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يهوووزذ  وووحث الىحوووا ةلوووه: دراسوووة  هوووا رةغ مووو  ال ووووا ِر الم غويَّوووِة الزِّ ليَّوووِة  وووي 
كمساِت العربيَِّة: و ي ها رُة التزر ِج الزِّ ليِّ لمسذوترِِ المَّظ ويِّ مشهوا، اموه سحوو  

تشاولْتهووا كتووُ   -اوو َّ وموو َّ -تطبيقوويّ  امووه مووواد لغويَّووة  مختووارة  موو  كتوواِب   
ووورِح والتظروووضِ ذ  وصوووِر  وووحث ال وووا رِة اوووام غ مووو  غريوووِ  القووور ِ   ا وووةغ شالذَّ صَّ

قَّووِة  ضهووا كووحلدذ اضووا ُيدووتعَسُ  الوااووُز مشهووا  ووي  ووعِة  ووي العربيَّووِة والزِّ اوامووِ  الدَّ
ِِ الووارِد هيوأ،  و  ويا ة ، يؤدَّى ك ٌّ مشها امه سحو  يختمُر شا ت ِذ الدِّ معا   ازَّ

 اسة ةله: السقاِ  الحاص  هيأ. وقز  توصمت الزر 

.   لسوضوع التزر ج الز ليِّ لمسذوترِِ المَّظ ويِّ  وي كتوِ  غريوِ  القور ِ  تشواو غ ٔ
: مجووووات التووووزر ج الووووز لي السجوووواز ِّ  اووووز سالغويًّووووا د ليًّووووا  ووووي مجووووالض  ا شووووض : 

:  اسضهسووواالسدوووبَّبي. و وووحا  وووي كووو ّ  مووو  لظوووع )اووورج(، و)الدوووس (، و)مووورض(. و 
،  وووي كووو ّ  مووو  لظوووع )ضووورب(، مجوووات التوووزر ج الوووز لي الس جووواز ِّ التخريرووويِّ

 و)ضغا(، و)قاراة(، و)يسض (.

موا  شاءغ امضها ٕ ، وقزَّ .    العمساء ا تمظوا  ي مظهوماتهم ا  السذتِر المظ يِّ
  سىاَب ومودث  ي الم غة، 
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ِِ المظ يِّ و   َّ التوزر ج الوز لي السجواز ِّ لمسذوترِِ المظ ويِّ يتشووَُّع موا  وض  ا شترا
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Abstract: 

This study aims at studying  one of the semantic linguistic 

phenomena in the Arabic words: the phenomenon of the 

semantic gradation of the common verbal of them, in an 

applied way on the linguistic materials selected from the 

book of Allah in the Arabic language, especially in the 

Arabic language. Accuracy is also used; each is used in 

several meanings, each performed differently depending 

on the context in which it is presented, or the 

denominator. It is noteworthy that the research of this 

phenomenon was addressed by the first scientists in the 

subjects of philology, in terms of what is synonymous, 

and what is contrary, and what is common. They cited the 

factors that caused these phenomena, citing metaphorical 

use, multiple dialects, borrowing from different 

languages, and linguistic development. The study of the 

semantic hierarchy of the verbal participant in the books 

of the alien of the Qur'an came in a semantic linguistic 

approach in two domains: one: the field of causal 

semantic metaphor. This is in the words (critical), 

(hearing), and (disease). The second is the field of 

assignment of the semantic metaphorical gradient in each 

of the terms (multiplication), (Daghat), (Kara), and (right). 
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I have concluded from this study several results, the most 

important of which are: that scientists differed in their 

concepts from the verbal joint, and based on the reasons 

for its existence in the language, and that some of the 

works of the stranger of the Koran established its 

linguistic subtraction based on the verbal participation and 

that the gradual semantic gradient of the verbal subscriber 

Causal and customary metaphorical gradient. 

Keywords: Significance, common, strange Quran, 

gradient, phenomena, dialects, metaphor. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المقجمة

وامه  لأ وصحىأ  ،والر ة والد   امه رسوت   رب العالسض ،المهالحسز 
 وبعز:وم  وا ث. 

سوع الع قة  و قشاع  ي  كر الم غويض  العرب ترشيُف الكمسات العربيَّة 
هيسا يخص  (ٔ)التَّزاد كا   ْ  تكمَّسوا ا   .الز ليَّة  ض  ك ِّ مجسواة  مشها

وذلد اضشسا  ،الكمسات العربيَّةالع قة الز ليَّة العكديَّة  ض  مجسواات  م  
ثيزت  المَّظع ام حا :(كسا  ي كمسة )الَجْو   .ه السعشه وضزِّ ب األ يَّ الدَّ

حاب األسود ارخ ،الط هر والحيَّ :و )الُقرء( ،والدَّ الُسِغضا  :(و )الرَّ
 .والُسْدَتِغضا

  مجسواات  هيسا يخص  الع قة الز ليَّة الستقاربة  ض(ٕ)رادذالتَّ كسا تكمَّسوا ا  
قري    وذلد اضشسا يزت  لظع  امه معشه يزت  امه معشهغ  ،م  الكمسات العربيَّة

الرَّش   :(و )الشَّزح ،الر وبة امه الجزار :كسا  ي )الشَّتح( .مشأ لظع    ر
 .َ َوَراُ  الساء :(و )الشَّْزخُ  ،ءالخفيف شالسا

وذلد  ،الع قة الز لة التذاركيةهيسا يخص  (ٖ)ا شتراِكسا  سَّهم تكمَّسوا ا  
دة تختمر شا ت ذ الدياِ الح  يرد  اضشسا يزت  المظع الوااز امه معا   متعزِّ

                                                           

ث. يش ر: ٔ) ( التزاد المغو : يطمق امه المظع الوااز الح  يذتِر هيأ السزلوُت وضز 
، تعمضق: دمحم ة راليم و  ري  الس  ر  ي امو  المغة و دا هام ت الزي  الدضو ي، 

 .ٜٖٓ (، ٕٚٓٓ) ضروت: السكتىة العررية، 
، السرم  الدا قالمغو : يطمق امه  لظاظ  متعزدة لسعا  متقاربة. يش ر:  ( الترادذٕ)

 .ٕٕٖو  ٕٖٔ
، السرم  الدا ق( السذتِر المغو : لظع وااز تتذاِر هيأ الز  ت السختمظة. يش ر: ٖ)

ٕٜٙ. 
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 قالوا  ي  ،وساقهم ذلد شعُز ةله الك   ا  الحقوت الز لية لمكمسات .هيأ
ة –مث غ –)ضرب(  ر وو  اآل وو ٌّ مشها اوويختمر ك ، سها تأتي امه معوا   اوزَّ
ياِ شا ت ذ   الدِّ

َضَرب زيز  غ َمُأ  إ َّ )َضَرب( ماءت امه معشه  : ظي قولهم ،الح  َتِرُد هيأ
َها ،َضَرَب الرَّمُ  الش قودَ  :و ي قولهم ،) ومعأ( و ي قولهم:  ،َ َعمه معشه َصكَّ

 ،َضَرَب اسرو  الخيسة :و ي قولهم ،َ َعَمه معشه  اطه ،َضَرَب الرَّمُ  مث غ 
 .....شه َسَرَبها عمه مع

ُ مَّ ة َّ ترشيظهم  حا قاد م ةله الك   ا   سىاب ومود  حث األسواع م  
 ا ستعسات: حكروا مشها ،(ٔ)العربية اتالع قات الز لية  ض  مجسواات الكمس

يعشو  شأ ا ستقات شالمظع م  استعسالأ  ي التعبضر ا  السومودات  ،السجاز  
موا لهحا  مظع ومثَّ  .ةالسادية ةله استعسالأ  ي التعبضر ا  الستروَّرات السعشويَّ 

ث مسا و موِّ     ص غ  ي التعبضر ا  سقاء المب )الظرااة( الح  كا  يدتعس
بضر ا  عةله الت ت الساد ِّ يذوبأ م  رغوة  وغضر ا،  م موازث م   حا ا ستعسا

 .(ٕ)وغضر ذلد،واتأةتأةوال أظكال.ث مسا يذوبأ م  العضوبسقاء الشطق و موِّ 
وا م  األسىاب د المهجات م   حكروا   َّ تعز   .المهجاتدَ تعز   :كسا  سهم از 

شإ  ِ قبضمة تسيم لمظع  اموا لهحومثَّ  ، سىاب ةيجاد  حث األسواع م  الع قات
 .(ٖ)إ  ِ قيس لحات المظع امه األاسقو ،امه األادر (ْت ظَ لْ )األَ 

                                                           

)القا رة: مكتىة اآلسجمو السررية،   ي المهجات العربية( يش ر: ة راليم  سيس، ٔ)
)الزما ، مكتىة الستشبي،   روت  ي  قأ العربية ا  ابزالتواب،. رمزٛٙٔ (، ٖٕٓٓ
 .ٜٕ٘ و(، ٖٖٗٔ

 ، مادة " رح".ٙٛٔ-ٔٔ، ) ضروت: دار صادر(، لدا  العرب( يش ر: ا   مش ور، ٕ)
 . ٜٕٛ، مرم  سا ق( يش ر: ابز التواب، ٖ)
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وا لهحا مُ ومثَّ  ،م  المغات السختمظة تراَض قا  :كحلد ذكروا م  األسىاب
 ،(  ي الز لة امه الحائط  ي  ص  استعسالها العربيرو شاستعسات كمسة )سُ 

م  المدا  الظارسي لمز لة امه الزيا ة العربية ذات المظع  تراضقوا
 . (ٔ)( ضها تدتعس  لأ الح )األص  

 ر الروتي  الح  ُيقرز شأ التطو   ،ر المغو ِّ  حا شانضا ة ةله اام  التطو  
 ي صورتها لرورة  الح  يجر   ي شعَّ  صوات الكمسات هيجعمها مطاشقةغ 

 :َد( التي تعشيموا لهحا شكمسة )َمرَ ومثَّ  .اشها  ي السعشه   رى مختمظة   كمسات  
 م صارت  ،ثَ وقز كاست  ي استعسالها الثاسي َمرَ  .َلضَّ  عشيتو  قز  واتا، 

 كا   ْ  دلَّت  ي صورتها الجزيزة امه معشضض   م  لت ةله َمَرد.  ،َمَرتَ 
 .(ٕ)مختمظض 

م   سواع تمد الع قات  ي دائرة  سوع    راد ك ِّ  ا و  م ة َّ امساء العربية تشاول
 م  ،شائعة   ي المدا  العربي اسومغا لغوية   السؤدية ةلضها ك ا رة  األسىاب 
 و  سها الشص المغو    ،السعتبرةلغوية  ي الشروص المغوية العربية  ك اِ َرة  
وا شتراِ  ،والترادذ هيأ ،سوا ا  التزادِّ  ي القر   كا     تكمَّ ،القر سي  

هم تخضروا م   لظاظ القر   الكريم غريبها وتشاولوا تمد سَّ ة م  .المغو  هيأ كحلد
 ال وا ر هيأ. 

لمسذتِر السجاز ِّ  حا وإسِّي  ي  حث الزراسة  تشاوت موضوع التزرج الز ليِّ 
 .المظ ي  ي غري  القر   الكريم
، السذتِر المظ يِّ  مظهو ُ : ولها :   ة   محاورَ وقز  سذأُت  حث الزراسة  ي 

السذتركات المظ ية  :العمساء م  القوت شأ، واوام  سذوئأ. و اسضهاومواقر 

                                                           

 .ٜٜٕ، السرم  الدا ق( يش ر: ٔ)
 .ٖٓٓ، مرم  سا ق(يش ر: ابز التواب، ٕ)
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 جِ السذتركات المظ ية ذات التزر   :الثهو ا .السدببَّيالسجازيِّالز ليِّ مِ زر  التَّ  ذاتُ 
 . التخريريِّ السجازيِّ الز ليِّ 

 دَ رَ وَ سَّا وبسا   َّ تشاولي لسوضوع الزراسة تشاو غ تطبيكيغا ُمختارغا  إسِّي تخضَّرُت م
ماء ترشيظها  ،سساذج معزودةم    راد ها رتأ  ي كت  غري  القر   الكريم 

 . محاور  حث الزراسة ي  شحد  ما ماء م  تقديم  
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: مفههمه ومهاقف العمماء من القهل به،  المحهر األول: المذتخُك المَّفظيُّ
 وعهامل نذهئه.

ال ا رة   رادُ أمواقعأ توضعُ  الح  امه درماتِ  ان ارَ  الز لي   التزرجُ  ُيعز  
 ساتج  ا  سوع  م   سواعِ  امسغا شأ َّ  حا التزرجَ  .)السذتركات المظ ية(الع ئكية 
و حا كع قة  ،شالزراسةِ  الستشاولةِ ال ا رةِ    رادِ   ض  د  تِ  ةِ العكديَّ  الع قاتِ 

 و  ،ةِ العسوميَّ  شعزَ  خريصِ م  التَّ  اشها درمات   الح  يشتجُ  العا ِّ شالخاّصِ 
 و  شالظرعِ  األص ِ  وا قةِ  .ةِ الخروصيَّ  شعزَ  م  التعسيمِ  ت  درما

 و   ِ شالسدبِّ  الدب ِ  ، وا قةِ  و العكسِ  شالسجازِ  الحكيقةِ  وا قةِ ،العكسِ 
 .(ٔ)العكسِ 

ية العكدية لز  ت األلظاظ كو حا   يعشي الظر   ض   حث األسواع الع ئ
تي أت - ي شعَّ األايا - كثضرغا ما تتزا   وتتذاشد وإْ  كاست  ،المغوية

 .(ٕ)امه غضر ذلد
.  و (ٖ)ح  تتذاِر هيأ الز  ت السختمظةالمظع الوااز ال  والسذتِر المظ يِّ و 

  مق امه معا   و ُ  ،  مشأ م  مادة  لغويَّةتتكوَّ هيسا  ظاأللظا م ما اشتِر  سَّأ 
هم توااتىارا ،تىعغا   ت ذ س رة العمساء ةليأ أتعريظاتوقز ا تمظت  .(ٗ)مختمظة

 .(٘)الستعمقة شأسىاب سذوئأ

                                                           

 .ٕٓٔ (، ٕٙٓٓ) القا رة: االم الكت ،  ٙ، طامم الز لة( يش ر:  اسز مختار اسر، ٔ)
 .السرم  الدا ق( يش ر: ٕ)
 .ٖٜٕ،  روت  ي  قأ العربية( يش ر: ابز التواب، ٖ)
 . ٜٗٔ، امم الز لة( يش ر: ااسز مختار، ٗ)
 .ٙٙٔ،  ي المهجات العربية( يش ر: ة راليم  سيس، ٘)
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  و صعىةِ  ،مألو ِة السعشه غضرِ  ما ورد هيأ م   لظاظ   أ إسَّ  ،و مَّا غري  القر  
 .(ٔ) ي األص   و  مشبية   ،السغ ى 

 ي السذتِر المظ ي  ي غري  القر   الكريم شاسم الوموث   حا وقز َكُثرتالتآليف
كسا َكُثرت التآليف  ،والوموث والش ائر لسقات  البمخي ،والش ائر     الجوز  

 ذ ي غري  القر   الكريم م  التذاشأ  ض   رائق التأليف  ي ك  السوضواض 
 م ةدراج ما ،ةشحضا ُ لِّظت العزيز م  السرشظات  ضها شطريقة ذكر السادة المغوي

ك ًّ مشها  ي سياقأ الح  ورد خر  وذكر السعشه الح  ي ،ماء مشها م   لظاظ
 هيأ. 

وقز ااتسزُت  حث الطريقة  ي تشاولي  لظاظ السذتِر المظ ي م  غري  القر   
 جِ لمخموص م  ذكر السادة المغوية وما اسزرج  ضها م  س ائر ةله التزر   ذالكريم
 . سواأ الع ئقيِّ  لها وبيا ِ  الز ليِّ 

  

                                                           

) سقرة: ٔ، تحقضق: ادض   لسالي، طتظدضر غري  القر   الع يم( يش ر: دمحم الراز ، ٔ)
 .ٙمزيرية الشذر والطىااة والتجارة(، 
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 .المدبَّبيِّ المجازيِّ َلليِّ الجِّ جِ جرُّ التَّ  ذاتُ  ةُ المفظيَّ  المذتخكاتُ  :الثانيالمحهر 

 :)حخج(
مكووا  َاووَرج  ةذا كووا  ضوويقغا كثضوور  :يقووات .(ٔ)األصوو   ووي معشووه الحوورج الزووضق

 :(ٖ)وامه  حا السعشه ماء قوت الذاار .(ٕ)الذجر   تر  ةليأ الراعية
 ِبِحي َسَمٍم ََل َجاَدُكنَّ َرِبْيعُ   أيا َحَخجات الحيِّ حين َتحمَّمها 

 .(ٗ))الَحَرُج( الح   و مجتس  الذجر الكثيف :والحرمات

-واميووأ قولووأ  ،(٘) وم ة َّ الحوورج ُ  موق امووه الوشظس التووي   يرو  الخضوور ةلضهوا
يِشِسۡشَحَرج   }:-سىحاسأ ق اميكم شسوا اكوم زضِّ    لم يُ  .(ٙ){َوَما َمَعَ  َاَمۡيُكۡم ِ ي ٱلزِّ

                                                           

، تحقضق: دمحم الحاج ) ضروت: االم غري  القر   وتظدضرث( يش ر: ابز  الض يز ، ٔ)
قر ، تحقضق:  اسز صتظدضر غري  القر  . ا   قتضىة، ٖٕٙ و(، ٘ٓٗٔالكت ، 

 .٘ٙٔ (، ٕٚٓٓ) ضروت: السكتة العمسية، 
، تحقضق: شهاب الزي    و اسرو ) ضروت: دار الرحاح( يش ر: ةسسااض  الجو ر ، ٕ)

 .ٕٗٛ-ٔ و(، ٛٔٗٔالظكر، 
)دار الكت  ٔنمض  يعقوب، ط السظر   ي شوا ز العربية( لسجشو  لضمه. يش ر: ٖ)

 .ٖٓٙ-ٗ و(، ٚٔٗٔالعمسية، 
 .ٕٗٛ-ٔ، رحاحال( يش ر: الجو ر ، ٗ)
الترمسا  ، مادة "ارج". ابز القادر اليساسي، ٗٚ-ٗ، مرم  سا ق( يش ر: ا   مش ور، ٘)

. ٛٔٔ و(، ٜٔٗٔ)مكتىة البيا ،  ٔتحقضق: موسه  ت ة راليم، ط ا  غري  القر  ،
، تحقضق ابز الرزاِ السهز ، ) ضروت: دار ةاياء تظدضر الىحر السحيط  و ايا ، 

 .ٕ٘ٙ-ٗ ( ٕٕٓٓالتراث العربي، 
 .ٛٚ( سورة الحج،  ية: ٙ)
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يات ،اموويكم هيوووأ وووارات والوووزِّ -وقولوووأ  .(ٔ) ووو   دووح امووويكم شوووأسواع الوور  ص والكظَّ
ۥ َضيِّقغا َاَرٗما}:-تعاله  .(ٖ)ضقِ الزِّ  يجع  صزرث شزيزَ  :   .(ٕ){َيۡجَعۡمَرۡزَرُث

َ ووَ  }:-سووىحاسأ-واميووأ قولووأ  ،(ٗ)ويجوويء الَحووَرج شسعشووه الذوودِّ  ووي لغووة قووري 
ۡشووأُ  َِ َاووَرج  مِّ -واميووأ قولووأ  ،(ٙ)ويووأتي الحوورج شسعشووه ان ووم .(٘){َيُكوو  ِ ووي َصووۡزِر

 أِ لوويس امووه األاسووه ة ووم   ترِكوو :   .(ٚ){لَّووۡيَس َاَمووه ٱأۡلَۡاَسووهج َاووَرج  }: -سووىحاسأ
 .(ٛ)لعحر   الجهادَ 

غوووووات ج  وووووي د  ت اسوووووتعسات )اووووورج(  وووووي دائووووورة ا وووووت ذ الم  ر  وي هووووور التوووووزَ 
شووجرث  لتكووا رِ  السكووا ِ  موو  الز لووة امووه ضووضقِ  - و غ –لووأ شاستقالووأ  السدووتعسمةِ 

ووووووو ةلوووووووه الز لوووووووة اموووووووه  ،والوووووووز وت هيوووووووأ دو  الراعيوووووووةِ  الوووووووح  يحووووووووتُ (ٜ)ائدِ الذَّ
                                                           

 ي القر   والحزيا، تحقضق:  اسز الس يز   الغربضض ( يش ر:   و ابضز الهرو ، ٔ)
. ٓٗٔ، تظدضر غري  القر  . الراز ، ٕٔٗ-ٕ و(، ٜٔٗٔ) ضروت: السكتىة العررية، 

الكذاذ ا  اقائق غوامَّ التش ي  واضو  األقاوي   ي وموث محسود ال مخذر ، 
 .ٕٖٔ-ٖ (، ٕٙٓٓ) ضروت: دار الكتاب العربي،  ٔ، طالتأوي 

 . ٕ٘ٔ( سورة األسعا ،  ية: ٕ)
 . ٙٙ، مرم  سا ق( يش ر: اليساسي، ٖ)
، تحقضق: ابز الراس  لغات القر   السروية ا  ا   عىاس( يش ر: دمحم الس ظر، ٗ)

 .ٙٙ، ٔالجبور  وإ راليم الدامرائي، ط
 . ٕ( سورة األاراذ،  ية: ٘)
 .ٕٔٗ-ٕ، مرم  سا ق( يش ر: الهرو ، ٙ)
 .ٔٙ( سورة الشور،  ية: ٚ)
 .ٕٔٗ-ٕ، مرم  سا ق( يش ر: الهرو ، ٛ)
. يش ر: ا   ٜ) َمم ذات الذِو ( وذلد   َّ الحرج مختص شسا تكا ظت هيأ  شجار الدَّ

، مادة ٕٗٛ-ٔ، الرحاح، مادة "سمم". الجو ر ، ٕٗٗ-ٚ، مرم  سا قمش ور، 
 "ارج".
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القمبوويِّ  وودّ ِ َِ   ووي ان وومِ  ، ذلوود   َّ موو  شوودَّ وقوو   ووي ان ووم، وموو  وقوو َ (ٔ)الذَّ  ضووا
 ث اته يكرِّ صزرُ 

 :)الدمع(
-سىحاسأ-واميأ قولأ  ،(ٕ)مزلولأ امه  لتأ )األذ (ُيطمق )الدس (  ي قري  

َدۡسِعِهۡم  }:-سىحاسأ ُقُموِبِهۡسَوَاَمصج  .(ٗ)،(ٖ){َ َتَم ٱلمَُّهَعَمصج
س  ُيطمق ويُ  -واميأ قولأ  .(٘)راد شأ ا ستساع )ِاس  األذ (كسا   َّ الدَّ

ۡسَ  َوَما َكاُسوْا ُيۡىِرُرو َ }: -سىحاسأ هم كاسوا وذلد  سَّ  ذ(ٙ){َما َكاُسوْا َيۡدَتِطيُعوَسٱلدَّ
 -صمَّه ُ  اميِأ وسمَّمَ –كاسوا يدتثقمو  سساع الواي الُسْشَ ِت امه دمحم 

 َّ }:-سىحاسأ-ومثمأ قولأ  .(ٚ)أُ ويدتكر وسأ اته لكأسهم   يدتطيعو  سسااَ 
سَُّعوَ  ِةَله ٱۡلَسََلِٱأۡلَۡاَمهج   .(ٛ){َيدَّ

وووووووووس  شسعشوووووووووه انصوووووووووغاءِ  كسوووووووووا يجووووووووويءُ   :-سوووووووووىحاسأ-. واميوووووووووأ قولوووووووووأ (ٜ)الدَّ
  .(ٓٔ){َ ٱۡسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووَتِسۡ  ِلَسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ُيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَاهج   َوَ َسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ٱۡ َتۡرتُووووووووووووووووووووووووووووووووووووودَ }

                                                           

د  ٔ) : دوا   الشظس م  الذبهات السؤدية ةله الوقوع  ي ان م. يش ر: الجو ر ، ( الذَّ
 ، مادة "شكد".الرحاح

 .ٖٜٔو  ٖٜٓ-ٖ، الغريبض . الهرو ، ٖٖٓ، تظدضر غري  القر  ( يش ر: الراز ، ٕ)
 .ٚ( سورة الىقرة،  ية: ٖ)
، ٕ٘٘-ٚ، لدا  العرب(     سسااهمذ  الجس  سسُ  و سساع. يش ر: ا   مش ور، ٗ)

 مادة "سس ".
 .السرم  الدا ق. ا   مش ور، ٖٖٓ، مرم  سا ق( يش ر: الراز ، ٘)
 .ٕٓ( سورة  ود،  ية: ٙ)
 .ٖٜٔ-ٖ، مرم  سا ق. الهرو ، ٖٖٓ، مرم  سا ق( يش ر: الراز ، ٚ)
 .ٛ( سورة الرا ات،  ية: ٛ)
 .سرم  الدا ق. الهرو ، الٖٖٓ، سرم  سا ق( يش ر: الراز ، الٜ)
 .ٖٔ أ،  ية: ( سورة ٓٔ)
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َ سَُّهووۡم َقوواُلوْا  َوَلوووۡ }:-سووىحاسأ-. وامووه مثوو  معشواث قولووأ (ٔ)صو  سووسعد ةليووأ   : 
  موو ْ ةلضشووا  ووز غ  َ صوو ِ  :ولووو  سَّهووم قووالوا :.   (ٕ){ٱسُ ۡرَسووا َوٱۡسووَسۡعوَ  َوَ َ ۡعَشووا َسووِسۡعَشا
 . (ٖ)  سسعتَ  سس ْ قولهم اِ 
ووو ويجوويءُ  -سوووىحاسأ-واميوووأ قولوووأ  ،(ٗ)والقبووووتِ  والطااوووةِ  شسعشوووه انماشوووةِ  س ُ الدَّ

  َوُقوُلوووووْا ٱسُ ۡرَسووووا}:
 
وامووووه ذات . (ٙ)واوا واقبُموووووا و  يُعوووو،  مضُبوووو :   .(٘){َوٱۡسووووَسُعوْا

ةلوووه موووا  غضووور مجووواب   :   .(ٚ){َغۡضَرُمۡدوووَس    َوٱۡسوووَس ۡ }: -سوووىحاسأ-السعشوووه قولوووأ 
ِةسِّوووي  َءاَمشوووُت }:-سوووىحاسأ-. واموووه معشوووه الطااوووة مووواء قولوووأ (ٛ)ةليوووأ " اْزاْوسَ تَووو

ِةسَّوَد }: -سوىحاسأ-. و قولوأ (ٓٔ) أ يعو  واقبموا مشوي :   .(ٜ){َ ٱۡسَسُعو ِ  ِ َربُِّكمۡ 
 الحوووووووووقَّ  و  قبمياموووووووووه معوووووووو  الكظوووووووووارِ    :   تقووووووووزرُ  .(ٔٔ){ٱۡلَسوووووووووۡوَتهج  َ  ُتۡدووووووووِس ُ 

                                                           

 .ٖٖٓ، مرم  سا ق( يش ر: الراز ، ٔ)
 .ٙٗ( سورة الشداء،  ية: ٕ)
 .ٖٗٚ-ٖ، الىحر السحيط( يش ر:   و ايا ، ٖ)
 .ٖٜٔوٖٜٓ-ٖ. الهرو ، الغريبض ، ٖٖٓيش ر: الراز ، تظدضر غري  القر  ،  (ٗ)
 .ٗٓٔ( سورة الىقرة،  ية:٘)
 .ٖٜٔوٖٜٓ-ٖ، السرم  الدا ق. الهرو ، ٖٖٓ، السرم  الدا قيش ر: الراز ،  (ٙ)
 .ٙٗ( سورة الشداء،  ية:ٚ)
 .ٖٜٔوٖٜٓ-ٖ، السرم  الدا ق. الهرو ، ٖٖٓ، السرم  الدا قيش ر: الراز ،  (ٛ)
 .ٕ٘( سورة يس،  ية:ٜ)
 .ٖٜٔوٖٜٓ-ٖ، السرم  الدا ق. الهرو ، ٖٖٓ، السرم  الدا قيش ر: الراز ،  (ٓٔ)
 .ٓٛ( سورة الشس ،  ية:ٔٔ)
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ُعو َ }: -سوووىحاسأ-. ومثموووأ قولوووأ (ٔ)إليأويدوووتجضبوسَ  .    قوووا مو  (ٕ){ِلۡمَكوووِحبِ  َسوووسَّج
ُعو َ  َوِهيُكمۡ }: -سىحاسأ-. وقولأ (ٖ)لمىا    . (٘).   : مطيعو  (ٗ){َلُهۡم   َسسَّج
 ي استعسا ت )سس ( م  موازث م  الز لة امه  لة  الز لي   جُ التزر   وي هرُ 

 م ةله ما يحر  اسا  ، ا ستساع ،انصغاء م الدس  ةله ما يكو   ها 
وم   ذسس    صغه أ س  كا  ل .م  القبوت وا ستجاشة والطااة يكو  شأ

وم   ذوم  قب  استجاب ذوم  سس  قب  ذوم  استس  سس  ذ صغه استس 
 استجاب  قز   اع.

 :)مخض(

َقم ة شسا هيأ م   ،يزت  السرض  ي  ص  معشاث امه الدَّ حَّ و و ِضز  الرِّ
 .(ٙ)ضعر  و و   و تور

وامه  حا السعشه  ،(ٚ)ويجيء السرض شسعشه الكظر ولوازمأ م  الذدِّ والشظاِ
    ي قموبهم شدٌّ وكظر   .(ٛ){ِ ي ُقُموِبِهم مََّرض  }: -ا  وم -السعشه قولأ 

 .(ٔ)وسظاِ
                                                           

 .ٖٜٔوٖٜٓ-ٖ، السرم  الدا ق. الهرو ، ٖٖٓ، السرم  الدا قيش ر: الراز ،  (ٔ)
 .ٕٗ( سورة السائزة،  ية:ٕ)
 .ٖٜٔوٖٜٓ-ٖ، السرم  الدا ق. الهرو ، ٖٖٓ، السرم  الدا قيش ر: الراز ،  (ٖ)
 .ٚٗ( سورة التوبة،  ية:ٗ)
 .ٖٜٔوٖٜٓ-ٖ، السرم  الدا ق. الهرو ، ٖٖٓ، السرم  الدا قيش ر: الراز ،  (٘)
تظدضر ، مادة "مرض".الراز ، ٚ٘و  ٙ٘-ٖٔ، لدا  العرب( يش ر:  ا   مش ور، ٙ)

 . ٕٕٛ، غري  القر  
تظدضر غري  . ا   قتضىة، ٖٙ، الترمسا . اليساسي، ٕٕٛ، مرم  سا ق( يش ر: الراز ، ٚ)

 .٘ٙ غري  القر   وتظدضرث،. الض يز ، ٔٗ، غري  القر  
 .ٓٔ( سورة الىقرة،  ية: ٛ)
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واميأ ُاِس  معشه )مرض(  ي اآلية  ،شسعشه ال  مسة ويأتي السرُض 
 :(ٖ)، وامه  حا السعشه قوت الذاار(ٕ)الداشقة

 َفاَل ُيحذُّ ِبَها َنجٌم َوَل َقَمُخ.  وليمٍة َمِخَضت ِمْن ُكلِّ َناِحَيةٍ 

وم  غري  ما ُاس  اميأ معشه )مرض( مجضئأ شسعشه ال سا  ي لغة 
ٱلَِّح  ِ ي  َهَيۡطَس َ }: -سىحاسأ-معشه )مرض(  ي قولأ   َ سِ . واميأ اُ (ٗ)ِاْسَضر

ۦ َمَرض   واميأ . (ٙ)   هيسض  ويغوى م   ي قمىأ شهوة زسا و جور ،(٘){َقۡمِىِأ
 :(ٚ)قوت الذاار

 ليذ ِممَّن َقْمُبه ِفْيه َمَخض.  َحاِفٌظ لِمَفْخج َراٍض بالتَُّقى 

وم  السسك  َلْسُح التزر ج  ي د  ت استعسا ت )مرض( شسا ماء اميأ  ي 
السؤدِّ  ةله ما دتَّ اميأ  ي  الذدِّ ا ستعسات األوت م  د لة  امه 

ية )ال مسة(ا ستعسات الثاسي   ي ا ستعسات  اميأد وت ما دتَّ  ةله، السؤدِّ
  . شهوات محرَّمة الثالا م 

                                                                                                                                    

 .ٕٕٛمرم  سا ق، . الراز ، ٖٙق، مرم  سا ( يش ر: اليساسي، ٔ)
 . سرم  سا ق، مادة "مرض".الراز ، الٚ٘و  ٙ٘-ٖٔ مرم  سا ق،يش ر: ا   مش ور، ( ٕ)
، والرواية هيأ:    يزيء لها. محسود سرم  سا ق(   و اية الشسضر ، ا   مش ور، الٖ)

الدود ) ضروت: دار الكت  العمسية(، ، تحقضق: دمحم اضو   ساس الى غةال مخذر ، 
ٜٖٛ. 

 .ٕٕٔ، لغات القر  . الس ظر، ٖٓ٘، مرم  سا ق( يش ر: ا   قتضىة، ٗ)
 .ٕٖ( سورة األا اب،  ية: ٘)
، تحقضق: يحضه مراد معاسي القر  .   و معظر الشحاس، ٖٓ٘، مرم  سا قيش ر: ا   قتضىة، ( ٙ)

 .ٚٓٗ-ٖ، الكذاذذر ، . ال مخٜٔٙ-ٕ (، ٕٗٓٓ)القا رة: دار الحزيا، 
)مكتىة اآلداب شالجسامض ت، السطىعة  ديوا  األاذه الكبضر( ميسو     قيس األاذه، ٚ)

 . مادة "مرض".ٚ٘و  ٙ٘-ٖٔ مرم  سا ق. ا   مش ور، ٙٚالشسوذمية (، 
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 .التخريريِّ المجازيِّ  الجَلليِّ  جرجِ التَّ  ذاتُ  المفظيةُ  المذتخكاتُ  :الثالثُ المحهرُ 

 :(ضخب)
رُب ةازاثُ  ،ك   ةازاث  مؤ ِّر  َضْرب     ةله يؤدِّ    ر    ظي األص  الزَّ

ى ةله ةي مأ . يقات َضَرَب زيز  اسرغا ةذا  ازثَ (ٔ)انيجاعِ  وهيأ  .هيأ   رغا  دَّ
ِتي َتَخاُ وَ  ُسُذوَزُ  َّ َ ِعُ وُ  َّ َوٱۡ ُجُروُ  َّ ِ ي ٱۡلَسَزاِم ِ }:-سىحاسأ-قولأ   َوٱلَّج

 
 .(ٕ){َوٱۡضِرُبوُ  َّ 

 :امه معا   مختمظة ويجيء )ضرب( كحلد
ِلدَ }:-سىحاسأ-واميأ قولأ  .(ٖ)الوصر والتبض  -  ٱۡلَحقَّ  ٱّللَُّ  َيۡزِربُ  َكحَج

ِطَ     . (٘) شا ةازاث   كر ٌّ يؤدِّ  ةله تأ ضر  ةيزاايّ   . والزربُ (ٗ){َوٱۡلىَج
َ  }و  (ٚ){َوِإَذا َضَرۡبُتۡم ِ ي ٱأۡلَۡرضِ }: -سىحاسأ-وهيأ قولأ  (ٙ)الدظر -

ظر ضربغا لسا يذتس  اميأ م  وسُ  .(ٛ){َيۡدَتِطيُعوَسَزۡرٗبا ِ ي ٱأۡلَۡرضِ  سِّي الدَّ

                                                           

، ٕٚ٘ و(، ٜٔٗٔ) ضروت: مؤسدة الرسالة،  ٕ، طالكميات( يش ر:   و الىقاء الكظو ، ٔ)
 "ضرب".

 . ٖٗالشداء،  ية:  ( سورةٕ)
 .ٛٔٔٔ-ٗو  الغريبض . الهرو ، ٓٔٔ، تظدضر غري  القر  ( يش ر: الراز ، ٖ)
 .ٚٔ( سورة الراز،  ية ٗ)
 .ٖٚ٘، مرم  سا ق( يش ر الكظو ، ٘)
 .ٓٔٔ، مرم  سا ق( وقض   و الدظر لطم  الرِز  اصة. يش ر الراز ، ٙ)
 . ٔٓٔ( سورة الشداء،  ية: ٚ)
 .ٖٕٚة ( سورة الىقرة،  يٛ)
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  ،تزت  امه الىعضر الىعرةُ  :كسا قات األارا ي .ةازاث   ي األرض يؤ ِّر  ضها
 . (ٔ)امه السدضر يزت   واأل رُ 

 َاَمۡضِهمُ  ُضِرَبۡت }: -سىحاسأ-واميأ قولأ  .(ٕ)الظرض والتوهيف -
لَّةُ  و ي ما يأ حث الدمطا  م   ،امضهم الج ية )الزريىة( ْت ظَ هِّ شسعشه وُ .(ٖ){ٱلحِّ

   شأمر م ير  ضهم انوُمِع   حا ضرب  لسا هيأ م  ةازاث  يؤ ِّ  ،(ٗ)م  الرعيَّة
 لهم مكروث   و و مؤلم   ،شأمر م شإ راج  حا الج ء م   موالهم لزولة السدمسض 

مهة مرزر األمر امضهم )السدمسض  الحي  اكسو م  ،لزيهم م  مهتض 
م  ة رامهم لج ء  م   ،ا   حا األمر جُ تُ شْ ومهة ما يَ ،سو   ضهم( راروا يتحكَّ 

 َيۡىَخُمو َ  ٱلَِّحي َ }: ضهم -ا َّ وم َّ - اء الحي  قات  حو م الىخ ء واألش، موالهم
ُمُرو َ 

ۡ
 .(ٙ)،(٘){ِشٱۡلُىۡخ ِ  ٱلشَّاَس  َوَيأ

لَّةُ  َاَمۡضِهمُ  َوُضِرَبۡت }:-سىحاسأ-وهيأ قولأ  .(ٚ)انل ا  - و حا  .(ٛ){َوٱۡلَسۡدَكَشةُ  ٱلحِّ
قز  ، امضهملكشأ لسا كا  مذتس غ  ،  ةله اني  ازاث السؤدِّ و حا سوع  م  ان

                                                           

، تحقضق: ابز الرزاِ زاد السدضر  ي امم التظدضر( يش ر: ابز الراس     الجوز ، ٔ)
 .ٕٙٙ-ٔ و( ٖٔٗٔ: دار الكتاب العربي، ٔالسهز  ) ضروت

 .ٜٔٔٔ-ٗ، مرم  سا ق. الهرو ، ٓٔٔ، مرم  سا ق( يش ر: الراز ، ٕ)
 .ٔٙ( سورة الىقرة،  ية: ٖ)
 .ٔٔٔ، مرم  سا ق( يش ر: الراز ، ٗ)
 .ٖٚ( سورة الشداء،  ية: ٘)
 روح السعاسي  ي تظدضر القر   الع يم والدى  السثاسي،( يش ر: شهاب الزي  اآللوسي، ٙ)

 .٘ٗ-٘ (، ٕ٘ٓٓتحقضق: الدضز الدضز وسضز اسرا  )القا رة: دار الحزيا، 
 .ٓٔٔ، تظدضر غري  القر  ( يش ر: الراز ، ٚ)
 .ٔٙ( سورة الىقرة،  ية: ٛ)
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ومثمأ  .(ٔ)ق )ضرب(  و )امه(لحِ   مشهم   زمهم  ُ غذضهم و ااط  هم وتسكَّ 
 :(ٕ)قوت الذاار

 باألسجادِ  عميَّ األرُض  ْت بَ خِ ُض   ي نِ أنَّ  َل أبا لكَ  ومن الحهادثِ 
وإ   ،شيَّ الشظسغ -ادرغ عْ وسرغا كا     مُ مُ –   يومز يهود   ذل مو ا ُ :  

ا سعه نزالةِ   .(ٖ)ذلد اشأ ما زغ

ا عشا م لسَّ ش.   م(٘){َءاَذاِسِهمۡ  َاَمهج   َ َزَرۡبَشا}: -سىحاسأ-. وهيأ قولأ (ٗ)السش  -
 ()ضرب بَ رِ شْ لك  لسا  ُ  ،ر السش ما يؤ ِّ  فيأ شإازاثِ والزربُ (ٙ)ا  سسشا ملسَّ 

َ َ َرَءۡيَت َمِ  }:-سىحاسأ-كسا  ي قولأ  .(ٚ)معشه الختم السؤقَّت ُ لحق  و )امه(
َهأُۥ  َمِ  ٱتََّخحَ  ُأ َوَ َضمَُّأ ٱّللَُّ  َ وَ  ِةلَج ۦ َوَمَعَ   َسۡسِعِأۦ  ِاۡمم  َوَ َتَم َاَمهج  َاَمهج  ىج َوَقۡمِىِأ

َوةٗ  َشَرِرِثۦ  َاَمهج   .(ٛ){ِغذَج

 أ امه ما يؤ ِّر  ي الظكرِ  ز لت والتظري   ي معاسي )ضرب(  شا يجيءُ 
وذلد  .ظرِ شالدَّ  و ي األرضِ  .والسش ِ  ،وانل ا ِ ،شالظرضِ  ،و ي الشظسِ شالوصرِ 

 الزربِ  استعساتِ  شالجواز )ا ستقات( ةله  حث ا ستعسا ت، م  مشطمقِ 
 . انيجاايِّ لأل رِ  السشتجِ  امه انازاثِ  لمز لةِ 

                                                           

 .ٖٗٗ-ٔ الىحر السحيط،ا ، ( يش ر:   و ائ)
، تحقضق: دمحم  ريظي ) ضروت: دار لسظزميات( األسودالشهذمي. السظز  الزبي، إ)

 .ٙٔ-ٕ و(، ٕٗٗٔصادر، 
 .ٓٔٔ، مرم  سا ق ( يش ر: الراز ،ٖ)
 .ٜٔٔٔ-ٗ، مرم  سا ق( يش ر السرم  الدا ق. الهرو ، ٗ)
 .ٔٔ( سورة الكهر،  ية: ٘)
 .ٓٔٔ، سا قمرم  ( يش ر: الراز ، ٙ)
 .ٓٓٔ-ٙ، الىحر السحيط( يش ر:   و ايا ، ٚ)
 .ٖٕ( سورة الجا ية،  ية: ٛ)
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 )ضغث(:  

،  م اسُتعضَر لمسختمِط الح    (ٔ)الزغُا  ي األصِ  السختمُط م   اواِد الشَّبتِ 
غُا (ٕ)اكيقَة لأ و  تسضض   ضشأ،  و   قيسة لأ م  الخبر واألمر ذ هيطمق الزِّ

-سىحاسأ-. واميأ قولأ (ٖ)امه الح مِة م  الرَّيحاِ   و الحذيِ  السختمطِ 
َِ ِضۡغٗثا}:   َ ٱۡضِرب َوُ ۡح ِ َضِز

 
ۦ َوَ  َتۡحَشۡا .    قىزة م   س    ضها مئُة (ٗ){شِِّأ

 . (٘)قزض 

 م اسُتعضَر لمتعبضِر اسا ا تمَط م  األا ِ   مم يتبضَّ  مشأ شيء  
. ومشأ قولأ (ٙ)

اُ  َقاُلو اْ }: -سىحاسأ- م   َوَما َسۡح ُ  َ ۡضغَج ِوي ِ  َ ۡامَج
ۡ
مِ  ِ َتأ ِمِسض َ  ٱأۡلَۡامَج  . (ٚ){ِشعَج

ُت   ت ِ ِأ وا ت ِط شعِزأ  ىعَّ    . (ٛ)  : ما   يؤوَّ

وي هُر التَّزرُج الز لي   ستعسا ِت )ِضغا( م  ة  قأ ا تزاءغ امه  
السختِمط الساد ِّ ) اواِد الشَّبِت(،  م مواُزث مشأ ةله السختمِط السعشو ِّ 

 )األا ِ (.

                                                           

 .ٜٚ٘، الكميات( يش ر: الكظو ، ٔ)
تظدضر غري  ، مادة "ضغا".الراز ، ٚٗ-ٜ، لدا  العرب( يش ر: ا   مش ور، ٕ)

. و ي الزااء: "الهم ةْ  كتبت امي ٜٚٔو  ٛٚٔو  الترمسا . اليساسي، ٖٙٔ، القر  
 ة سغا  و ضغثغا  اْمُحأ اشي". 

 . ٛٚٔ، مرم  سا ق( يش ر: اليساسي، ٖ)
 .ٗٗ( سورة ص،  ية: ٗ)
 .ٖٔٛ، تظدضر غري  القر  . ا   قتضىة، مرمعدا ق( يش ر: الراز ، ٘)
 . مرم  سا ق( يش ر: اليساسي، ٙ)
 .ٗٗ( سورة يوسر،  ية: ٚ)
 .ٕٚٔ، مرم  سا ق. ا   قتضىة، ٖٛٔ غري  القر   وتظدضرث،  ر: الض يز ،( يشٛ)
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 :رعة(ا)ق

" لسا  ته امه  وامه  حا ماء الحزياُ  .(ٔ)زيزُ الذَّ  الزربُ   ي القرعِ  األص ُ 
ر قرعَ  امه ك ِّ ما   مَّ ةسَّأ ُيطمقُ  ،(ٖ)وطِ ها شالدَّ ضربَ  :   .(ٕ)أ "راامتَ  محدِّ

 ،زيزِ الذَّ  والخوذِ  زيزِ الذَّ  م  الجوعِ  ،والى يا زائزِ م  الذَّ  انسدا َ  رض ُ يُ 
 .(ٗ).. ةلخ،.والقحطِ 

-سىحاسأ-واميأ ماء قولأ  ،(٘)الكيامةِ  يو ِ  لظع )القاراة( نرادةِ ويأتي 
ضت  حلد لسا  ي مجضئها شأ والها م  قرع   .(ٙ){َما ٱۡلَقاِرَاةُ  ٻ ٱۡلَقاِرَاةُ }: وقز ُسسِّ

 . (ٚ)والقموبِ  لألسساعِ 

واميووأ قولووأ  .(ٛ)الع يسووةِ  والشازلوةِ  شسعشووه الزاليووةِ  كسوا   َّ لظووع )القاراووة( يجويءُ 
. وقضوو  شووأ َّ (ٜ){َوَ  َيووَ اُت ٱلَّووِحيَ  َكَظووُروْا ُتِرووضُبُهم ِشَسووا َصووَشُعوْا َقاِرَاووة  }: -سووىحاسأ-

                                                           

 .ٜٕ٘ٔ-٘، الغريبض ( يش ر: الهرو ، ٔ)
، شاب ما ماء  ي   َّ ار ة كمها كتاب الحج(، ٘ٛٛ( الترمح ، سش  الترمح ، ح)ٕ)

 (.ٖٕٕ/ٖموقر، )
 .السرم  الدا ق( يش ر: الهرو ، ٖ)
-٘، مرم  سا ق، مادة "قرع". الهرو ، ٙٚ-ٕٔ، لدا  العرب( يش ر: ا   مش ور، ٗ)

ٕٜٔ٘. 
 .ٜٖٓ تظدضر غري  القر  ،( يش ر: الراز ، ٘)
 .ٔ( سورة القاراة،  ية: ٙ)
-٘، مرم  سا ق، مادة "قرع". الهرو ، ٙٚ-ٕٔ، لدا  العرب( يش ر: ا   مش ور، ٚ)

ٕٜٔ٘. 
 .ٜٕ٘ٔ-٘، مرم  سا ق( يش ر: الهرو ، ٛ)
 .ٖٔ( سورة الراز،  ية: ٜ)
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ووِريَّة موو  سوورايا رسوووتِ  السوورادَ   -صوومَّه ُ  اميووِأ وسوومَّمَ –    ووو )القاراووة(  شووا الدَّ
 . (ٔ) وتِ الش   مشاسىةِ   زلض ِ 

مووو    غ  وووا  وَّ )القاراوووة( مووو  موازِ  لظوووعِ   وووي معووواسي اسوووتعسا تِ  جُ زر  التَّووو وي هووورُ 
مو   سدوا َ ان ةله ما يرض ُ  ،السدسوعِ  يِّ الحدِّ  ربِ امه الزَّ  استعسالها لمز لةِ 
وووو الى يووووا والحوووووادثِ  وووو)اَ اسووووتعسالها  ووووم  ،ةِ زيزالذَّ  هيووووأ األ ووووواتُ  تحروووو ُ لضوم  ( امسغ

وووو ج موووو  الز لووووةِ زر   التَّوووو .الع يسووووةُ  وووو ربِ امووووه الزَّ  ومشووووأ ةلووووه الحوووووادثِ  ،زيزِ الذَّ
 .)الكيامة( زيزةِ الذَّ  األازاثِ  ومشها ةله يو ِ  ،زيزةِ الذَّ 

 :)يمين(
 ِمۡشووووووووأُ  أَلََ ووووووووۡحَسا}:-سووووووووىحاسأ-واميووووووووأ قولووووووووأ  ،(ٕ)امووووووووه الضووووووووزِ  ُتطمووووووووق اليسووووووووض ُ 

مووووا لوووو   تهزيووووز  امووووه مهووووة ا تووووراضِ  ،(ٗ)ث اليسووووض أل ووووحسا  ضووووزِ  :  .(ٖ){ِشووووٱۡلَيِسض ِ 
 .(٘)يق 

 :(ٚ)اارِ الذَّ  واميأ قوتُ  ،(ٙ)والقزرةِ  ةِ القوَّ طمق امه ها تُ كسا  سَّ 
                                                           

الزر السرو   ي امو  الكتاب ، الدسض  الحمبي، مرم  سا ق( يش ر: الهرو ، ٔ)
-ٗ و(، ٗٔٗٔتحقضق: امي معوَّض و  رو  ) ضروت: دار الكت  العمسية،  السكشو ،

ٕٗٗ. 
 .ٕٖٚ، تظدضر غري  القر  ( يش ر: ا   قتضىة، ٕ)
 .٘ٗ( سورة الحاقة،  ية: ٖ)
( امه صظة قت  السربور، شأ  تموى يزث اليسشه وُتزرب اشقأ. يش ر: اليساسي، ٗ)

 .ٚ٘ٗ-ٗ، الكذاذ. ال مخذر ، ٖٚٙ، الترمسا 
 الجشي الزاسي  ي اروذ السعاسي،( لترزر السورد  و )لو(. يش ر: الحد  السراد ، ٘)

 ٕٗٚ،  و(ٖٔٗٔتحقضق:  خر الزي  قىاوة ودمحم  اض  ) ضروت: دار الكت  العمسية، 
 .ٕ٘ٚو 

 .ٕٚ٘ٓ-ٙ، الغريبض . الهرو ، ٕٓ٘، تظدضر غري  القر  ( يش ر: الراز ، ٙ)
 .ٕٚ٘ٓ-ٙلمهرو ،  الغريبض ( الذسَّاخ، يش ر: ٚ)
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اها ُعخابُة باليم   إذا ما راية ُرِفَعْت لمججٍ   .نِ يتمقَّ
 َ ووَراَ  َاَمووۡضِهمۡ }:-وموو َّ  اوو َّ -واميووأ قولووأ  ،(ٔ))الحموور( تووأتي شسعشووه القدوومِ  كووحلدَ 

ا ِ }:مووووووووو  قدوووووووووسأ دتَّ اميوووووووووأ موووووووووا سووووووووبقَ  ،(ٕ){ِشوووووووووٱۡلَيِسض ِ  َضووووووووۡرَب  أَلَِكضوووووووووَز َّ َوتَوووووووووٱّللَّ
َسُكم واموه القدوم  .(٘)سشوهاليُ   شا الضزُ  شاليسض ِ  السقرودِ ويرح  كوسُ  .(ٗ).(ٖ){َ ۡصشَج

وْا َا  َسِبضِ  ٱّللَِّ  ٱتََّخُحو اْ }:-سىحاسأ-القدم قولأ  َشُهۡم ُمشَّٗة َ َرز  -وقولأ  ،(ٙ){َ ۡيسَج
 . (ٚ){َلُهمۡ  َ ۡيسَج َ  َ    ِةسَُّهمۡ }:-سىحاسأ-

. واميوأ قولوأ (ٛ)ةشوزَ ، و وي لغوة كِ دوارِ لميَ  يأتي امه معشه الِجَهوة السقا موةِ  كحلدَ 
ۥ َاووووِ  ٱۡلَيِسووووض ِ }: -سووووىحاسأ- ُمووووُأ ووووَسا ِئ ِ  َيَتَظضَّووووُؤْا ِهمَج ٗزا ّللَِِّّ  َوٱلذَّ ومثمووووأ  ووووي  ،(ٜ){ُسووووجَّ

                                                           

 .مرم  سا ق. الهرو ، ٕٓ٘، مرم  سا ق( يش ر: الراز ، ٔ)
 .ٖٜ( سورة الرا ات،  ية: ٕ)
 .ٚ٘( سورة األسبياء،  ية: ٖ)
قها شظعمأ )ضربأ ل صشا (. يش ر:   و (   : شدب  ما   رمأ ٗ) م  يسض  ماِزَمة ، صزَّ

 .ٜٖ٘-ٙ، الىحر السحيطايا ، 
 .ٕٖٚ، تظدضر غري  القر  ( يش ر: ا   قتضىة، ٘)
 .ٕ( سورة السشا قو ،  ية: ٙ)
 .ٕٔ( سورة التوبة:  ية: ٚ)
. الجو ر ، ٚٗٔ، لغات القر  . الس ظر، ٕٓ٘، مرم  سا ق( يش ر: الراز ، ٛ)

، مرم  سا ق. ا   قتضىة، ٜٜٔ، الترمسا . اليساسي، ٕٕٙٔ، مادة" "، الرحاح
ٕٖٗ . 

 .ٛٗ( سورة الشح ،  ية: ٜ)
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اضوا . (ٕ). (ٔ){ٱۡلَيِسوض ِ  َ ۡصوحَج ُ  َموا   ٱۡلَيِسض ِ  َوَ ۡصحَج ُ }: -سىحاسأ-السعشه قولأ 
 . (ٖ)اليسض ِ  ذاتَ  ةِ الجشَّ  اضا ُيْحَ ُ  شأ  ِ 

ث مو   وم مووازُ  ،اليسشوه  وي معواسي )يسوض (  وي د لتوأ اموه الضوزِ  جُ زر  التَّ  ويجيءُ 
و امه ما ُيتمظعُ  ذلد ةله الز لةِ  و  هوا اموه صوظة   ربِ شوأ اشوز الزَّ  ة  نرادة   اصَّ

اموه موا   م ةلوه الز لوةِ  ،ةوَّ  ا م  قُ شأ  داؤُ  رُ ِر تَّ  م الز لة امه ما يَ  ،ة   اصَّ 
 ا. هَ تِ هَ ِ شأ لكوسأ م  مِ َبرَّ تَ ةله الز لة امه ما يُ   مَّ  ،اهَ تِ هَ كا  م  مِ 

  

                                                           

 .ٛ( سورة الواقعة،  ية: ٔ)
 .ٖٖٗ-ٗ، الكذاذ. ال مخذر ، ٙٗٗ، مرم  سا ق( ا   قتضىة، ٕ)
 .السرام  الداشقة( تش ر ٖ)
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 :الخاتمة

ِِ   ليِّ الزِّ  جِ زر  التَّ  ى  ي موضوعِ جرَ ث  ي  حا الىحا السُ مسا تقزَّ  ةيرادُ   لمسذتر
ا–يتبض   ظ يِّ المَّ   ،المَّظ يِّ ا تمظوا  ي مظهوماتهم ا  السذتركِ    َّ العمساءَ  - زءغ
التي اسمت امه ومودث  ي  موا األسىابَ قزَّ  هم  شاءغ امه  حث السظهوماتِ و سَّ 

 المغة. 

ها  قامت  راَ  الكريمِ  القر  ِ  غري ِ  السرشظات  ي تظدضرِ  كسا يتبض    َّ شعََّ 
 شاءغ امه ا شتراِ  -ا َّ وم َّ –  ِ   ي كتابِ  الغري ِ  لسا تشاولتأ م   لظاظِ 

ع اشها م   لظاظ  اشتركت  ضها وا تمظت  ي السادة المغوية وما تظرَّ  :المظ يِّ 
 .د لتها ومعاسضها

   َّ التزر جَ  ةِ المظ يَّ  السذتركاتِ  لظاظِ  ورد م  استعسا ت مسَّا  ُ  كسا يتبض ُ 
ة مجاز  ض  استعسا ت المظع )ا ق السجاز ِّ ع ما  ض  التزرمِ الز ليَّ لها يتشوَّ 

) )ا قة تطور مرامي  ض  استعسا ت المظع  السراميِّ والتزر مِ  ،السذتِر
) استعسات  هيأ يتدبَّ  ا  اآل ر(    كا   سواءغ  كا  مدبَّبيًّا )ك    ،السذتِر
ا( )يبز  ا ستعساتُ  تخريريًّا  .هيأ اامًّا ويشتهي  اصًّ
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 فهخس المرادر والمخاجع

، مكتىة اآلداب ديوا  األاذه الكبضراألاذه، ميسو     قيس،  -
 شالجسامض ت، السطىعة الشسوذمية.

روح السعاسي  ي تظدضر القر    ( ٕ٘ٓٓاآللوسي، شهاب الزي  ) -
، تحقضق: الدضز الدضز، وسضز اسرا ، القا رة: دار الع يم والدى  السثاسي

 الحزيا.
، القا رة، مكتىة اآلسجمو بية ي المهجات العر  ( ٖٕٓٓ سيس، ة راليم ) -

 السررية. 
، تحقضق: ابز الو اب  حسش  الترم ( ٜٛٚٔالترمح ، دمحم    عيده ) -

 ابز المطيف، دار الظكر.
، تحقضق: شهاب الزي    و الرحاح و( ٕٛٗٔالجو ر ، ةسسااض  ) -

 اسر،  ضروت: دار الظكر. 
 ، تحقضق: ابز الرزاِتظدضر الىحر السحيط ( ٕٕٓٓ  و ايا  ) -

 السهز ،  ضروت: دار ةاياء التراث العربي.
، تحقضق: الزر السرو   ي امو  الكتاب السكشو   و( ٗٔٗٔالحمبي ) -

 امي معوض و  ري ،  ضروت: دار الكت  العمسية.
، ٔ، تحقضق: ادض  السآلي، طتظدضر غري  القر   الع يمالراز ، دمحم،  -

  سقرة: مزيرية الشذر والطىااة والتجارة.
الكذاذ ا  اقائق غوامَّ التش ي   ( ٕٙٓٓال مخذر ، محسود ) -

 ،  ضروت: دار الكتاب العربي. ٔ، طواضو  األقاوي   ي وموث التأوي 
، تحقضق: دمحم اضو  الدود،  ضروت:  ساس الى غةال مخذر ، دمحم،  -

 دار الكت  العمسية.
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، الس  ر  ي امو  المغة و سوااها ( ٕٚٓٓالدضو ي، م ت الزي  ) -
 تعمضق: دمحم ة راليم و  ري ،  ضروت: السكتىة العررية.

، تحقضق: دمحم  ريظي،  ضروت: السظزميات و( ٕٗٗٔالزبي، السظز  ) -
 دار صادر.

، الزما ، مكتىة  روت  ي  قأ العربية و( ٖٖٗٔابز التواب، رمزا  ) -
 الستشبي. 

 ، القا رة: االم الكت .ٙ ( امم الز لة، طٕٙٓٓاسر،  اسز ) -
 : ضروت ، اسز صقر :تحقضق ،تظدضر غري  القر   ( ٕٚٓٓضىة )ا   قت -

 السكتىة العمسية.
 .مؤسدة الرسالة : ضروت ،ٕط ،الكميات و( ٜٔٗٔ  و الىقاء ) ،الكظو   -
 ،الجشه الزاسي  ي اروذ السعاسي و ( ٖٔٗٔالحد  ) ،السراد  -

 دار الكت  العمسية.  : ضروت ، خر الزي  قىادة ودمحم  اض  :تحقضق
، ٔط ،لغات القر   السروية ا  ا   عىاس ( ٕٓٔٓدمحم ) ،الس ظر -

 ابز الراس  الحبور  وإ راليم الدامرائي. :تحقضق
 ،  ضروت: دار صادر. لدا  العربا   مش ور،  -
 ،يحضه مراد :تحقضق ،معاسي القر   ( ٕٗٓٓ  و معظر ) ،الشحاس -

 القا رة: دار الحزيا.
 :تحقضق ،الغريبض   ي القر   والحزيا و( ٜٔٗٔ  و ابضز ) ،الهرو   -

  ضروت: السكتىة العررية. ، اسز ال يز 
 ،تحقضق: دمحم الحاج ،غري  القر   وتظدضرث و( ٘ٓٗٔابز  ) ،الض يز  -

 االم الكت .  : ضروت
 :تحقضق ،الترمسا  ا  غري  القر   و( ٜٔٗٔابز الىاقي ) ،اليساسي -

 مكتىة البيا .  ،ٔط ،موسه  ت ة راليم
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