ َمػا ذلؾ في قوله تعال : }َوَلِئْف َأخَّ َل  ُأمَّ

ـْ َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَف{ ـْ َوَ اَؽ ِبِه ـْ َلْيَس َمْصُروًفا َعْنُه َيْ ِبُسُه َأَت َيْوـَ َيْثِتيِه
    3ر

 ػ َتْفِعْيؿ 4
 وردت المادة بزنة رَتْفِعْيؿ  مرتيف ؛ 
ػػَماِت قولػه تعػال : }... َفَثْ َيػػا بِػِه اأْلَْرَض بَ  -1 ِر َبػْيَف السَّ َيػػاِح َوالسَّػَ اِب اْلُمَسػػخَّ ْعػػَد َمْوِتهَػا َوَبػػثَّ ِفيهَػا ِمػػْف ُكػؿ  َدابَّػػٍة َوَتْصػِريِؼ الر 

    4رَواأْلَْرِض ََلَياٍت ِلَقْوـٍ َيْعِقُموَف{
                                                           

 19 :الفرقاف   1ر
 .53 :  الكهؼ2ر
 8 :  هود3ر
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َيػاِح  قوله تعال : }..َواْخِتََلِؼ المَّْيِؿ َوالنََّهاِر َوَما َأْنَزَؿ المَُّه ِمَف السَّػَماتِ  -2 ِمػْف ِرْزٍؽ َفَثْ َيػا بِػِه اأْلَْرَض َبْعػَد َمْوِتهَػا َوَتْصػِريِؼ الر 
    5رآَياٌت ِلَقْوـٍ َيْعِقُموَف{

 ثانيًا / األفعال
   أبنية ؛ هي:3  لفظة موزعة عم  ر25و جاتت المادة عم  األفعاؿ بػ ر 
 َفَعؿَ  -1

 أ ػ الماضي المبني لممعمـو
 ،بالضػػمير ركػػـ  فػػي أخػػرىو  ،متصػػًَل بػػػ رنػػا  فػػي وا ػػدةو  ،ًا مػػف الضػػمائر فػػي اثنػػيف  آيػػات ؛ مجػػرد4و جػػات فػػي ر 
 هذم اَليات هي:و 

  َُـّ اْنَصػػَرُفوا َصػػَرَؼ المَّػػُه ق ـْ ِمػػْف َأَ ػػٍد ثُػػ ـْ ِإلَػػ  َبْعػػٍض َهػػْؿ َيػػَراُك َذا َمػػا ُأْنِزلَػػْت ُسػػوَرٌة َنَظػػَر َبْعُضػػُه ـْ قَػػْوـٌ َت }َواِ  ـْ بِػػَثنَُّه مُػػوَبُه
 . 6رَف{َيْفَقُهو 

 }ُـ    7ر}َفاْسَتَجاَب َلُه َربُُّه َفَصَرَؼ َعْنُه َكْيَدُهفَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُ  اْلَعِمي
  ِْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَؾ َنَفًرا ِمَف اْلِجف  َيْسَتِمُعوَف اْلُقْرآَف َفَممَّا َ َضُروُم َقاُلوا َأْنِصُتوا َفَممَّا ُقض  . 8رُمْنِذِريَف{ َي َولَّْوا ِإَل  َقْوِمِهـْ }َواِ 
 }ـْ َوالمَُّه ُذو َفْضٍؿ َعَم  اْلُمْؤِمِنيَف ـْ َوَلَقْد َعَفا َعْنُك ـْ ِلَيْبَتِمَيُك ـْ َعْنُه َـّ َصَرَفُك  . 9ر}.. ُث

 ب ػ  الماضي المبني لممجهوؿ
 هي:و  و جات في آية وا دة متصًَل بتات التثنيث ؛ 

  ْـْ ِتْمَقاَت َأص َذا ُصِرَفْت َأْبَصاُرُه  . 10رَ اِب النَّاِر َقاُلوا َربََّنا َت َتْجَعْمَنا َمَ  اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَف{}َواِ 
 ج ػ المضارع المبني لممعمـو

 وهي:،   آيات ؛ في كؿ آية مقرونا ب رؼ مف  روؼ المضارعة يختمؼ عف بقية اَليات4و جات في ر 
  ا َيْدُعوَنِني تَّ َتْصِرْؼ َعن ي َكْيَدُهفَّ َأْصُب ِإَلْيِهفَّ َوَأُكْف ِمَف اْلَجاِهِميَف{}َقاَؿ َرب  الس ْجُف َأَ بُّ ِإَليَّ ِممَّ    11رِإَلْيِه َواِ 
 ػػَماِت ِمػػْف ِجَبػػاٍؿ ِفيهَػػا ِمػػْف َبػػَرٍد َفُيِصػػيُب بِػػِه َمػػْف َيَشػػاُت َوَيْصػػِرُفُه َعػػْف َمػػْف َيَشػػاُت َيَكػػ ُؿ ِمػػَف السَّ اُد َسػػَنا َبْرِقػػِه َيػػْذَهُب }..َوُيَنػػز 

  12رأْلَْبَصاِر{ِبا
 }13ر}..َكَذِلَؾ ِلَنْصِرَؼ َعْنُه السُّوَت َواْلَفْ َشاَت ِإنَُّه ِمْف ِعَباِدَنا اْلُمْخَمِصيَف  
  ْف َيَرْوا ُكؿَّ آَيٍة َت ُيْؤِمُنوا   14ر.. {.ِبَها}َسَثْصِرُؼ َعْف آَياِتَي الَِّذيَف َيَتَكبَُّروَف ِفي اأْلَْرِض ِبَ ْيِر اْلَ ؽ  َواِ 

 

                                                                                                                                                                                     

 164 :  البقرة4ر
 5 :  الجاثية5ر
 127 :  التوبة6ر
 34 :  يوسؼ7ر
 29 :  األ قاؼ8ر
 152 :  آؿ عمراف9ر
 47 :  األعراؼ10ر
 33 :  يوسؼ11ر
 43 :  النور12ر
 24 :  يوسؼ13ر
 146 :  األعراؼ14ر
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 د ػ المضارع المبني لممجهوؿ
 هي:و    متصمة بالواو؛3رو ،  مجرد مف الضمائر1  آيات ؛ ر4و جات في ر 

 }15ر}َمْف ُيْصَرْؼ َعْنُه َيْوَمِئٍذ َفَقْد َرِ َمُه َوَذِلَؾ اْلَفْوُز اْلُمِبيُف   
  َّـْ َلُه اْلُمْمُؾ َت ِإَلَه ِإتَّ ُهَو َفَثن ـُ المَُّه َربُُّك   16رُتْصَرُفوَف{ }... َذِلُك
 }ََلُؿ َفَثنَّ  ُتْصَرُفوَف ـُ اْلَ ؽُّ َفَماَذا َبْعَد اْلَ ؽ  ِإتَّ الضَّ ـُ المَُّه َربُُّك }َفَذِلُك

  17ر
 }ـْ َتَر ِإَل  الَِّذيَف ُيَجاِدُلوَف ِفي آَياِت المَِّه َأنَّ  ُيْصَرُفوَف }َأَل

   18ر
 هػ ػ األمر

 وجات في آية وا دة ؛ هي: 
  ِـَ ِإفَّ َعَذاَبَها َكاَف َغَراًما{}َوالَّذ   19ريَف َيُقوُلوَف َربََّنا اْصِرْؼ َعنَّا َعَذاَب َجَهنَّ

  
 َفعَّؿَ  -2

 أ ػ الماضي المبني لممعمـو
 هي:و    آيات متصًَل بػ رنا  في الجمي  ؛6و جات في ر 

 ْفَنا اَْلَيا ـْ ِمَف اْلُقَرى َوَصرَّ ـْ َيْرِجُعوَف{}َوَلَقْد َأْهَمْكَنا َما َ ْوَلُك ِت َلَعمَُّه
  20ر

 }ـْ ِلَيذَّكَُّروا َفَثَب  َأْكَثُر النَّاِس ِإتَّ ُكُفوًرا ْفَناُم َبْيَنُه   21ر}َوَلَقْد َصرَّ
 }ْنَساُف َأْكَثَر َشْيٍت َجَدًت ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْرآِف ِلمنَّاِس ِمْف ُكؿ  َمَثٍؿ َوَكاَف اْْلِ    22ر}َوَلَقْد َصرَّ
  َـْ ِذْكًرا}َوَكذ ـْ َيتَُّقوَف َأْو ُيْ ِدُث َلُه ْفَنا ِفيِه ِمَف اْلَوِعيِد َلَعمَُّه    23ر{ِلَؾ َأْنَزْلَناُم ُقْرآًنا َعَرِبيِّا َوَصرَّ
 }ـْ ِإتَّ ُنُفوًرا ْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْرآِف ِلَيذَّكَُّروا َوَما َيِزيُدُه   24ر}َوَلَقْد َصرَّ
 ْفَنا ِلمنَّا   25رِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِف ِمْف ُكؿ  َمَثٍؿ َفَثَب  َأْكَثُر النَّاِس ِإتَّ ُكُفوًرا{}َوَلَقْد َصرَّ

 ب ػ المضارع المبني لممعمـو
   آيات جميعها بالنوف ؛ وهي:4و جات في ر 

 }ـْ َيْصِدُفوَف َـّ ُه    26ر}.. ُاْنُظْر َكْيَؼ ُنَصر ُؼ اَْلَياِت ُث
  ـْ َيْفَقُهوَف{}..ُاْنُظْر َكْيَؼ ُنَصر ُؼ اَْل َياِت َلَعمَُّه

    27ر

                                                           

 16 :  األنعاـ15ر
 6 :  الزمر16ر
 32 :ونس  ي17ر
 69 :  غافر18ر
 65 :  الفرقاف19ر
 27 :  األ قاؼ20ر
 50 :  الفرقاف21ر
 54 :  الكهؼ22ر
 113 :  طه23ر
 41 :  اْلسرات24ر
 89 :  اْلسرات25ر
 .46 :  األنعاـ26ر
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 }28ر}َوَكَذِلَؾ ُنَصر ُؼ اَْلَياِت َوِلَيُقوُلوا َدَرْسَت َوِلُنَبي َنُه ِلَقْوـٍ َيْعَمُموَف  
 }29ر}... َكَذِلَؾ ُنَصر ُؼ اَْلَياِت ِلَقْوـٍ َيْشُكُروَف  

 ػ ِاْنَفَعؿَ  3
َـّ اْنَصػَرُفوا َصػَرَؼ المَّػُه و  لجماعة ؛و جات في آية وا دة بصي ة الماضي المتصؿ بواو ا  ذلؾ في قوله تعال : }...ثُػ

ـْ َقْوـٌ َت َيْفَقُهوَف{ ـْ ِبَثنَُّه ُقُموَبُه
 . 30ر

 و فيما يمي جدوؿ يبّيف توزي  أعداد األلفاظ عم  األبنية
 

 المجموع َتْفِعْيؿ َمْفُعْوؿ َمْفِعؿ  َفْعؿ ِاْنَفَعؿَ  فّعؿَ  َفَعؿَ  األبنية
 30 2 1 1 1 1 10 14 العدد

 
 المبحث الثاني: معانيها في القرآن الكريم

 الػػراتو  الصػػادرر :مشػػتقاتها تػػدّؿ عمػػ  رجػػ  الشػػيت ؛ فقػػاؿو  ذهػػب ابػػف فػػارس إلػػ  أف تصػػاريؼ مػػادة رص ر ؼ  
ػِريؼ: المّػَبف سػاعَة إذا َرَجْعَتهـ فَرَجعوا. ، الفات معظـ بابه يدؿُّ عم  رج  الشيت مف ذلؾ َصرْفُت القوـَ َصْرفًا وانصرفواو  والصَّ

ػَرَفاُف؛فقاؿ: ررومّمػا أ ِسَببػه  :لـ يكػف بمعنػ  رجػ  الشػيت هػوو  ذكر أف مما شّذ عف ذلؾو  ، 31رُي َمب وُينصَرؼ به...  الصَّ
َرَفافُ  فو  إت أّنه يمكف تخريجه بالقوؿ أنه رج  عف أف يبمغ درجة الفضػة،  32روهو الرَّصاص  ، شاّذًا عف هذا األصؿ: الصَّ  ا 

قد ذكر ن وًا مف ذلؾ الراغب األصفهاني فػي المفػردات و  ،ت يكوف شاذاً و  كاف مقاربًا لها في الموف فيكوف بمعن  رج  الشيت
 . 34ركذلؾ الفيروز آبادي و  ، 33ركثنه ُصِرؼ عف أف يبمغ منزلة الفضة.  ، رروالصرفاف: الرصاص

ػػرؼ: ردُّ الشػػيت مػػف رمػػ : رّد الشػػيت ؛ قػػاؿ: رأّمػػا الراغػػب األصػػفهاني فػػذهب إلػػ  أّف معػػاني رصػػرؼ  تػػدّؿ ع  الصَّ
وقػػاؿ: }أت يػػـو يػػثتيهـ لػػيس ،  35ريقػػاؿ: صػػرفته فانصػػرؼ. قػػاؿ تعػػال : }ثػػـ صػػرفكـ عػػنهـ{، أو إبدالػػه ب يػػرم،  الػػة إلػػ   الػػة
  37ر..   . 36رمصروفا عنهـ{

ػػْرُؼ ، هػػا فػػي الكػػَلـورودو  فػػي الم ػػة العربيػػة ب سػػب اسػػتعماتتها  و قػػد فّصػػؿ الم ويػػوف فػػي معػػاني رصػػرؼ فمػػف ذلػػؾ: الصَّ
ْيَرِفيُّ لَتصريفه أ دهما باَلَخر ِة ومنه الصَّ ة وبي  الذََّهِب بالفضَّ   38رَفْضُؿ الدَّْرَهـ في القيمة وَجْودُة الِفضَّ

   40روَصْرؼ الكممة إجراؤها بالتنويف،  39رو وَصْرؼ الدَّْهِر َ َدُثه
                                                                                                                                                                                     

 .65 :  األنعاـ27ر
 .105 :  األنعاـ28ر
 .58 :  األعراؼ29ر
 .127 :  التوبة30ر
 بعدها.وما  342/ 3  مقاييس الم ة: 31ر
  .  المصدر ذاته32ر
 .1/578  33ر
 .4/26  بصائر ذوي التمييز 34ر
 .152  آؿ عمراف/35ر
 .8  هود/36ر
 1/578  37ر
 .9/190المساف ، و 302/ص8الم كـ والم يط األعظـ ج، و  7/109  العيف 38ر
 .9/189المساف ، و 1134/ 12تهذيب الم ة ، و  7/109  العيف 39ر
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ياِح َتَصّرُفها مف َوْجهٍ    41رال  َوْجٍه و اؿ ال   اؿ وكذلؾ تصريؼ الخيوؿ والسَُّيوؿ واألمور وتصريؼ الرَّ
ريُؼ صوُت الَبْكرةِ     42روالصَّ

ريُؼ المََّبُف ال ميُب ساعَة ُيْ َمب   43روالصَّ
ػريُؼ الَخْمػػُر الطيَّبػػةُ  ى أّف و فػي القػػرآف الكػػريـ فنػػر ، مشػػتقاتهاو  قػد ذكػػر أهػػؿ الم ػة معػػانَي أخػػرى مػػف معػاني صػػرؼو   44روالصَّ

 بقية الصيغ المثخوذة منها تعود إل  معن  رد الشيت و  معاني مادة رصرؼ 
ـْ وَ  - ـْ ِبِإْذِنِه َ تَّ  ِإَذا َفِشْمُت ـُ المَُّه َوْعَدُم ِإْذ َتُ سُّوَنُه ـْ مف ذلؾ رصرفكـ  في قوله تعال : }َوَلَقْد َصَدَقُك ـْ ِفي اأْلَْمِر َوَعَصْيُت َتَناَزْعُت

ـْ ِلَيبْ  ِمْف َبْعِد َما ـْ َعْنُه َـّ َصَرَفُك ـْ َمْف ُيِريُد اَْلِخَرَة ُث ـْ َمْف ُيِريُد الدُّْنَيا َوِمْنُك ـْ َما ُتِ بُّوَف ِمْنُك ـْ َوالمَُّه ُذو َأَراُك ـْ َوَلَقْد َعَفا َعْنُك َتِمَيُك
 . 45رَفْضٍؿ َعَم  اْلُمْؤِمِنيَف{

   46رأي رّدكـ بالهزيمة :صرفكـ
قد ذكر ن وًا مف ذلؾ و  ،ُيدف و  ؛ أي َمف ُيردُّ عنه العذاب  47رَرْؼ َعْنُه َيْوَمِئٍذ َفَقْد َرِ َمُه َوَذِلَؾ اْلَفْوُز اْلُمِبيُف{قوله }َمْف ُيصْ و  -

 . 48رأي مف العذاب بمعن  يبعد عنه  :صا ب تفسير رأيسر التفاسير ؛ فقاؿ: رمف يصرؼ عنه
ـْ ِتمْ و  - َذا ُصِرَفْت َأْبَصاُرُه إذا ُرّدت أبصػار أهػؿ  :أي،  49رَقاَت َأْصَ اِب النَّاِر قَػاُلوا َربََّنػا َت َتْجَعْمَنػا َمػَ  اْلقَػْوـِ الظَّػاِلِميَف{قوله }َواِ 

 . 50رريعني قمبت وجوههـ  :قاؿ مقاتؿ بف سميماف في معن  هذم اَلية، األعراؼ إل  أهؿ النار
ْشػِد َت قوله }َسَثْصِرُؼ َعْف آَياِتَي الَِّذيَف َيَتَكبَّ و  - ْف َيػَرْوا َسػِبيَؿ الرُّ ْف َيَرْوا ُكؿَّ آَيٍة َت ُيْؤِمُنوا ِبهَػا َواِ  ُروَف ِفي اأْلَْرِض ِبَ ْيِر اْلَ ؽ  َواِ 

ـْ َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوَكاُنو  ْف َيَرْوا َسِبيَؿ اْلَ ي  َيتَِّخُذوُم َسِبيًَل َذِلَؾ ِبَثنَُّه  . 51را َغاِفِميَف{ا َعْنهَ َيتَِّخُذوُم َسِبيًَل َواِ 
قػد ورد هػذا التفسػير فػي العديػد مػف و  ،يصػرفهـ عػف أف يتفكػروا فػي آيػات اهللو  أي أف الذيف يتكبروف في األرض سيردهـ اهلل

 . 52رالتفاسير
ـَ ِإفَّ َعَذاَبَها َكاَف َغَراًما{و  - قد جات في و  ،أي ُردَّ عنا عذاب جهنـ،  53رقوله }َوالَِّذيَف َيُقوُلوَف َربََّنا اْصِرْؼ َعنَّا َعَذاَب َجَهنَّ

  54رردُّم  :: صرُفهبي الفدات إسماعيؿ  قيأل روح البيافتفسير 

                                                                                                                                                                                     

  22/ 24تاج العروس و  ,، 9/189المساف ، و 114/ 12ب الم ة تهذي، و  7/109  العيف 40ر
 .24/20تاج العروس ، و 1069/ص1القاموس الم يط ج، و  7/109  العيف 41ر
 .7/110  العيف 42ر
تاج ، و 9/189المساف ، و 1/586غريب ابف الجوزي ، و 302/ص8الم كـ والم يط األعظـ ج، و 7/110  العيف 43ر

 .24/15العروس 
 .9/192المساف ، و 114/ 12تهذيب الم ة ، و 7/110  العيف 44ر
 152 :  آؿ عمراف45ر
 .1/206السراج المنير، و 1/476زاد المسير ، و .1/505تفسير الوسيط، و 1/237  ينظر: تفسير الوجيز46ر
 16 :  األنعاـ47ر
 .2/41  أيسر التفاسير لكَلـ العمي الكبير48ر
 .47 :  األعراؼ49ر
 .1/393  تفسير مقاتؿ: 50ر
 .146 :  األعراؼ51ر
وتفسير ، 2553/ 4الهداية لبموغ النهاية ، و   5/1567وتفسير ابف أبي  اتـ ،  10/443  ينظر: تفسيرالطبري 52ر

 .2/234الب وي 
 .65 :  الفرقاف53ر
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ـُ اْلَعَذاَب ِإَل  ُأمٍَّة َمْعُدوَدٍة َلَيُقوُلفَّ َما َيْ ِبسُ و  - ْرَنا َعْنُه ـْ َليْ كذا رَمْصُرْوفًا  في قوله تعال : }َوَلِئْف َأخَّ َس َمْصُروًفا ُه َأَت َيْوـَ َيْثِتيِه

ـْ َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَف{ ـْ َوَ اَؽ ِبِه َعْنُه
فقد ذكر بعض المفسريف أف معنام ، أي ليس مردودًا عنهـ أو مدفوعًا أو مرفوعاً ،  55ر

ا بقية هكذو  هي معاٍف متقاربةو  ، 58رليس م بوساً  :فسرم بعضهـو  ، 57رذكر بعضهـ أف معنام ليس مرفوعاً و  ، 56رليس مدفوعاً 
 تصريفاتها فإّنها تثتي لمعن  التبييف و  وما كاف مف رصّرؼ  بالتشديد مشتقاهاو  اَليات التي وردت فيها رصرؼ  المجردة

ـَ َعَم  ُقُموِبُكـْ  - ـْ َوَخَت ـْ َوَأْبَصاَرُك ـْ ِإْف َأَخَذ المَُّه َسْمَعُك ـْ بِػِه  َمْف ِإَلهٌ  مف ذلؾ رُنَصر ؼ  في قوله تعال : }ُقْؿ َأَرَأْيُت َغْيُر المَِّه َيْثِتيُك
ـْ َيْصِدُفوَف{ َـّ ُه   60ر نبّيف لهـ اَليات :أي، ُنَصر ُؼ اَْلَياتِ ،  59راْنُظْر َكْيَؼ ُنَصر ُؼ اَْلَياِت ُث

ـْ َأْو ِمْف َتْ ِت أَ و  - ـْ َعَذاًبا ِمْف َفْوِقُك ـْ كذا في قوله: }ُقْؿ ُهَو اْلَقاِدُر َعَم  َأْف َيْبَعَث َعَمْيُك ـْ ِشػَيًعا َوُيػِذيَؽ َبْعَضػُك ـْ َأْو َيْمِبَسػُك ْرُجِمُكػ
ـْ َيْفَقهُػػوَف{ ُؼ اَْلَيػػاِت َلَعمَّهُػػ  . 62رأي بمعنػػ  التبيػػيف، كػػذلؾ بػػالمعن  ذاتػػه لتيػػة التػػي قبمهػػا،  61رَبػػْثَس َبْعػػٍض اْنظُػػْر َكْيػػَؼ ُنَصػػر 

 .58األعراؼ ، 65 :كذلؾ اَليات:األنعاـو 
ْفنا  في و  - ـْ َيتَُّقوَف َأْو ُي ْ كذا رَصرَّ ْفَنا ِفيِه ِمَف اْلَوِعيِد َلَعمَُّه ـْ ِذْكًرا{قوله تعال : }َوَكَذِلَؾ َأْنَزْلَناُم ُقْرآًنا َعَرِبيِّا َوَصرَّ ِدُث َلُه

  63ر
فنا أي: بينا في القرآف مف أخبار األمـ الماضية وما أصابهـ بذنوبهـ  و مما تجدر اْلشارة إليه أف صّرؼ،   64رصرَّ

ْفناو   .ُنَصر ؼُ و  ،مضارعها وردت عشر مرات كمها متصمة بضمائر تعود عم  الباري سب انه ؛ َصرَّ

                                                                                                                                                                                     

 .9/270  54ر
 8 :  هود55ر
 3/197تفسير الب ر المديد ، و 285تفسير الجَلليف/، و 2/52  ينظر: السراج المنير 56ر
 .1/501مراح لبيد: ، و 12/14  روح المعاني:57ر
 .2/698وفتح القدير ، 6/146  فتح البياف 58ر
 .46 :  األنعاـ59ر
 .12/250تهذيب الم ة ، و 109  تنوير المقباس/60ر
 .65 :  األنعاـ61ر
 7/11تفسير القرطبي، و 109  ينظر: تنوير المقباس/62ر
 .113 :  طه63ر
 .2/413ب ر العمـو ، و 18/381تفسير الطبري ، و 32از القرآف/مج، و 266تنوير المقباس / : 64ر
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 النتائج
ب سػػب و  هػػذم المعػػاني مت يػػرة ب سػػب اتسػػتعماؿو  ،تصػػاريفها معػػاني كثيػػرةو  ذكػػر المعجميػػوف لمػػادة رَصػػَرَؼ  -1

لفظػة كمهػا  18تصػاريفه فػي و  رَصَرَؼ  أّما اتستعماؿ القرآني فقد جات في استعماؿ الجذر، الموا ؽو  السوابؽ
 كاف بمعن  رّد الشيت.

قػد وردت فػي القػرآف عشػر مػرات ؛ و  ،تصػريفاتها فإّنهػا تػثتي لمعنػ  التبيػيفو  و ما كػاف مػف رصػّرؼ  بالتشػديد -2
 أربعًا بالمضارع.و  سّتًا بالماضي

ْفنامضارعها وردت عشر مرات كمها متصمة بضمائر تعود عم  الباري سب انه ؛ صَ و  صّرؼ -3  .ُنَصر ؼُ و  ،رَّ
 

 المراجعو  المصادر
هػ ، ت قيؽ: م مد باسؿ 538أساس البَلغة: أبو القاسـ م مود بف عمرو بف أ مد، الزمخشري جار اهلل رالمتوف :  .1

 ـ. 1998 -هػ  1419لبناف، الطبعة: األول ،  –عيوف السود، الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 
لكبير: جابر بف موس  بف عبد القادر بف جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العمـو أيسر التفاسير لكَلـ العمي ا .2

 ـ2003هػ/1424وال كـ، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية، الطبعة: الخامسة، 
: أبو الميث نصر بف م مد بف أ مد بف إبراهيـ السمرقندي رالمتوف :  .3  هػ .373ب ر العمـو
في تفسير القرآف المجيد: أبو العباس أ مد بف م مد بف المهدي بف عجيبة ال سني األنجري الفاسي الب ر المديد  .4

القاهرة،  –هػ ، الم قؽ: أ مد عبد اهلل القرشي رسَلف، الناشر: الدكتور  سف عباس زكي 1224الصوفي رالمتوف : 
 هػ. 1419الطبعة: 

ديف أبو طاهر م مد بف يعقوب الفيروزآبادى رالمتوف : بصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز: مجد ال .5
لجنة إ يات التراث اْلسَلمي،  -هػ ، الم قؽ: م مد عمي النجار، الناشر: المجمس األعم  لمشئوف اْلسَلمية 817

 القاهرة.
بيدي تاج العروس مف جواهر القاموس: م ّمد بف م ّمد بف عبد الرّزاؽ ال سيني، أبو الفيض، الممّقب بمرتض ،  .6 الزَّ

 هػ ، الم قؽ: مجموعة مف الم ققيف، الناشر: دار الهداية.1205رالمتوف : 
هػ  وجَلؿ الديف عبد الر مف بف أبي بكر 864تفسير الجَلليف: جَلؿ الديف م مد بف أ مد الم مي رالمتوف :  .7

 القاهرة، الطبعة: األول . –هػ ، الناشر: دار ال ديث 911السيوطي رالمتوف : 
قرآف العظيـ تبف أبي  اتـ: أبو م مد عبد الر مف بف م مد بف إدريس بف المنذر التميمي، ال نظمي، تفسير ال .8

المممكة  -هػ ، الم قؽ: أسعد م مد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطف  الباز 327الرازي ابف أبي  اتـ رالمتوف : 
 هػ. 1419 -العربية السعودية، الطبعة: الثالثة 

بو المظفر، منصور بف م مد بف عبد الجبار ابف أ مد المروزى السمعاني التميمي ال نفي ثـ تفسير القرآف: أ .9
 –هػ ، الم قؽ: ياسر بف إبراهيـ وغنيـ بف عباس بف غنيـ، الناشر: دار الوطف، الرياض 489الشافعي رالمتوف : 

 ـ.1997 -هػ 1418السعودية، الطبعة: األول ، 
هػ ، الم قؽ: عبد 150سف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدي البمخ  رالمتوف : تفسير مقاتؿ بف سميماف: أبو ال  .10

 هػ 1423 -بيروت، الطبعة: األول   –اهلل م مود ش اته، الناشر: دار إ يات التراث 
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هػ ، جمعه: 68رالمتوف :  -رضي اهلل عنهما  -تنوير المقباس مف تفسير ابف عباس:ينسب: لعبد اهلل بف عباس  .11
 لبناف. –هػ ، الناشر: دار الكتب العممية 817أبو طاهر م مد بف يعقوب الفيروزآبادى رالمتوف : مجد الديف 

هػ ، الم قؽ: م مد عوض مرعب، 370تهذيب الم ة: م مد بف أ مد بف األزهري الهروي، أبو منصور رالمتوف :  .12
 ـ2001بيروت، الطبعة: األول ،  –الناشر: دار إ يات التراث العربي 

ياف في تثويؿ القرآف: م مد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اَلممي، أبو جعفر الطبري رالمتوف : جام  الب .13
 ـ. 2000 -هػ  1420هػ ، الم قؽ: أ مد م مد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األول ، 310

بي بكر بف فرح األنصاري الجام  أل كاـ القرآف = تفسير القرطبي:المؤلؼ: أبو عبد اهلل م مد بف أ مد بف أ .14
براهيـ أطفيش، الناشر: دار الكتب 671الخزرجي شمس الديف القرطبي رالمتوف :  هػ ، ت قيؽ: أ مد البردوني وا 

 ـ. 1964 -هػ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –المصرية 
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