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تكمن أمهية البحث احلايل من كونو يرتبط ابلنص القرآين الكرمي، ويتخصص يف جزئية داللية وىي لفظ "األخذ"،  .ملخص البحث
. ويهدف ىذا البحث إىل استخراج البٌت اليت جاء عليهـا لفـظ " األخـذ" يف القـرآن الكـرمي، يف السياق القرآين ومشتقاتو، وصوره اليت جاء عليها

، وبيــان وبيــان ااوانــد الدالليــة الــيت ذىــد إليهــا ذلــ  اللفــظ يف الــنص القــرآين وإاكــام العلدــات بــُت ىــذه الــدالالت، والداللــة األســاس للفــظ
اين اللغويـة الـواردة يف معـاجم الـًتاث اللغـوي وادلعـاين الدالليـة الـواردة يف السـيادات القرآنيـة، إضـااة إىل بيـان الت ـور العلدة الداللية للفظ بـُت ادلعـ

. ويعتمــد البحــث علــج ادلــنه  الوصــفي االســتقرائي الــذي يقــوم علــج اســتقراء لفــظ "األخــذ" مــن الــنص الــداليل للفــظ مــن خــلل القــرآن الكــرمي
يت ورد ايهـا،   تقسـيم ىــذه اآل ت اسـد العنصـر الـداليل ادلشـًتك بينهـا. ودــد خلـص البحـث إىل رلموعـة مـن النتــائ  القـرآين، وعـا اآل ت الـ

ة، كمـا بينـن نتـائ  أمهها: الفعل )أخذ( ورد يف السيادات القرآنية متجليًّا يف معناه األصلي، كما ورد يف صيغ ادلاضي وادلضارع واألمر، واسم ادلر 
( ورد مبعــٌت داليل أوســا يف معنــاه األصــلي للســياق القــرآين مــن داللــة معــاجم اللغــة، وكــذل  اتســعن داللتــة الفرعيــة يف البحــث أن لفــظ )أخــذ

ابعتبــار  الســيادات القرآنيــة أكنــر مــن الــدالالت الفرعيــة الــواردة يف ادلعــاجم اللغويــة، وإن الت ــور الــداليل للفــظ آلــج واضــحا يف ســياداتو القرآنيــة
 واألادث. الزمان، وادلكان،

 األخذ، أخذ، الداللة.القرآن الكرمي، الكلمات ادلفتااية: 
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 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 :املقدمة
احلمد هلل والصلة والسلم علج سيد األانم ادلبعوث رمحة للعادلُت، وعلج آلو وصحبو ال يبُت ال اىرين، ومن تبعهم  

 إباسان إىل يوم الدين، وبعد:

الكرمي هبا، ودد اىتم أىل البلغة والبيان ددديا بدراسة األلفاظ القرآنية، اإن اللغة العربية لغة مكرمة بنزول القرآن 
وتفسَت معانيها، وُيستدل علج ذل  بكنرة ادلؤلفات اليت تناولن ألفاظ القرآن الكرمي، وغريبو؛ لتبُت معانيها، ودالالهتا اليت 

كرمي، والودوف علج معانيو عن طريق حتليل تل  أطلق عليها )نكن القرآن(، وهبذا بدأ التوسا يف دراسة ألفاظ القرآن ال
 األلفاظ حتليل دالليا.

يعد اااند الداليل يف اللغة العربية األساس، إذ ختدمو عيا مستو ت اللغة: ) النحو، والصرف، والصوت( وىذا و 
أو غرض يف نفسو، وىذا  يؤكده أن اإلنسان اُت يريد أن يستخدم اللغة من ودة أو مكتوبة، اهو يعرب عن اكرة، أو ااجة،

ما يسمج ابااند الداليل، وتفسَت ذل  أن استخدام اللغة يف مستوى ااملة يًتكد من خلل تشكلت العلدات النحوية، 
 والبنية الصراية ، واخلصائص الصوتية. وىذه عيعها تردف ادلعٌت، وتكسبو ددة يف الصياغة، والسب ، والًتكيد .

ادية، تستند مفرداهتا إىل جذر يؤخذ منو الفعل، واالسم، وادلصدر، وادلشتقات، وكل جزء منها واللغة العربية لغة اشتق
لو داللتو اليت تتشكل منو العلئق السيادية، وانتماء ادلفردة إىل الًتكيد الذي توجد ايو؛ لتأدية ادلعٌت. إذ إن االشتقاق يسهم 

ن السياق الذي وجدت ايو، لكن األمر يبقج يدور يف اقول داللية تكاد يف ز دة ادلعٌت وتغَتاتو، والكلمة تكتسد داللتها م
 .ترتبط ابدلعٌت األصلي للجذر اللغوي للكلمة
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 أمهية البحث:
إن ارتباط الدراسة ابلنص القرآين لو اضل وددسية ، وذل  أن القرآن الكرمي مورد خصد للدراسات بغية الكشف عن  (ٔ

 مكنوانتو وكوامنو .
، ادراستو تكشف عن جواند داللية ، تتسم ابلددة يف  ألنو دينل الفكر وادلعٌت ؛ يل جانبا مهمايعد اااند الدال (ٕ

 تناسبها ما اللفظ ، وكيفية أداء اللفظ ذلا ، وتقود إىل الكشف عن خصائص األسلوب وتساعد علج بيانو .
وىذا يؤدي إىل معراة الداللة األصلية للمفردة ، ومعراة الدالالت الفرعية اليت ذىبن  السياق لو دور يف حتديد الداللة ، (ٖ

إليها من خلل البناء السيادي اليت توجد ايو ، وىذا يكشف عن العلئق الداللية بُت األصلية والفرعية لصياغة احلقول 
 الداللية ادلًتاب ة .

داليل ُيسهم يف الكشف عن معانيو الداللية، والروابط ادلشًتكة بُت  إن دراسة لفظ )إخذ( يف القرآن الكرمي من منظور (ٗ
 تل  الدالالت، وعلدتها ابلسيادات النصية الواردة ايها.

 :إشكالية البحث
ورد لفظ "األخذ" يف القرآن الكرمي بصور متعددة بُت االسم، وادلصدر، وادلشتقات، والفعل ادلاضي، وادلضارع، واألمر، 

أخذ داللة اكتسبها من السياق الذي ورد ايو، وىذا أوجد إاساًسا يف اكرة البحث احلايل الذي يسعج وكل وااد منها 
جاىًدا إىل بيان أىم الدالالت اليت وردت يف النص القرآين ذلذا اللفظ واشتقاداتو، وديكن صياغة أسئلة البحث علج النحو 

 اآليت:
 ما البٌت اليت جاء عليها لفظ " األخذ" يف القرآن الكرمي؟  (ٔ
 ما ااواند الداللية اليت ذىد إليها لفظ " األخذ" يف القرآن الكرمي؟ (ٕ
 كيف نربط العلدات الداللية الفرعية ابلداللة األصلية للفظ األخذ؟ (ٖ
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 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 :أهداف البحث
 يسعج البحث احلايل إىل :

 هبا لفظ " األخذ" يف القرآن الكرمي، وبيان الصور اليت جاء عليها.استخراج اآل ت القرآنية اليت ورد  (ٔ
 بيان ااواند الداللية اليت ذىد إليها لفظ " األخذ" يف القرآن الكرمي. (ٕ
 ربط الدالالت الفرعية ابلداللة األصلية للفظ األخذ يف القرآن الكرمي. (ٖ

 :الدراسات السابقة
 الدراسات اآلتية: يف ادود اطلع الباانُت، عنر الباانون علج

األخذ يف القرآن الكرمي " دراسة موضوعية "، للباانة عايشة صلح الفرا، وىذه الدراسة ىي رسالة ماجستَت ددمن يف  (ٔ
 م .ٜٕٓٓغزة /  –ااامعة اإلسلمية 

الفصل دسمن الباانة دراستها إىل ثلثة اصول، تناولن يف الفصل األول" أخذ" ومشتقاهتا يف السياق القرآين، ويف 
الناين تناولن أنواع األخذ يف السياق القرآين، ويف الفصل النالث حتدثن عن ميادين األخذ يف السياق القرآين، وخيتلف 

 البحث احلايل ما ىذا البحث من ايث اذليكلية، وتناول ادلوضوع بعناصر جديدة.
، للبااث مص فج علي عبدالقادر دمحم، وىذه صيغ األخذ يف القرآن الكرمي، وإشكالية ترعتها عند ادلستشردُت اإلصلليز (ٕ

 م .ٕٙٔٓمصر /  -الدراسة ىي رسالة ماجستَت ددمن يف جامعة عُت مشس 
وتناولن الدراسة أشكال " أخذ" يف القرآن الكرمي، وإشكالية الًتعة ذلا للغة اإلصلليزية عند ادلستشردُت، ومل يست ا  

 من العنوان أهنا تتعلق ابلًتعة.الباانون احلصول علج منت الرسالة، لكن يبدو 
 ما يضيفه البحث : 

استخراج ادلفردات اليت وردت بلفظ " األخذ" وبيان بنيتها   حتديد الداللة األصلية والدالالت الفرعية ورسم وتربير  (ٔ
 العلدة اليت تربط الداللة الفرعية ابلداللة األصلية .
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 تناول ادلوضوع هبيكلية وحتليل جديدين .  (ٕ

 حدود البحث: 
يلتزم البحث ابلنص القرآين بشكل عام، وبلفظ "األخذ" ومشتقاتو بوجو خاص، وبيان اااند الداليل ذلذا اللفظ، 

 والعلدات القائمة بُت ااواند الداللية، وادلعٌت األساس للفظ " األخذ".

 منهج البحث:
راء القرآن الكرمي، واستخراج كل ما ورد ايو من يعتمد البحث علج ادلنه  الوصفي االستقرائي الذي يقوم علج استق

آ ت تضمنن لفظ "األخذ" ومشتقاتو،   تقسيم ىذه اآل ت ْتسد الداللة ، وادلودف الذي استخدمن ايو، وبعد ذل  
 يكون بيان العلئق بُت ىذه ااواند الداللية؛ لرب ها ابدلعٌت الداليل األساس للفظ "األخذ" .

 خطة البحث :
تضن طبيعة البحث إىل تقسيم مباانو اسد الدالالت اليت ذىد إليها لفظ "األخذ" يف النص القرآين  علج ودد اد 

 النحو اآليت : 
 ادلعٌت اللغوي للفظ " األخذ". املبحث األول:

 للفظ " األخذ" يف القرآن الكرمي: الت ور الداليل :الثايناملبحث 
 ادلعاين الداللية للفظ "األخذ" يف القرآن الكرمي، وايو م لبان :: الثالثاملبحث 

 ادلعٌت األصيل للفعل " أخذ" . املطلب األول:
 ادلعاين الداللية الفرعية للفعل " أخذ"، وايو مسائل . املطلب الثاين:

 العلدة الداللية بُت دالالت "األخذ" يف القرآن الكرمي. :رابعاملبحث ال
 :لداللة األخذ بُت معاجم اللغة، وبُت القرآن الكرميالعلدة الداللية : اخلامساملبحث 

 وايها أبرز النتائ  . :اخلامتة
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 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 :"املبحث األول : املعىن اللغوي للفظ " األخذ
ختذ( ىو )األلف(، و)اخلاء(، و)الذال(، وأصلها وااد، وىو من ابب اإن ااذر اللغوي للفعل )أخذ( و)

،ويدل ٖ))، وأما معناه األصلي اهو خلف الع اء(ٕ)متقاربة ادلعٌت؛ غَت أن )االختاذ( أخص ابلشيء، ولو اروع ٔ)))نصر(
؛ إذ ذكر اخلليل معٌت )أخذ( يف معجمو، دائل: ٘، وحتصيلو اترة ابلتناول، وأخرى ابلقهر(ٗ)علج التناول، واوز الشيء

 خرى، بينها أىل اللغة يف مؤلفاهتم، ديكن بيان بعضها ايما أييت:، كما وردت لو عدة معاٍن لغوية أ(ٙ)"أخذ: اأَلْخُذ: التناول"
 السَتة واذلدي: (أ 

 ؛ أي جعل لو منو منهًجا يتبعو، وال خيرج عنو.ٚ))ودد ورد ىذا ادلعٌت يف منل دوذلم: "أخذ إخذه، وأخذه: سار بسَتتو"
 نزل:ي (ب 

                                                           

الدار  -القادر احلنفي، سلتار الصحاح، حتقيق: يوسف الشيخ دمحم، ادلكتبة العصرية الرازي، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد (ٔ)
 .ٗٔ/ٔم، ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔصيدا، ال بعة: اخلامسة،  –النموذجية، بَتوت 

أبو ىلل العسكري، احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيِت بن مهران، الفروق اللغوية، حتقيق وتعليق: محد إبراىيم سليم، دار  (ٕ)
 .ٖٛٔد.ت، /ٔمصر،  –العلم والنقااة للنشر والتوزيا، القاىرة 

 .ٕٚٗ/ٖىـ،  ٗٔٗٔبَتوت، ال بعة: النالنة،  –ادر ابن منظور، دمحم بن مكرم بن علج، أبو الفضل، عال الدين،  لسان العرب، دار ص(ٖ)
 -ىـ ٜٜٖٔأمحد بن اارس بن زكر  القزويٍت الرازي، أبو احلسُت، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السلم دمحم ىارون، دار الفكر، (ٗ)

 .ٛٙ/ٔم، ٜٜٚٔ
العروس من جواىر القاموس، حتقيق: رلموعة من احملققُت، مرتضج الزَّبيدي، زلّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاق احلسيٍت، أبو الفيض، اتج (٘)
 .ٖٗٙ/ٜج
أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن دتيم الفراىيدي، كتاب العُت، حتقيق: د مهدي ادلخزومي، د إبراىيم السامرائي، دار ومكتبة (ٙ)

اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد الغفور ع ار، دار العلم ؛ أبو نصر إمساعيل بن محاد ااوىري الفارايب، الصحاح اتج ٜٕٛ/ٗاذللل، 
؛ أبو العباس، أمحد بن دمحم بن علي، ادلصباح ادلنَت يف غريد الشرح ٜ٘٘/ٕم،  ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔبَتوت، ال بعة: الرابعة  –للمليُت 

 .ٙ/ٔبَتوت،  –الكبَت، ادلكتبة العلمية 
،  وانظر: أمحد رضا، معجم منت اللغة )موسوعة لغوية ادينة(، دار ٜ٘٘/ٕ مرجا سابق،العربية،  الفارايب، الصحاح اتج اللغة وصحاح (ٚ)

 .ٖٗٙ/ٜ، جمرجا سابقاتج العروس ، ؛ مرتضج الزَّبيديٓ٘ٔم، ص:ٜٛ٘ٔ -ىـ  ٖٚٚٔ/  ٔبَتوت، ـ  –مكتبة احلياة 
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   رللة العلوم الشرعية 
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 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

 أي الَّوا يف أماكنهم، ولزموىا، ومكنوا هبا.؛ (ٔ)ورد ىذا ادلعٌت يف منل دوذلم :"أخذوا أخذاهتم ؛ نزلوا منازذلم"
 (:(ٕالقبول، والقتل، واألسر (ج 

 ودد ذكر الزبيدي ىذه ادلعاين للفعل "أخذ" يف اتج العروس، مستشهدا علج ىذه ادلعاين آب ت درآنية كردية.
 العقوبة: (د 

]ىود:  3َّمم ام  يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ ورد ىذا ادلعٌت يف منل دولو تعاىل:
 (.(ٗاقد ورد الفعل يف اآلية الكردية مبعٌت العقوبة[؛ ٕٓٔ

  اإلعال يف األخذ: (ه 
 (.(ٙ؛ أي: "ّتملتو ، واجتملن الشيء: أخذتو كلو"٘يرد ىذا ادلعٌت يف منل دوذلم: " أخذ الشيء برمتو"

 ، وسوء العقاب:(ٚ)احلبس (و 
 ه(؛ امن ادلعاين الداللية للفعل )أخذ( عنده: احلبس ٙٓٙودد ورد ىذا ادلعٌت يف )غريد احلديث واألثر( البن األثَت )

 (.(ٛوسوء العقاب، وذل  يف منل دوذلم: "أخذ الن بذنبو: أي ابس، وجوزي عليو، وعودد بو"

                                                           

 .ٓ٘ٔم، ص:ٜٛ٘ٔ -ىـ  ٖٚٚٔ/  ٔ، مرجا سابقأمحد رضا، معجم منت اللغة )موسوعة لغوية ادينة(،  (ٔ)
 .ٖٗٙ/ٜج،  مرجا سابق ،، اتج العروسمرتضج الزَّبيدي(ٕ)
(ٖ) 

، تقدمي ومراجعة: أ. د. اتحي اجازي،  أبو عبيد أمحد بن دمحم اذلروي، الغريبُت يف القرآن واحلديث، حتقيق ودراسة: أمحد اريد ادلزيدي (ٗ)
 .ٕ٘/ٔم،  ٜٜٜٔ -ىـ  ٜٔٗٔادلملكة العربية السعودية،  -مكتبة نزار مص فج الباز 

، علي بن احلسن اذلُنائي األزدي، أبو احلسن، ادلنتخد من غريد كلم العرب، حتقيق: د دمحم بن أمحد العمري، جامعة أم «كراع النمل»(٘)
 .ٖٔٚ/ٔم، ٜٜٛٔ -ىـ ٜٓٗٔلعلمية وإاياء الًتاث اإلسلمي(، القرى )معهد البحوث ا

 .ٖٔٚ/ٔ، ادلرجا نفسو(ٙ)
 .ٖٗٙ/ٜ، جمرجا سابق ،، اتج العروسمرتضج الزَّبيدي(ٚ)
احلديث  ابن األثَت، رلد الدين أبو السعادات ادلبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرمي الشيباين اازري ابن األثَت، النهاية يف غريد(ٛ)

 .ٕٛ/ٔم، ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔبَتوت،  -زلمود دمحم ال نااي، ادلكتبة العلمية  -واألثر،  حتقيق: طاىر أمحد الزاوى 
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 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 القهر والغلبة: (ز 
)أخذ( ىو:)القهر والغلبة(، واشتهر ىذا ادلعٌت يف اإلىلك ذىد بعض أىل اللغة إىل القول أبن األصل يف معٌت 

 (.(ٔواالستئصال
 وشلا سبق، ديكن القول أبن ادلعٌت اللغوي اذر الفعل )أخذ( دل علج معنيُت اثنُت، مها:

 ادلعٌت األساس: وىو التناول خلف الع اء. أوال:
 ما استنبط من السياق النصي الذي ذكر ايو؛ ادل علج عدة معاٍن منها: السَتة  ادلعٌت الفرعي :وىو اثنيا:

واذلدي دلن سل  هن  غَته واتبعو، والنزول ابحللول يف ادلكان، كما دل علج معاين القبول، والقتل، واألسر، وسوء العقاب، 
 وإعال األخذ، واحلبس وادلنا، إضااة إىل الداللة علج معٌت القهر والغلبة.

إن ادلعاين غَت الظاىرة اليت دل عليها الفعل استنب ن من السياق النصي اللغوي، وعن طريق حتليل السياق النصي 
 ارعي .   وآخرللكلم، تبُت أن الفعل )أخذ( دل علج معٌت أصيل ، 

 للفظ " األخذ" يف القرآن الكرمي: التطور الداليل:  الثايناملبحث 
ن الكرمي يف مرات كنَتة يف عدة سور درآنية كردية، ودد أتبا كنرة مرات ورود اللفظ إن لفظ )أخذ( دد ورد يف القرآ

تنوعا يف الداللة من خلل السياق النصي الوارد ايو اللفظ نفسو، ويف ىذا مدعاة لتتبا ت وره الداليل الذي ًل تتبعو عن طريق 
ايها اللفظ واقا للقصص القرآين، وبتتبا لفظ )أخذ( يف الودوف علج لفظ )أخذ( ودراستو دراسة داللية يف اآل ت اليت ورد 

القرآن الكرمي ديكن القول أبنو ت ور دالليا من خلل األاداث والقصص القرآنية، إذ لواظ أن داللة الفعل )أخذ( الواردة يف 
 الت ور الداليل للفعل سياق األنبياء ختتلف عن داللتها يف السياق الوارد يف عقاب األمم السابقة، وايما يلي إشارات إىل

 )أخذ( يف القرآن الكرمي:

                                                           

 .ٖٖٙ/ٜج مرجا سابق، ،ج العروس، اتمرتضج الزَّبيدي(ٔ)
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 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

 ري ٰى ين ىن نن من زنٱُّٱأوال: الداللة علج البعد الزماين واالستغراق ايو، ويُفهم ىذا ادلعٌت من دولو تعاىل: 

[، وذل  أبن ادلوىل عز وجل دد أرسل األنبياء والرسل منذ زمن ليس ابلقريد، ٔٛ:آل عمران ]َّني مي زي
وجاء لفظ )أخذ( للداللة علج الزمن البعيد الذي أخد ايو ادلوىل عز وجل العهد وادليناق من أنبيائو، وإلزامهم هبا، ويؤكد ىذا 

ة ، إذ اآليََّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱادلعٌت ما جاء يف دولو تعاىل: 
الكردية تروي دصة سيدان يوسف ما إخوتو، ويبُت لفظ )أخد( أبن اآلخذ ىو سيدان يعقوب، وادلأخوذ ىو العهد وادليناق من 
إخوة سيدان يوسف منذ زمن بعيد لئل يتعرضوا لو ابألذى، والبعد الزماين يفهم من تتبا دصة سيدان يوسف، إذ تذكر إخوتو 

 سهم يف منذ زمن بعيد.العهد وادليناق الذي د عوه علج أنف
 جح مج  حجٱُّٱاثنيا: الداللة علج د ا العهد واإللزام، وىذا ادلعٌت ورد يف كنَت من اآل ت القرآنية، ومنها دولو تعاىل: 

 ٱ، اادلأخوذ من بٍت إسرائيل ىو العهد الذي كان نكنو سببا يف الول العقاب عليهم.َّٱجخ مح
 مي  خي حي جي يه ُّٱاثلنا: الداللة علج اوز الشيء امتلًكا، وىذا ادلعٌت ورد يف دولو تعاىل: 

إذ وردت اآلية الكردية يف توجيو ادلسلمُت ايما يتعلق مبا أع ي للنساء من صداق أبي اق أيخذونو منهن! أو َّيي ىي
  بيان شأن صداق النساء عتد النكاح.يف - ملسو هيلع هللا ىلص-ديتلكونو عليهن! وىذا ادلعٌت ورد يف عهد الرسول 

وشلا سبق إجيازه يتبُت أن اللفظ )أخذ( دد ت ور ت ورا دالليا من خلل القرآن الكرمي، وت ورت ايو الداللة من   
 الداللة علج البعد الزماين إىل الداللة علج العهد وادليناق   الداللة علج األخذ واالمتلك. 

 املعاين الداللية للفظ " األخذ" يف القرآن الكرمي: : الثالثاملبحث 
 وردت صيغة ااذر "أخذ" يف القرآن الكرمي يف صيغ عدة، ودل علج معنيُت، مها: 

 ادلعٌت األصلي للجذر: أي الداللة علج اوز الشيء وتناولو. األول:
 ادلعٌت الفرعي: ودد ورد يف ىذا ادلعٌت دالالت متعددة، سيتم بياهنا الاقا. الثاين:

 ويف ادل الد اآلتية  بيان للمعٌت األصيل، وادلعٌت الفرعي للفعل )أخذ(، وصيغو يف السياق القرآين الكرمي.
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 املطلب األول : املعىن األصيل للجذر " أخذ":
ابلقهر، وسيتم بيان  )أخذ( يفيد الداللة علج اوز الشيء إما ابلتناول، أودلن كتد اللغة علج أن ادلعٌت األصيل للجذر 

أما األخذ ابلتناول، اقد ورد ، ادلعٌت األصلي للفعل )أخذ( الوارد يف السياق القرآين الدال علج معٌت اوز ادلأخوذ تناوال، ودهرا
؛ كذل  أخذ الصددة حتقيًقا (ٔ)ذ منها خَت ذلميف سياق الفداء الذي ادى بو األسرى أنفسهم؛ لت مئن دلوهبم أن ايما أخ

ل هارة مال ادلتصددُت ؛كما ورد يف سياق ميناق الزواج، ويف سياق اوز ادلؤمنُت للسلح عند صلهتم، وأما األخذ دهرًا، اقد 
 ورد يف سياق النهي عن أخذ ما كتد للناس يف عقد الزواج دهرًا. 

معناه األصلي احلقيقي يف السياق القرآين يف صيغة الفعل ادلاضي للداللة علج إن صيغة الفعل )أخذ( يف داللتو علج 
 النبوت، وكذل  وردت يف صيغة الفعل ادلضارع داللًة علج التجدد واالستمرار، واادول اآليت يبُت ذل :

 : ادلعٌت األصيل للفعل أخذ يف السياق القرآين الكرمي.ٔجدول 
 

 اآلية الكردية
ردم ،و  السورة
 اآلية

معٌت الفعل )أخذ( 
 يف السياق النصي

 القرآين

 ادلعٌت 

 األول

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
  َّىي مي خي  جيحي يه ىه مه جه ين ىن من

األخذ يف معناه  [ٓٚ: األنفال]
األصيل واحلقيقي، 
ودل علج اوز 
 ادلأخوذ تناواًل.

 حئ ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ

  َّ  مئ خئ

 [ٖٓٔ: التوبة]

                                                           

 ،م ٜ٘ٙٔ -ىـ  ٕٖٛٔدمشق، ال بعة: األوىل،  –عبد القادر بن مّل اويش السيد زلمود آل غازي العاين، بيان ادلعاين، م بعة الًتدي (ٔ)
٘/ٖٕٔ 
 



  ٖٔٙٚ 
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  َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ٱُّٱ
 [ٛٙ: األنفال]

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ٱُّٱ
ٌَّّ  

 [ٕٔ: النساء]

ادلعٌت 
 الناين

 [ٕٔ: النساء] َّيي ىي مي  خي حي جي يهُّٱٱ

األخذ يف معناه 
األصيل واحلقيقي، 
ودل علج اوز 
 ادلأخوذ دهرًا.

 
 املعاين الداللية الفرعية للفعل " أخذ" ، وفيه مسائل: املطلب الثاين :

 إن كتد اللغة دد تناولن ادلعٌت الفرعي يف ثنا ىا، ودل الفعل يف معناه غَت احلقيقي علج عدة معاٍن منها: السَتة
ت يف السياق واذلدي، ود ا العهد، والعقاب، وغَتىا، وايما أييت سيتم بيان ادلعاين الفرعية للفعل )أخذ( اسد ما ورد

 القرآين الكرمي:
 الداللة علج د ا العهد إلزاما والتزاما: (أ 

معٌت )د ا العهد(، وااللتزام بو؛ إذ أشار إىل ىذا ادلعٌت بعض ادلفسرين،  ورد اللفظ )أخذ( يف القرآن الكرمي مؤد ًّ 
ودد اختلف ادلفسرون يف تفسَت  نبياء والرسل؛ويقصد بق ا العهد وادليناق: إلزام َمْن َعَقَد ادليناق مبا جاء ايو، ومنو ميناق األ

 زي ري ٰى ين ىن نن من زنٱُّٱتعاىل: بعض آ ت مواثيق األنبياء، ومن ذل  اختلاهم يف تفسَت دولو

 إىل اريقُت:[ ٔٛ:آل عمران ]َّني مي

ذىد إىل القول أبن ادليناق ادلذكور يف اآلية الكردية يعم األنبياء عيعهم؛ إذ أيخذ ادلوىل عز وجل من كل نيّب  الفريق األول:
 .عهد بتبليغ رسالة عبادة هللا سبحانو وتعاىل
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 ذىد عا من ادلفسرين إىل القول أبن ادليناق ادلذكور يف اآلية الكردية ىو ميناق خاص ابلرسول  الفريق الثاين:
منهم  رمي ملسو هيلع هللا ىلص، وادلرجا يف ذكر األنبياء يف اآلية الكردية ىو أن األنبياء ىم أشراف القوم، ودد أخذ ادلوىل عز وجل مينادًاالك

 .(ٔ)بظهور الرسول الكرمي؛ لوجوب اتباعو
)ميناق األنبياء، وميناق ودد وردت صيغة الفعل )أخذ( يف صورة الفعل ادلاضي يف القرآن الكرمي مرتب ة يف سيادها بـ  

أىل الكتاب، وميناق بٍت إسرائيل، وميناق النكاح، وميناق النصارى(؛ للداللة علج االلتزام مبا د ا من عهود ومواثيق، وداللة 
الفعل ادلاضي )أخذ( تفيد النبوت علج اعتبار األصل يف الف رة السليمة القائمة علج الفهم والعقل، كما وردت صيغة الفعل 

منة الداللة نفسها يف صيغة الفعل )اختذ( الذي أصلو )أخذ( مرتب ة ابلعهد ما ادلوىل عّز وجّل؛ لبيان صفة النبوت يف متض
االلتزام ابلعهود وادلواثيق، كما ورد الفعل يف صيغة الفعل ادلضارع ادلبٍت للمجهول )يؤخذ( مرتب ة مبيناق أىل الكتاب؛ للداللة 

جاء يف ادلواثيق، إذ حيمل ادليناق ثلث جهات، ىي: )ادليناق نفسو، والذي أخذ ادليناق، والذي علج النبوت يف االلتزام مبا 
يبُت أاد ادلعاين الداللية للفعل  التايلاادول ، و أُخذ عليو ادليناق(، ويوجد ادليناق االلتزام مبا جاء ايو لكل من ال راُت

 )أخذ( 
 :الوارد يف السياق القرآين

 الفرعي للفعل أخذ )اإللزام(.: ادلعٌت ٕجدول 

معٌت الفعل )أخذ( يف  السورة ردم اآلية اآلية الكردية
 السياق النصي

 [ٔٛ: آل عمران] َّٱين ىن نن من زن ُّٱ
 د ا العهد، اإللزام

 [ٚٛٔ: آل عمران] َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

                                                           

 ،حتقيق: أمحد دمحم شاكر ،جاما البيان يف أتويل القرآن ،أبو جعفر ال ربي، دمحم بن جرير بن يزيد بن كنَت بن غالد اآلمليبتصرف: انظر:  (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕ، مٕٓٓٓ ،بَتوت -مؤسسة الرسالة ،ال بعة األوىل



  ٖٜٔٙ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

 [ٕٔ: ادلائدة] َّٱىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 [ٕٔ: النساء] َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذٱُّٱ

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ

 َّٱَّ
 [ٓٛ: يوسف]

 [ٖٙ: البقرة] َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ييٱُّٱ

 [ٕٓٔ]ىود:  َّٱجخ مح جح مج  حجٱُّٱ

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ
 َّىه مه جه ين ىن خنمن حن جن

 [ٚ: األازاب]

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ حن جن

 [ٗٔ: ادلائدة]

 [ٖٙ: البقرة] َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي  ٱُّٱ

 ٱ

 

  يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نثٱُّٱ
 َّ رن مم ام يل ىل مل

 [ٓٛ: البقرة]

 [ٜٙٔ: األعراف] َّخص حص مس خس حسٱُّ

 [ٔٛ: آل عمران] جس مخ جخ مح جح حجمج مث  متهت خت حت جت ٱُّٱ



ٖٔٚٓ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 َّ  خس حس

 اادول السابق يبُت أاد ادلعاين الداللية للفعل )أخذ( الوارد يف السياق القرآين؛ اقد أّدى الفعل معٌت 
)د ا العهد(، وااللتزام بو؛ إذ أشار إىل ىذا ادلعٌت بعض ادلفسرين، ويقصد بق ا العهد وادليناق: إلزام َمْن َعَقَد ادليناق مبا جاء 

 .(ٔ)غَت هللا تعاىل االيهود الذي إُِخَذ عليهم لئل يعبدو ايو، ومنو ميناق 
ودد اختلف ادلفسرون يف تفسَت بعض آ ت مواثيق األنبياء، ومن ذل  اختلاهم يف تفسَت دولو 

 إىل اريقُت: [ٔٛ:آل عمران ]َّزنمنننىنينٰىريزيمينيٱُّٱتعاىل

ذىد إىل القول أبن ادليناق ادلذكور يف اآلية الكردية يعم األنبياء عيعهم؛ إذ أيخذ ادلوىل عز وجل من كل نيّب  الفريق األول:
، وإن "ادليناق ادلأخوذ من األنبياء ىو ميناق وثقوا بو علج أنفسهم طاعة هللا ايما بليغ رسالة عبادة هللا سبحانو وتعاىلعهد بت

 (.(ٕأمرىم وهناىم"
أبن ادليناق ادلذكور يف اآلية الكردية ىو ميناق خاص ابلرسول  ه( إىل القولٙٓٙاخر الدين رازي )ذىد  الفريق الثاين:
ودد نزلن اآلية الكردية يف يوم بدر  عندما اذر الرسول الكرمي يهود بٍت دينقاع من أن يصيبهم ما أصاب دريشا  الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص،
 .(ٖ)جراء كفرىم
ب يف اآلية الكرمي خ ااب موجها للرسول الكرمي ه( إىل جواز أن يكون اخل ا٘ٗٚوذىد أبو ايان األندلسي ) 

 ، غَت أن اخل اب يف رلملو يتناول العهد وادليناق، وااللتزام مبا ايو.(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص، كما جّوز أن يكون اخل اب موجها ألىل الكتاب

                                                           

 –دار إاياء الًتاث  ،حتقيق: عبد هللا زلمود شحاتو ،تفسَت مقاتل بن سليمان ،أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشَت األزدي البلخج  (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ، د.ت ،بَتوت

  .ٙ٘ٔ/ٕ، مرجا سابق، جاما البيان يف أتويل القرآن ،أبو جعفر ال ربيبتصرف: انظر:  (ٕ)
دار إاياء  ،مفاتيح الغيد ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن احلسن بن احلسُت التيمي الرازي اخر الدين الرازي خ يد، بتصرف: انظر: (ٖ)

، القرطيب، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن ارح األنصاري وانظر:، ٖٛ٘/ٖ، هٕٓٗٔ ،ال بعة النانية ،بَتوت -الًتاث العريب
 .ٖٙٗ/ٔ، مٜٗٙٔ ،ال بعة النانية ،القاىرة –دار الكتد ادلصرية  ،حتقيق: أمحد الربدوين وإبراىيم أطفيش ،اااما ألاكام القرآن



  ٖٔٚٔ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

اثيقا ألزمهم هبا، منها ميناق ودد ورد يف كتد القرآن الكرمي أن ادلوىل عز وجل دد أخد علج أدوام األنبياء والرسل مو 
 .(ٕ)بٍت إسرائيل الذي ألزمهم أال يعبدوا إذلا غَت هللا تعاىل

ودد وردت صيغة الفعل )أخذ( يف صورة الفعل ادلاضي يف القرآن الكرمي مرتب ة يف سيادها بـ )ميناق األنبياء، وميناق  
رى(؛ للداللة علج االلتزام مبا د ا من عهود ومواثيق، وداللة أىل الكتاب، وميناق بٍت إسرائيل، وميناق النكاح، وميناق النصا

الفعل ادلاضي )أخذ( تفيد النبوت علج اعتبار األصل يف الف رة السليمة القائمة علج الفهم والعقل، كما وردت صيغة الفعل 
وجّل؛ لبيان صفة النبوت يف متضمنة الداللة نفسها يف صيغة الفعل )اختذ( الذي أصلو )أخذ( مرتب ة ابلعهد ما ادلوىل عّز 

االلتزام ابلعهود وادلواثيق، كما ورد الفعل يف صيغة الفعل ادلضارع ادلبٍت للمجهول )يؤخذ( مرتب ة مبيناق أىل الكتاب؛ للداللة 
الذي علج النبوت يف االلتزام مبا جاء يف ادلواثيق، إذ حيمل ادليناق ثلث جهات، ىي: )ادليناق نفسو، والذي أخذ ادليناق، و 

 أُخذ عليو ادليناق(، ويوجد ادليناق االلتزام مبا جاء ايو لكل من ال راُت.
 ترىيًبا: سلد النعمالداللة علج  (ب 

 حنٱُّٱ:ورد ىذا ادلعٌت الفرعي للفعل )أخذ( يف القرآن الكرمي؛ للداللة علج غضد ادلوىل عز وجل يف دولو تعاىل

ذلم من ترىيًبا ( ٖ)نعميت السما والبصر الكاارين بوارم وذل  أبن  [،ٙٗاألنعام : ]َّمه جه ين ىن من خن
لئل يستمرئ ادلرء استحسان ادلعاصي اتصبح عادة؛ ااآلخذ ىو ادلوىل عز وجل، وادلأخوذ نعمة و سبحانو وتعاىل،  بو الشرك

د؛ أي سلد السما، ونعمة البصر، ودد ورد الفعل )أخذ( يف صيغة الفعل ادلاضي الدال علج االستقبال للداللة علج السل
 ادلوىل عز وجل نعميت السما والبصر بسبد إنكار وادانيتو تعاىل.

 الداللة علج اإلخراج: (ج 
                                                                                                                                                                                                        

، دار الفكر: بَتوت ،حتقيق: صددي دمحم عيل ،احمليط يف التفسَت ،أبو ايان، دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن ايان أثَت الدين  (ٔ)
 .ٙٚٗ/ٔه، ٕٓٗٔ

 .ٙ٘ٔ/ٕ، مرجا سابق ، جاما البيان يف أتويل القرآن ،أبو جعفر ال ربي   (ٕ)
 -دار الكتد العلمية  ،حتقيق: د. رلدي ابسلوم ،تفسَت ادلاتريدي )أتويلت أىل السنة(، ود، أبو منصورادلاتريدي، دمحم بن دمحم بن زلم  (ٖ)

  .٘ٛٗ/ٔ، مٕ٘ٓٓ، بَتوت، لبنان



ٖٕٔٚ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 يي ىي مي خي حيٱُّٱتعاىل: ورد ىذا ادلعٌت يف القرآن الكرمي داللة علج اإلخراج، وتذكَتًا أبصل خلق آدم يف دولو

 [، أبن ادلوىل عز وجل دد خلق األرواح   ٕٚٔاألعراف : ]ٱٌَّّ ٰى ٰر ٰذ

إذ  للتذكَت أبصل اخلليقة،( ٕ)، وديل أبن اخل اب موجو لبٍت آدم، وىو من ابب اخل اب الشخصي(ٔ)خلق األجساد
واآلخذ يف سياق اآلية الكردية ىو ادلوىل عز وجل،  ،(ٖ)أخرجهم من ظهر آدم عيعا، وأشهدىم علج أنفسهم، إعماًرا لألرض

سيدان آدم عليو السلم، ودد وردت صيغة الفعل يف صورة الفعل وادلأخوذ ىو عهد أخذ عليهم عند إخراجهم من طلد 
 ادلاضي للداللة علج النبوت؛ أي ثبوت إخراج ذرية آدم من صلبو عليو السلم.

 الداللة علج ااما حتقيًقا للمنفعة: (د 
ااآلخذ يف سياق  ورد ىذا ادلعٌت يف القرآن الكرمي داللة علج عا ما ألقي نتيجة شدة غضد سيدان موسج عليو السلم،

ىو موسج عليو السلم، [، ٗ٘ٔاألعراف : ]َّمبهب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ:اآلية الكردية يف دولو تعاىل
، اورد الفعل (ٗ)وادلأخوذ عًعا ىو األلواح؛ إذ كان سكون الغضد سبًبا يف عا سيدان موسج لأللواح بعد أن ألقاىا غاضًبا

تفرق، وإاادة القوم شلا مت ععو من األلواح؛ ليكونوا يف رمحة من ادلوىل عزَّ وجلَّ، يف صورة الفعل ادلاضي للداللة علج عا ما 
 إذ أدرك سيدان موسج أن يف عا األلواح رمحة لقومو.

  

                                                           

دار الكتد  ،حتقيق: الشيخ زكر  عمَتات، غرائد القرآن ورغائد الفردان، النيسابوري، نظام الدين احلسن بن دمحم بن اسُت القمي  (ٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ، ه ٙٔٗٔ ،ال بعة األوىل، بَتوت – ةالعلمي

حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد ادلوجود والشيخ علي  ،اللباب يف علوم الكتاب ،أبو افص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي  (ٕ)
 .ٜٖٔ/ٕ، مٜٜٛٔ ،بَتوت / لبنان -دار الكتد العلمية  ،ال بعة األوىل ،دمحم معوض

 .ٕٚٔ/ٚ، ٕٛٓٓرآن ، دار بن ازم، كاملة بنن دمحم بن جاسم بن علي آل جهام الكواري، تفسَت غريد الق(ٖ)
حتقيق: إ د دمحم الغوج.  ،شرف الدين احلسُت بن عبدهللا، اتوح الغيد يف الكشف عن دناع الريد )ااشية ال ييب علج الكشاف( ،ل ييبا(ٗ)

 .ٜ٘٘ص.  ،ٖج.م، ٖٕٔٓ، الناشر: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي



  ٖٖٔٚ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

 الداللة علج اذللك: (ه 
 : ادلعٌت الفرعي للفعل )أخذ(: )أىل (.ٖجدول 

 

 السورة ردم اآلية اآلية الكردية
معٌت الفعل 
)أخذ( يف 

 النصيالسياق 
  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه ُّٱ

َّ ُّ ِّ َّ  

 [ٔٔ: آل عمران]

 اذللك.  

 ام  يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ

 َّمم

 [ٕٓٔ]ىود: 

 [ٕٙ: ااطر] َّزن رن مم يلام ىل مل يك ُّٱ

 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ٱُّٱ

 َّجحمح

 [ٕٖ: الرعد]

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ

 َّٰذ

 [ٛٗ: احل ]

 [ٙٔ: ادلزمل] َّحص مس خس  حس جس مخ ٱُّٱ

 [ٕٕ: غاار] خت حت جت هب مب خب  حب جب ٱُّٱ



ٖٔٚٗ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 َّجح مج حج  مث متهت

  حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ُّٱ

 َّحي جي ٰه مه جه هن من خن

 [ٜ٘: األعراف]

 [ٜٙ: األعراف] َّمه  جه ين ىن من خن ُّٱ

 [ٕٗ: القمر] َّجس مخ جخ  مح جح مج حج ٱُّٱ

 مل ىكيك مك لك اك  يق ىق يف ٱُّٱ

 َّممرن  ام يل ىل

 [٘: غاار]

 ام  يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ

 َّ مم

 [ٕٓٔ]ىود: 

 [ٕٓٔ]ىود:  َّمم ام  يل ىل يكمل ىك مك لك اك ُّٱ

 [ٓٔ: احلادة] َّخن حن جن يم  ىم مم ٹٱٹٱُّٱ

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹٱٹٱُّٱ

 َّمئ

 [ٔ٘: سبأ]

 [ٓٗ: العنكبوت] َّ جه ين ُّٱ

 [ٖ٘ٔ: النساء] مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مبُّٱ



  ٖٔٚ٘ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

 
ادلعٌت يف القرآن الكرمي للفعل أخذ يف كنَت من اآل ت القرآنية الكردية، وىذه الداللة وردت اثبتة يف السياق  ورد ىذا

 القرآين رغم تنوع اآلخذ، وادلأخوذ، وسبد األخذ:

 َّ مح  جح

  مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ

 َّنت

 [ٖٔٔ: النحل]

 [٘ٛٔ: الشعراء] َّجمحم هل ُّٱ

 [ٜٛٔ: الشعراء] َّزبمب رب يئ ىئ  نئ  ٱُّٱ

 [ٛٚ: األعراف] َّمي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ

 [ٖٚ: احلجر] َّين ىن من ٱُّٱ

 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ

 َّلك خك حك جك مق حق

 [ٗٔ: العنكبوت]

 مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ

 َّمظ حط مض خض حض جض

 [ٚٔ: اصلن]

 [ٗٗ: الذار ت] َّجخ مح جح مج  حج مث هت مت ُّٱ



ٖٔٚٙ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

ورد معٌت اذللك للفعل )أخذ( بسبد ذنوب ادلشركُت، وبسبد الظلم، وبسبد كسد ادلشركُت، واآلخذ ادلذكور يف  (ٔ
القرآين ىو ادلوىل عز وجل، وبُت السياق الكرمي أن األخذ ورد يف صورتُت يف ىذا السياق، ومها: صورة األخذ  السياق

 ادلفاجئ، وصورة األخذ ادلسبوق إبنذار.
وإن صيغة الفعل )أخذ( وردت يف صورة الفعل ادلاضي؛ إلاادة معٌت النبوت، كما ورد الفعل اترًة رلرًدا، واترًة مستنًدا 

 ضمائر ادلتصلة ز دة يف التفخيم، واستحقاق اذللك أخًذا.لبعض ال
 ورد األخذ مبعٌت اذللك يف السياق القرآين بسبد اإلنكار لوادانية ادلوىل عزو جل، ابُت السياق القرآين أن اآلخذ ىلًكا (ٕ

ان، وأن ادلأخوذين ىم ادلنكرون ادلشركون بوادانية ادلوىل عز للمشركُت ىو الرجفة ، والصيحة ، والصاعقة، والعذاب، وال وا
وجل، ودد استحق ادلأخوذون اذللك ابألخذ )الرجفة، والصيحة، والصاعقة، والعذاب، وال واان( إلنكارىم داللة وادانية 

ادلشركون ارص اإلديان  ادلوىل عز وجل، وراضهم اتباع أنبيائو، ودد دل السياق القرآين أن اذللك دد ورد بعد أن استنفذ
بوادانيتو تبارك وتعاىل، وإن الفعل )أخذ( يف ىذا السياق ورد مسنًدا لضمائر الراا ادلتصلة للغائد؛ حتقَتًا ذلم، ولتبقج 

 أسباب أخذىم عربة ألويل األلباب.
 الداللة علج تغَت احلال اسًنا: (و 

ج تغيَت احلال اسًنا بتمامو، ومن ذل  ما ورد يف دولو من دالالت الفعل )أخذ( الواردة يف السياق القرآين الداللة عل
ااآلخذ يف اآلية الكردية ىي األرض، وادلأخوذ ما  ،[ٕٗ :يونس ] َّمض خض حض جض مص خصُّٱ:تعاىل

 خم حم جم يل ىل ملُّٱتزدان بو هباء واسنا، وسبد األخذ ىو إظهار البهاء واحلسن صَتورة، ويف دولو تعاىل

خ اب لبٍت آدم أبن أيخذوا زينتهم للمساجد، اادلأخوذ الزينة، واآلخذ ىو ابن آدم، وسبد  [،ٖٔ :األعراف]َّمم
 األخذ ىو حتقيق احلسن والبهاء.

والفعل )أخذ( ورد يف سياق الداللة علج تغَت احلال اسًنا وهباًء يف صورتُت: األوىل: وروده يف صورة الفعل ادلاضي )أخذت( 
أي ثبوت أخذ األرض زينتها استغرادًا يف البهاء واحلسن، والصورة النانية: وروده يف صورة اعل داللة علج النبوت واالستغراق: 



  ٖٔٚٚ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

األمر )خذوا( طلًبا؛ إلاادة وجوب اعل ادلأمور: أي وجوب تزين أبناء آدم عند ذىاهبم للمساجد؛ لراعة مقام ادلساجد عند 
 ادلوىل عّز وجّل، إذ أمرىم ابلتزين يف السياق القرآين. 

 اللة علج احلبس:الد (ز 

اقد دل [، ٔٙ :ألازاب]َّخفمف حف جف مغ معجغُّورد معٌت احلبس وادلنا للفعل )أخذ( يف دولو تعاىل: 
الفعل )أخذوا( علج ادلنا، واحلبس، إذ وجَّو ادلوىل عز وجل ىذا اخل اب عقوبة للمنااقُت ابحلبس، واألسر، والقتل؛ ما دامن 

الفعل يف صورة الفعل ادلاضي ادلبٍت للمجهول داللة علج إاباة أسر ادلنااقُت، ودد ورد  ،(ٔ)إدامتهم علج النفاق، واإلرجاف
 ودتلهم، وابسهم علج وجو النبوت؛ بسبد نفادهم، وعدم اتباعهم طريق احلق واذلداية والصلح.

 الداللة علج االختيار: (ح 
دولو  ل علج اختيار األاسن يف منلورد ىذا ادلعٌت للفعل )أخذ( يف رلموعة اآل ت الكردية الواردة يف اادول، اقد د

، أي: (ٕ)وديل: أخذ أكنرىا نفًعا  ،[٘ٗٔ :ألعراف]َّرئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱٱتعاىل:
اختيار األنفا، ودد ورد الفعل يف صيغة اسم الفاعل )متخذ(، كما ورد يف صورة الفعل ادلضارع، والفعل ادلاضي، واألمر، ودل 

 .معٌت االختيار يف السياق القرآينالفعل يف عيا الصيغ ادلذكورة إاادة 
  

                                                           

إمساعيل بن يونس ادلرادي، إعراب القرآن، تعليق : عبد ادلنعم خليل إبراىيم، منشورات دمحم علي بيضون، أبو جعفر النَّحَّاس أمحد بن دمحم بن (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٖدار الكتد العلمية، بَتوت، 

، دار األلوسي، شهاب الدين زلمود بن عبد هللا احلسيٍت، روح ادلعاين يف تفسَت القرآن العظيم والسبا ادلناين، حتقيق: علي عبد الباري ع ية(ٕ)
 .ٓٛ/٘بَتوت،  –الكتد العلمية 



ٖٔٚٛ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 (.اختار: ادلعٌت الفرعي للفعل )أخذ(: )ٗجدول 

 السورة ردم اآلية اآلية الكردية
معٌت الفعل 
)أخذ( يف 
 السياق النصي

 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جحُّٱ

 َّ خض حض جض مص

 [ٔ٘: الكهف]

االختيار، سلتار، 
خيتار، اختار، 

 اخًت.

 حم جم ملهل خل حل جل مك  لك  ٱُّٱ

 َّجه هن من خن حن جن مم  خم

 [ٖٓ: األعراف]

  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ
 خفمف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 َّمك لك خك جكحك َّٱمق حق

 [ٕٚ: آل عمران]

 َّزب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٱُّٱ
 [ٜٜٔ: األعراف]

 
 الداللة علج العقاب: (ط 

ورد ىذا ادلعٌت للفعل يف السياق القرآين للداللة علج استحقاق العقاب، وثبوتو يف صورة الفعل ادلاضي، اقد استحق 
دوم ارعون العقاب ابادب، والقحط، ونقص النمرات عاًما بعد عام، كما عادبهم ابلبأساء والضراء، والعقاب بسد الذنوب؛ 



  ٖٜٔٚ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

بحانو وتعاىل، ودد ورد الفعل يف صورة الفعل ادلاضي داللة علج النبوت، أي: ثبوت ، والعودة إىل عبادة هللا س(ٔ)ألخذ العربة
 العقاب علج مستحقيو؛ بسبد خروجهم عن أمر ادلوىل عز وجل.

 (.العقاب: ادلعٌت الفرعي للفعل )أخذ(: )٘جدول 

 السورة ردم اآلية اآلية الكردية
معٌت الفعل )أخذ( يف السياق 

 النصي

 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق ُّٱ

 َّمل

: األعراف]
ٖٔٓ] 

 العقاب، عادبنا

 َّٱمهىه جه ين ٱُّٱ
: العنكبوت]

ٗٓ] 

 [٘ٗ: احلادة] َّمث زث رث ٱُّٱ

 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ

 َّخض حض

 [ٕٗ: األنعام]

 [ٗٙ: ادلؤمنون] َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ

 
  

                                                           

الشليب، ابن منظور، أبو زكر  حيِت بن ز د بن عبد هللا ، معاين القرآن، حتقيق: أمحد يوسف النجايت، دمحم علي النجار / عبد الفتاح إمساعيل (ٔ)
 .ٕٜٖ/د.ت،  ٔمصر،  –دار ادلصرية للتأليف والًتعة 



ٖٔٛٓ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 الداللة علج احلي ة، واحلذر: (ي 
 ، من ذل  ما ورد يف السياق القرآين (ٔ)للستدالل علج طلد احلي ة واحلذرورد ىذا ادلعٌت للفعل )أخذ(؛ 

يف سياق احلديث عن [ ٓ٘التوبة / ]َّىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مبٱُّٱ:يف دولو تعاىل
 -ملسو هيلع هللا ىلص -أاعال ادلنااقُت يف االة اخلروج للجهاد، اهم اراون؛ لتخلفهم عن ااهاد، وعدم خروجهم ما الرسول الكرمي 

 ىلُّٱٱوادلؤمنُت، وىم اراون بقعودىم عن القتال اي ة واذرا من ادلوت، وورد ادلعٌت نفسو بقرينة صرحية يف دولو تعاىل: 

اقد أااد معٌت احلي ة واحلذر، ودد ورد الفعل يف صورة الفعل ادلاضي يف  [،ٔٚ:النساء ]َّرن مم ام يل
، وورد يف سياق احلديث عن ادلؤمنُت يف صورة اعل األمر سياق احلديث عن أاعال ادلنااقُت داللة علج تبوث اعلهم ىذا

 للداللة علج إاباة احلذر للمؤمنُت.

 الداللة علج اإللزام: (ك 

 ىل مل خلٱُّٱيف دولو تعاىل: خَتاورد ىذا ادلعٌت يف السياق القرآين اترًة للداللة علج اإللزام 
واالجتهاد يف افظ  ابلتوراة؛ للداللة علج اإللزاماقد ألزم ادلوىل عز وجل سيدان حيي عليو السلم [، ٕٔ: مرمي]َّيلجم
، ووجوب االلتزام بفعل ادلأمور بو، اقد ورد الفعل يف صورة اعل األمر، كما دل علج معٌت اإللزام سلبا يف دولو (ٕ)ألفاظو
يف سياق [ٜٙٔألعراف / ا ]َّجغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسُّ:تعاىل

 .ابلعهد وادليناق؛ إلاادة معٌت التجدد واحلدوثاحلديث عن بٍت إسرائيل يف إلزامهم 

 الداللة علج ااما بضم الشيء للشيء حتقَتًا: (ل 

يف سياق بيان [ٓٗ: لذار ت]اَّيلام ىل مل يك ىك مك لكٱُّٱورد ىذا ادلعٌت يف دولو تعاىل:
وأشياعو، وأتباعو، وكربائو العقاب الذي أنزلو ادلوىل عز وجل بفرعون وجنوده، والن العادبة الوخيمة بو وّتنوده، وملئو، 

                                                           

مؤسسة  ،حتقيق: عبد الرمحن بن معل اللوحيق ،تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كلم ادلنان ،السعديعبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا   (ٔ)
 .ٛ٘/ٔ، مٕٓٓٓ، الرسالة: بَتوت

 .ٜٓٗ/ٔادلرجا نفسو،   (ٕ)



  ٖٔٛٔ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

، ويف السياق القرآين ما يدل علج التحقَت، اقد اجتما األخذ والنبذ يف مقام وااد، وىو مقام حتقَت لقوم ارعون (ٔ)عيعا
وملئو، ودد ورد الفعل يف صورة الفعل ادلاضي للداللة علج صفة ثبوت حتقَت ارعون وملئو الذين استكربوا، وأنكروا وادانية هللا 

 سبحانو وتعاىل.
 الداللة علج اإلنذار:  (م 

  خم حم جم يل ىل خلملٱُّٱ:تعاىل ورد ىذا ادلعٌت يف السياق القرآين للفعل )أخذ( يف دولو

، إذ دل الفعل علج إنذار ادلوىل عز وجل دوم موسج [ٛٗ :الزخرف  ]َّمنىن خن حن يمجن ىم مم
، ودد ورد الفعل يف ٕ))متكرر متدرج مسبوق بعلمات دالة عليو ، وىو ىذابإبرسال الضفادع، والدم، والقّمل، وال واان

 صورة الفعل ادلاضي للداللة علج ثبوت العذاب ذلم، واستحقادهم لو.
 الداللة علج التعّبد اختيارا: (ن 

ورد ىذا ادلعٌت للفعل يف السياق القرآين يف بعض آ ت القرآن الكرمي، إذ دلن علج التعبد، ومن ذل  ما جاء يف دولو 

[، أي عبادة العجل بعد ٔ٘ :البقرة]ََُِّّّّّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبُّٱٱتعاىل
ودد اتصل معٌت الفعل )اختذ( يف السياق القرآين ابختاذ  دليقات ادلوىل عز وجل،( ٖ)ان لق موسج عليو السلم إىل اابل

معبود دون هللا؛ امنهم من عبد األواثن، ومنهم من عبد العجل، ومنهم من عبد آذلة غَت هللا سبحانو وتعاىل، ودد ورد الفعل 
اللة علج معٌت )تعبد( يف مزيدا بتاء االاتعال )اختذ( وأصل الفعل )أخذ(، ودد ورد يف صورة الفعلُت ادلاضي وادلضارع؛ للد

 السياق القرآين.
 

 

 

                                                           

 .٘ٔٔص. م، ٕٓٔٓرسالة ماجستَت. جامعة األنبار، دراسة حتليلية، :سورة القصص د.دمحم م ٍت، بتصرف :(ٔ)
رلموعة من العلماء إبشراف رلما البحوث اإلسلمية ، وانظر: ٚٙٚ/ٔمرجا سابق،  تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كلم ادلنان، السعدي (ٕ)

 .ٙٔٛ/ٜ، مٖٜٜٔ ،ال بعة األوىل ،اذليئة العامة لشئون ادل ابا األمَتية ،ابألزىر، التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي
 .ٗٓٔ/ٔ، مرجا سابق، تفسَت مقاتل بن سليمان، أبو احلسن مقاتل بن سليمان   (ٖ)



ٖٕٔٛ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 (.التعبد: ادلعٌت الفرعي للفعل )أخذ(: )ٙجدول 

معٌت الفعل )أخذ( يف  السورة ردم اآلية اآلية الكردية
 السياق النصي

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱ
 َّ زب

 [ٔ٘: البقرة]

 االختاد للتعبد

 [ٕ٘: العنكبوت] َُّّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيٱُّٱ

 [ٜٕ: الشعراء] َّني مي زي ري ٰى ين ىن  نن ٱُّ

 

  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خبٱُّ
 َّجخمخ مح

 [ٖ٘ٔ: النساء]

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نثُّ

 َّيكمل

 [ٕ٘ٔ: األعراف]

 [٘ٔ: الكهف] َّ لك خك حك جك  مقٱُّٱ

 [ٕٔ: األنبياء] َّ مخ جخ مح جح مج حج مث ُّ

 [ٕٛ: األاقاف] َّخممم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ

 [٘ٙٔ: البقرة] َّزثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّ

 



  ٖٖٔٛ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

 :، والسببيةالداللة علج التحدي (س 
التحدي ابلصَتورة،  لقد وردت صيغة الفعل )اختذ( يف صورة الفعلُت: ادلاضي، وادلضارع يف القرآن الكرمي داللة علج

إلاادة التجدد واالستمرار يف رد الفعل يف صيغة الفعل ادلضارع وداللة الفعل ادلاضي )اختذ( تفيد النبوت والتحدي، كما و 
 .( ٔ)، ودل أيضا ىل سبد ىلك دوم من األدوام بسبد االستهزاء آب ت هللا تعاىلحتدي الباطل

 (.التحدي ابلصَتورة: ادلعٌت الفرعي للفعل )أخذ(: )ٚجدول 

 السورة ردم اآلية اآلية الكردية
معٌت الفعل 
)أخذ( يف 
 السياق النصي

 رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ
 َّمب زب

 [ٖ٘: اااثية]

 التحدي 
 ابلصَتورة

 [ٖٓ: الفردان] َّخس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ

 [ٓٚ: األنعام] َّحيخي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱُّٱ

 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ

 َّخضمض حض جض مص خص حص

 [ٖٔ: التوبة]

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ
 َّنثىث

 [ٔٗ: العنكبوت]

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث  ٱُّٱ
 َّمل يك ىك

 [ٖ: الزمر]

 [ٖٗ: الزمر] َّنثىث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ

                                                           

 .ٛٛ/ٕٕ ، مرجا سابق،أبو جعفر ال ربي، جاما البيان يف أتويل القرآن  (ٔ)



ٖٔٛٗ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 [ٙٔ: اجملادلة] َّمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ

 مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت ٱُّٱ
 َّ جض

 [ٓٔ: اااثية]

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
 َّمتنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ

: عمرانآل ]
ٙٗ] 

 [ٜٔٔ: النساء] َّ  حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخٱُّٱ

 [ٜٛالتوبة: ] َّمب خب حب جب هئ  مئ  ُّٱ

 
 الداللة علج ادلل  والقدرة وبسط السي رة: (ع 

 :ىود]َّيبرت ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱُّٱ: يظهر ىذا ادلعٌت للفعل )أخذ( يف دولو تعاىل
، وورد يف صورة اسم الفاعل للداللة علج (ٔ)اادلوىل عز وجل ابسط سي رتو علج خلقو،  وىو مالكو ودادر عليو [،ٙ٘

 ادلل ، والقدرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ارة رلَت الدين بن دمحم العليمي ادلقدسي، اتح الرمحن يف تفسَت القرآن، حتقيق، وضبط، وختري : نور الدين طالد، دار النوادر )إصَدارات وزَ (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٖم،  ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔإَدارَُة الُشُؤوِن اإِلسَلِمّيِة(،  -والُشُؤون اإِلسلِمّية األوداف 



  ٖٔٛ٘ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

 س( الداللة علج االستحلل واإلاباة:

اقد استحلوا الراب الذي هنج ادلوىل  [،ٔٙٔ :النساء ]َّخسمسحصخصمصٱُّٱ:ورد ىذا ادلعٌت يف دولو تعاىل
، وأاباوه، وايو ما يتضمن حتديهم ادلوىل عز وجل هبذا الفعل ادلقين، ودد ورد الفعل يف صورة ادلصدر داللة (ٔ)عز وجل عنو

 علج استحلذلم الراب يف كل األودات.

 الداللة علج القهر:  (ف 

ويف دولو [، ٜٚ]الكهف:ٱَّميني زي ري ٰىٱُّٱعاىلبرز ىذا ادلعٌت للفعل )أخذ( يف القرآن الكرمي يف دولو ت

اقد دل الفعل  [،ٜٚ]يوسف:َّخنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ:تعاىل
علج القهر؛ اادلل  يف دصة السفينة كان يقهر أصحاب السفن غصًبا، وكذل  يف دصة سيدان يوسف وإخوتو، وإن األخذ يف 

، غَت أن ىذا القهر اقق اخلَت للمقهورين يف السياق القرآين الكرمي.  اآليتُت الكرديتُت دل علج القهر والسلد ظاىر َّ
 ر:االختيام لق  الداللة علج  (ص 

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئٱُّٱورد ىذا ادلعٌت للفعل )أخذ( يف دولو تعاىل:
 ين ىن ننٱُّٱدولو تعاىل:  ، ومنو أيضا ما جاء يف(ٕ)[، اهم أيخذونو ااال كان أم اراماٜٙٔ]األعراف:َّمت
ااألخذ يف  [،ٜٙٔ ]األعراف:َّمخجس جخ مح جح مجٱُّٱويف دولو تعاىل:  [ٕٚ]الفردان: َّريزي ٰى

اآل ت النلث الكردية دل علج اختيار اآلخذ للمأخوذ دومنا إكراه، ودد ورد يف صورة الفعلُت ادلاضي وادلضارع ز دة يف إثبات 
 معٌت االختيار إبرادة ادلختار.

 الداللة علج احلساب: (ق 

                                                           

( رسالة دكتوراه ّتامعة ٘ٔالنيسابوري، أبو احلسن علي بن أمحد بن دمحم بن علي الواادي، التـَّْفِسَُت الَبِسْيط، حتقيق: أصل حتقيقو يف )(ٔ)
جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسلمية،  -ة من ااامعة بسبكو وتنسيقو، عمادة البحث العلمي اإلمام دمحم بن سعود،   دامن انة علمي

 ـٓٔ٘/ٛه،  ٖٓٗٔ
 –دار الكتد العلمية  ،ال بعة األوىل ،حتقيق: د. زلمود دمحم عبده ،تفسَت عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن اناا احلمَتي  (ٕ)

 .ٜ٘/ٕ، ىـٜٔٗٔ ،بَتوت



ٖٔٛٙ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 ويف دولو تعاىل:  [،ٜٛ]ادلائدة:َّٰى ين ىن نن من زنُّٱورد ىذا ادلعٌت يف دولو تعاىل

للداللة علج معٌت احلساب؛ أي أن ادلوىل العز وجل يبُت لنا  [؛ٜٛ]ادلائدة: َّىييي ني مي زي ريُّٱ
؛ وأما اليمُت احملقق ال رمحة منو (ٔ)ال اساب عليو العجلة والسرعةمواطن احلساب يف اليمُت، ويبُت أن اليمُت النات  عن 

 االستمرار والتجدد واحلدوث.يف احلنث ايو، ودد ورد الفعل يف صورة الفعل ادلضارع للداللة علج 
 الداللة علج عدم القبول: (ر 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حفٱُّٱتعاىل: وورد ىذا ادلعٌت يف دول

ويف دولو [ ٓٚ]األنعام:َّنبىب مب زب رب يئ ىئ نئٱُّٱويف دولو تعاىل: ،َّممجن خم حم جم

سياق بيان أسباب عدم ال يقبل، وإن الفعل دد ورد يف و ( ٕ)ال جيزيأي  [٘ٔ]احلديد:َّري ٰى ين ىن ننٱُّٱتعاىل:
 دبول العدل والفدية، ودد ورد الفعل يف صورة الفعل ادلضارع ادلبٍت للمجهول.

 ط( الداللة علج الصناعة حتقَتًا: (ش 

 زث رث يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يبُّٱورد ىذا ادلعٌت يف دولو تعاىل:
وىو يف غاية الضعف، واالو داللة علج التحقَت؛ ابين العنكبوت ال يداا ارا وال بردا، [، ٔٗالعنكبوت:]ٱَّنثىث مث

، وداللة الفعل ادلاضي يف السياق القرآين يدل علج النبات ٖ))يف ذل  كحال األصنام واألواثن اليت ال تنفا وال تضر عابدىا
 والدديومة؛ أي دديومة اال الضعف وعدم نفا ادلأخوذ.

  

                                                           

 .ٕٚٗ/ٗ،  ، مرجا سابقجاما البيان يف أتويل القرآن ،أبو جعفر ال ربي  (ٔ)

، مٜٛٛٔ ،بَتوت –عامل الكتد  ،حتقيق: عبد االيل عبده شليب ،معاين القرآن وإعرابو ،أبو إسحاق الزجاج، إبراىيم بن السري بن سهل  (ٕ)
ٔ/ٕٔٛ.  

تفسَت القرآن، حتقيق، وضبط، وختري : نور الدين طالد، دار النوادر )إصَدارات وزَارة رلَت الدين بن دمحم العليمي ادلقدسي، اتح الرمحن يف (ٖ)
 .ٕٓ٘/٘م،  ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔإَدارَُة الُشُؤوِن اإِلسَلِمّيِة(،  -األوداف والُشُؤون اإِلسلِمّية 



  ٖٔٛٚ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

 الداللة علج التأسيس والبناء:  (ت 

  خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱورد ىذا ادلعٌت يف دولو تعاىل:

واخل اب موجو للمنااقُت الذين أسسوا وبنو مسجدا إلحلاق األذى والضرر ابلرسول [، ٚٓٔ]التوبة:ٱَّمم
، ودد ورد الفعل يف صورة الفعل ادلاضي إلاادة معٌت النبوت؛ أي ثبوت إحلاق الضرر ابلرسول الكرمي ٔ)) - ملسو هيلع هللا ىلص-الكرمي 

 وأصحابو.

 :وال اعة الداللة علج ادلسل   (ث 

ٱَّيهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خمٱُّٱ ورد ىذا ادلعٌت يف دولو تعاىل:

، ودد ورد الفعل يف صورة الفعل ادلضارع  (ٕ)، ي يا ايو خالقوأي من يسل  إىل ادلوىل عز وجل مسلكا يرضاه [ٚ٘]الفردان:
 إلاادة التجدد واحلدوث.

 الداللة علج التحدي بعدم الكينونة: (خ 
يف سياق نفي أن يكون للموىل عز وجل ولد، أو شري  يف اخللق، وايو حتد للمشركُت الذين جعلوا ورد ىذا ادلعٌت 

 .ألنفسهم آذلة ال تنفا وال تضر، وورد الفعل يف صورة الفصل ادلضارع للداللة علج التجدد واالستمرار واحلدوث
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٖٚٗ/ٗٔ،  ، مرجا سابقجاما البيان يف أتويل القرآن ،أبو جعفر ال ربي (ٔ)
مكتبة نزار  ،حتقيق: أسعد دمحم ال يد ،تفسَت القرآن العظيم البن أيب اامت ،دمحم عبد الرمحن بن دمحم بن إدريس بن ادلنذر التميميأبو   (ٕ)

 .ٖٕٔٚ/ٛ،  هٜٔٗٔ ،ال بعة النالنة ،ادلملكة العربية السعودية -مص فج الباز 



ٖٔٛٛ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

 (.الكينونة: ادلعٌت الفرعي للفعل )أخذ(: )ٛجدول 

 السورة ردم اآلية اآلية الكردية
معٌت الفعل )أخذ( يف 

 السياق النصي

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييٱُّٱ
 َّجخ مح مججح

 [ٔٔٔ: اإلسراء]

 الكينونة

 [ٖ٘: مرمي] َّمع جع مظ حط مض خض حض جض  خصمص مسحص خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ

 [ٕٜ: مرمي] َّجغ مع جع مظ حط مض ُّٱ

 جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ
 َّحف جف مغ جغ مع

 [ٕ: الفردان]

 جح مج مثحج متهت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ
 َّجخ مح

 [ٗ: الزمر]

 الداللة علج إمساك الشي: (ذ 

،  (ٔ)[، إذ أخ برأسو وشعره جيره إليوٜٗ طو:]َّزنمن رن مم ام يل ىل ملُّٱٱورد ىذا ادلعٌت يف دولو تعاىل:

 هئ مئ خئُّٱٱ دولو تعاىل:يفو [، ٓٗالذار ت: ]َّيلام ىل مل يك ىك مك  لكُّٱٱويف دولو تعاىل: 

 خي حي جي يه ىه مه جه ينُّٱ[، ويف دولو تعاىل: ٗ٘ٔاألعراف: ]َّمبهب خب حب جب

ودد ورد الفعل يف صورة الفعلُت ادلضارع إلاادة معٌت التجدد واحلدوث،  ،[٘ٗٔاألعراف: ]َّٰذ يي ىي مي
 كما ورد يف صورة اعل األمر ل لد إمساك ادلأمور بو يف القرآن الكرمي.

                                                           

 .ٗٔٗ/ٔ، د.ت، القاىرة. ال بعة األوىل –ث دار احلدي ،تفسَت االلُت ،جلل الدين دمحم بن أمحد احمللي  (ٔ)



  ٖٜٔٛ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

 العالقة الداللية بني أنواع األخذ يف القرآن الكرمي: : رابعاملبحث ال
هتدف العلدات الداللية ادلفرداتية إىل الكشف عن علدة ادلفردة السابقة ابللاقة واق السياق النصي الواردة ايو، وذلا 

جوانبها الداللية، وينت  عن أنواع متعددة؛ إذ يلعد السياق دورا ىاما يف حتديد ادلعٌت الداليل للمفردة، وىذا يؤدي إىل تعدد 
ذل  الداللة األصلية، والدالالت الفرعية ادلصاابة ذلا. ويف بداية البحث ؛ مت بيان أن ادلعٌت األصلي للفعل )أخذ( يدل علج 

ادلصااد، ودد ورد يف سياق البحث رلموعة من  التناول، واألخذ ابلتناول؛ أي أنو يدل علج األخذ ادلباشر، واألخذ
 الفرعية اليت البد أن تعود برابط علئق ما ادلعٌت األصلي للفظ )أخذ( ومشتقاتو.الدالالت 

من الدالالت الفرعية ادلصاابة دلعٌت )أخذ( يف القرآن الكرمي الداليل علج د ا العهد إلزاما والتزاما؛ ويتضح ىذا يف 
ع اء لل رف األول وأخذ لو، كما أن اذللك د ا العهد، وأخذ ادلواثيق اليت تعود إىل التناول واألخذ؛ ألن د ا العهد إ

والعقاب سواء كان إابدة كاملة أو جزئية يعدان أخذ وتناول من هللا ألولئ  الناس الذين أذنبوا ااستحقوا العقوبة من هللا 
 سبحانو وتعاىل.

ألخذ مبعٌت السلد ومن الدالالت الفرعية كذل ، داللة سلد احلرمان؛ إذ لواظ أن اآل ت الكردية اليت ورد ايها ا
ابلقوة ترىيبا دد جاءت يف سياق إثبات ددرة ادلوىل عز وجل ونعمو علج عبده؛ اسلد البصر والسما يكون أخذ ابلقوة من 

 الواىد ذلما، ويقف اإلنسان عاجزا أمام ذل .
ىل ىو الذي استودع واُت صلد أن معٌت األخذ يف آية إخراج ذرية آدم يدل علج اإلخراج، نستشعر أن ادلوىل تبارك وتعا

 ما يف صلد اإلنسان ليكون سببا يف إخراج ذرية آدم من بعضها البعض، ويكون ذل  بقدرة من ادلوىل عز وجل.
ويف سياق الدالالت الفرعية دلعٌت الفعل )أخذ( الداللة علج الًتك؛ اقد ورد الفعل أخذ مبعن ترك وأعرض، وىنا صلد أن 

 لة الضدية، ادل علج الًتك السليب ال اإلجيايب.األخذ والتناول ورد يف صورة الدال
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وكذل  ارتب ن الداللة الفرعية للفعل )أخذ( ابلصورة اجملازية؛ إذ ظهر توظيف ىذه الداللة يف لفظ األخذ بصورة 
ابلعشد  اكتسائها رلازية، وتل  الداللة أخرجن الفعل من دائرة احلقيقة إىل االستعمال اجملازي ؛ اتأخذ األرض زينتها، مبعٌت

 والربيا، ويف ىذا ما ىذا يقود إىل القول أبن األرض تتناول وأتخذ الزينة اىت تبدو عيلة أنيقة.
ويف اإلطار نفسو، ارتبط التناول ابالختيار؛ إذ داللة الفعل علج االختيار حتمل معٌت التناول ضمنا، إال أن يف داللة  

بُت امتلك ادلأخوذ من عدم امتلكو، ودد دد يكون يف االختيار دبوال، ودد  الفعل علج االختيار ما دد يشَت إىل سعة االختيار
يًتتد عليو اسااب، ويف ىذا ما دد حيمل  داللة  احلبس، وادلنا ، وإجبار علج ما تكره النفس؛ ذل  أبن اإلنسان اُت خيتار 

 شيئا اسنا أو سيئا اإن ذل  يعٌت أنو أخذه وتناولو؛ ايكون مبحض اختياره.
ارتبط التناول ابحلي ة واحلذر؛ إذ إن  ديام اإلنسان وأخذه للحذر واحلي ة تنبو منو اىت ال يقا ايما ال يريد، وىذا  ودد

 ْتد ذاتو تناول وااتساب لألمور.
ويف سياق دراسة ادلعاين الفرعية، يلاظ ارتباطا آخر بُت التناول والتحدي؛ إذ دل الفعل علج التحدي، ويف  

أديم عليو التحدي يف السياق القرآين، ال يكون أمر يقا ايو حتد مامل يتم تناولو واألخذ ايو، وىذه الداللة  التحدي تناول مل
 تكشفن من خلل تتبا السيادات القرآنية للفعل )أخذ( مبعٌت )التحدي(.

ية )أخذ، أيخذ، ومن خلل استقراء النص القرآين الكرمي، وجدان أن الفعل)أخد( ورد يف السيادات اإلمسية والفعل
أخذمت، أخذن، أخذان، اختذمت، أخذت، أخذىم، أخذهتم، أخذانىم، ُأخذوا، اختذت، اختذوا، خد، خذوا، أيخذون، 
أتخذون، يؤخذ، يتخذ، أيخذ، يؤاخذكم، متخذ، متخذات، أخذان، َأخٌذ( وكل ز دة يف ادلبٌت تؤدي إىل ز دة يف ادلعٌت، إذ 

اء، وأما ادلضارع اهو داللة علج االستمرار واحلدوث، وأما األمر اداللتو علج ال لد، كما إن الفعل ادلاضي يدل علج االنته
أن داللة األخذ تنوعن ما تنوع ادلأخوذ واآلخذ يف السياق القرآين؛ اتارة يكون اآلخذ اقيقي، واترة أخرى يكون رلاز ، 

ون ادلأخوذ اسيا، واترة يكون ادلأخوذ شيئا معنو  ليؤدي معٌت وادلأخوذ يف السياق القرآين ورد بُت احلسية وادلعنوية؛ اتارة يك
 بلغيا كاإللزام، أو التحقَت، التصيَت، وغَتىا من ادلعاين السيادية.
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 :لداللة األخذ بني معاجم اللغة وبني القرآن الكرمي: العالقة الداللية اخلامساملبحث 
بتتبا ادلعٌت الداليل للفظ )أخذ( يف القرآن الكرمي، ويف معاجم الًتاث اللغوي، ُوِجد أنو يدل علج معنيُت، مها: معٌت 
أصلي، وآخر الفرعي. اأما داللة ادلعٌت األصلي للفظ )أخذ( يف القرآن الكرمي اقد دلَّن علج اوز الشي اترة ابلتناول، 

 كتد الًتاث اللغوي يف معناه األصلي علج ادلنا ادلخالف للع اء، يف ىذا يلاظ وأخرى ابلقهر، بينما دل اللفظ نفسو يف
 توسا القرآن الكرمي يف الداللة علج ادلعٌت الداليل للفظ )أخذ(.

وأما داللة ادلعٌت الفرعي للفظ )أخذ( يف القرآن الكرمي اقد دلن علج ددرة ادلوىل يف خلقو خَتا وضرا؛ اهو النااا 
و ادلع ي، وىو ادلانا، ويتضح ذل  من خلل الداللة علج ادلنا، والنزع، وااما، والق ا، والتحقَت، وبيان وىو الضار، وى

ادلنه  وادلسل ، وداللة النشأة، وطلد احلي ة، والع اء، وأما داللة ادلعٌت الفرعي للفظ )أخذ( يف معاجم الًتاث اللغوي  اقد 
 والقتل، واألسر، وسوء ادلآل.دلن علج ادلنه ، واحلل والًتاال، والقهر، 

وابلعودة إىل اآل ت القرآنية الكردية، يتضح جليا التوسا القرآين يف الدالالت ادلستقاة من اللفظ )أاذ( يف القرآن 
الكرمي، وإن ىذا التوسا للفظ )أخذ( يستفاد منو يف حتليل النصوص القرآنية ابعتبار الزمان وادلكان واألاداث، واستنباط 

 ومعان أخرى لأللفاظ القرآنية األخرى.دالالت 
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 نتائج البحث:

وخلصة ما سبق ديكن القول أبن الصيغ اليت ورد ايها الفعل )أخذ( يف القرآن الكرمي متنوعة، ومت الوصول إىل عدة 
 نتائ ، أبرزىا:

دلَّ علج معاٍن ارعية ارتب ن إن ادلعٌت احلقيقي للفعل )أخد( ورد يف السيادات القرآنية متجليًّا يف معناه األصلي، كما  (ٔ
 أبغراض بلغية.

 يف سياق ادلعاين الفرعية للفعل )أخذ( يف النصوص القرآنية آلن علدة السببية بُت األخذ وادلـأخوذ. (ٕ
 إن الفعل أخذ ورد يف صيغ ادلاضي وادلضارع واألمر، واسم ادلرة، وكل منها دل علج دالالت ارعية. (ٖ
 واألصلية ىو السياق الوارد ايو الفعل.إن احملدد للدالالت الفرعية  (ٗ
الدالالت الفرعية للفعل أخذ دلن علج أغراض بلغية تفهم من السيادات النصية، ومن تل  األغراض البلغية:  (٘

 التحقَت، واإللزام، والتصيَت، والتحذير، والتوكيد، والتهديد، والنفي، واإلخبار.
 غية وردت يف السور ادلكية وادلدنية علج اد سواء.ادلعاين الفرعية للفعل )أخذ(، وأغراضها البل (ٙ
ارتبط الفعل )أخذ( يف السياق القرآين بـ )ميناق األنبياء، وميناق أىل الكتاب، وميناق بٍت إسرائيل، وميناق النكاح(  (ٚ

 التزاًما.
لقو، ويتجلج ذل  يف دل الفعل أخذ يف السياق القرآين علج النبوت واالستمرار؛ للداللة علج ددرة ادلوىل عز وجل يف خ (ٛ

 آية خلق ذرية آدم عليو السلم.
دل الفعل )أخذ( علج معاٍن ارعية تنوعن بُت الضدية، والسببية، وادلسببية ، وكل ىذا الدالالت تفهم من السيادات  (ٜ

 القرآنية، والتمعن يف اآلخذ وادلأخوذ يف السياق النصي الكرمي.
 رة دد تنوع بُت احلقيقة واجملاز.إن اآلخذ وادلأخوذ يف اآل ت الكردية ادلذكو  (ٓٔ
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Abstract 

The important of reseaech lies in the fact that it is related to Qur'anic text ,specilalizes in semantic partial 
"Taking " And derivatives And the image that came from the context of Qur'an, that aim of research to 
Extract the stracter that the word of "taking" in Qur'an karem, And indicative semantic aspects to that the 
word in the context of Qur'anic And tighten the relationships between these connotations And signs of 
the foundations of the pronunciation Dndicatioi of semantic relationship between linguistic meanings 
contained in linguistic heritage dictionaries, and the mening toof semantic that include in a context of 
Qur'anic.. And mention the development of the word through Qur'an karem. The research depend to 
descriptive stability to stabilit the word of "taking" from the context of Qur'anic, and collect the ayat that 
mention from. Then devide ayat to lingustics between them. The research conclusion to many result :the 
verb "take" the mention in Qur'anic that the original meaning, and in the present, past, and imperative 
word. The results also showed that the word was taken in a broader semantic meaning than the meaning 
of language dictionaries ،but the semantic mening wide little to the meaning in Qur'anic, in addition to 
semantic meaning context aim clear to place,time and happine 
Key words: Qura'n Karim, take, taking, Significance 
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 املصادر واملراجع
ابن األثَت، رلد الدين أبو السعادات ادلبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرمي الشيباين اازري ابن األثَت، النهاية يف  -

 -ىـ ٜٜٖٔبَتوت،  -زلمود دمحم ال نااي، ادلكتبة العلمية  - غريد احلديث واألثر،  حتقيق: طاىر أمحد الزاوى
 .مٜٜٚٔ

بن منظور، أبو زكر  حيِت بن ز د بن عبد هللا ، معاين القرآن، حتقيق: أمحد يوسف النجايت، دمحم علي النجار / عبد ا -
 .ٕٜٖ/ٔمصر،  –الفتاح إمساعيل الشليب، دار ادلصرية للتأليف والًتعة 

بَتوت، ال بعة: النالنة،  –بن مكرم بن علج، أبو الفضل، عال الدين،  لسان العرب، دار صادر ابن منظور، دمحم  -
 .ٕٚٗ/ٖىـ،  ٗٔٗٔ

 –عامل الكتد  ،حتقيق: عبد االيل عبده شليب ،معاين القرآن وإعرابو ،أبو إسحاق الزجاج، إبراىيم بن السري بن سهل -
 .مٜٛٛٔ ،بَتوت

دار  ،حتقيق: عبد هللا زلمود شحاتو ،تفسَت مقاتل بن سليمان ، األزدي البلخجأبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشَت -
 .د.ت ،بَتوت –إاياء الًتاث 

 .بَتوت –أبو العباس، أمحد بن دمحم بن علي، ادلصباح ادلنَت يف غريد الشرح الكبَت، ادلكتبة العلمية  -
دار الكتد  ،ال بعة األوىل ،حتقيق: د. زلمود دمحم عبده ،تفسَت عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن اناا احلمَتي -

 .ىـٜٔٗٔ ،بَتوت –العلمية 
أبو جعفر ال ربي دمحم بن جرير بن يزيد بن كنَت بن غالد اآلملي، جاما البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد دمحم شاكر،  -

 .م ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔمؤسسة الرسالة، 
أبو جعفر النَّحَّاس أمحد بن دمحم بن إمساعيل بن يونس ادلرادي، إعراب القرآن، تعليق : عبد ادلنعم خليل إبراىيم، منشورات  -

 .دمحم علي بيضون، دار الكتد العلمية، بَتوت
دلوجود حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد ا ،اللباب يف علوم الكتاب ،أبو افص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي -

 .مٜٜٛٔ ،بَتوت / لبنان -دار الكتد العلمية  ،ال بعة األوىل ،والشيخ علي دمحم معوض
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دار  ،حتقيق: صددي دمحم عيل ،احمليط يف التفسَت ،أبو ايان، دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن ايان أثَت الدين -
 ه.ٕٓٗٔ، الفكر: بَتوت

الفراىيدي، كتاب العُت، حتقيق: د مهدي ادلخزومي، د إبراىيم  أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن دتيم -
 .السامرائي، دار ومكتبة اذللل

أبو عبيد أمحد بن دمحم اذلروي، الغريبُت يف القرآن واحلديث، حتقيق ودراسة: أمحد اريد ادلزيدي ، تقدمي ومراجعة: أ. د.  -
 .م ٜٜٜٔ -ىـ  ٜٔٗٔسعودية، ادلملكة العربية ال -اتحي اجازي، مكتبة نزار مص فج الباز 

 ،حتقيق: أسعد دمحم ال يد ،تفسَت القرآن العظيم البن أيب اامت ،أبو دمحم عبد الرمحن بن دمحم بن إدريس بن ادلنذر التميمي -
 .هٜٔٗٔ ،ال بعة النالنة ،ادلملكة العربية السعودية -مكتبة نزار مص فج الباز 

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد الغفور ع ار، دار  أبو نصر إمساعيل بن محاد ااوىري الفارايب، -
 .م ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔبَتوت، ال بعة: الرابعة  –العلم للمليُت 

أبو نصر إمساعيل بن محاد ااوىري الفارايب، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد الغفور ع ار، دار  -
 .م ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔال بعة: الرابعة بَتوت،  –العلم للمليُت 

أبو ىلل العسكري، احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيِت بن مهران، الفروق اللغوية، حتقيق وتعليق: محد  -
 .د.تٔمصر،  –إبراىيم سليم، دار العلم والنقااة للنشر والتوزيا، القاىرة 

احلسُت، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السلم دمحم ىارون، دار الفكر، أمحد بن اارس بن زكر  القزويٍت الرازي، أبو  -
 .مٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔ

  .مٜٛ٘ٔ -ىـ  ٖٚٚٔ/  ٔبَتوت، ـ  –أمحد رضا، معجم منت اللغة )موسوعة لغوية ادينة(، دار مكتبة احلياة  -
حتقيق: علي عبد  العظيم والسبا ادلنايناأللوسي، شهاب الدين زلمود بن عبد هللا احلسيٍت، روح ادلعاين يف تفسَت القرآن  -

 .بَتوت –الباري ع ية، دار الكتد العلمية 
 ، د.ت.القاىرة. ال بعة األوىل –دار احلديث  ،تفسَت االلُت ،جلل الدين دمحم بن أمحد احمللي -
 م(. سورة القصص: دراسة حتليلية، رسالة ماجستَت. جامعة األنبار.ٕٓٔٓد. دمحم م ٍت، ) -
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 داللة لفظ " األخذ"  واشتقاقاته يف القرآن الكرمي

 

ين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي، سلتار الصحاح، حتقيق: يوسف الشيخ دمحم، ادلكتبة رازي، ز ال -
 م، ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔصيدا، ال بعة: اخلامسة،  –الدار النموذجية، بَتوت  -العصرية 

حتقيق:  ،الدين احلسُت بن عبدهللا، اتوح الغيد يف الكشف عن دناع الريد )ااشية ال ييب علج الكشاف( ل ييب ،شرفا -
 . ٜ٘٘. ص. ٖج.م، ٖٕٔٓ، إ د دمحم الغوج. الناشر: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي

حتقيق: عبد الرمحن بن معل  ،تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كلم ادلنان ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي -
 م. ٕٓٓٓ، مؤسسة الرسالة: بَتوت ،اللوحيق

 ٕٖٛٔدمشق، ال بعة: األوىل،  –عبد القادر بن مّل اويش السيد زلمود آل غازي العاين، بيان ادلعاين، م بعة الًتدي  -
 .م ٜ٘ٙٔ -ىـ 

دار إاياء  ،مفاتيح الغيد ،تيمي الرازيأبو عبد هللا دمحم بن عمر بن احلسن بن احلسُت ال اخر الدين الرازي خ يد، -
 .هٕٓٗٔ ،ال بعة النانية ،بَتوت -الًتاث العريب

حتقيق: أمحد الربدوين وإبراىيم  ،اااما ألاكام القرآن، القرطيب، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن ارح األنصاري -
 .مٜٗٙٔ ،ال بعة النانية ،القاىرة –دار الكتد ادلصرية  ،أطفيش

 .ٕٛٓٓكاملة بنن دمحم بن جاسم بن علي آل جهام الكواري، تفسَت غريد القرآن ، دار بن ازم،  -
كراع النمل، علي بن احلسن اذلُنائي األزدي، أبو احلسن، ادلنتخد من غريد كلم العرب، حتقيق: د دمحم بن أمحد  -

 .مٜٜٛٔ -ىـ ٜٓٗٔ العمري، جامعة أم القرى )معهد البحوث العلمية وإاياء الًتاث اإلسلمي(،
دار  ،حتقيق: د. رلدي ابسلوم ،تفسَت ادلاتريدي )أتويلت أىل السنة(، ود، أبو منصورادلاتريدي، دمحم بن دمحم بن زلم -

 م. ٕ٘ٓٓ، بَتوت، لبنان -الكتد العلمية 
اذليئة العامة لشئون ادل ابا  ،رلموعة من العلماء إبشراف رلما البحوث اإلسلمية ابألزىر، التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي -

 م.ٖٜٜٔ ،ال بعة األوىل ،األمَتية
رلَت الدين بن دمحم العليمي ادلقدسي، اتح الرمحن يف تفسَت القرآن، حتقيق، وضبط، وختري : نور الدين طالد، دار النوادر  -

 .م ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔ(، إَدارَُة الُشُؤوِن اإِلسَلِمّيةِ  -)إصَدارات وزَارة األوداف والُشُؤون اإِلسلِمّية 



  ٖٜٔٚ 
   رللة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓ  مايوىـ / ٔٗٗٔ  رمضان)    ٜٖٚٔ - ٖٚ٘ٔ(، ص ص ٘(، العدد )ٖٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ابتسام علي سامل حاليلأ.      د. رائد سعيد بين عبد الرمحن  د. ابسل فيصل سعد الزعيب

مرتضج الزَّبيدي، زلّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاق احلسيٍت، أبو الفيض، اتج العروس من جواىر القاموس، حتقيق: رلموعة  -
 .من احملققُت

لة ( رسا٘ٔالنيسابوري، أبو احلسن علي بن أمحد بن دمحم بن علي الواادي، التـَّْفِسَُت الَبِسْيط، حتقيق: أصل حتقيقو يف ) -
جامعة  -دكتوراه ّتامعة اإلمام دمحم بن سعود،   دامن انة علمية من ااامعة بسبكو وتنسيقو، عمادة البحث العلمي 

 .ه ٖٓٗٔاإلمام دمحم بن سعود اإلسلمية، 
 ،حتقيق: الشيخ زكر  عمَتات، غرائد القرآن ورغائد الفردان، النيسابوري، نظام الدين احلسن بن دمحم بن اسُت القمي -

 .ه ٙٔٗٔ ،ال بعة األوىل، بَتوت –دار الكتد العلميو 


