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 مقدمة:
الحمــد ف فــي األولــر واللــرة اللحــ  لــي الحمــد  مــا يلبظــي ل ــ ل و حــي ولعظــي  

 سلطالي.
فــ ه اــلا البحــث  ــرًءا مــه رســالة الما ســتير التــي اــي بعلــواه: التحويــل الصــرفي 

 واللحوي في سورة الشعراء حيث يلقس  التحويل الصرفي إلر: 
 (.1ر علر التحويل في إطار قالوه)تحويل صرفي أحادي واو اللي يقتص -1
 التحويل المردوج: يتمثل في التحويل وفًقا أل ثر مه قالوه تحويلي.  -2

 والا البحث يتلاول التحويل الصرفي األحادي في سورة الشعراء.
 

 التحويل الصرفي الحادي في سورة الشعراء
 (((2( ِتْلَي آَياُت اْلِ تَاِب اْلُمِبيِه )1))طس  ) قال اف 

؛ وللـي يعـد تحـوي  (1)اْلِ تَاِب : األصل  تاب )ل ـرة( دللـت علـر ا سـ  )ال( التعريـ 
 صرفيا عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .

)ل ــرة( دللــت عليــة أداة التعريــ  )ال(  ال تــاب؛ وللــي يعــد  (2)اْلُمِبــيِه : أصــلي مبــيه
 تحوي  صرفيا عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .

 (((  3: ))َلَعلََّي َباِلٌع َلْفَسَي َأ َّ َيُ وُلوا ُمْؤِمِليَه )ل اف قا
دللت علر ا س  ع مـة لصـب  مـع المـل ر السـال   (3)ُمْؤِمِليَه :  مع مفرده مؤمه

 )ياء ولوه(؛ ويعد للي تحوي  صرفيا عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .
ْل َعَلـْيِحْ  ِمـَه السَّـَماِء آَيـًة َفَظلَّـْت َأْعَلـاُقُحْ  َلَحـا ))ِإْه َلشَ –تباري وتعالر –قال اف  ْأ ُلَلرِّ

 (((4َلاِضِعيَه )
ْل : األصـــل فـــي ال لمـــة )للـــرل( بــــ)راي( ملففـــة ، اردادت راي وأدغمـــت فـــي  (4)ُلَلـــرِّ

 مثيلتحا؛ والا تحويل صرفي عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .
ــَماِء : اســ  معرفــة ا ، اتصــلت با ســ  أداة التعريــ  )ال(، (5)لل ــرة ملــي )ســماء(السَّ

 فتحول ا س  مه الل رة إلر المعرفة؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

                                                           

 . 39يمان ياقوت صـ د. محمود سم –انظر ظاىرة التحويل في الصيغ الصرفية  (1)
 . 58إلى  50د. داوود عبده صـ –وانظر أبحاث في المغة العربية 

 . 240د: حازم عمي كمال الدين صـ  –تصريف األسماء  انظر (2)

 . 22زين الدين بن أبي بكر الرازي صـ  –مختار الصحاح  (3)
 . 30/479الزبيدي  –انظر تاج العروس  (4)
 . 1/209 حسن سعبا – الوافي النحو انظر (5)
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؛ فتحـول الفعـل (1)َفَظلَّْت : أصل ظلت ظل؛ اتصلت بالفعل ع مة التأليث الفعل )تـاء(
 ل الصرفي( .مه المل ر إلر المؤلث؛ وللي عه طريق تطبيق قالوه )الم م

، تحول عه صيظة المفـرد )فعـل( بصـيظة ال مـع (2)َأْعَلاُقُحْ  :أعلاق  مع مفرده علق
ــال ــ ( أفع ــادة )امــرة( و)أل ــق ري ــي عــه طري ــال(، ولل ــالوه )الم مــل (3))أفع ــق لق ؛ واــلا تطبي

 الصرفي( . 
، اتصــل با ســ  ع مــة  مــع المــل ر الســال  فــي (4)َلاِضــِعيَه :  مــع مفــرده لاضــع

لصــب )يــاء ولــوه(؛ فتحولــت مــه المفــرد إلــر ال مــع؛ وللــي عــه طريــق قــالوه )الم مــل ال
 الصرفي( .

: ))َوَما َيْأِتيِحْ  ِمْه ِلْ ٍر ِمَه الرَّْحَمِه ُمْحـَدٍث ِإ َّ َ ـاُلوا َعْلـُي  –تباري وتعالر  –قال اف 
 (((  5ُمْعِرِضيَه )

)ال(؛ وللــي يعـد تحــوي  صــرفيا عــه : معرفــة اتصــل با سـ  أداة التعريــ   (5)الـرَّْحَمهِ 
 طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .
، اتصلت با س  ع مة لصـب  مـع المـل ر السـال  (6)ُمْعِرِضيَه :  مع مفرده معرض

)ياء ولوه(، فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ وللي عه طريق تطبيق قالوه )الم مـل الصـرفي( 
. 

ا َ ـــــاُلوا ِبـــــِي ْد َ ـــــلَُّبوا َفَســـــَيْأِتيِحْ  َأْلَبـــــاُء َمـــــ: ))َفَقـــــ –ســـــبحالي وتعـــــالر  –قـــــال اف 
 (((6)َيْسَتْحِرُئوهَ 

ــــر تضــــعيفحا  ــــت إل ــــلال (، فتحول ــــلَُّبوا : أصــــل )  ــــلب ( بتلفيــــ  ) ال تشــــديد  –َ 
 ؛ وللي يعد تحوي  صرفيا عه طريق تطبيق قالوه ) الم مل الصرفي ( .-(7))اللال(

ت صــيظة المفــرد إلــر صــيظة ال مــع، وللــي بريــادة  ، تحولــ(8)َأْلَبــاُء :  مــع مفــرده لبــأ
 ؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .(1))امرة( و)ال ( أفعال

                                                           

 . 69د. داوود عبده صـــ  –انظر أبحاث في المغة العربية  (1)
 . 24د. محمود سميمان ياقوت صـــ  –وانظر ظاىرة التحويل في الصيغ الصرفية 

 . 1/168الخميل بن أحمد الفراىيدي  –انظر العين  (2)
 . 317دز حازم عمي كمال الدين صـــ  –انظر تصريف األسماء  (3)

 . 713الفيروز آباد صــ  –انظر القاموس المحيط  (4)
 . 3/224الخميل بن أحمد الفراىيدي  –الرحمن : اسم مشتق من الرحمة . انظر العين  (5)

وىو اسم من أسماء اهلل تعالى ، وىو خاص هلل تعالى ال يطمق عمى غيره ؛ فيو معرفة ال ينكر. انظر تاج العـروس 
 . 32/233الزبيدي  –

 . 176./7ابن منظور  –سان العرب انطر ل (6)
 . 267زين الدين بن أبي بكر الرازي صـــ  –انظر مختار الصحاح  (7)
 . 1/445الزبيدي  -انظر تاج العروس  (8)
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، (2)مفــرده )يســتحرئ( -مــه األفعــال اللمســة  –َيْســَتْحِرُئوَه :  فعــل مضــارع لل مــع 
 .(بعد تطبيق قالوه )الم مل الصرفياتصل بي )واو ولوه(ال مع؛ وللي يعد تحوي  صرفيا 

 (((7: ))َأَوَلْ  َيَرْوا ِإَلر اأْلَْرِض َ ْ  َأْلَبْتَلا ِفيَحا ِمْه ُ لِّ َرْوٍج َ ِريٍ  )قال اف 
؛ وللـي يعـد تحـوي  صـرفيا عـه (3)اأْلَْرِض : معرفة اتصل با س  الل ـرة )ال( التعريـ 

 طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرقي( .
ْل َلاَدى َربُّيَ  قال اف   (((11ُموَسر َأِه اْئِت اْلَقْو  الظَّاِلِميَه ) : ))َواِ 

؛ وللـي يعـد تحـوي  صـرفيا (4)اْلَقْوَ  : الل رة ملي )قو ( دللت عليي أداة التعري  )ال(
 بعد تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .

ــرده )ظــال ( ــاِلِميَه : اســ   مــع مف ــي ع مــة لصــب  مــع المــل ر (5)الظَّ ــت علي ، دلل
ودللــت عليــي أيضــا أداة التعريــ  )ال(؛ وللــي يعــد تحــوي  صــرفيا عــه  الســال  )يــاء ولــوه(،

 طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .
 (((12: ))َقاَل َربِّ ِإلِّي َأَلاُ  َأْه ُيَ لُِّبوِه ) –تعالر  –قال اف 

تشـديد )الـلال(  –،  فتحولت إلر تضعيفحا (6)ُيَ لُِّبوِه : أصل )ي لب( بتلفي  )اللال(
للي يعد تحوي  صرفيا ، وأيضا  دللت علر الفعل ع مة رفع ال مع )واو ولوه(؛ وللـي ؛ و -

 أيضا يعد تحوي  صرفيا بعد تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .
 (((14: ))َوَلُحْ  َعَليَّ َلْلٌب َفَأَلاُ  َأْه َيْقُتُلوِه ) – ل ثلاؤه  –قال اف 

، فتحــول الفعــل مــه مفــرد إلــر  مــع؛ (7)قتــل(َيْقُتُلــوِه : فعــل مضــارع لل مــع مفــرده )ي
 والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

 (((  15: ))َقاَل َ  َّ َفاْلَاَبا ِبآَياِتَلا ِإلَّا َمَعُ ْ  ُمْسَتِمُعوَه )قال اف 
ــَتِمُعوَه : اســ   مــع مفــرده )مســتمع( ــر ا ســ  ع مــة رفــع  مــع (8)ُمْس ــت عل ، دلل

 (؛ وللي تحويل صرفي عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي(.المل ر السال  )واو ولوه
                                                                                                                                                      

 ., 317 صـــ الدين كمال عمي حازم د. – األسماء تصريف انظر (1)

 . 4/75الخميل بن أحمد الفراىيدي  –انظر العين  (2)
 . 39 صـــ ياقوت سميمان محمود د. – الصرفية الصيغ في التحويل ظاىرة انظر (3)

 . 58 إلى 50صـــ عبده داوود د.  – العربية المغة في أبحاث وانظر

 . 39 صـــ ياقوت سميمان د. محمود – الصرفية الصيغ في التحويل ظاىرة انظر (4)

 . 3/469ابن فارس  –انظر مقاييس المغة  (5)
 . 1/305األزدي  – جميرة المغة انظر (6)
 . 237إلى  30/234الزبيدي  –انظر تاج العروس  (7)
 اسم فاعل من الخماسي استمع . (8)

 . 19/59محمود بن عبد الرحيم صافي  –انظر الجدول في إعراب القرآن الكريم 
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 (((16: ))َفْأِتَيا ِفْرَعْوَه َفُقوَ  ِإلَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَه )قال اف 
، أضــي  ل ســ  الل ــرة )ال( التعريــ ،  مــا أضــي  (1)اْلَعــاَلِميَه :  مــع مفــرده )عــال (

ي يعــد تحــوي  صــرفيا عــه طريــق تطبيــق قــالوه ل ســ  ع مــة  ــر ال مــع )يــاء ولــوه(؛ وللــ
 )الم مل الصرفي( .
َت ِفيَلـــا ِمـــْه ُعُمــــِرَي : ))َقـــاَل أََلـــْ  ُلَربِّــــَي ِفيَلـــا َوِليـــًدا َوَلِبْثــــ – ـــل ثلــــاؤه  –قـــال اف 

 (((18)ِسِليهَ 
؛ واـلا 2َوِليًدا : األصل )ولد(، حلت صيظة فعيل بد  مه فعل وللي بريادة )ياء( فعيـل

 في عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي(  .والا تحويل صر 
 (((19: ))َوَفَعْلَت َفْعَلَتَي الَِّتي َفَعْلَت َوَأْلَت ِمَه اْلَ اِفِريَه )قال اف 

، اتصلت بال لمة )تـاء( التأليـث؛ وللـي تحويـل صـرفي (3)َفْعَلَتَي : )فعلة( مؤلث )فعل(
 عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .

، اتصل با س  )ال( التعري ، فتحول مه الل رة إلـر (4)ِريَه :  مع مفرده ) افر(اْلَ افِ 
إلر المعرفة، وأيضا اتصـل با سـ  ع مـة  ـر  مـع المـل ر السـال  )يـاء ولـوه(، فتحـول مـه 

 المفرد إلر ال مع؛ وللي تحويل صرفي عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي(.
الِّيَه ) : ))َقالَ  –تباري وتعالر  –قال اف   (((21َفَعْلُتَحا ِإًلا َوَأَلا ِمَه الضَّ

الِّيَه :  مع مفرده )ضال( ، اتصـل با سـ  الل ـرة )ال( التعريـ ، فتحـول ا سـ  (5)الضَّ
مــه الل ــرة إلــر المعرفــة، وأيضــا اتصــل با ســ  المفــرد ع مــة  ــر  مــع المــل ر الســال  )يــاء 

تحويـل صـرفي عـه طريـق تطبيـق قـالوه  ولوه(، فتحول ا س  مه المفـرد إلـر ال مـع؛ وللـي
 )الم مل الصرفي( .
ــا ِلْفــُتُ ْ  َفَوَاــَب ِلــي َربِّــي ُحْ ًمــا  –ســبحالي وتعــالر  –قــال اف  : ))َفَفــَرْرُت ِمــْلُ ْ  َلمَّ

 (((21َوَ َعَلِلي ِمَه اْلُمْرَسِليَه )

                                                           

 . 217زين الدين بن أبي بكر الرازي صــ  –انطر مختار الصحاح  (1)
 . 201حازم عمي كمال الدين صـــ  د. –انظر تصريف األسماء  (2)

 ولد : بمعنى طفل تطمق عمى الرضيع وغير الرضيع .
 أما الوليد : فبمعنى طفل أيطا ولكنيا تطمق عمى الرضيع فقط . واهلل أعمم  .... 

 . 11/1/2018ذلك في حوار خاص مع أستاذي الدكتور : حازم عمي كمال الدين بتاريخ 
 . 184و 30/183يدي الزب -انظر تاج العروس   (3)
 . 5/144ابن منظور  –انظر لسان العرب  (4)
 . 3/356ابن فارس  –انظر مقاييس المغة  (5)
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يــ  )ال(؛ ، دللــت علــر ا ســ  الل ــرة أداة التعر (1)اْلُمْرَســِليَه :  مــع مفــرده )مرســل(
فتحــول ا ســ  مــه الل ــرة إلــر المعرفــة، وأيضــا دللــت علــر المفــرد ع مــة  ــر  مــع المــل ر 
السال  )ياء ولوه(؛ فتحول ا س  مه المفرد إلر ال مع؛ وللي يعد تحـوي  صـرفيا عـه طريـق 

 تطبيق قالوه )الم مل الصرفي(.
 (((24ْيَلُحَما ِإْه ُ ْلُتْ  ُموِقِليَه ): ))َقاَل َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ قال اف 

 . (2)اأْلَْرِض سبق الحديث عه ال لمة
، دللت علر ا س  ع مة  مع المل ر السـال  )يـاء (3)ُموِقِليَه :  مع مفرده )موقه(

ولوه(؛ فتحول ا س  مه المفـرد إلـر ال مـع؛ وللـي تحويـل صـرفي عـه طريـق تطبيـق قـالوه 
 )الم مل الصرفي( .

 (((25: ))َقاَل ِلَمْه َحْوَلُي َأَ  َتْسَتِمُعوَه ) –سبحالي وتعالر  –ف قال ا
، اتصـل (4)مفـرده )تسـتمع( -مه األفعال اللمسة  –َتْسَتِمُعوَه : فعل مضارع لل مع 

بالفعل ع مة رفع الفعل لل مع )واو ولوه(؛ وللي تحويـل صـرفي عـه طريـق قـالوه )الم مـل 
 الصرفي( .

ِليَه ): )قَ قال اف   (((26اَل َربُُّ ْ  َوَربُّ آَباِئُ ُ  اأْلَوَّ
ــاء : اســ   مــع مفــرده )أب( ــادة (5)آَب ، تظيــرت صــيظة المفــرد إلــر صــيظة ال مــع بري

)أل ( بعد )الحمرة( و)البـاء( وريـادة )امـرة( فـي لحايـة ا سـ ؛ واـلا تطبيـق لقـالوه )الم مـل 
 الصرفي( .

ِليَه :  مع مفرده )أول( تصلت با س  الل رة أداة التعري  )ال(؛ فتحول مـه ، ا(6)اأْلَوَّ
مــه الل ــرة إلــر المعرفــة، وأيضــا اتصــلت بــي ع مــة لصــب  مــع المــل ر الســال  )يــاء ولــوه(؛ 
فتحــول مــه المفــرد إلــر ال مــع؛ وللــي يعــد تحــوي  صــرفيا عــه طريــق تطبيــق قــالوه )الم مــل 

 الصرفي( .
 (((28ِرِب َوَما َبْيَلُحَما ِإْه ُ ْلُتْ  َتْعِقُلوَه ): ))َقاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمظْ قال اف 

                                                           

 . 1006الفيروز آبادي صـــ  –انظر القاموس المحيط  (1)
 . 7انظر تحويالت اآلية  (2)

 . 5/220الخميل بن أحمد الفراىيدي  –انظر العين  (3)
 . 225و 21/224ي الزبيد –انظر تاج العروس  (4)
 . 69و 68د. حازم عمي كمال الدين صـــ  –انظر تصريف األسماء  (5)
 . 11/32ابن منظور  –انظر لسان العرب  (6)
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؛ فتحول ا س  مه الل ـرة إلـر المعرفـة؛ (1)اْلَمْشِرِق : اس  معرفة الل رة ملي )مشرق(
 وللي تحويل صرفي عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .

الل ـــرة أداة ، دللـــت علـــر ا ســـ  (2)َواْلَمْظـــِرِب : أيضـــا اســـ  معرفـــة والل ـــرة )مظـــرب(
التعري  )ال(؛ فتحول ا س  مه الل رة إلر المعرفة ؛ وللي تطبيـق لقـالوه )الم مـل الصـرفي( 

. 
، دللـت عليـي (3)مفرده )تعقـل( –مه األفعال اللمسة –َتْعِقُلوَه : فعل مضارع لل مع 

ع مة رفع الفعل لل مع )ياء ولوه(؛ وللي تحويل صـرفي عـه طريـق تطبيـق قـالوه )الم مـل 
 صرفي( .ال

 (((29: ))َقاَل َلِئِه اتََّلْلَت ِإَلًحا َغْيِري أَلَْ َعَللََّي ِمَه اْلَمْسُ وِليَه )قال اف 
، دللـت علـر ا سـ  أداة التعريـ  )ال(؛ (4)اْلَمْسُ وِليَه : اس   مع مفرده )مس وه(

لسـال  )يـاء فتحول ا س  مه الل رة إلر المعرفة، ودللت عليي أيضا ع مة  ر  مع المـل ر ا
ولــوه(؛ فتحــول ا ســ  مــه المفــرد إلــر ال مــع؛ وللــي يعــد تحــوي  صــرفيا عــه طريــق تطبيــق 

 قالوه )الم مل الصرفي( .
اِدِقيَه ) – ل ثلاؤه  –قال اف   (((31: ))َقاَل َفْأِت ِبِي ِإْه ُ ْلَت ِمَه الصَّ

ــاِدِقيَه : اســ   مــع مفــرده )صــادق( ــر ا ســ  أداة ال(5)الصَّ تعريــ  )ال(؛ ، دللــت عل
فتحول ا س  مه الل رة إلر المعرفة، ودللت عليي أيضا ع مة  ر  مع المـل ر السـال  )يـاء 
ولــوه(؛ فتحــول ا ســ  مــه المفــرد إلــر ال مــع؛ وللــي يعــد تحــوي  صــرفيا عــه طريــق تطبيــق 

 قالوه )الم مل الصرفي(.
 (((35رِِه َفَماَلا تَْأُمُروَه ): ))ُيِريُد َأْه ُيْلِرَ ُ ْ  ِمْه َأْرِضُ ْ  ِبِسحْ قال اف 

ــْأُمُروَه : فعــل مضــارع لل مــع  ، دللــت (6)مفــرده )تــأمر( -مــه األفعــال اللمســة  –َت
 عليي ع مة ال مع )واو ولوه(؛ والا تحويل صرفي ت  عه طريق قالوه )الم مل الصرفي(.

 (((39ُعوَه ): ))َوِقيَل ِلللَّاِس َاْل َأْلُتْ  ُمْ َتمِ  –تباري وتعالر  –قال اف 
، أبدلت صيظة المبلي للمعلو  بالمبلي للم حـول؛ وللـي تحويـل (7)ِقيَل : أصلحا )قال(

 تحويل صرفي عه طريق تطبيق قالوه )التحويل البليي( .

                                                           

 . 57إلى  51د. داوود عبده صـــ  –انظر أبحاث في المغة العربية  (1)

 . 57إلى  51د. داوود عبده صـــ  –انظر أيضا أبحاث في المغة العربية  (2)

 . 30/34الزبيدي  –انظر تاج العروس  (3)
 . 19/66محمود بن عبد الرحيم صافي  –الجدول في إعراب القرآن الكريم  (4)
 . 2/656األزدي  –انظر جميرة المغة  (5)
 . 4/27ابن منظور  –انظر لسان العرب  (6)
 . 5/42ابن فارس  –انظر مقاييس المغة  (7)
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، دللــت علــر ا ســ  ع مــة رفــع  مــع المــل ر (1)ُمْ َتِمُعــوَه :  مــع مفــرده )م تمــع(
 م مل الصرفي( .السال ؛ وللي تحويل صرفي عه طريق تطبيق قالوه )ال

 (((41: ))َلَعلََّلا َلتَِّبُع السََّحَرَة ِإْه َ اُلوا ُاُ  اْلَظاِلِبيَه ) –سبحالي وتعالر  –قال اف 
ــرده )غالــب( ــاِلِبيَه :  مــع مف ــر ا ســ  أداة التعريــ  )ال(، فتحــول (2)اْلَظ ــت عل ، دلل

مــل ر الســال  )يــاء ا ســ  مــه الل ــرة إلــر المعرفــة، ودللــت عليــي أيضــا ع مــة لصــب  مــع ال
 ولوه(، فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ وللي تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

ِبيَه ) –تباري وتعالر  –قال اف  لَُّ ْ  ِإًلا َلِمَه اْلُمَقرَّ  (((42: ))َقاَل َلَعْ  َواِ 
ِبيَه :  مــع مفــرده )مقــرب( ل ، دللــت علــر ا ســ  أداة التعريــ  )ال(،  فتحــو(3)اْلُمَقــرَّ

مــه المعرفــة إلــر الل ــرة، وأيضــا دللــت عليــي ع مــة  ــر  مــع المــل ر الســال  )يــاء ولــوه(، 
 فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

: ))َفــأَْلَقْوا ِحَبــاَلُحْ  َوِعِصــيَُّحْ  َوَقــاُلوا ِبِعــرَِّة ِفْرَعــْوَه ِإلَّــا َلــَلْحُه –تبــاري وتعــالر –قــال اف 
 (((44اْلَظاِلُبوَه )

، تظيرت صيظة المفـرد إلـر صـيظة ال مـع،  فتحـول (4)ِحَبال : اس   مع مفرده )حبل(
 المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )التحويل البليي( .

 (((45: ))َفأَْلَقر ُموَسر َعَصاُه َفِ َلا ِاَي َتْلَقُ  َما َيْأِفُ وَه )قال اف 
، دللـت عليـي (5)ع لل مـع )مـه األفعـال اللمسـة( مفـرده )يأفـي(َيْأِفُ وَه : فعـل مضـار 

ع مــة ال مــع )يــاء ولــوه(، فتحــول مــه المفــرد إلــر ال مــع؛ وللــي تطبيــق لقــالوه )الم مــل 
 الصرفي( .

 (((46: ))َفأُْلِقَي السََّحَرُة َساِ ِديَه ) –تباري وتعالر  –قال اف 
ــو  ــي للمعل ــي للم حــول، المبل ــَي  : فعــل مبل ــر(أُْلِق ــي )ألق ــي (6)  مل ، تحــول مــه المبل

 للمعلو  إلر المبلي للم حول؛ والا تطبيق لقالوه )التحويل البليي( .
، دللــت علــر ا ســ  ع مــة لصــب  مــع المــل ر (7)َســاِ ِديَه :  مــع مفــرده )ســا د(

 السال  )ياء ولوه(، فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ وللي تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي(.

                                                           

 . 19/70محمود بن عبد الرحيم صافي  –ريم الجدول في إعراب القرآن الكانظر  (1)
 . 121الفيروز آبادي صـــ  –انظر القاموس المحيط  (2)
 . 1/665ابن منظور  –انظر لسان العرب  (3)
 . 2/130ابن فارس  –انظر مقاييس المغة  (4)
 . 930الفيروز آبادي صــ  –انظر القاموس المحيط  (5)
 . 39/476الزبيدي  –انظر تاج العروس  (6)
 . 3/204ابن منظور  –انظر لسان العرب  (7)
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ــُ    –تعــالر  – قــال اف ــُرُ ُ  الَّــِلي َعلََّمُ  ــُي َلَ ِبي ــْ  ِإلَّ ــَل َأْه آَلَه َلُ  ــُي َقْب ــُتْ  َل ــاَل آَمْل : ))َق
 (((49السِّْحَر َفَلَسْوَ  َتْعَلُموَه أَلَُقطَِّعهَّ َأْيِدَيُ ْ  َوَأْرُ َلُ ْ  ِمْه ِلَ ٍ  َوأَلَُصلَِّبلَُّ ْ  َأْ َمِعيَه )

؛ واـلا (1)ة ملـي )سـحر(، دللـت علـر ال لمـة أداة التعريـ  )ال(السِّْحَر : معرفة الل ـر 
 تحويل صرفي عه طريق تطبيق قالوه )الم مل الصرفي( .

، دللـت ع مـة (2)مفـرده )تعلـ ( –مـه األفعـال اللمسـة  –َتْعَلُمـوَه : مضـارع لل مـع 
ــالوه )الم مــل ــق لق ــي تطبي ــر ال مــع؛ ولل ــرد إل ــي، فتحــول مــه المف ــوه( علي ــاء ول  ال مــع )ي

 الصرفي( .
، تظيــرت صــيظة المفــرد إلــر صــيظة ال مــع؛ واــلا (3)َأْيــِدَيُ ْ  : أيــدي  مــع مفــرده )يــد(

 تحويل صرفي عه طريق تطبيق قالوه )التحويل البليي( .
، تظيـرت صـيظة المفـرد إلـر صـيظة ال مـع؛ واـلا (4)َأْرُ َلُ ْ  : أر ل  مع مفرده )ر ل(

 ل البليي( .تحويل صرفي عه طريق تطبيق قالوه )التحوي
 –، تظيـرت صـيظة ا سـ  مـه )فعـل( إلـر )فعـال((5)ِلَ ٍ  : األصل فـي ا سـ  )للـ (

بريـادة )ألـ ( فعـال؛ واـلا تحويـل صـرفي عـه طريـق تطبيـق قـالوه )الم مـل  –صفة مشـبحة 
 الصرفي( .

ــيَه :  مــع مفــرده )أ مــع( , دللــت علــر ا ســ  ع مــة لصــب  مــع المــل ر (6)َأْ َمِع
 ه(، فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .السال  )ياء ولو
 (((51: ))َقاُلوا َ  َضْيَر ِإلَّا ِإَلر َربَِّلا ُمْلَقِلُبوَه ) –سبحالي وتعالر  –قال اف 

ــب( ــرده )ملقل ــوَه :  مــع مف ــع  مــع المــل ر (7)ُمْلَقِلُب ــر ا ســ  ع مــة رف ــت عل ، دلل
 ول مه المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي(.السال  )واو ولوه(، فتح

َل  –ســبحالي وتعــالر  –قــال اف  ــا َأوَّ ــا َأْه ُ لَّ ــا َلَطاَياَل ــا َربَُّل ــَر َلَل ــُع َأْه َيْظِف ــا َلْطَم : ))ِإلَّ
 (((51اْلُمْؤِمِليَه )

اة التعريــ  ، غيــر أه ا ســ  أضــي  إليــي أد(8)اْلُمــْؤِمِليَه : ســبق الحــديث عــه ال لمــة
 )ال(، فتحول مه الل رة إلر المعرفة؛ وللي تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

                                                           

 . 240د. حازم عمي كمال الدين صـــ  –انظر تصريف األسماء  (1)
 . 4/110ابن فارس  –انظر مقاييس المغة  (2)
 . 102و 8/101الخميل بن أحمد الفراىيدي  –انظر العين  (3)
 . 1003الفيروز آبادي صــــ   –انظر القاموس المحيط  (4)
 . 23/254الزبيدي  –انظر تاج العروس  (5)
 . 8/53ابن منظور  –انظر لسان العرب  (6)
 . 5/171الخميل بن أحمد الفراىيدي  –انظر العين  (7)
 . 3انظر تحويالت اآلية  (8)
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 (((52: ))َوَأْوَحْيَلا ِإَلر ُموَسر َأْه َأْسِر ِبِعَباِدي ِإلَُّ ْ  ُمتََّبُعوَه )قال اف 
؛ فتحولــت صــيظة المفــرد إلــر صــيظة ال مــع، (1)ِبِعَبــاِدي : )عبــاد(  مــع مفــرده )عبــد(

 ا س  مه مفرد إلر  مع؛ والا تطبيق لقالوه )التحويل البليي( . فتحول
، اتصل با س  ع مة رفع  مـع المـل ر السـال  )واو (2)ُمتََّبُعوَه :  مع مفرده )متبع(

 )واو ولوه(، فتحول ا س  مه المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي(.
 (((54َمٌة َقِليُلوَه ): ))ِإهَّ َاُؤَ ِء َلِشْرلِ  قال اف 

، اتصلت با س  ع مة رفع  مـع المـل ر السـال  )واو (3)َقِليُلوَه :  مع مفرده )قليل(
 )واو ولوه(، فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

لَُّحْ  َلَلا َلَظاِئُظوَه )قال اف   (((55: ))َواِ 
، اتصــل با ســ  ع مــة رفــع  مــع المــل ر الســال  (4)َغــاِئُظوَه :  مــع مفــرده )غــائظ(

 )واو ولوه(، فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ وللي تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .
لَّا َلَ ِميٌع َحاِلُروَه ) –تباري وتعالر  –قال اف   (((56: ))َواِ 

ل  ، اتصــلت با ســ  ع مــة رفــع  مــع المــل ر الســا(5)َحــاِلُروَه :  مــع مفرده)حــالر(
 )واو ولوه(، فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ وللي تطبيق لقالوه)الم مل الصرفي( .

 (((57: ))َفَأْلَرْ َلاُاْ  ِمْه َ لَّاٍت َوُعُيوٍه )قال اف 
، أبـدلت صـيظة المفـرد بصـيظة ال مـع، فتحـول ا ســ  (6)ُعُيـوٍه :  مـع مفـرده )عـيه(

 حويل البليي( .مه المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )الت
 (((58: ))َوُ ُلوٍر َوَمَقاٍ  َ ِريٍ  )قال اف 

 
، أبدلت صيظة المفرد إلـر صـيظة ال مـع، فتحـول المفـرد (7)ُ ُلوٍر :  مع مفرده ) لر(

 إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )التحويل البليي( .
                                                           

 . 4/205ابن فارس  –انظر مقاييس المغة  (1)
 .العين وفتح الميم بضم مفتعل وزنو الخماسي، اتبع من مفعول اسم متبع جمع( متبعون) (2)

 . 19/76محمود بن عبد الرحيم الصافي  –الجدول في إعراب القرآن الكريم 
 . 1049الفيروز آبادي صـــ  –انظر القاموس المحيط  (3)
 .فاعل وزنو ضرب، باب أغضبو أي غاظو من فاعل اسم غائط جمع: غائطون (4)

 . 19/77الصافي  محمود بن عبد الرحيم –الجدول في إعراب القرآن الكريم 
 .فاعل وزنو والمتأىب، المستعد بمعنى فرح باب الثالثي( حذر) من فاعل اسم حاذر، جمع (5)

 . 19/77 الصافي الرحيم عبد بن محمود – الكريم القرآن إعراب في الجدول

 . 35/449الزبيدي  –انظر تاج العروس  (6)
 . 5/401ابن منظور  –انظر لسان العرب  (7)



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحويل الصرفي األحادي في سورة الشعراء

- 314 - 
 

 (((61: ))َفَأْتَبُعوُاْ  ُمْشِرِقيَه ) –قال اف 
، دللــت علــر ا ســ  ع مــة لصــب  مــع المــل ر (1)مــع مفــرده )مشــرق(ُمْشــِرِقيَه :  

ــالوه )الم مــل  ــق لق ــر ال مــع؛ واــلا تطبي ــوه(، فتحــول ا ســ  مــه المفــرد إل ــاء ول الســال  )ي
 الصرفي( .

ـــال اف  ـــالر–ق ـــا  –ســـبحالي وتع ـــر ِإلَّ ـــَحاُب ُموَس ـــاَل َأْص ـــاِه َق ـــرَاَءى اْلَ ْمَع ـــا َت : ))َفَلمَّ
 (((61َلُمْدَرُ وَه )
، اتصـلت با سـ  أداة التعريـ  )ال(، فتحـول ا سـ  (2)ْلَ ْمَعاِه : مثلر مفرده ) مع(ا

مه الل رة إلر المعرفة، واتصلت با س  ع مة التثلية )أل  ولوه(، فتحول ا سـ  مـه المفـرد 
 إلر المثلر؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

 سـ  ع مــة رفــع حمـع المــل ر الســال  ، اتصــلت با(3)ُمـْدَرُ وَه :  مــع مفـرده )مــدري(
 )واو ولوه(، فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي(.

: ))َفَأْوَحْيَلــا ِإَلــر ُموَســر َأِه اْضــِرْب ِبَعَصــاَي اْلَبْحــَر َفــاْلَفَلَق َفَ ــاَه  –تعــالر  –قــال اف 
 (((63ُ لُّ ِفْرٍق َ الطَّْوِد اْلَعِظيِ  )

، فتحـول ا سـ  (4)ْوِد : معرفة الل رة ملي )طود(، اتصل با سـ  أداة التعريـ  )ال(الطَّ 
 ا س  مه الل رة إلر المعرفة؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

 (((64: ))َوَأْرَلْفَلا َث َّ اْلَلِريَه )قال اف 
فتحول ا س  مـه ، اتصل با س  أداة التعري  )ال(، (5)اْلَلِريَه :  مع مفرده )آلر(

مــه الل ــرة إلــر المعرفــة، واتصــلت بــي أيضــا ع مــة لصــب  مــع المــل ر الســال  )يــاء ولــوه(، 
 فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

 (((95: ))َوُ ُلوُد ِإْبِليَس َأْ َمُعوَه )قال اف 
ر صيظة ال مـع، فتحـول المفـرد ، تظيرت صيظة المفرد إل(6)ُ ُلوُد :  مع مفرده ) لد(

 المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )التحويل البليي( .
 .(7)َأْ َمُعوَه : سبق الحديث عه ال لمة

                                                           

 . 3/264ابن فارس  –اييس المغة انظر مق (1)
 .  8/54ابن منظور  –انظر لسان العرب  (2)
 .العين وفتح الميم بضم مفعل وزنو الرباعي، أدرك من مفعول اسم مدرك جمع ،( مدركون) (3)

 . 19/79محمود بن عبد الرحيم الصافي  –الجدول في إعراب القرآن الكريم 
 . 59إلى  51داوود عبده صـــ  د: –انظر أبحاث في المغة العربية  (4)
 . 1/70ابن فارس  –انظر مقاييس المغة  (5)
 . 1/485ابن فارس  –انظر مقاييس المغة  (6)
 . 49انظر تحويالت اآلية  (7)
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 (((96: ))َقاُلوا َوُاْ  ِفيَحا َيْلَتِصُموَه )قال اف 
، (1)مفــرده )يلتصـــ ( –مـــه األفعــال اللمســة  –َيْلَتِصــُموَه : فعــل مضــارع لل مــع 

 مـة ال مـع )واو ولـوه(، فتحـول الفعـل مـه المفـرد إلـر ال مـع؛ واـلا تطبيـق اتصل بالفعل ع
 لقالوه )الم مل الصرفي(.

 (((99: ))َوَما َأَضلََّلا ِإ َّ اْلُمْ ِرُموَه )قال اف 
، اتصل با س  أداة التعريـ  )ال(؛ فتحـول ا سـ  (2)اْلُمْ ِرُموَه :  مع مفرده )م ر (

اتصل بي أيضا ع مة رفع  مع المـل ر السـال  )واو ولـوه(، فتحـول مه الل رة إلر المعرفة، و 
 ا س  مه المفرد إلر ال مع؛ وللي تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي(.

 (((  111: ))َفَما َلَلا ِمْه َشاِفِعيَه )قال اف 
، اتصل با س  ع مة  ر  مـع المـل ر السـال  (3)َشاِفِعيَه : اس   مع مفرده )شافع(

 وه(، فتحول مه المفرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .السال  )ياء ول
 (((111: ))َوَ  َصِديٍق َحِميٍ  )قال اف 

، تحول ا سـ  إلـر الصـفة المشـبحة )فعيـل(؛ واـلا تطبيـق (4)َحِميٍ  : علر وره فعيل
 لقالوه )التحويل البليي( .

 (((111َي َواتََّبَعَي اأْلَْرَلُلوَه ): ))َقاُلوا َأُلْؤِمُه لَ  –تعالر  –قال اف 
، اتصـــل با ســـ  أداة التعريـــ  )ال(، فتحـــول مـــه (5)اأْلَْرَلُلـــوَه :  مـــع مفـــرده )أرلل(

الل رة إلر المعرفة، واتصل بي أيضا ع مة رفع  مع المل ر السـال  )واو ولـوه(، فتحـول مـه 
 المفرد إلر ال مع؛ وللي تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

 (((112: ))َقاَل َوَما ِعْلِمي ِبَما َ اُلوا َيْعَمُلوَه ) –تعالر  –ال ق
ــوَه : فعــل مضــارع لل مــع  ، اتصــل (6)مفــرده )يعمــل( –مــه األفعــال اللمســة  –َيْعَمُل

بالفعل ع مة ال مع )واو ولوه(، فتحول الفعـل مـه المفـرد إلـر ال مـع؛ واـلا تطبيـق لقـالوه 
 )الم مل الصرفي( .

                                                           

 . 1103الفيروز آبادي صــ  –انظر القاموس المحيط  (1)
 . 31/387الزبيدي  –انظر تاج العروس  (2)
 ".فاعل وزنو الثالثي،( شفع) من فاعل ماس شافع جمع ،( شافعين) " (3)

 . 19/95محمود بن عبد الرحيم الصافي  –الجدول في إعراب القرآن الكريم 
 أو بــأمره تيــتم الــذي القريــب والحمــيم نصــر، بــاب أىمــو بمعنــى فالنــا األمــر حــم مــن مشــبية صــفة ،( حمــيم" ) (4)

 ."فعيل وزنو الصديق،
 . 19/95 الصافي الرحيم عبد بن ودمحم – الكريم القرآن إعراب في الجدول

 . 11/281ابن منظور  –انظر لسان العرب  (5)
 . 4/145ابن فارس  –انظر مقاييس المغة  (6)
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 (((113: ))ِإْه ِحَساُبُحْ  ِإ َّ َعَلر َربِّي َلْو َتْشُعُروَه ) –تباري وتعالر  –قال اف 
، اتصــل (1)مفـرده )تشـعر( –مــه األفعـال اللمسـة  –َتْشـُعُروَه : فعـل مضـارع لل مـع 

بالفعل ع مة ال مع )واو ولوه(، فتحول الفعـل مـه المفـرد إلـر ال مـع؛ واـلا تطبيـق لقـالوه 
 )الم مل الصرفي(.

ـــــا ـــــاري وتعـــــالر  –ل اف ق ـــــوُح لَ  –تب ـــــا ُل ـــــِي َي ـــــْ  َتْلَت ـــــِئْه َل ـــــاُلوا َل ـــــَه : ))َق ـــــوَلهَّ ِم َتُ 
 (((116)اْلَمْرُ وِميهَ 

، فتحـول مـه )تفتعـل( (2)")تلتي( ، فيي إع ل بالحل  لملاسبة ال ر  ...ورلـي تفتـع."
 إلر حل  ال   )تفتع(؛ والا تطبيق لقالوه )الحل ( .

، اتصـل با سـ  أداة التعريـ  )ال(، فتحـول مـه (3)مفرده )مر و ( اْلَمْرُ وِميَه :  مع
الل رة إلر المعرفة، واتصل بي أيضا ع مة  ر  مع المل ر السـال  )يـاء ولـوه(، فتحـول مـه 

 المفرد إلر ال مع؛ وللي تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .
ِليقال اف   (((118َوَمْه َمِعَي ِمَه اْلُمْؤِمِليَه ) ))َفاْفَتْح َبْيِلي َوَبْيَلُحْ  َفْتًحا َوَل ِّ

ِلي(، فيي إع ل بالحل  لملاسبة البلاء، مضارعي يل ي، فلما التقـل إلـر األمـر  " )َل ِّ
في عـــه طريـــق تطبيـــق قـــالوه ؛ واـــلا تحويـــل صـــر (4)بلـــي علـــر حـــل  اليـــاء، ورلـــي َفعِِّلـــي."

 )الحل ( 
 . (5)اْلُمْؤِمِليَه : سبق الحديث عه ال لمة

 (((119: ))َفَأْلَ ْيَلاُه َوَمْه َمَعُي ِفي اْلُفْلِي اْلَمْشُحوِه )ف قال ا
، فتحــول (6)اْلُفْلــِي : اســ  معرفــة الل ــرة ملــي )فلــي(، اتصــل با ســ  أداة التعريــ  )ال(

 ا س  مه الل رة إلر المعرفة؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .
 

، (7))مشـحوه(، اتصـل با سـ  أداة التعريـ  )ال(اْلَمْشُحوِه : اس  معرفة الل ـرة ملـي 
 فتحول ا س  مه الل رة إلر المعرفة؛ والا تطبيق لقالوه )الم مل الصرفي( .

                                                           

 . 416الفيروز آبادي صـــ  –انظر القاموس المحيط  (1)
 . 19/100محمود بن عبد الرحيم الصافي  –الجدول في إعراب القرآن الكريم  (2)
 . 32/218الزبيدي  – انظر تاج العروس (3)
 . 19/102محمود بن عبد الرحيم الصافي  –الجدول في إعراب القرآن الكريم  (4)
 . 51و 3انظر تحويالت اآليتين  (5)
 . 1/209 حسن عباس – الوافي النحو انظر (6)

 . 1/209 حسن عباس – الوافي النحو انظر (7)
 ".مفعول وزنو شحن، الثالثي من مفعول اسم ،( المشحون)"

 . 19/103 الصافي الرحيم عبد بن محمود – الكريم القرآن إعراب في الجدول  
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 (((128))َأَتْبُلوَه ِبُ لِّ ِريٍع آَيًة َتْعَبُثوَه ) :قال اف 
، تظيـرت صـيظة المفـرد إلـر صـيظة ال مـع، فتحـول (1)ِريٍع : اس   مـع مفـرده )ريعـة(

 فرد إلر ال مع؛ والا تطبيق لقالوه )التحويل البليي( .الم
ــوَه : فعــل مضــارع لل مــع  ، اتصــل (2)مفــرده )تعبــث( –مــه األفعــال اللمســة  –َتْعَبُث

بالفعل ع مة ال مع )واو ولوه(، فتحول الفعـل مـه المفـرد إلـر ال مـع؛ واـلا تطبيـق لقـالوه 
 )الم مل الصرفي(.
 (((129َصاِلَع َلَعلَُّ ْ  َتْلُلُدوَه ): ))َوَتتَِّلُلوَه مَ قال اف 

ــُدوَه : فعــل مضــارع لل مــع  ، اتصــل (3)مفــرده )تللــد( –مــه األفعــال اللمســة  –َتْلُل
بالفعل ع مة ال مع )واو ولوه(، فتحول الفعـل مـه المفـرد إلـر ال مـع؛ واـلا تطبيـق لقـالوه 

 (.)الم مل الصرفي
 

*** 

                                                           

 ".فسكون بكسر فعل وزنو الجبل، في المنفرج الطريق أو المرتفع المكان وىو ريعة جمع ،( ريع) " (1)
 . 19/105 الصافي الرحيم عبد بن محمود – الكريم القرآن إعراب في الجدول  
 . 5/296الزبيدي  -انظر تاج العروس (2)
 . 3/164ابن منظور  –انظر لسان العرب  (3)
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