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 صةالخال
 

ابخسام هشُْى حسي الصفاس هي اّائل العلواء العشاقٍٍي الوعاصشٌي الزٌي سخشّا جِذُن الفكشي لذساسةت 

 الخعبٍش القشاًً .

ُْ ادبً ًّقذي ّبٍي جِْدُا فً الخعبٍش القشاًً ّدالالحَ ،فضال عي جِْدُا فةً  حٌْعج جِْدُا بٍي ها

الخحقٍق ،ّقذ بلغ ًخاجِا على ها ٌضٌذ عي عششٌي هصٌفا بٍي حالٍف ّححقٍق ،ّها ٌضٌذ على الخوسٍي بحثا 

. 

 

ً الذساساث ّهع ُزا الخٌْع فً جِْدُا العلوٍت فاى  الشائع فً االّساط العلوٍت اًِا هي رّي الخخصص ف

االدبٍت ّالٌقذٌت ،غٍش اى الوخخبع لٌخاجِا الفكشي ٌجذٍ قذ حْصع ّاى جِذُا فً الخعبٍش القشاًً ّدالالحَ كاى 

 باكْسة اعوالِا فً كخابِا الخعابٍش القشاًٍت فً هشاُذ ٌْم القٍاهت دساست داللٍتجوالٍت .
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 الداللة القرانية في جهود ابتسام الصفار 
ي صتت  ىتتو تدمتتي ونبتتدي ،ومتتي  ويتتود لتتي توت ميتتس توبستنتت ي م،تنوعتتج ويتتود توتتداتوسا تمتهتت ا صسىتتو  تو تت  س

لتتي  دىتت  تو يصيتتا ،لتت   تو تت  اتوتحبيتت. و وصتتا ىتتنت توتنتتوع لتتي ويو تواتتسيا ودتتتو،ل تت  عتت  ويودىتت  لتتي 
غيتس ت  توصتتمتا ،تنيت  صت  نوي توتص تي لتي تودستهت ج وتتدميتا وتونبديتا تتوه ط تو يصيا وتهيص  تويغويا 

اتت    دى  لتتي توت ميتتس توبستنتتي ودتتتتتوووت  ويتت اه قتتد تتتولع عيتتا ىتتنه توصحتت وس توث ثتتيوتتد توثبتت ليونت ويتت  
)توت تت ميس توبستنيتتا لتتي ص تت ىد يتتوا توبي صتتا  توتي طم تتج ات متت  م نتتوت   متت اوسا تعص ويتت  لتتي سهتت وتي  ويص وهتتتيس 

 تا تو سميتا لتي حبتوال وقتد ا نتج دستهتا ص نيتا مت وحبوال تودتويتا ،صح ووتا سمطيت  م ومي دستها دتويتا وص ويتا  
صثيتيتت  ص تت ىد توبي صتتا ووتطسوحتيتت  لتتي تواتتتوسته )تثتتس توبتتست  لتتي تتدال تو سمتتي  و ىتتنت ل تت  عتت  دستهتت ج 

 و  1)قستنيا تصسى هيبف تومحث عند ويدى  تودتوي ليي  وم د ت  نبف ىن  عيا  يء ص  هيستي 
 

ح تتيج عيتتا  تتي دا تومايوسيتتو   لتتي ،ا  1491ل وتتداتوسا تمتهتت ا صسىتتو  حهتت  تو تت  س صتت  صوتويتتد      
ا 1491ووح تتيج عيتا  تي دا توص وهتتيس عتت ا 1499اييتا تتدتال عت ا –تويغتا تو سميتا صت  و ص تتا مغتدتد 

ه لتتتي تتدال تتهتتت صي وتونبتتتد توبتتتديا صتتت  اييتتتا تتدتال ووح تتتيج عيتتتا دسوتتتا توتتتداتوست–صتتت  و ص تتتا مغتتتدتد 
، ل تت  ع تتسي  ص تتن   متتي  تتت ويف وتحبيتت.عيتتا ميتتن نت ويتت  تو يصتتي صتت  يليتتد او1411و ص تتا توبتت ىسا عتت ا 

 تي  :  ص  ص نصصهي  محث  تنوعج لي صو وع تي  ولص  يليد عيا توع
 توت  ميس توبستنيا لي ص  ىد يوا توبي صا دستها دتويا وص ويا و -
 وتثس توبست  لي تتدال تو سمي لي توبس  تتوال تويوسي  -
 وص وي ج توت ايال تويوني لي توبست  تواسيا و -

 ص وي لي تتدال تته صي وتت -

 ال وتوتنويا لي تو اس تو سمي تته صي تو أ -

 و وس ص  توح  سا تو سميا تته صيا  -

 تل . تتدال لي تو  س تتصوي و -

 ص وك وصتصا تمن  نويسا تويسموعي و -

 تمو تو ين ء تتديال توم سي توظسيف و -

 ثب لا تمي تص ا ص  ص ال   سه و -

 صسه   و لي د تتعوا   عس تو سميا لي -

 ت سيخ تونبد تو سمي و -

 ل  ءتج لي تتدال توبديا و -
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 سؤيا ص   سا لي توتحبي. وتونبد و -

 توو صا ويسه  ال وتتط سيح تو ستقيا و -

 وغيس نوك و تتو ى ج تودسته ج توبستنيا وتتدميا )قيد تتنو ل  و -

 توتحبي. :
 تتقتم   ص  توبس  تواسيا تمي صن وس توث  ومي و -
 يلو وي و ال وعصدا توات   -

 توصب صا توح يميا لي توص  صسا مي  تو نو  وتسم مي  ويب  ي تولميس و -

 توت  لي تمي توحه  توصدت ني و -

 تح ا توولستء ويث  وميو -

 نهيا توهحس ويث  ومي و -

 توتنايس وتوت نيث ويهوهت ني و -

 تومحوث وصني  :
 او1491و ص ا مغدتد –صويا اييا تتدتال –توص هسو  وتو  س  -
 او1494صويا اييا تويغ ج و ص ا مغدتد –دتوتي  عيا تونو. تو سمي تتووت  و  -

 او1411توصغسال –صويا تويه   تو سمي –تتو  ظ تو سميا مي  توص نا توي ظي وتودتوا تو اسيا  -

 او1441توو ص ا توصهتن سيا –وق  ا ندوا توني –تونو. تتدمي وليا توني  -

 او1441توصؤتصس تتوال وو ص ا تتنم س ع ا  وق  ا–عند تمي ماس تتنم سي تودس  توبستني  -

عتتت ا  1صويتتا وتتنوس صتت   -ا1444صهتتتوي ج توتيبتتي لتتي تتدال تو سمتتي صويتتا تتديتتتال توص   تتس  -
 او1444

وغيسىتتتت  صتتتت  تومحتتتتوث ،ىتتتتنت او1111صتتتتؤتصس و ص تتتتا لي دي يتتتت  –وس توحتتتتال لتتتتي توبتتتتست  تواتتتتسيا  تتتت -
 ويس وداتوستهعيا ص  يليد عيا ث ث وع سي  سه وا ص وهت ت ستلي ل  ع  

 

ات   وت تح ،مال تننت  يصات  ت  ن تدى   -صت  صت ال نت ويت  توثبت لي -ت  ويدى  لتي توت ميتس توبستنتي ودتتتتو
توص   تسي  توتني  هتصسوت ويتدىا تو اتسي ودستهتا توت ميتس توبستنتي وتوصتو  لتي  تو تستقيي  ص  توت تال تو يصت ء

تتناس حينصت   تنيت  س توبستنيا لي ص  ىد يتوا توبي صتا ،ولص  ويدى  تودتوي لي ات مي  توت  مي تودقيبا  دتتتو
ت تتتس  و و تتت ظ وتستميتتت  ،تنصتتت  تيصتتتال لييتتت  توتتتتدس   حينصتتت تتتتت ما تطتتتوس دتوتتتا تتو تتت ظ ت  توص تتت وا تويغويتتتا 

توتتت سيصي وتطتتوس دتوتتا توايصتتا ووتتتناس ت  محثيتت  قي هتت  توتتا ت  هتتيس تتقتتدصي  اتت   دستهتتا وديتتدا لتتي ليتتا 
دتتتي  ص تسدا وصسامتا ،تت ت  ىتنت تي نتي تن تدتا تت ت سا توتا ىتنت توصتني  عنتد تتقتدصي  توت  ميس توبستنيا و 

لي اتت ال تولينتا ،وتو تسيف توس تي لتي  تسحو وصوت لتج توبتست   تمو ح تا توستلي و و يه،ا م  ل س  لي صب ي
تومي تتا توتتتي  تواتتسيا وتوحتتديث ،وتو تتسيف توصست تتا لتتي تص ويتتو ،غيتتس ت  ىتتنه تودستهتت ج صنيتت  صتت  يمت تتد عتت 
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ي تتتسط ت  تمتتتدت لييتتت  دتوتتا تتو تتت ظ توحهتتتيا ثتتا تتطتتتوس توتتتا توصو ليتتا وتوص نويتتتا ،وصنيتتت  صتت  ا نتتتج ت تتت ستج 
 وىو ص  تتصنتو تو   س صنيو  وي  لي ص ن ي  ىنتو و1منتتو)صحدودا ،وويهج صنيو  ص ينن  

 

توص تت ني توصت تتددا توتتتي يوحييتت   صصتت  يصيتتل دستهتتا تو تت  س وتطتتوس دتتج تتو تت ظ ،تنيتت  وتتا تاتتتف م يتتال    
توي ظ ،وتنص  ت  لا توا ىنت دستها تومي تا تو سميتا وتمتسل  توسى  عت  طسيت. صت  و تال صت  ن توي  ت سيا 

  و3 ج توت  ميس توبستنيا تاثس ل اثس)تويي صوحي
 

ي وسدج لتي ل ودستها لي ىنت تواتت ال ت نا))متتمتا دتتج توت ت ميس توبستنيتا مت و ودا توتا ص  نييت  تويغويتا توتت
تو تت س تووتت ىيي ثتتا صتت  تحتتيط ميتت  صتت  دتتج وديتتدا لتتي توت ميتتس توبستنتتي متت حثي  عتت  توهتتي . توتتني صتتنح 
تتو تت ظ وتوت تت ميس حيتت ا وديتتدا و تتحني  م تيحتت ءتج توصت تتددا  توتتتي تصتتنح توهتتي . وص ويتتا توت ميتتس وتتصييتتا 

    و9وتوت ويس   )
ولتتناس 1توصتدثس تونبتس  لتي قووتو ت ت وا )لت نت نبتس لتي تونت قوس   تودتويا ص  ناستتو لتي و ظتا )وص  ت  ستتي  
تعطتتج ص نتتا تون خ،وىتتو ص نتتا وديتتد تاتهتتمتو توايصتتا صتت  طمي تتا تهتتت ص ال تتوتتا حيتتث يتتن خ  ت  توي ظتتا قتتد
صي  يتتتا تواسيصتتتا عيتتتا تهتتتيوال تو تتتسال لتتتي ت تتت)ايصتتتا تونبتتتس قتتتد  تتتصنج ص نتتتا توتتتن خ لتتتي تت)لييتتت  وتي ت  

ىتت  صتت  قمتتال ووصتت  ىنتت  عتتدي تو  تتال )نبس متت وحسف )لي وتهتتت ص ال ىتتنت توحتتسف ىتتو ا صيتتا ص تت ني وتتا ي سلو 
توني قد يتم دس توا تونى  ليو ا   ص نا تونبس انوك وبيال نبس تونت قوس ،تو نبتس   تو سال)توني يم د ص نا 

ن خ م ون قوس وووتص  ت ديا تونبس م وحسف )لي ل نتو يبتوي صت  نىتال تويتو توص هتسو  صت  ت  ص نتا تونبتس ىتو توت
  و1وت  تون قوس ىو توني ين خ ليو   ) 

 ،لنيحظ ىن  ت  تو   س تعتصدج لي تسويح دتوا تونبس عيا تون خ عيا ص  لي توهي . ص  ظ ىسا توت صي 
لتتي توت ديتتا  ت تتستال و تتظ مي تتظ وتعطتت ءه حاصتتو: اثيتتسا توتتوسود لتتي توت ميتتس توبستنتتي وت نتتي وغويتتا وىتتي ظتت ىسا

عيا ص  ي تصد عييو تويغويو  وص سلا تودتتج تودقيبا وص ت ني تتو ت ظ دتصتال أي تني  تعتصدج   و9)وتويلوا 
 توهي ق جو

توتي تعتصدج لي توويتو دتتتتو عيتا صت  ات   صت   ،ونحو ىنت ص  ويدى  تودتوي ص  ناستو لي قووو ت  وا
سج ت  توص هتسي  ،لبتد نات31)ويت  قتوا تنتي تصت ف عيتياا يتوا توتنت د  غت لس تو  ظ توت ميتس :  تء قستءتج توبس 

لي ت هيس )توتن د  ،تصت ليا لي قستءتيت  متي  تص يتف توتدتال وت تديدى  ،ثتا تتسى ))ت  توهتي . تو ت ا  تتصتي و 
توني وسد مو ت ميتس توتنت د تو توصنت دي صيتيء م وسعتال وتو تلع تصوتسد صص طمتا تونت   م  تيا م  ت  ووو تصت  

يي  عيا  وسا وثيبا تو يا م ومي ا تو سميا ،تيك ىي  توسا ل عتصدقستءا ص  قسأ )توتن د  مت ديد تودتال ،ل نو ت
تتمتتال حتتي  ت تتس صتت   تت حمي  وتيتتسال م يتتدت عنتتووووووا  صوحيتت ج توت ميتتس توبستنتتي تعصتت. تثتت ست ،تنيتت  تسهتتا 
حتتوال توت ميتتس  تتوست تصتتسى تليتتد ص صتتح  تتوسا ن تت س تتمتتال و تتوح  ومي نتت ،ليوا  توتنتت د ىتتو تويتتوا توتتني ي تتس 

  م يتتدت عت  ت تح مي  ،وتن تتس صتت  م ت  ،ي تميو  لتتي نوتك تتمتال حتي  تنتتد عيتا ووييتتونت   ليتو م  تيا 
متنوك تت تنت للعتج وت تطسمج ت تطستم   تديدت وو توطمي ي ت  تتمتال تت تس صت  ت تح مي   صنو ،توص  ى سما
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 مو مي  ح ال تون   حي  يهص و   وج تون يس توص لع ي س اال تنه   من هو ن هي  تىيتو وتوتده ،ت  ىتوال 
   و1توصوقف تيمبي ويا ت ايست ووو  )

 

وص  نوك تي   ص  ناستو لي دتوا )تونهتال  لتي قووتو ت ت وا )حتتا تنت لتحتج يت وو  وصت وو  وىتا صت  اتال 
عيا ص  ا   لي تو ت س تووت ىيي ،لتبتوال م تد ت  ،تن تعتصدج لي تحديد دتوتو  49تتنمي ء   حدال ينهيو 

م  ال تهت ص ال تونهال ىال ىو هيس تون ال تو تون قا  نهتطيا توولاء لي ص نا تونهال))تناسج تقوتال تو يص 
تو توايال ،ت  ىنه توحيوتن ج ايي  صص  تعت ده تو سمي لي مي تو و يد عدوى  وهتسعا هتيسى  ،تت ت   توسا 
نهتال توتتن ال يبتتسال ونتت  تتيتتا تواسيصتتا ،تنتتو هتتيس هتسيا ليتتو ت تتطستال ،واتتنوك ياتتو  حتت ال تونتت   لتتي هتتسعا 

 و 1)ا تت تطستال صت  ت ميتس تونهتال   وهي . تتيت ج تو ت ا ي يننت  لتي ليتيا نحو تودتعي وهيسىا وت طستم
،م تد تعتصدج لي تسويح دتوا تتو  ظ  عيا توهي . توصستال عيا ق عدا ص  ىيا مي ا تو تسال تو ت سيا  لإني 

 .وث ع  دتتتي  تودقيبا لي توهي ت  ت س  تستء تويغويي  وتوص هسي  لي توي ظا توتي تمح
 

ن  تسا  ي صتا ،لتي قووتو ت ت وا) ووتوه يوص تنونحو ىنت وقولي  عنتد دتوتا تون ت سا لتي ووتوه توصتؤصني  يتوا توب
وصييتتا  اوتنيتت  مص نتتا توميتت   وتو تت  ء ،تو تنيتت  حهتتن لييتت  ، ولم تتد ت  ناتتسج تستء توص هتتسي 11 توبي صتتا 

صتتا وتهتتتنمطن  ت تتووي  توحهتتيا ،ل ننتت   وتبتتوال: ))وتنت تتم نتت  ص تت ني تواي4ن عصتتا تو ت نتتي تون تتيا وتوهتتسوس )
 ووي ات  ونت   توسا حيتا لتي و تف ووتوههنود لي توت ميس توبستني ت ميست سقيب  ق سج عنتو ىتنه توت  هتيس 

  تتس ونوتتك ت  توصتتؤصني  ولبتتد تقتسنتتج تون تتسا م حتتال  تتوسا توتتا ن تت  تو تتسال ،تت وىتتي  تتوسا تونمتت ج تون
توا تولسع ونص  و نصوت حهن  ووووم د ت  تمي  ون  تطوس ياو   ديد توص سا صا ت ست. ووص    صتأج ص  طس 

دتوا توايصا ص  ص ن ى  توحهي تت يي توا ص  نيو تووديدا توص نويا ،تصانن  ت  نسد عيا تمت  لت س  توتني 
 ،ت  ص نتتا 11متت قي توص تت ني ) يتتوي ،وعنتتو ت سقتتجعتتد توص نتتا تت تتيي ويايصتتا ىتتو توحهتت  وتووصتت ال وتوص

   و11ع  توص نا توحهي تتوال وىو ن سا تونم ج وت ستقو   ) صتطوس  تووص ال وتوحه
 

ا نيتوصتا تسويحنت  ت  و((ينا وت دد ص  نيي  عند تو يص ء ،لتبتوال   نوك تي   ص وق ج عنده لي ص نا ووص
عمسياتت ال ،ل نن  نود ليي  دتوا وت حا ويمي ا تو سميا ت  تتو  ظ تتعوصيا حي  تطي. عيتا صهتصي تي  

تيت  لتي نىنتو ،لويتنا حتي  عسلتج و  همال تصتي س تو سال وي  وت ا  ونت  ت ايتس صت  تطيبيت  ودتتنص  ت ا،
لي تو مسيا م ووتدي تو صي. ،وود تو سمي ليي   وسا وصظيس ص  صظ ىس مي تو ،تت وىتي  توسا تتمت س توتتي 

تصد ص  تومي ا تو سميا ووص  ىن  و ء توت ميس توبستني ويسمط مي  توص نا توص دي توصهحي تووو تعتصد عييي  لي
ومي  ت ال توايصا توني عسلتو تو مسيا م ووتدي تو صي. ،وصا ت  توايصا عمسيا تت ال يصا  ت  ن يف توا 

،ت  ىنت توص نا ي طين  لاتسا عت   سها  ت ال ،وتني  ص تبا ص  توتويا وتوتص ن ى  قوال ص  ق ال تني  عسميا ت
صتتنىا مبتتوا  تتديدا عيتتا تواتت لسي  تحطصيتتا ،وت  يتتف تنيتت تو تتوسا توتتتي سهتتصي  تو سمتتي لتتي نىنتتو وويتتنا ،وا

 و وصت  نوتك صت  وق تج عنتده 11ييتوى لييت  توصوتسا لت  يوتد وتو قتستست   )ووىي عصيبا توب تس م يتدا تتغتوتس 
لي ظتتتتا توهتتتت س قتتتتد ت تتتتددج ص  نييتتتت  متتتتي  91صتتتتسلتتتتي قووتتتتو ت تتتت وا )ت  توصوتتتتسصي  لتتتتي  تتتت ال وهتتتت س  توب



 الداللة القرآنية في جهود ابتسام الصفار
 

 6 

تن  ،غيس ت  تو   س وي  ستي لي نوتك،  13)تو  دا تو طش وتوووع ، و دا حستستي ،ت ت  ال تون س،و توونو 
ت  ايصتتا )توهتت س  ))توصتتا عتتدا  تتوس سىيمتتا ع  تتي  تومتتدوي وي ي تتي  تتنهتت   ويتصيييتت  لتتي اتتال  تنيتت  تتتسى

حيسا ص  تون س ووظ ى  و ،لياو  ص ن ى  ت  توصوسصي  لي   ال  ناصا   لي تو  وا وع نا ص  تنتى  ص  ع 
ص  توص ء وتوط ت ا ماتال صت  يحصيتو ص نتا تو طتش صت  ييا ىنه تو وسا توا  وسا توهصوا توح سا توصؤني وتنب

توتوعي حت  سو  تت  يو  ي تمو حت ويا حت ال تون قتا  ثتا ىتا ل قتدوص    سىيما وي  دتوتيت  عيتا توتن   تو سميتا ،
ا قتتتد ت تتتتساج لييتتت  اتتتال ىتتتنه توص تتت ني تي ت  ىتتتنه توي ظتتت و19توصهتتت وسا توتتتتي تتتتسا  عيتتتا غيتتتس ىتتتدى   )

       توصهتوح ا ص  تومي ا تو سميا ،وىو ص  ي د همم  ص  تهم ال صط مبا توا ا  وصبت ا توح ال و 
وص  توويد تودتوي عند تو   س تي   وقولي  عند دتوا تتو  ظ توو ىييا وايف ت  توت ميس توبستني قد      

ميتا س توبستنتي تنتو تاهتال تتو ت ظ تو س صت  تهتستس سوعتا توت ميتت  ))،تن  تيتك تودتوتا تومهي  حيا تصسوتي  ع 
تهتت صال توبتست  تواتسيا تو  ظت   وتو ت ميس وتحتد ،ص ا لي تيا وتحداتتج ست  ا يصا  ت  ت يا صودوو صص  ني و 

صت ي يصتيتف  دا تصسوتيت  لتي تطت س وديتد وق وتالعسميا عسليت  تو تسال صت  قمتال ثتا تومهتي  ثي مت  وحيت  وديت
  و11دتوتي  لي تو  س توو ىيي   )ع  

 

توبتتست  ت  )) لصتت  ىتتنه تتو تت ظ توتتتي تاهتتمي  وسودىتت  توبستنتتي دتوتتا وديتتدا و ظتتا )توبست  لتبتتوال تو تت  س       
يتتسج ص تتب تي  ،لبيتال قتسأج توصتستا تنت طلتي تو  تتس تووت ىيي ميتنه تو تيغا ،وتنصت  عسلتتج  الايصتا وتا تهتت ص
تنتتو يوصتتا توهتتوس  اتتنوكثتتا قيتتال ت  توبتتست  هتتصي  وو توتتا م تت تنت وص تتتو و تتصصج م  تت:وقتتسأج تو تتيء

لي تتصي  ،وقتتد تنحتتج ا لتتا توص تت ني توتتتي دتسج حتتوال توايصتتا لتتي توو ىييتتا ومبيتتج دتوتتا وتحتتدا وايصتتا توبتتست  
وىتي تودتوتتا عيتتا تواتتت ال توصنتتلال عيتتا توسهتتوال )ي ،وتعتمتتسج ىتتنه تو تتيغا  صتت  تو تتين تتهتت صيا توتتتي 

ل و   س وا ت س توا ودا تتهت ص ال توص نوي لي دتوا توي ظتا وحهتال تنصت   و19أ  )تهت صيج ليي  ص دا قس 
 وق ج عند وديد تو يغا توتي وسدج ليي  توي ظا و

 

مال صتتت  ويتتتا تتح وتتتا صتتت  توص ديتتت ج توتتتا ويتتت  ت صتتت  ويتتتا توص نتتتا تو تو تتتيغا،وقتتتد تتطتتتوس توي ظتتتا دت     
ت ص ال توو ىيي وي  يستد مو اال صتبتدا و س ت د ليبت ال اتال توص نوي ج ،اص  ىو توح ال لي و ظا) تويدى ،ل ته

بدصتا عيتا تصوتتيت  ،وا نيتت  تس تد توصيال،تنيت  لتتي تتقميتج ىتتوتدي توصيتال ،ويسيتدو  ميتت  توصصتبتدا ى د،وقيتال :
  و11توصبدصا ووقد تطوس ىنت توص نا توص دي ويدال عيا ص ىو ص ف تو  ال ص  تتيص   وتته ا )

لتتي توو ىييتتا  ،تن ا نتتج تهتتت صال وتوس تت د وتتدتوي و ظتتا )تو تت ال   توصب ميتتا وييتتدىحتتوال تونحتتو ىتتنت صتت  توت
وىو ص نا ص دي ،ثا   سج تدال عيا تويت ك توصطيت. ،ثتا تطتوس ىتنت  ،ص  وا توطسي.ويدتوا عيا توويال م

ظ توص نتا وتاتهتال دتوتا تهت صيا تتتدال عيتا صت  ىتو  تتد توس ت د وتتيصت   وتويدتيتا وىتتي اثيتست صت  تبتتس  مي تت
 و119 تونه ء  ت وابووو ت  وا )وص  ي سك م هلل لبد  ال   ت  م يد11توا س وتو سك )

و ىييتتا تاتهتتمج دتتج تهتت صيا نتيوتتا   وصتت  ويتتدى  توتتدتوي تي تت  صتت  ت تت سج  وتتو صتت  ت  ىنتت ك تو  ظتت
 نتا وديتدت تقتستني  دتصال توهي . مي ظ توو وا ،ص  نوك و ظ )تعون   ،ليي ت ني تتوتوت ء ،وقتد تاتهتمج ص
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حينص  تقتسنج مي ظ توو وا ليو صيس صيو  وص ي  ،اصت  لتي قووتو ت ت وا )قت ال سال تنتي تعتون متك ت  تهت وك 
 ليتنه تتو ت ظ  ت عج لتي وغتا 14وواتنت و تظ تتن  وتووتلتء وتوحصتد وتويتدى )91ىتود صت  وتي  وتي متو عيتا  

تتو تت ظ توتتتي تاتهتتمج ص نتتا  تو تتسال وا صيتتا لتتي صح دثتت تيا ووتت ء تو تت س ص متتست عتت  حيتت تيا ل اتت  ىتتنه
    و 11ايصا و ء مي  توبست  تواسيا   ) واأني تقتستني  مي ظ توو وا ل  محج ته صي  

ونحو ىنت و ظا )تو مد  توتتي تاتهتمج ص نتا صغت يست عت  ص ن ىت  تووت ىيي توتني ا نتج تتدال عييتو صت  ص نتا 
تتيتت    دتوتتا و ىييتتا ،حتتي  تستمطتتج دتتويتتوت  وتوتتنال لحصيتتج دتتج تنهتت نيا م يتتدا عصتت  ا نتتج ت طيتتو صتت

  و11وسهوال )ي )ا حتا تني  ت محج تطي. لي صديح تم و موديا هلل ت  و
 

ول   ع  ىنه تتصثيا وتصث ويت  توتتي وق تج لييت  تو ت  س عنتد توتطتوس توتدتوي و تدد صت  تتو ت ظ ،ل نيت     
ت  ))صت  وسد لتي توبتست  تواتسيا صت  تو ت ظ وق ج عنتد وص ويتا توت تايال تويتوني صت  صت ال توتنتوع توتدتوي ،أي 

تتدال عيا تويو  صم  تسا ،وتنصت  تسهتا لتي توتنى  تاثتس صت  دتوتا وونيتا تستهتا صتدتعيتا ولت. ت تايال سهتصي  
  و11لي نى  توب سىء  )

-91وقوليتت  عنتتد دتوتتا )توبتتتسا  لتتي قووتتو ت تت وا )وووتتوه يوص تتن عيييتت  غمتتسا ،تسىبيتت  قتتتسا  عتتم  لصتت  نوتتك 
 ولم تتتد ت  مينتتتج تستء عتتتدد صتتت  تويغتتتويي  13هتتتسج م وغمتتت س تو صتتت  يغ تتتا توووتتتو صتتت  تواتتتسال )وتوتتتتي ل91

وتوص هسي  لي دتوا ىنه توي ظا ت  سج توا تنو ))يصا  ت  نوتد لتي توتدتتج تويغويتا تتصتسى وصت دا )قتتس  
قتتتوست ،أي صتت  ي تتيف  تتحن ج تيح  يتتا تصتتسى ولتت وبتس وتوبتيتتس : توسصبتتا صتت  تو تتيش ،وقتتتس عيتتا عي وتتو يبتتتس 

ا وحا يسىبي  توقا تو نتال تو  ي. عيييا لي تون با ووتتقت س توت يي. لتاو  تت  لا م   وووه توا لسي  
  و19توصنظس   ) واآماص  تو نتال ،ليمدو عييي  تو ي.  سأتو ص 

صبسونتا ص  ت  توغمسا  ، 11)ص  ق وتو سدت عيا ص  وسد لي ت هيس توطمسيلي ىنت توت ميس وص  ويدى  تودتوي 
ت تت وا صتت  ووتتوه تواتت لسي  م تتد ت  ي تتيس توميتت  ا تستمتت  مص ن ىتت  توصتت دي توص تتت. صتت  توغمتت س توتتني يحووتتو تهلل 

ووتتتوه تولتتتسى ت  ))ىتتنت ت هتتيس تصتتتن توايصتتا م يتتدت عتت  دتوتيتتت  توصو ليتتا وتنىتتال عنيتت  وص ويتتتا توت تت د صتتا 
 و34-31 حاا صهتم سا عم   ،توتي عمس عني  هي . تتيا )وووه يوص ن صه سا،  19  )ص سقا تو

و حتتي  وق تتج عنتتد و ظتتا تو  ايتتا لتتي قووتتو ت تت وا)واا لييتت  ل ايتتا يتتوتوصتت  ويتتدى  توتتدتوي تي تت  صتت  ت تت سج 
ولتتناس ت  31ق تا ،وقووتو ت ت وا )ول ايتا اثيتسا تصبطوعتا وتصصنوعتا  تووت11اثيسا صنيت  تت ايو   تولصتسف 

تا تونو. ولبتد صال دتتج وونيا تصتا توم س ،ون هيا تص))وسدج ليو تو  ايا صستمطا مهي . يح ىنت توهي .
  تهلل ت تت وا ويصتتؤصني  حسيتتا تتصتيتت س وتتنتبتت ء صتت  ىتتنه تتنتتوتع تواثيتتسا توصتنوعتتا وولتتي تو تت وس م وحسيتتا ىيتت

  و11)ستحا ن هيا ،وتحه   م وه  دا وتووص ال حتا لي ونا توصيد   
م نيتت  ص تحتتا تتمتتوتال لتتي قووتتو ت تت وا )ونتت ج عتتد  ونستىتت  ت تتيس توتتا صثتتال ىتتنت توص نتتا لتتي و تتف توونتتا 

ولتبوال ))وىي وصحا هسي ا دتوتا عيتا ص يتوا توحسيتا توتتي يتصتتا ميت  توصثت مو  11ص تحا ويا تتموتال  ي 
لي توونا ،حسيا توحساتا ،وتوتنبتال،ووي  صت  مت ال وتحتدا ووات  صت  تتمتوتال تواثيتسا توتتي تسهتا  توسا صتسلتا 
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لي و تف توصتؤصني  )صتا ي  مصت  يتوحي متو صنظتس تتتات ء صت   ت وس مت تص   ي  دى  توت ميس توني ت ى 
  و11وتوه  دا   )

وتتسىبيا وص  نوك تي   ص  وق ج عنده ص  دتوا لي قووو ت  وا )وتوني  اهموت توهي  ج ولتء هتي ا مصثييت  
ونت س ىتا لييت  نوا ص ويا ص  تهلل ص  ع  ا ا نص  تغ تيج ووتوىيا قط ت  صت  توييتال صظيصت  توو تك ت تح ال ت

تن ىتو ))دتال عيتا   قط ت  صت  توييتال )ولبد ت  سج توا وتو  صت  توتاثيتف لتي دتوتا قووتو11ص ودو   يون  
وعتصتا ،وىتو و تف )صظيصت  لبطا  تتوتاثيف تويوني وتو تصتا تو تديدا ،تنتو تعبمتو و تف يليتد توهتوتد هتوتد

صاتتت  ت  يتصيتتتال ىتتتنه توبطتتتا توييتتتال صظيصتتتا حتصتتت  ،وواتتت  و تتت ي  مصظيتتتا ين تتتي أي م تتتيي نتتتوس تو  تتتوء ي
  و14توصظيصا   )

ونحتتو ىتتنت صتت  تووقتتوف عنتتد توتتدتتج توبستنيتتا لتتي توت ميتتس توصبتتد  ،وقوليتت  عنتتد تو تتوسا توتتتي عمتتس عنيتت  
،لتتتسى تو تت  س ت  11، 31هتتي . قووتتو ت تت وا )وصتت  تونتت   وتوتتدوتال وتتن تت ا صصتيتتف تووتنتتو اتتنوك  لتت طس 

ف تووتنتتتو ،وىتتتي تتحتتتد تتوتتتوت  لحهتتتال ،ووانيتتت  سهتتتصج  تتتوسا ))تو تتتوسا ىنتتت  وسدج صتتتؤطسا مت ميتتتس صصتيتتت
وونيت  وتنوعت  لتي تت تا ال وتتونت   ووووتتيتا  توصصيوق ج وتنوعيت  وووصثتال ت ميتس )صصتيتف تووتنتو   تصتتدتدت

ا توهتتسي ا ،ووتتو طتتم و متت سا توصتتوولا وتويبتواسيصتتا تهتتتثيس توتتنى  صتت  صتت ال و تتج تتنتمتت ه توتتا وص ويتتا توصيتت. 
ت  تتتي ج تنتتتوع تتوتتتوت  لتتتي تتونتتت   ا لتتتا تنت تتتج  وص ويتتتا توت تتتايال تويتتتوني وو تتت س تصتتت ا  ناتتتسج تتيتتتا

،وىو تهتث سا تو اتس ،وتح يتله ينهي توغس  توني وسدج لي هي قو تتيا  تتنه   صييط ص  تتووت  توني قد
  و31ويت صال لي صي. تهلل   )

توتدس  تويغتوي وتهتيص  لتي دتوتا تتو ت ظ لتي  لينه تونص ن  وغيسىت  اثيتس يؤيتد ت  وي ت  س ويتودت اميتسا لتي
ص  ناس صت  تصثيتا تتتمتا تطوسىت  صت  توال ن ت تي  لتي مي تا تو ت س تو سمتي ص  ص ال توت ميس توبستني تن تني  و 

ثا دستها دتتتي  لي توهي ق ج توبستنيا ،توتي ص  ص وي  تت ح تودتوا تودقيبتا ويتنه توي ظتا توبستنيتا تو تيتك 
 و

تومحتتث ىنتت  عنتتد عتتدد صتت  ص تتن  تي  توتتتي تثمتنتت  صتت  ص ويتت  ويتتد توتتداتوسا تمتهتت ا صسىتتو   ىتتنت وقتتد وقتتف
تو ت  س توتتدتوي لتتي ت ميتس توبتتست  تواتتسيا وويمبتا تومتت ال ص توحتت  وصت  تستد توتوهتتا لتتي دستهتا ىتتنه تو ص تتيا 

 تو يصيا توتي تهتح. تودستها وتووقوف عند نت وي  توثب لي توصتنوع و
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 توبست  تواسيا و -
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-1ط–د تمتهتت ا صسىتتو  تو تت  س –سمتتي لتتي توبتتس  تتوال تويوتتسي تثتتس توبتتست  تواتتسيا لتتي تتدال تو  -
 و1111عص    –ويينا وين س 

–ولتسا توت يتيا تو ت وي وتومحتث تو يصتي –د تمتهت ا صسىتو  تو ت  س  –تتص وي لي تتدال تتهت صي  -
 )دج و–و ص ا مغدتد 

دتس تتت  ء   – تتت  س د تمتهتتت ا تو –توت تتت ميس توبستنيتتتا لتتتي ص تتت ىد يتتتوا توبي صتتتا دستهتتتا دتويتتتا وص ويتتتا  -
 و1111-1ط–وين س عص   

 و1411-ميسوج  –دتس تو اس –تمو و  س م  وسيس توطمسي –و صا تومي   ع  ت ويال أي توبست   -
تتسد  –تسمتد –عت وا تواتتال توحتديث –د تمتهت ا تو ت  س –وص ويا توت ايال تويوني لي توبست  تواتسيا  -

 و1111-1ط–
ميتسوج –دتس تواتت ال تو سمتي – صحصتود تولصص تسي وت س تهلل–توا  ف ع  حب  . غتوتص  توتنليتال  -

 و1491-ومن   
قتدا وتو عمتد –تعتدتد وت تنيف يوهتف صيت ط ونتديا صسع تيي –تم  صنظتوس  –وه   تو سال توصحيط  -

 ميسوج )دج و–دتس وه   تو سال –ييي  تهلل تو 

 دتس– تتمطو و تتححو تمتتستىيا  تتص  توتتدي  –توستغتتال تت تت ي ني  –ص وتتا ص تتسدتج تو تت ظ توبتتست   -
 و 1441- 1ط–ميسوج ومن    -تواتال تو يصيا

-دتس تو اتس –تح عمتد توهت ا صحصتد ىت سو  –تمو توحهي  تحصد م  ل س   –ص وا صب يي  تويغا  -
 و 1414

تتتتح د صتتت ل  توصمتتت سك  –وصتتت ال توتتتدي  تمتتت  ى تت ا تتن تتت سي  –صغنتتي تويميتتتال عتتت  اتتتتال تتع سيتتال  -
 صؤهها تو  د. ويطم عا )دج و –وصحصد عيي حصد تهلل 

دتس   3ط–عمتت   حهتتت   –تونحتتو توتتوتلي صتتا سمطتتو م تهتت ويال توسلي تتا وتوحيتت ا تويغويتتا توصتوتتددا  -
 توص  سف مص س )دج و
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" Quranic Semantics in Ibtisam Marhoon Alsaffar" 

 
 

 Ibtisam Marhoon Alsaffar is one of the first contemporary Iraqi 

Scholars who exerted their effort for Quranic expression. Her efforts 

varied from the critical to the literary and to the quranic expression 

and its semantics. Besides, she did manuscript reviews. She produced 

more than twenty studies in different fields and more than fifty 

researches. Due to this variety of studies, it came to be known that she 

had majored in literary studies. Yet those interested in her will find 

that her heritage becomes the basis of her major book entitled Quranic 

Expressions in the scenes of Doomsday: a semantic aesthetic study.  

 


