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 المفردة القرآنية من المعجم إلى االصطالح

 
 أ/د.عبد القادر ساٌلمي
 قسم اللغة العربية وآدأّا
 كلية اآلداب واللغات

 اصتزائر-جامعة تلمساف
 33020330720200اعتاتف:

 3302020022712الفاكس:

 skaderaminaanes@gmail.com الربيد اإللكًتوين:
 راصتزائ-20333-تلمساف-/ؾ، حي الكرز03ص ب

 مقدمة:
إٌف المسألة المصطلحية تجعلنا أماـ طركحات جديدة حوؿ فهم الخطاب اإللهي،إذ أنٌها تطرؽ     

الٌنص القرآني من زاكية المفاىيم،التي تفرض بدكرىا إعادة اكتشاؼ ىذا الٌنص المعجز من منظور آخر 
 يغلب فيو محتول المعنى على بناء اللٌفظ.

ن قد تجاكز فعال ىذا الطٌرح إلى تطبيق الٌدراسة المصطلحية على مفردات كرغم أٌف كثيرا من الباحثي    
القرآف الكريم،إال أننا نجد بالموازاة مع ذلك ،تحفظا لدل البعض اآلخر من مغبة تطبيق ىذه الٌدراسات 
الجديدة على الٌنص القرآني،ألنها قد تكوف مجرد إسقاطات عصرية قد ال تستقيم مع خصائص الكتاب 

 . الكريم
بين ىذا الطٌرح كذاؾ يقف ىذا البحث في مجمع البحرين عارضا ىذه القضية للمساءلة يرـك من    

 خاللها كشف الحجاب،ككضع الحدكد لتزاحم األسئلة حوؿ طبيعة المفردة في االستخداـ القرآني.

 من ىنا عمدنا في ىذه  الدراسة إلى طرح ىذه اإلشكالية :   
ة دالالتػها اللٌفظية كالمعجمية لتؤطٌر لنفسها مفهوما محٌددا داخل الٌنص ىل تجاكزت المفردة القرآني

 القرآني؟
بمعنى آخر:ىل اكتسبت المفردة في الكتاب الكريم من الخصوصية الٌداللية ما يجعلها تترٌقى فعال إلى    

 درجة المصطلح القرآني؟.
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ة مصطلحات الذات كفي مقدمتها إٌف اختيارنا لموضوع ىذه الٌدراسة،يندرج ضمن البحث عن تقوي  
مصطلحات القرآف الكريم،لتكوف المعبر األصلي عن التوجو الحضارم لألمة اإلسالمية.كذلك عائد لألزمة 
المصطلحية التي تعانيها أمتنا العربية اإلسالمية،كأيضا لألىمية التي يكتسيها المصطلح في عصرنا 

 اس بو حضارة األمم.الٌراىن،بحيث غدت الظاىرة المصطلحية مقياسا تق
، بأٌف القراءة انطالقا من مدٌكنة ىي أكثر المناىج مالءمة الستنطاؽ نٌص مغلق أك مفتوح  إيمانا منٌاك 

كالنٌص القرآني أىٌمها كأعالىا مرتبة ، فإنٌنا نسعى في الدراسة الموالية إلى استنطاؽ بعض األلفاظ القرآنية 
استحالت مصطلحات حٌملت دالالت إضافية لم تكن لها من منظور لغوم كآخر سياقي قرآني من حيث 

طبيعة المعجم كالداللة الطٌارئة، كذلك كفق  في أصل الوضع، مرتبين إيٌاىا ترتيبان الفبائيان، كذلك بما تمليو
 الخطة اآلتية:

 تمهيد:-
 المصطلحات ذات الصلة بموضوع البحث ، كىي "المفردة " ك"المصطلح" ك"المعجم "،و نستعرض في 

، كبما يكفل طرح إشكالية البحث.  كذلك بالوقوؼ على  مفاىيمها كما يعتريها من تداخل كتالـز

 الجنٌة كالحديقة:-أٌكالن 
 الجنٌة كالحديقة من منظور لغوم: -المطلب األكؿ

 الجنَّة كالحديقة من منظور اصطالحي قرآني: -المطلب الثاني

 ثانيان/سبأ:

 ا:من تاريخ سبأ كملوكه -المطلب األكؿ
 سىبىأ بين الًمنَّة كالسٍَّلب: -المطلب الثاني

  فارغان: -ثالثان 

 المطلب األٌكؿ:" الفراغ " بين اللغة ك االصطالحي القرآني: 
 المطلب الثاني:غريب القرآف ، مفهومو ،كبعض مصادره:

 الٌنجـو كالكواكب:-رابعان 
 بين الٌنجـو كالكواكب: -المطلب األكؿ

 ألنواءمن الحظر كاإلباحة في الٌشرع:المطلب الثاني:القوؿ في ا
 كتوصية:  خاتمة-
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 :يهيددت
نستعرض يف ىذا التميهيد اظتصطلحات ذات الصلة مبوضوع البحث ، وىي "اظتفردة " و"اظتصطلح" و"اظتعجم "،  

، ومبا يكفل طرح إشكالية البحث  .وذلك بالوقوؼ على  مفاىيميها وما يعًتييها من تداخل وتالـز

 :المفردةمعػنى -1
الفاء والرّاء والّداؿ أصل واحد يدّؿ "ىػ(:071ابن فارس)ت اظتفردة يف اللّغة حتمل معٌت األحادية.يقوؿ

الَفْرُد َماَكاَف َوْحَده،يقاؿ:فَػَرَد يَػْفَرُد ،وانْػَفَرد اْنِفرَاًدا وأفردتو:جعلتو »ىػ(:231قاؿ اطتليل)ت ( 1)."ُوْحَدة على
الَفْرد:الوتر واصتمع "( و2.)"والَواِحَدة:َفرِيَدة.. وا الَفْرُد:تفّرد بالرّبوبية واألمر دوف خلقوواحداً..والَفرِيُد: الشَّْذر،

اصتوىرة  :أفراد وفرادى.. والَفرد أيضا:الذي ال نظَت لو.. والفريد:الدُّّر إذا نظم وفصل بغَته،وقيل: الفريد بغَت ىاء
َية ُنزوُع الَفْرِد إىل التََّحرُّر ِمن ُسْلطَاف اصَتَماَعة،وػ َمْذَىٌب ِسيَاِسي يَػْعّتد الَفْردِ "(و 3.)"النّفيسة كأهنا مفردة يف  نوعيها

بالَفْرد ،ولتدُّ من ُسْلطَاف الدَّْوَلة على األفراد)ػتدثة(. اظتفرد :ثور الوحش وػ من األلفاظ ما ال يدؿ جزؤه على جزء 
 (4.)"معناه

نييها تلتقي عند العدد واحد،أي  يف كل ماىو ضّد اصتمع .وقد وردت فاظتالحظ من ىذه اظتشتقات أّف رتيع معا   
  (5)ّٔذا اظتعٌت يف القرآف الكرًن

أّما يف االصطالح،فال نكاد نعثُر على  تعريف اصطالحي دقيق للمفردة،إاّل ما جاء عرضا يف بعض      
من أّنو:"األلفاظ اظتفردة اليت ينبٍت اظتواضع.كما ورد يف لساف العرب،وكذا تاج العروس من خالؿ تعريفيهما للقوؿ 

 (6) علييها الكالـ،كزيد من قولك:زيد منطلق، وعمرو من قولك: قاـ عمرو".
ىػ( إىل أّف اللّفظ ينقسم  إىل : مفرد ومرّكب،فأّما اظتفرد فيهو: الذي اليراد باصتزء منو 131وذىب الغزايل)ت   

إّف جزأيو قتا )إف( و)ساف( ال يدالف على شيء داللة على شيء أصال،حُت يذكر جزؤه،كقولك )إنساف( ف
 (7).  «اظتفرد يف باب الكلمة ما يقابل اظترّكب"ويف الكليات:  (6)أصال،واللّفظ اظتفرد إما:اسم أو فعل أو حرؼ.

ما نتكن استخالصو ؽتّا سبق ىو أّف اظتفردة ىي )كلمة/لفظ( عتا داللة،وقد تكوف اشتا،أو فعال،أو               
،وىي بتخصيص أدؽ ما يقابل اظترّكب أو اصتملة.فػاظتفردة ّٔذا الوصف ال تعدو كوهنا )كلمة/لفظ( (8) حرفا

 حّصلت شتة االنفراد،لذلك كثَتاً ما يستعاض عن ذكرىا بذكر مرادفييها )الكلمة أو اللّفظ(.
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ة "أصوات يعرّب ّٔا كل وعلى ىذا،اظتفردة وحدة كالمية تقـو مقاـ اصتزء من الكّل يف اللّغة،وألّف حّد اللّغ
،فإّف اظتفردة ىي بالّضرورة تلك آّموعة الّصوتية الّدالة على معٌت.فيهي يف حقيقة  (9)قـو عن أغراضيهم"

تشّكليها"كمية من األصوات تتابع وتتمايز وتنسجم وختف على النطق وتبُت عن اظتعٌت،وتضّم إىل غَتىا إلفادة 
ماؿ فيهي بذلك أشبو بكائن حي يتحرؾ يف نظاـ ىذا الكوف اإلبالغ وتفصح يف الوضع وتصح يف االستع

الرحب،ويؤدي وظيفتو األساسية واالكتابية يف اضتياة.ولنا أف نتأمل يف خصائص ىذا اإلنساف الفرد وؽتيزاتو ووظائفو 
 ،فكما أّف آّتمع غتموعة أفراد لتكميهم نػػظاـ ذو (10)يف اضتياة لتجلية حقيقة اظتفردة يف نظاـ اللّغة"

 قواعد،فكذلك اللّغة ليست سوى رتلة مفردات لتكميها نظاـ ذو قواعد.
الكلػمة يف االستعماؿ الّشائع اظتتداوؿ )اللّفظة(،وىو ما تذكره بعض اظتعاجم العربية:                ىذا، وترُادؼُ 

 ومع ذلك فإّف الّنحاة لتاولوف إكتاد فروؽ دقيقة بينيهما. (11)5)الَكِلَمة:اللّْفَظة(.
اللّفظة الّدالة على معٌت مفرد بالوضع وىي جنس حتتو ثالثة "(الكلمة بأهنّا:ىػ002)تفقد عّرؼ الّزؼتشري      

 (12).  "أنواع:االسم والفعل واضترؼ
يهمل »ىذا التّعريف بقولو:ىػ( 320)تويشرح ابن يعيش 

ُ
اللّفظة جنس للكلمة ذلك ألهنا تشتمل اظت

ستعمل واظتيهمل ما
ُ
ستعمل، واظت

ُ
نتكن ائتالفو من اضتروؼ،ومل يضعو الواضع إزاء اظتعٌت ؿتو:)صص، وكق(  واظت

وؿتوقتا، وىذا وما كاف مثلو ال تسمى واحدة منيها كلمة،ألّنو ليس شيئا من وضع الواضع ويسّمى لفظة ألنو رتاعة 
 حروؼ ملفوظ ّٔا. فكل كلمة لفظة وليس كل لفظة كلمة، ولو قاؿ عوض اللفظة عرض أو صوت لصّح ذلك

 (13)".  ولكن اللفظة أقرب ألهنا تتضمنيها
، أّما الكلمة، فتتضّمن معٌت اللّفظة مع شرط الّداللة،فضال عن أّف (14)فاللّفظة رتاعة حروؼ يُلفظ ّٔا    

الّنحاة"يستشعروف مع اللّفظ عملية الّنطق وكيفية صدور الّصوت،وما يستتبع ىذا من حركات الّلساف 
 (15)ألصوات اظتنطوؽ ّٔا وما نتكن أف تدؿ عليو من معٌت تكونت يف رأييهم الكلمة" والّشفتُت،فإذا ربط ىذه ا

  (16)،ؤّذا تكوف الكلمة أخّص ألهّنا لفظ دّؿ على معٌت.
وإذا كاف لزاماً علينا أف نُوضح قصدنا من وراء معٌت اظتفردة، أىَي الكلمة أـ اللّفظ؟،فسيكوف جوابنا إّنو 

 يف اظتفردات القرآنية ىو األلفاظ بدالالاها،دوف الّتطرؽ إىل اظتسائل الّصوتية اليت ختّص الكلمة؛ألّف ما ييهّمنا فعال
جانب اللّفظ دوف اظتعٌت.وبذلك يكوف اختيارنا يف ىذه الّدراسة ظتصطلح ''اظتفردة'' بدؿ ''الكلمة'' نابع من تركيزنا 

اصتملة،يف ػتاولة للكشف عن شتة اإلعجاز يف الكلمة  على الكلمة اظتفردة يف القرآف الكرًن دوفتا الكلمة اظترّكبة أو
 اإلعتية حىّت يف حالة  انفرادىا.

 :المصطلح-2
اظتصطلح يف اللغة العربية مصدر ميمي للفعل ) اصطلح( من مادة )صلح( ، وقد حددت اظتعاجم العربية 
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اظتادة تعٍت أيضا :  داللة ىذه اظتادة بأهّنا ضد "الفساد " ودلت النصوص العربية على أف كلمات ىذه
االتفاؽ.وبُت اظتعنيُت تقارب داليل فإصالح الفساد بُت القـو ال يتّم إاّل باتفاقيهم أما الفعل ) اصطلح( فقد ورد 

و على ىذا فاظتصطلح ىو اللفظ  أنو إزالة اطتالؼ و أصلحوا على األمر : تعارفوا عليو. ىيف اظتعاجم العربية عل
اره ليدؿ على شيء ػتدود يف عرفيهم ، يتميز بو من سواه , فينتقل من معناه اللغوي الذي يتفق العلماء على اختي

 (17) إىل اظتعٌت االصطالحي.
وقد التصق االصطالح باظتواضعة، و داللتيها إىل االصطالح أميل و ىي تعٍت معناه , و ىو مذىب ذكره 

... وذلك كأّف كتتمع حكيماف أو ثالثة ىػ( ، فقاؿ:"إّف أصل اللغة الّبد فيو من اظتواضعة293ابن جٍّت )ت 
فصاعدا , فيحتاجوا إىل اإلبانة عن األشياء,فيضعوا لكل منيها شِتة ولفظًا ، إذا ذكر عرؼ بو ما ُمسّماه، ليمتاز 
من غَته،و ليُغٍت عن إحضاره إىل مرآة العُت، فيكوف ذلك أقرب وأخّف وأسيهل من تكّلف إحضاره، لبلوغ 

 (18)الغرض يف إبانة حالو".
ىػ(يف شرح منيهاج البيضاوي، فقاؿ:" الوْضُع عبارة عن ختصيص 777وىو أمر ذكره التاج السبكي)ت

الشيء بالشيء ؛ ْتيث إذا ُأطلَق األوَُّؿ فيهم منو الثاين.قاؿ: وىذا تعريٌف سديٌد، فإّنك إذا أطلقت قولك" قائٌم 
ـُ منو".  (19)زيٌد" فيهم منو ُصُدور القيا

ظتعٌت على العمـو ،  ءىػ( بقولو: "مث ظتا كانت العرب تصنع الشي808بن خلدوف )ت وىو ما عرّب  عنو ا
و احتجاج  مث تستعمل يف األمور اطتاصة ألفاظا أخرى خاصة ّٔا ، فرؽ ذلك عندنا ,بُت الوضع و االستعماؿ،

اض، مث اختّص ما فيو الناس النّاس إىل فقو يف اللغة عزيز اظتأخذ، كما وضع األبيض بالوضع العاـ لكل ما فيو بي
من خيل باألشيهب،  و يف اإلنساف باألْزَىر ، و من الغنم باألملح، حىت صار استعماؿ األبيض يف ىذه كليها ضتنا 

، األمر الذي يدّلل على أنو يف العربية اصطالحات كثَتة بعضيها عاـ و بعضيها (20)و خروجا عن لساف العرب"
 عٌت من اإلطالؽ إىل التقييد و من التعميم إىل التخصيص.خاص , و كليها تدخل ضمن إطار تطور اظت

و مصطلحات كل علم تالية لو يف الوجود بالضرورة فبعد أف يوجد الشيء،لتتاج إىل تسميتو، فيختار لو 
علماء األّمة من ألفاظ اللغة اللّفظ الذي يناسبو على أساس أف العالقة بُت اظتعٌت اللغوي وىو األصل و اظتعٌت 

 , و ىو الداللة اصتديدة العارضة. يحاالصطال
؛أما يف عرؼ الصوتيُت،فإّنو يطلق على الصوت الذي مل يدخل (21)فػػ"الّسكوف"لغة يعٍت ضّد اضتركة

 (22)الًتكيب.
،أّما عند علماء (23)وكذلك"البناء" يقصد بو يف اللغة ضم الشيء بعضو إىل بعض,وىو نقيض اعتَْدـ

 (24)مة حالة واحدة من الشكل ال تتغَت بتغَت العامل مطلقا، ونقيضو اإلعراب".النحو، فاظتقصود بو "لزـو الكل
 (25)و"االشتقاؽ"يف عرؼ فقيهاء العربية صوغ كلمة  من أخرى بتغَت بعض أحرفيها مع التناسب يف اظتعٌت
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 (26)يف حُت يدؿ يف اللغة على أخذ ِشّق الشيء .
ل لفظة من ىذه األلفاظ و داللتيها االصطالحية يف فأنت تلحظ العالقة الوطيدة بُت اظتعٌت اللغوي لك

 )*(العلم الذي وضعت فيو.ويأيت االصطالح واظتواضعة عادة يف مقابل التوقيف.
واظتصطلح ركن أساٌس يف كل علم ، إذ بو تسيهل الدراسة ، و يتيسر تبادؿ اآلراء و األفكار بُت علماء 

األمم األخرى.و باظتصطلح يكوف التدوين و التأليف ليتم األمة و الواحدة، و بينيهم و بُت غَتىم من علماء 
التعاوف العلمي بُت علماء العامل,و لينتفع اطتلف،مبجيهود السلف،وعلى ذلك يقـو علم اظتصطلح،                    

   الذي يعّد علم اظتصطلح من أحدث علم اللغة التطبيقي كونو،يتناوؿ األسس العلمية لوضع  اظتصطلحات        
 (27)و توحيدىا.

 المعجم:  -3
ْعَجم اسم مفعوؿ من " َأْعَجَم " أو مصدر مبنزلة اإلعجاـ.ومن معٌت السَّلب 

ُ
ىذا أطلقت لفظة           )*(اظت

" معجم " على الكتاب الذي يراعي يف ترتيب مادتو ترتيب اضتروؼ اعتجائية ، فكأّف ىذا الكتاب يزيل إّٔاـ ىذه 
ومن مّث ، فإّف اظتفردات  (29)أي حروؼ اإلعجاـ اليت من شأهنا أف تعجم؛ (28)حروؼ اظتعجم،اظتادة اظترتّبة على 

واظتعجم ّٔذا ترتيب حروؼ  (30)الواردة يف " اظتعجم " قد ُشرَحت مبا يكفل إزالة اللُّبس عنيها ويوّضح اظتبيهم منيها.
أو ديَواٌف يشتمل  سٌ أو مرجٌع أو فَػيْهرِ وىو يف عرؼ ادثُت كتاٌب  (31)وسوؽ مفردات وفق ذاؾ وإزالة ُعجمة.

على أكرب عدد من مفردات لغة ما مع تفسَت معٌت كّل منيها وذكر معلومات عنيها من ُنْطٍق وصيٍغ واشتقاٍؽ 
ومعاٍف؛ ومرتّبًة ترتيبًا خاّصًا، على حسب حروؼ اعتجاء أو اظتوضوع، فالكلمة ىي اور الذي يدور حولو اظتعجم 

َد الفروؽ القائمة بُت اظتعاجم.إيضاحًا وشرحًا تع                      (32)دُّ
وميهما تباينت اآلراء حوؿ اظتعجم يف درجة إيفائو باظتعٌت االجتماعي أو الداليل وجالئو للمعٌت اظتعجمي 

 ، فإّف اظتعجم يبقى من أؾتع الوسائل القدنتة واضتديثة للحفاظ على  اللغة"يف ماضييها   (33)أو قصوره عن ذلك
ويف حاضرىا اظتتجّدد، وما يلحقيها من تطّور يف أثناء تفاعليها مع غَتىا من اللغات،عرب مراحل عمر اللغة 

     (34)االجتماعي".

 الجنٌة كالحديقة:-أٌكالن 
 الجنٌة كالحديقة من منظور لغوم: -المطلب األكؿ

]سورة ﴿فػىلىمَّا جىنَّ عليو اللَّيلي رىأىل كىوٍكىبان﴾تعاىل: ارتبط مفيهـو اصتنّة يف معاجم اللغة مبعًٌت ىو السَّتْػُر والتستػُُّر.قاؿ 
الح واصتنُُت:الَوَلُد يف بَْطِن أِمو.واصتَنُُت: اظتَْقُبوُر.واصتَنَاُف: الَقْلُب.واظتَِجنُّ:التػُّْرُس.وكلُّ ما اسُتًِتَ بو من السّْ [. 33األنعاـ  آية: 

﴿أىكىلىٍم يػىتػىفىكَّريكا ما ًبصىاًحًبًهٍم مٍن ًجنَّةو إٍف ىيوى  وذلك ألنوَّ يُػَغّطي الَعْقُل. قاؿ عزَّ وجلَّ: فيهو ُجنٌَّة.واصتِنَُّة واظتََجنَُّة: اصتُُنوُف،
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ٍبًلًهٍم مٍن رسيوؿو إالَّ قاليوا سىاٍحره أك وقولو: [222]سورة األعراؼ آية :إالَّ نىذيره مبينه ﴾ ﴿كذلك ما أتىى الذينى مٍن قػى
وَجنَاُف اللَّْيل وُجُنونُو، واظتعٌت واحد:أي َسَواُدُه وَستْػرَُه األْشيَاءَ.وَجنَاُف النَّاس [.10ية :]سورة الذاريات آ﴾مىٍجنيوفه 

م ُمتسَ  .واصتَافُّ واصِتنُّ شتُّوا بذلك ألهنَّ وَف من أَْعُُتِ ُمْعَظُميُهم،ويَُسّمى السَّواد. واصتَنَاِجُن:ما اْحتَػزـَ عليو الصَّْدر من ِعظَاـٍ ًتّْ
 [03]سورة األعراؼ آية : ﴾إنَّوي يػىرىاكيٍم ىيوى كقىبيليوي من حيثي ال تػىرىٍكنػىهيمٍ ﴿قاؿ تعاىل:(35)اطتَْلق.

أّما اضتديقة،فأصٌل واحد، وىو الشيُء لُتيُط بشيء.يُقاُؿ َحَدَؽ الَقْوـُ بالرَُّجل وأْحَدُقوا بو.وَحَدقَُة الَعُْت  
ا حتُ  يُط بناظر العُت؛ واصتمُع ِحداٌؽ.والتَّحديق: ِشدَُّة النَّظَر.واضتديَقُة: األْرُض ذاُت وِحْنِديَقُتيها من ىذا، وىي السَّواُد، ألهنَّ

    (36)الشََّجر.
 الجنَّة كالحديقة من منظور اصطالحي قرآني: -المطلب الثاني

ٍن زيٍحًزحى عًن فىمى ﴿ مرَّة يف القرآف الكرًن.منيها قولو عّز وجّل:223وردت اصتنَّة مفردة) أوُمضافة( ومثنَّاة ورتعًا 
]سورة ﴾كىاٍجعىٍلًني مٍن كىرىثىًة جىنًَّة النًَّعيمً ﴿ ، وقولو تعاىل:[221]سورة آؿ عمراف آية :﴾النَّاًر كأيدنًخلى الجىنَّةى فػىقىٍد فىازى 

ةى إالَّ باهللً ﴿وقولو: ،[21الشعراء :  وقولو: ،[07الكيهف آية : ]سورة﴾كلىٍوال  ًإٍذ دىخىٍلتى جىنَّتىكى قػيٍلتى مىا شىاءى اهللي ال قػيوَّ
ًنًهٍم آيةه جىنَّتىاًف عٍن يىمينو كًشمىاؿو كيليوا مٍن ًرٍزًؽ اهلًل كاٍشكيريكا لوي بٍلدىةه طىيِّبىةه ﴿ كرىبٌّ  لقد كافى لسبىأو في مىٍسكى

[، 233سورة الكيهف آية :]﴾إفَّ الَّذينى آمىنيوا كانٍت لهيٍم جىنَّاتي الًفٍردىكس نػيزيالن ﴿ ،وقولو:[21]سورة سبأ آية :﴾غىفيوره 
 [27]سورة اظتؤمنوف آية :﴾فىأىٍنشىٍأنىا لكيم بو جىنَّاتو ًمٍن نخيلو كأٍعنىابو لىكيٍم فيها فىواًكوي كثيرىةه كمٍنها تٍأكيليوفى ﴿ وقولو:

نىا بًو حى ﴿أّما اضتديقة،فقد جاء ذكرىا بصيغة اصتمع ثالَث َمرَّاٍت يف القرآف الكرًن. قاؿ تعاىل: دائقى ذاتى فىأىنٍػبىتػٍ
 [، وقولو كذلك:00]سورة النبأ آية :﴾إفَّ للميتَّقينى مىفىازان حىدائًقى كأٍعنىابان ﴿ [،وقولو:3]سورة النمل آية :﴾بػىٍهجىةو 

نىا فيها حىبَّا كًعنىبان كزىيٍػتيونان كنىٍخالن كحىدىائًقى غيٍلبان ﴿  [.03]سورة عبس آية :﴾فىأىنٍػبىتػٍ
اصتَنَُّة الُبْستاُف، وىو ذاؾ ألفَّ ؛كيو اظتُسِلُموَف يف اآلخرَة،وىو ثَواٌب َمْسُتوٌر عنْػيُهم الَيـووعلى ىذا فاصتنَُّة:ما يصَت إل

أّما أْف يُقاؿ:إفَّ اصتَنََّة عند  (38)و"اضتديَقُة: األْرُض ذاُت الشََّجر". (37)الشََّجَر ِبَورَقِو يَْستُػُر.وقد  تكوف اصتنَّة من الّنخيل؛
 ، ففيو نظٌَر.ولنا يف معاجم اللغة وكتبيها ما يزيد يف فكّْ  ىذا التعاضل االصطالحي.(39) طَّْواؿ"العَرب النَّْخُل ال

ىػ( بأنّو سيأيت ذِْكُر"اصتنّة واضتديقة يف كتاب الّنْخل من ؼتّصصو"،وىو َوْعد تصّدره 212فقد وعد ابن سيده )ت
ابن سيده َماَؿ مؤقّتاً إىل رأي أيب حنيفة )وىو صاحب   ؽتّا يدؿُّ على أفّ  (40) ىػ(، 020اسم" أيب حنيفة الدينوري")ت

يف أمر اصتنّة واضتديقة،وىو رأي اخّتذه تكأًة ليتفرّد برأي أخَت ينحو ّٔا  (41) كتاب يف النّبات مل يصّنف يف معناه مثلو( 
 ماء.رتيعاً )مبا يف ذلك الُعْقَدة( ؿتو االلتفاؼ الذي نراه يف الّنخل مستدالِّ بأقواؿ بعض العل

وقد وّّف ابن سيده أخَتًا بوعوده حُت عمد ضمن )باب رُتّاَِع الّنْخل( من )كتاب الّنخل( من اظتخصص رواية 
عن أيب حنيفة الدينوري إىل اضتديث عن خصوصية كلٍّ من الُعْقَدة واضتديقة واصتنّة،فقاؿ:"الُعْقَدُة:  اصتماعة من الّنْخل ، 

  (42)دة".ومنو قيل: "آَلُف من ُغرَاِب الُعقْ 



8 

 

وجاء يف)باب أشتاء رتاعة الشَِّجر وذٍِكُر الشََّجر الكثيف اظتلتفّْ من اآلجاَـ وؿتوىا(:"علي )يقصد ابن سيده(: 
وكذلك اضتديقة : يػُرَاُد ّٔا اصتماعة اظتُْلتَػفَُّة ولذلك قيلت يف الُعْشِب والنَّْخل وقد جاءت يف الشََّجر ويف النَّْخل أكثَػُر. 

 (43)ديقُة ذاُت الشََّجر وأْحَسُبيها شتََّيت َجنًَّة ...؛ ألهّنا ُُتِنُّ وَتْستُػُر وخُتْفي".واصتنُّة: اضت
ويّتضُح ؽتّا سبق أّف ابن سيده يستبعد أف تكوف اضتديقة من ـتْل وِعَنٍب على ؿتو ما ذىب إليو ابن دريد  

: اصتماعة من الّنْخل، ومنو قيل:آَلُف من ُغرَاِب  ىػ( ،فقاؿ جريًا على مذىب أيب حنيفة الّديَنوري:"الُعْقَدةُ 002)ت(44)
لينحو ّٔا منحى الًتادؼ مع اصتنَّة ظتا وجده من  (45)الُعْقدة،و"ىي أْرٌض كثَتُة الّنْخل ال يطَُت ُغرأُّا،لكثرة َشَجرىا"

ناٌف؛وإفّتا ذلك "اصتنُّة:رتاعة الّنخل واصتمُع جِ (46)ىػ( رواية عن خالٌد:033صواٍب يف رأي أيب علّي الفارسي)ت
:التكوف جنٌَّة يف كالـ العرب إاّل وفييها أْعناٌب،فإذا كانت أشجاراً ال ـْتَل فييها وال أعناَب )*(اللتفافيها.وقاؿ يف التَّْذكرة 

وىو ما يدؿُّ عليو تعليقو يف )باب أشتاء رتاعة الّشجر وذكُر الشَّجر الكثيف  (13)فيهي اضتدائُق وسائُر النّبات الرّْياُض".
اظتلتفَّ من اآلجاـ وؿتوىا( والذي رمى من خاللو إىل وضع حدوٍد فاصلة بُت اصتنّة واضتديقة، فقاؿ:"وكذلك اضتديقة: 

 (47)يُراُد ّٔا اصتماعُة اظتلتّفُة ولذلك قيلت يف الُعْشب والنَّْخل وقد جاءت يف الشََّجر ويف الّنْخل أْكثَػُر.
يكن خالًء من مضموف "اصتنَّة"و" الصّْنْػَواف" الذي جاء ِصَفًة ويبدو أّف ذىن ابن سيده فيما ذىب إليو مل 

في األٍرًض ًقطىعه ميتىجىاًكرىاته كجنٌاته من أٍعنىابو ﴿ىػ( يف قولو تعاىل:023للنَّخيل ، وىوما وقف عليو أبو عبيدة )ت
وىافو  ري ًصنػٍ وىافه كغىيػٍ يكوَف األْصُل واحدًا مثَّ يَتَشعَُّب يف فقاؿ:" واظتعٌت أف  [2]سورة الرعد آية :،﴾كزىرٍعه كنىخيله ًصنػٍ

ولتمل معٌت اضتدائق يف قولو  (49) ومستبعداً بذلك أف تكوف اضتديقة مرادفًة للُبْستَاف  (48)الرُُّؤوِس فَتِصَُت ـَتْالً و لَتِْمْلَن".
يف قوؿ من قاؿ يف تفسَتىا:"ىي ما  ؛ألفّ (50)على أهّنا "بََساتُُت ـَتٍْل"  [00]سورة النبأ آية : ﴾حىدىائقى كأٍعنابان ﴿تعاىل: 

ما يتطابق مع قوؿ من قاؿ من أنّو :" ال يُقاُؿ للُبْستاف حديقٌة إاّل إذا كاف عليو  (18)أحيط علييها من الشََّجر والنَّْخل"،
من حيث إف كاف األصل يقتضيو (52)أو"الرَّْوَضُة من الّشَجر"من غَت تفرقٍة بُت ما أحاَط بو حائٌط وغَته،(51)حائٌط" 

ؽّتا لتمُل على القوؿ بأّف اظتعٌت الثاين للحديقة يبقى األقرَب إىل  (53)االشتقاؽ ؛ ألنّو من أْحَدؽ بو:إذا أحاط،وطاؼ بو.
مضموف اضتديقة يف منظور ابن سيده،إذ ال يبُعد أف يكوف اظتقصود ّٔا القطعة من األرض اظتستديرة أحاط ّٔا الّنْخل من  

من باب  اّتساع اظتعٌت ليشمل (54)وار باظتِْعَصِم، فصارت بذلك دالًّة على "القطعة من النَّْخل"كلّْ جانٍب استدارة السّْ 
 (55)غَته، وأّف معناىا يف أصل الوضع:"األرُض ذات الشََّجر".

ّثل منيها ،إذ ال دتُ [200]سورة آؿ عمراف آية :﴾عىٍرضيها السَّمواتي كاألٍرضي ﴿ أّما اصتنَّة اليت ُوعد ّٔا اظتتػَُّقوف، فػ:
،وإْف ُسًِتَْت نَِعُميها عنيُهم [00]سورة النبأ آية :﴾إٌف ًلٍلميتَّقين مىفىازان حىدىائًقى كأعنابان ﴿اضتديقة إالّ جزءاً يسَتاً لقولو تعاىل:

  [.23]سورة السجدة آية : ﴾فالتػىٍعلىمي نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى لىهيٍم ًمٍن قػيرًَّة أىٍعيينو  ﴿ واظتُشار إلييها بقولو تعاىل:
ودار  واصتنَّة يف اآلخرة َجنَّاٍت، لكوف اصتِنَاف َسْبعاً:َجنَُّة الِفْرَدْوس وَعْدٍف وَجنَّة النَّعيم ودار اطتُْلد وَجنَّة اظتَأَوى

 (56)السَّالـ وِعلّْيُت.
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 ثانيان/سبأ:

[ 21]سورة سبأ آية:﴾ًنًهم آيةه لقىٍد كافى ًلسىبىأو في مىٍسكى ﴿: يف قولو تعاىل وردت كلمة سبأ مرّتُْت يف القرآف الكرًن
 [00]سورة  الّنمل آية:﴾ كًجٍئتيكى ًمٍن سىبىأو بنىبىأو يىقينو ﴿ :وقاؿ

 من تاريخ سبأ كملوكها: -المطلب األكؿ
وَواِلُد َعْبد َسبَأٌ) ونتنع من الّصرؼ كذلك(:َلَقُب ابِن يَْشُجَب بِن يَػْعُرَب واشْتُُو َعْبُد ََشٍْس كَتَْمُع قَػبَائَِل الَيَمِن عامًَّة 

ا َغرَِؽ مكانُػيُهم اِ اظتَْنُسوب إليو السَّبَئِية من الُغالة...وتفرَُّقوا أْيدي َسبَأ وأيادي َسبَأ: تبدَّدوا ُضِرَب اظتََثُل ّٔم ؛ ألفَّ ظتَّ 
يهما مرًَّة للقبيلَتَػُْت ومرًَّة للَحيػُّْْتِ ىػ(:" فأمَّا ذَتُود وسبَأ ، ف223وقاؿ سيبويو)ت  (57)وَذَىَبْت َجنَّاتُػيُهم تَبدَُّدوا يف الِبالِد ".

 ﴿ كًجٍئتيكى ًمٍن سىبىأو بنىبىأو يىقينو وقاؿ: [21]سورة سبأ آية:﴿لقىٍد كافى ًلسىبىأو في مىٍسكىًنًهم آيةه﴾وكثْػرَتُػيُهما َسواءٌ.قاؿ تعاىل:
 :الشاعراؿ وكاَف أبُو عمرو ال يصرُؼ َسبَا فيجعلُو اشتاً للقبيلة، وق[.00]سورة  الّنمل آية:﴾

نيوفى ًمٍن ديكًف العىًرماًمٍن سىبىاى الحاًضرينى بنى مأربى  إذٍ   يػىبػٍ
 وقاؿ أيضاً يف الصَّرؼ:

 كأنػَّهيٍم تىٍحتى دىفػٍَّيها دىحىاحيجى  أٍضحىٍت يػينػىفِّريىا الوًٍلدىافي ًمٍن سىبىاو 
وقْد أَتْت ِّٔما القراءة ما كاَف صرُؼ َسبَأ يف الشّْعر ولْوال أّف الَوْجيَهُْت يف الصَّْرؼ وَمْنِع الصَّْرؼ مشيُهرَاِف يف الَكالـ 

 (58)ُحجَّة".
وسبأ مدينٌَة بالَيَمن ىي اآلف َخرَاٌب، وىي مدينُة بَػْلقيس بْنُت اعتدىاد بن شرحبيل وصاحبة سليماف عليو السَّالـ 

الذي خرقُو السَّْيُل الَعـر اظتذكور يف  اظتذكورة يف القرآف الكرًن،ؤّا طوائف من الَيَمن من أىِل ُعَماف، ؤّا كاَف السدّ 
  (59)القرآف.

 وكانت شِتَُة اظتَِلك الذي نَتلُك البَػَلد مْأَرب)وقد خُتَّفف وىو األكثر( فاشتيهر البَػَلُد باشتو، قاؿ الّشاعُر:
،إذٍ  ٍيًلًو العىًرمىا  من سبىًأ الحاضرينى مىٍأًربي نيوفى ًمٍن ديكًف سى  )*(يػىبػٍ

 شِتَُة َقْصر اظتَِلك يف ذلك الزَّماف، وقاؿ أبو ااف: وقيل: إفَّ مأِربَ 
يىافً  ألىم ترى مأرًبان ما كافى أحصنو  كما حواليو من سيورو كبػينػٍ

وقيل ىو مسكُن سبأ. وكاف السدُّ )الذي عرؼ بسّد مأرب(من بناء سبأ بن يشجب،وكاف قد ساؽ إليو سبعُت 
ََت، وقيل بناه لقماف بن عاد وجعل لو ثالثُت ُشْعباً. والسدُّ بُت َجبَػَلُْت، وادياً، ومات قبل أف يتّمو، فأدتَّتو ُمُلوؾ زِتْ 

رى ويَُسمَّيَاف اظتَأَزَمُْت ودترُّ منو مبوضع كاف يُقسم عليو ماء السّد يف اصتاىلية يف صحراء ورماؿ، وىي اليت تسّمى َجنَُّة الُيسْ 
أقطَعو النيّب )صّلى ا عليو وسّلم( أبيَض بن زتاؿ اظتَْأَريب فجعلو  فيمّر حىّت ينتيهي إىل مأرب وفيو معَدُف اظتِْلح الذي

أبيض َصدقًَة للمَساكُت، وعوَّضو النيب)صّلى ا عليو وسّلم( حائطاً يُعرؼ باصتدرات على باب مأرب، فال مَتُْلو من ذتَر 
  (60)بَػرَكة.صيفاً وشتاء وربيعاً وخريفاً؛ألنَّو )صّلى ا عليو وسّلم(  دعا عليو بال
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وعلى ىذا فمأرب مدينة سبأ ،وىي على ثالثة أيَّاـ من َصنعاء، وعلى ثالثة مراحل من ُظَفار.كانت يف القدًن 
مدينة عامرة مشيهورة يف بالد العرب ؤّا قصر بلقيس وصرَواح قصر سليماف ،علية السالـ،ومل يبق منو إالّ َطَلل 

  (61)دارس،ؤّا كاف السّد الَعرِـ.
 سىبىأ بين الًمنَّة كالسٍَّلب: -الثاني المطلب

ملَْ تَزْؿ أرُض سبأ من أخصب أرٍض، وأىُليها يف أرَغد عيش، وكانت مسَتة شيهٍر للرَّاكب آّدّْ يف مثل ذلك، 
ق اظتيَّاه وَصفاء وكاف اظتِلك يسَُت منيها جنَاناً من أوَّعتا إىل أْف ينتيهي إىل آخرِىا ال تواجيُهو الشَّْمُس وال يُفارقُُو الظلُّ مع تدفُّ 

وُه.وكاف اعتواء واتَّْساع الفضاء، فمكُثوا كذلك ما شاَء اُ ال يُعانُِدُىم مِلٌك إالَّ َقَصُموُه، وال يُعارُِضيُهم َجبَّاٌر إالَّ كَسرُ 
م ما ىو َمْشيُهور، وكانوا أكثُر أىل َمأَرب من قبائل العرب اضِتْمََتية، وكاف عتُم من الكّْرْب والتّْيِو والُعْجِب على سائر اأُلمَ 

  (62)مع ذلك يكُفُروَف بأنْػُعم ا سبحانو وتعاىل.
وكانت أرُض سبأ يف بدء الّزماف عامرًة تركُبيها السُّيوؿ وتعّميها الُوُحوؿ فجمع ملك من ملوؾ زِتَْت اضُتكماَء 

ا على حفر مصارؼ لو إىل برار تؤديو إىل وأحضَر الُبَصراء وشاورىم يف دفع ذلك السَّْيل وإزاحة ما كاف من أمره ، فأرتعو 
البحار ، فحشد اظتلك لذلك أىل ؽتلكتو حىت صرؼ اظتاء وأقاـ سّداً وثيق الصَّنعة قد أمنوا من خاللو، وكاف اظتاء يرتدُع 

 مزارِعيهم َخْلفو ؿتوًا من عشريَن قامة، وكانت مساكنُػيُهم عليو، ولكّل قبيلة منو ِشْرٌب معُلـو يسُقوَف منو ويْصرُفونو يف
ِقْسَمة َعْدٍؿ، وكاَف السّد يعُلو ىذه اظتدينة كاصتَبل اظتُنيف ، فلّما أراد ا تعاىل انقطاع دولتيهم وتشتيَت رتاعااهم أرَسَل 
 علييِهم السَّْيل، فجاءُىم وُىم نائُِموف، فدفع السّد ومرَّ باظتدينة وما جاورىا من القرى البيهائم واألمم والنّبات، وقُتل الكلُّ 

ـٌ   من وفرَّقَػيُهم َشَذر مَذر، تفرَّقت العرب وتبلبَلت األَْلُسن، وساروا يف اظتَشارؽ واظتغَاِرب، وبقي باظتدينة آثاٌر تراجع إلييها أقوا
 (63)َحْضَرَموت فيهم يَػْعُمُروهَنا إىل اليَػْوـ.

رسل إلييهم رسال يدعوهنم إىل لقد حّل ّٔم ذلك بعد بعث اللّو إلييهم اثٍت عشر نبيّاً، وكانوا يعبدوف الشمس ، فأ
اضتق ويزجروهنم عن الباطل ويذكروهنم آالء ا ، فأنكروا نعمة ا وقالوا:إف كنتم صادقُت فادُعوا ا أْف يَْسلبنا 
ذلك،فدعت علييهم الرُّسل ،فأباد ا خضراءىم وأذىب أمواعتم وُمزّقوا كّل ؽتّزؽ وباعَد بُت أسفارىم  فتفرّقوا أيادي سبأ 

﴿لقىٍد كافى ًلسىبىأو في مىٍسكىًنًهم آيةه جىنَّتىاًف عىًن يىمينو كًشماؿو  قاؿ تعاىل: (64).دتزّقوا كّل ؽتُزَّؽ،ليكوف ذلك أثبت يف الِعرْبةو 
ٍلنا عليًهم سىٍيلى العىرً  كيليوا ًمٍن ًرٍزؽ رىبِّكيمٍ  ٍيًهٍم كاٍشكيريكا لوي بػىٍلدىةه طىيِّبىةه كرىبٌّ غىفيوره فىاىٍعرىضيوا فىأٍرسى تػى ِى جىنَّ ـً كبىدٍَّلنىاىيٍم ًبًِ
قىليلو ذلك جىزىيٍػنىاىيٍم بما كىفىركا كىىٍل نيجىاًزم إالَّ الكىفيورى  )*(كشيءو ًمٍن ًسٍدرو  )*(كأىٍثلو  )*(خىٍمط)*(جىنَّتػىٍيًن ذىكىاتىى أيكيل

نػىهيٍم كبينى القهرل التي بىارىٍكنا فيها قػيرنل ظىاًىرىةن كقىدٍَّرنى  ا فيها السٍَّير ًسيريكا فيها لىيىاًليى كايَّامان آًمنًينى فقالوا رىبػَّنىا كجىعىٍلنىا بػىيػٍ
نىاىيم كلَّ ميمىزَّؽو إفَّ في ذلك آلياتو لكلِّ   صىبَّارو بىاًعٍد بػىٍينى أٍسفىارًنا كظىلىميوا أنٍػفيسىهيٍم فىجىعىٍلنىاىيٍم أحىاديثى كمىزَّقػٍ

 [.27-15]سورة سبأ آيات:.﴾شىكيورو 
وقد بٍُِت على )*(من ؿتو بَلقيس (65)الَكُفور كُتازى و ال يُػْغَفُر لُو؛ واظتؤِمن،اليػُنَاَقُش اضِتَساَب"،وعلى ىذا،فػػ"

"على أساطُت حجارٍة، وكلُّ أُْسطوانٍَة منيها فْوَؽ اأَلْرض ذَتَاٌف وِعشُروف ِذرَاعاً،وِغَلُظ كّل  -ما تذكر كتب الًتاجم-عرشيها 
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إالَّ [00]سورة  الّنمل آية:﴿كىأيكتيىٍت مٍن كٌل شيءو كلها عىرشه عىظيمه﴾ قاؿ تعاىل: (66)نَػَفٍر". أسُطوانٍَة ال لَتْتِضنُُو أربعةُ 
﴿إنىو  أهّنا وقوميها كانوا يعُبُدوَف الشَّمَس من دوف ا، فأرسل سليماف عليو الّسالـ بكتاب فألقاه َرُسولُو إلييهم من حيث:

فأذَعَنْت وَقوَميها [،02]سورة  الّنمل آية:الرَّحيم أالَّ تػىٍعليوا عىلىيَّ كٍأتيونًي ميٍسًلًمينى﴾ ًمٍن سيلىٍيمىافى كإنَّو بسم اهلل الرَّحمن
اه  عّز وجلَّ وأسَلَمْت لو،وقد أَيْػَقَنْت أفَّ سليماَف ، عليو السَّالـ، صاحب رسالة، وما آتاه ا تعاىل خيْػٌر ؽتّا أىُدوه إيَّ 

فقد أَمَر بإحضار عرِشيها إىل مرآة عينو، فكاف لو ذلك قْبل أْف يَرتدَّ إليو طَْرفُو من حيث استمالة لقلبو وجّسًا لنَْبٍضو، 
قالٍت ربِّ ظىلىٍمتي تعرَّفت إليو وقد نُكَّْر عتا فَلْم دتَْلك واضتاؿ ىذه إالَّ أْف ُتعِلَن  إْسالَميها فقاؿ ا تعاىل على لساهنا:﴿

 [.22]سورة  الّنمل آية:و ربِّ العالمينى﴾نػىٍفسي كأٍسلىٍمتي معى سيلىٍيمىافى  للَّ 
فدّلت بذلك على أّف اإلسالـ جاء  بتعاليم  واقعية يف مقدور اإلنساف القياـ ّٔا والتمّسك ّٔا كالعدؿ والعفو 

 والصرب واظتغفرة للمسيء على أف يكوف ذلك مكرمة يرغُب فييها ال فريضة يلُـز ّٔا.
  فارغان: -ثالثان  

 فراغ " بين اللغة ك االصطالحي القرآني: المطلب األٌكؿ:" ال
سىنػىٍفريغي لىكيٍم ﴿عة َذرِْع. من ذلك الفراُغ: خالُؼ الشُّْغل.أّما قولو تعاىل: )فَرَغ( أصٌل صحيٌح يدؿُّ على ُخُلوٍّ وسَ  

أىػُل الّتفسَت:سػنْفرُُغ ، أْي [،فيهو غتاٌز، وا تعاىل ال يَْشَغلُُو شأٌف عن َشأف.قاؿ 02]سورة الرزتن  آية : ﴾أيُّها الثػَّقىالىفً 
نَػْعِمُد.

ػؤىادي أيِّ ﴿ يف القرآف الكرًن الزمًة ومتعّديًة وحااًل ، منيها قولو تعػاىل: (68)وقد وردت اظتادة ستس مرّات كأصػبحى فػي
ُو ملَْ يَػْغَرْؽ.ومنػو "غتػازُه: فارِغػاً مػَن اضتُػْزِف ِلِعْلِميهػا أنَّػ ىػػ(023قاؿ أبو عبيػدة)ت[ 23]سورة القصص آية :﴾ميوسىى فارغان 

ـٌ فِػػرٌْغ، أي ال قػَػػػَوَد فيػػو وال ِديَّػػَة فيػػػو ىػػػػ("من أَْعَجػػب التفسػػَت. فيهػػػو عنػػده ؽتّػػػا 031وىػػو عنػػػد ابػػن قتيبَػػة )ت (69)"قػػوعتم)َد
لىٍوال ﴿ يقوُؿ: كيف يكوُف فُػَؤاُدىا مَن اضتُْزف فَارِغاً يف َوْقِتيها ذاؾ، وا ُسْبَحانَوُ  أشَكل وَغُمَض باالختصار أو اإلْضمار،إذْ 

ٍلًبها وىل يػُْربَط ُ إالَّ على قَػلْػب اصتَػازِِع واظتَْحُزوِف؟اوالعَػَرُب تقػوُؿ للخػائف [23]سورة القصص آية :!  ؟﴾أىٍف رىبىٍطنىا على قػى
وقػػد خاَلَفػػُو [ 20آيػػة : ]سػػورة إبػػراىيم﴾كأٍفئًػػدىتػيهيم ىػػواءه ﴿ واصتَبَػاف)فُػَؤاُدُه َىػػواءٌ(؛ ألنَّػػو ال يَعِػػي َعْزمػػاً وال َصػرْباً .قػػاؿ ا:

ا ملَْ تَػيْهَتمَّ بشيءٍ  إالَّ -ؽتَّا يَػيْهَتمُّ بِِو اضَتيُّ -اظتَُفسُّْروَف إىل الصَّواب، فقالوا أَْصَبَح فَارِغاً مْن كلّْ شيٍء إالَّ مْن أَْمِر ُموَسى؛كَأهنَّ
 (70)مْن أَْمِر َوَلِدىا.

ُفوا أبَػػا عبيػػػدة إىل الصَّػػػواب ، حػػُت قػػػاؿ يف تفسػػػَت اآليػػػة ىػػػػ(من بػػُت اظتفّسػػػرين الػػػذين خػػػال033ويُػعَػػدُّ  الفػػػرّاء)ت
ّْ موسػػى(عتَمِّْو، فلػػْيَس مَتلػػط َىػػمَّ ُموسػػى شػػيءٌ.وقولو: ]سػػػورة ﴾إٍف كػػادىٍت لىتيٍبػػًدم بًػػوً ﴿ الّسػػابقة:"قد فػَػػرََغ )يعػػٍت قَػلْػػَب أ

آؿ فِْرعَػوَف: ىػو ابػُن فِْرعَػوف، فكػاَدْت وذلػك أفَّ َصػْدرَىا َضػاَؽ بقػوؿ (71)يعٍت باسم ُموسى أنَّػُو  ابُنيهػا[ 23القصص آية :
وحػدَّثَنا أبػػو العبَّػاس قػاؿ حػدَّثػَنَا ػتّمػد قػػاؿ )ًإٍف كػادىٍت لىتيٍشػػًعري بًػًو( تُػبْػدي بػو أي ُتظيهػرُه.ويف قػراءة عبػػد ا)ابػن مسػعود(:

يْػػػد األْنَصػػػػارّي مػػػػْن أْصػػػَحاِب النػػػػيّب عليػػػػو الّسػػػػالـ حػػػدَّثَنا الَفػػػػرَّاء قاؿ:حػػػػدَّثٍَِت ابػػػُن أيب لَتْػػػػَِت بِاْسػػػػنَاٍد لَػػػُو أفَّ َفَضػػػػالَة بػػػػن ُعبػَ 
ّْ ُموَسػػى فَزِعػػاً(من الَفػػزَع". فاًرغػػان إٍف كػػادىٍت ﴿ ىػػػ(فرأى يف قولػػو:021أّمػػا األخفػػش األوسػط)ت (72)قرأَ:)َوأَْصػَبَح فػػَؤاُد ُأ
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سػى،إْف َكػػاَدْت لتُبْػػدي بػػالَوَحى، أْي ، إْذ خَتَوَّفَػػْت علػػى ُمو  )*(" فارِغػػاً مػػَن الػَوَحى[23]سػػورة القصػػص آيػة :﴾لىتيٍبػػًدم بًػػوً 
 (73)تظيِهرُه".

على أّف ىناؾ وجيهة نظر حديثة يف ىذا الشأف تدعم ىذا اظتذىب قّدـ عتا عامل اللغة األظتاين الشيهَت "إدوارد 
ال ترقى إىل ،مفادىا أّف الًترتة بُت لغتُت ؼتتلفتُت أمٌر مستحيٌل.ولئن كانت )*(سابَت" وطورّىا تلميذه " بنيامُت يل ورؼ"

مستوى اإلرتاع،بالرغم من كوهنا على درجة كبَتة من األقتية،إالّ أنّو نتكن التعبَت عن تلك النظرية بطرؽ عدة و بدرجات 
 (74)متباينة و إف كانت الصياغة الشائعة عتا تقوؿ:"يؤثر تركيب لغتنا بدرجة كبَتة على الطريقة اليت نستوعب العامل ّٔا". 

شاً يف تأمُت اضترائق فبل اشتغالو بعلم اللغويات,فأمكنو وفق حتريات قاـ ّٔا حرص العّماؿ يف لقد اشتغل"ورؼ"مفت
تعامليهم مع أنابيب الغاز اظتألى,يف مقابل تراجع ذلك اضترص عند التعامل مع األنابيب الفارغة.وىو تصّرؼ غَت 

ور،أّما إذا أشعلت أنبوبة فارغة فإف الغاز اظتتبقى سليم؛ألنك إذا أشعلت ثقاباً يف أنبوب ؽتلوء فإّف الغاز يشتعل على الف
داخليها واظتتبّخر سينفجر بعنف، لذا دتّكن"ورؼ"من أف يستنتج وجود شيء ما لتـو حوؿ معٌت كلمة"فارغ"واليت حّثت 

 (75)أو ىذا الفعل الطائش. ةالعماؿ على مثل ىذه الالمباال
 المطلب الثاني:غريب القرآف ، مفهومو ،كبعض مصادره:

ا أفػرد إىل توضػيحو و تبيػُت دقيقػو و إفّتػ -مػثالً  ابػن قتيبػة ومػنيهم-اظتفّسروف  شكل الذي أراغاللفظ الغريب من اظتُ 
 (76)، وليكوف مقصوراً على معناه، خفيفاً على قرّائو.لشكِ الغريب بكتاب، لئال يطوؿ كتاب اظتُ 

-بَػيَهُو وَشاَكلَُو، فالتبس."مثَّ قد يُقاُؿ ِلَما َغُمػضَ واظتشكُل يف االصطالح:ما أْشَكَل،أي َدَخَل يف َشْكِل غَته فأشْ 
ُمْشػػِكٌل"،وىو مػا َشػرحو ابػػن قتيبػة يف تأويػل مشػػكل القػرآف بقولػو:" وقػػد بيػَّنْػُت مػػا -وإْف ملَْ يَُكػن ُغُموُضػو مػػن ىػذه اصِتيَهػة

شػكل" الػذي ادُّعِػَي علػى الُقػرآف َفَسػاُد َغُمَض من معناه اللتباسو بغَته، واْستِتَاِر اظتعاين اظتختلفة حتػت لفظػو، وتفسػَت" اظتَ 
 (77)النَّْظم فيو".

ظترحلػة التػأليف اظتسػتقل،و ىػي كتػب تعػٌت ّتمػع األلفػاظ الػيت تبػدو  مثػاالً  وُمشػِكلِو كتب غريػب القػرآف  تعدّ ىذا،
 غريبة على القارئ يف القرآف الكرًن.

الذي عرؼ  (78) ىػ( رضي ا عنو 32 عزى أوؿ كتاب يف غريب القرآف إىل الصحايب عبد ا بن عباس)تيُ و 
يف شروحو تلك بأدلة من الشعر  لغويا مستشيهداً  عنو أنو كاف يسأؿ عن معاين مفردات القرآف الكرًن، فيفسرىا تفسَتاً 

 (79) .العريب القدًن
ن ب وعليّ ،ىػ(222)ت (80) سعيد أباف بن تغلب بن رباح البكري يبأل مث تعاقبت كتب كثَتة يف غريب القرآف

               (83)ىػ(، وػتمد بن اظتستنَت اظتعروؼ بقطرب 030)ت (82) يلضر بن َشَُ ىػ(والنّ 227)ت  (81) زتزة الكسائي
ولكن (85).ىػ( 002)ت  وأيب عبيد القاسم بن سالـ،ىػ(،و 023)ت (84)وأيب عبيدة معمر بن اظتثٌت،ىػ(033بعد )ت

ومعاين القرآف ىػ(،023)ت(86)غتاز القرآف)*(أليب عبيدة مل يصل إلينا من تلك الفئة اظتتقدمة سوى كتاب
تأويل مشكل (89)ىػ(،وتفسَت غريب القرآف 021)ت(88)، ومعاين القرآف لألخفش األوسط،ىػ(033)ت(87)للفراء
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وتفسَت غريب القرآف أليب عبد ا بن سليماف بن األشعث األزدي  ىػ(033قتيبة)ت البنالقرآف 
 ىػ(.023ت)(90)الّسجستاين
و غتاز القرآف،ومعاين القرآف( مًتادفة أو   وُمشكل القرآف)غريب القرآف، األربعةُتدر اإلشارة ىنا إىل أف األشتاء و 

 ال مػن كتػػب التفسػَت، خطػػأً  كتػب البالغػػة  نالقػػرآف مػ:إف غتػاز  ؤّػذا يُعػػّد قػوؿ مػن قػػاؿمُت، رؼ اظتتقػػدّ كاظتًتادفػة يف عُػ
 (91)اً.شائع
 الٌنجـو كالكواكب:-رابعان 

 بين الٌنجـو كالكواكب: -لمطلب األكؿا
جاءت كلمة الّنْجم اشتاً لسورة مّكية يف القرآف الكرًن.كما وردت فيو مفردة أربع مرّات ورتعاً تسع مرّات ، منيها 

]سورة الّنجم  حىى﴾﴿كالنٍَّجًم إذا ىىوىل مىا ضىلَّ صىاًحبيكيٍم كما غىوىل كما يػىٍنًطقي عًن الهىوىل إٍف ىيو إالَّ كىٍحيه ييو قولو تعاىل:
﴿فىالى أيٍقًسمي بمواقًع النُّجيـو كإنَّوي لىقىسىمه لىٍو تػىٍعلىميوفى عىظيمه إنَّوي لىقيرآفه كريمه  في كتىابو مىٍكنيوفو ال [ وقولو: 2-2آيات:

 [ 37-31]سورة الواقعة آيات:  يىمىسُّوي إالَّ الميطىهَّريكفى﴾
ـٌ و ؾُتُوـٌ وؾُتٌُم: َطَلَع ؾُتُوماً وؾَتْماً، فصار النَّْجُم مرًَّة اشتاً، ومرًَّة على أفَّ أْصَل النَّْجم  الكوكُب الطّالعُ  ، ورتُعو أؾْتُم وأؾْتَا

ىػ(:" النَّْجُم يف األصل اسٌم لكلّْ واحد من كواكب السَّماء، ورتعُو : ؾُتـو ، وىو 333يقوؿ ابن األثَت) (92)مصدراً.
ا يُراُد بو ىيًا عتا، بالثػُّرَيَّا أََخصُّ ، جعلوُه َعَلم والعرب تعّظم الثّريا، ويكثر ذكرىا يف شعرىم   (93).فإذا أُْطِلَق فإفتَّ

وأسجاعيهم ألهّنا عندىم من ؾتـو األنواء اّليت ال خُتَْلف،و إذا طلعت يف الّشتاء اشتّد الربد عند طلوعيها فقاؿ شاعر يف 
  طلوعيها يف الّشتاء:

ا     ِى  طىلىعى النَّجيم ًعشىاءي       طابى شيٍربي الرَّاًح لمَّ
 ك ابتغى الٌراعي ًلمٍشتىا        قي منى القىرِّ ًكسىاءي 

  و قاؿ آخر عن طلوعيها يف الّصيف:
 (94)طىلىعى النٍَّجمي غيدىيٍَّو       ك ابٍػتػىغىى الرَّاًعي شيكىيٍَّو 
،قاؿ فقيو العرب:إذا طلع الّنجمُ  ـٍ  )*(ومن أسجاع العرب يف طلوع ىذه الّنجـو ، والُعْشُب يف )*(فاضتّر يف َحَد

ـٍ )*(َحَطٍم والَعانَاتُ  .)وقيل(:إذا َطَلَع النجم اتُّقَى الّلْحم وِخيَف السُّْقم وَجَرى السَّراُب على )*(يف َكْد
َغى الراعِي ُشَكيَّة،)وقيل(:إذا طلع النجُم ُغديَّا ابتغى الرا)*(اأُلكمُ  ََ  عِي ُسَقيَّا..)وقيل(:إذا طَلع النجُم غُػَديَّة اْبَت

)وقيل(إذا طلع النجُم ِعشاًء ابتَغى الراعِي ِكساءً.)وقيل(:إذا أْمسَى النجُم بَقَبل فَشيْهُر فىًت وشيهُر زَتَل واذاأْمَسى النجُم 
الـ ُلْقماَف بِن )وؽتَّايُقاؿ(:ُحِفَظ من ك .)*(ِبَدبَر فشيهر نَتاج وشيهر َمطَر وإذا أْمَسِت الثػُّرَيا قمََّة رأس فليلُة فىًت وليلُة فاسٍ 

بَنِيَك وانْػيَهْس وإف ُسِئْلَت  )*(وأهِنسْ  )*(وُعْظَماىا فاْحِدسْ )*(عاٍد إذا أْمسِت الثُّريا ِقمَّ رأس ففِي الدّْثار فاْخِنس
  (95)فاْعِبس.

قاؿ أّما الكواكُب ،فقد وردت يف القرآف الكرًن ستس مرَّات.ثالث مرّاٍت بصيغة اإلفراد ومرَّتُْت بصيغة اصتمع.  
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﴿إنَّا [ ،وقولو:01]سورة الّنور آية: ﴿الزَّجىاجىةي كأنَّها كىوكىبه ديرمٌّ ييوقىدي مٍن شىجىرىةو مباركةو ال شىٍرقيةو كال غىٍربيةو ﴾ تعاىل:
 [ 3]سورة الّصافّات آية:  زىينَّا السَّمىاءى  الدُّنيا ًبزًينىًة الكىوىاًكًب﴾

الوضع على بَريق اضتديد الَكتيبة أواضَتَصى وتوّقدىا يف الضُّحى، ولئن دؿَّ الكوكب) ومنو الكواكب( يف أصل  
فإنو من حيث االصطالح يعٍت: النَّجُم الثابُت، وىو يف علم الفلك: ُجْرـٌ شَتاويُّ   (95)وُمْعَظُم الشيء، وَُتَمُّع َخْلقو

ا من الشَّمس: ًعطارِد، الزُّىرة، األرض، يَُدوُر حوؿ الّشمس ويستضيُء بَضوئيها .وأشيهُر الكواكب مرتّػبًَة من قَِبل قُرِّٔ 
 (96)اظتَرّيخ، اظتُشًَتى، ُزَحل، يُورانس،نبُتوف، وبُلوُتن.

 (97)ولئن وقع الّنجم على واحد وعلى رتاعة إالَّ أفَّ الكوكب ال يقُع إاّل على واحد.
َ اصتاحظ)ت والكواكب (98)ْنواء وؾتوـَ االىتداء"ىػ(حاجة  العرب إىل اآلثاَر يف الرَّمل،وَعرَفوا األ011ىذا،وقد بُتَّ

 )*(الثابتة،ومواقع طلوعيها وغرؤّا؛تلبيًة وتأليفًا وأجاد يف بػَيَاهِنا،فقاؿ:" ألفَّ كلَّ من كاَف بالصََّحاِصيحِ 
جيو ويُؤديو، وضتاَجتِو إىل ُمْضطَرّّ إىل الِتَماِس ما يػُنْ  )*(حيث الَ أََمارَةَ والَ ىادَي، مع َحاَجتِو إىل بُػْعِد الشُّقَّة)*(واألَمالِيِس،

وما كتري  الغَْيث، وفِرارِه اصَتْدب، وَضنّْو باضتياة، اضطرَّْتو اضتاَجُة إىل تعرُّؼ َشْاِف الغَْيث؛وألنَّو يف كلّْ حاٍؿ يَرى السَّماءَ،
الثَّواِبَت فييها، وما يسَُت منيها فَارِداً،فييها من َكوكَ  وما يكوُف منيها رَاِجعاً  )*(ٍب، ويرى التَّعاُقَب بينيها، و النُُّجـو َ

 [.23]سورةالّنحل آية:  ﴿كى عىالمىاتو كىبالنَّجمي ىيٍم يػىٍهتىديكفى﴾مصداقاً لقولو تعاىل:  (99)وُمْسَتقيماً"
 حظر كاإلباحة في الٌشرع:من ال )*(المطلب الثاني:القوؿ في األنواء

:)إٌف اهلل عٌز كجٌل يقوؿ ما أنعمت على عبادم من نعمة إاٌل روي عن الّرسوؿ) صّلى ا عليو وسّلم(أنّو قاؿ    
أصبحت طائفة منهم بها كافرين يقولوف ميًطٍرنا بنػىٍوء كذا ككذا، فأٌما من آمنى بي كحمدىني على سيٍقيىامى فذلك اٌلذم 

  (100).الكوكًب(آمنى بي ككفرى ب
لو أٌف اهللى سبحانوي كتعالى حىبىسى المىطىرى عن النٌاًس سىٍبعى سنينى ثٌم أرسلىوي وروي عنو)صّلى ا عليو وسّلم(أنّو قاؿ:)   

 (101).)*( أصبحٍت طائفةه بًو كافرينى يقولوفى ميًطٍرنا بنػىٍوًء اًلمٍجدىح
الة والّتسليم، وذلك أّف العرب يقولوف:ُمِطْرنا بنوء كذا وكذا، قاؿ: ىذا كما قاؿ الّصادؽ األمُت عليو أفضل الصّ 

أي أّف اظتطر كاف من أجل أّف الكوكب ناء، وبذلك جاءت أشعارىم، وكالميهم يف األنواء، وعنو جاء الّنيهي يف اضتديث، 
، وُمِطْرنا يف اللّيايل وأّما إذا كاف قوعتم ُمِطْرنا بنوء كذا، أْي ُمِطْرنا يف نوئو على شبيو ما يقولوف ُمِطْرنا  يف غرّة اليـو

األربعينيّة،مل يكن يف ذلك شيء يكره؛ألّف اظتعٌت حينئٍذ يكوف لتحديد الوقت،كأنّو يقوؿ :ُمِطْرنا حُت غابت الثّريّا، وعند 
.و يف التّنزيل العزيز: ]سورة الّنجم  ﴾إذىا ىىوىلكالنٍَّجم ﴿العرب تسّمى الثّريّا "الّنجم" اشتًا علمًا عتا ؼتتّصًا ّٔا دوف الّنجـو

ُفسّْر بأنّو قسم، ْتيث أقسم ا تعاىل بالثّريا مبعٌت والثّريا إذا سقطت؛والنَّْجُم: النُُّجوـُ، ذىب إىل لفظ الواحد وىو [ 2آية:
ا خصَّ اعتُِوَي دوَف الطُُّلوع ،فإفَّ لفظة النَّْجم تدؿُّ (102)يف معٌت اصتميع. على ُطُلوعو...وقيل:أراد  "وقيل أراد بو الَكوكب، وإفتَّ

﴾:بذلك الُقرآف اظتنجَّم اظتُنَػزَّؿ َقْدرًا فَقْدراً.ويعٍت بقولو:ىَوى نػُُزولَُو.وعلى ىذا قولو تعاىل ]سورة  ﴿فىالى أيٍقًسمي بمواقًع النُّجيوـً
[،فالنَّْجُم:الُعْشُب  1الّرزتن آية: ]سورة  ﴿كالنَّجمي كالشَّجىري يىٍسجيدىاًف﴾[ فقد ُفسّْر على الَوْجيَهُْت.وقولو: 31الّنجم آية: 
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 (105)وقيل: أراَد الَكَواِكب.(104)أوما الَساَؽ لُو من النَّبات. (103)والبَػْقلُ 
وا -ىػ(:فمن قاؿ ُمِطْرنا بنوء كذا و أراد الوقت ومل يقصد إىل فعل الّنجم فذلك022وقاؿ الّزجاج)ت   

استسقى باظتصّلى مث نادى العبّاس:َكْم بقي من نوء الثّريا؟ فقاؿ: إّف  جائز كما جاء عن عمر،رضي ا عنو،أنّو -أعلم
العلماء ّٔا يزعموف أهّنا تعًتض يف األفق سبعًا بعد وقوعيها، فَو ا ما مضت تلك الّسبع حىت غيث النّاس، فإفّتا أراد 

ابن األثَت: أّما من جعل اظتطر من ِفْعل ا  عمر:َكْم بقي من الوقت اّلذي جرت بو العادة أنّو إذا ّّت أتى ا باظتطر؟ قاؿ
تعاىل، وأراد بقولو:ُمطْرنا بنوء كذا أي يف وقت كذا و ىو ىذا الّنوء الُفالينّ، فإّف ذلك جائز، أي أّف ا تعاىل قد أجرى 

  (106)العادة أف يأيت باظتطر يف ىذه األوقات.
 *الخاتمة:

تتّبع تفسَته و الرجوع  ببعض ألفاظو إىل معاجم العربية يف الوقوؼ أفضى بنا البحث والتنقَت يف كتاب ا  و 
 على مضموف اظتفردة القرآنية  أو اظتصطلح القرآين إىل رتلة من النتائج التالية ؾتمليها فيما يلي:

رداتو،إذ اصتزء إّف فيهم معاين الًّتاكيب ال يتأّتى إاّل بتحصيل معاين اظتفردات،فاظترّكب ال يعلم إاّل بعد العلم مبف -   
من أحاط مبعرفة ":(ىػ321)تسابق على الكّل يف الوجود الّذىٍت واطتارجي،ويف ىذا يقوؿ أبو حياف الّنحوي

مدلوؿ الكلمة وأحكاميها قبل الًّتكيب،وعلم كيفية تركيبيها يف تلك اللّغة،وارتقى إىل دتييز حسن تركيبيها وقبحو،فلن 
 مفيهم وإىل معلم،وإفتا تفاوت النّاس يف إدراؾ ىذا الذي ذكرناه لتتاج يف فيهم ما تركب من تلك األلفاظ إىل

ومن ّّت عّدت اظتعرفة مبعاين اظتفردات"اطتطوة األوىل يف فيهم  (107)."فلذلك اختلفت أفيهاميهم،وتباينت أقواعتم
 أبوابو". الكالـ،وبعض اصتيهل باصتزء يفضي إىل زيادة  جيهل بآّموع،وإفّتا يسلم اظترء من اطتطأ إذا سّد رتيع

(108) 
اظتصطلحات غتموعة من الكلمات ُتاوزت داللتيها الّلفظية واظتعجمية إىل تأطَت تصورات فكرية تقوى على تعدُّ -

تشخيص وضبط اظتفاىيم.من ىذا اظتنطلق ؾتد أّف إطالؽ صفة اظتصطلحية على مفردات القرآف الكرًن ما تزاؿ مثَتة 
حديد الّدقيق ظتفيهـو اظتصطلحات القرآنية لدى القدماء،وأيضا ظتا قد تثَته صفة لكثَت من اصتدؿ العلمي،يف ظل غياب التّ 

اظتصطلحية يف اظتفردات القرآنية من أبعاد داللية ّتعليها مستودعات كربى للمفاىيم واظتعاين،وما يتبع ذلك من طرح 
 للمدخل اظتصطلحي كمنيهج بديل لفيهم التنزيل الرّباين.

اظ يف القرآف الكرًن على جانب كبَت من األقتية، وتتوّقف تلك اظتزيّة على حتديد معاين تلك يف دالالت األلف إّف البحث-
 و عرب احًتازية.أحكاـ شرعية يها ألنتضمّ  من  ظاأللفا

ة تتمّتع بقوّ ، إاّل أهّنا ف منيها الوحدات  األخرى ؿتو العبارة واصتملة، وىي اليت تتكوّ ةصغر وحدة دالأاللفظة  لئن كانت-
، وما اكتسبتو من مصداقية إسالميةدالالت ؿ من سلوكيااها بسبب ما ارتبطت بو من فوس، وتعدّ تؤثّر يف النّ فية خ

 .أو حضارية عمرانية اجتماعية
إّف اظتفردة القرآنية فريدة يف مضموهنا، وموضوعو يتعّلق بغرض السورة الشرعي ، وميهما أويت الّدرس اظتعجمي من قدرة -

عّما ُتود بو سياقات ورودىا يف القرآف الكرًن، وبذلك  اظتركزية وظالعتا اعتامشية ، فإنّو ليس يف غٌتً  على استنطاؽ دالالاها
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يف فيهم غريب القرآف وغتازه ،يف حاؿ اإلفراد أو   العوامل يف فيهم دالالت األلفاظ يظل السياؽ القرآين أىمّ 
ـّ؛ على مضامُت اآليات، وأدركوا أقتية ذلك يف حتديد اظتعٌت يف الوقوؼ  كثَتاً لوا على ذلك  فاظتفسروف األوائل عوّ التضا

 وتوجيو الدالالت.
إنتاننا اظتطلق بقدرة القرآف الكرًن على العطاء اظتستمر ليكوف ينبوعا دائما لإلعتاـ واإلبداع،متاحا لكّل الّشعوب  -

ئيسة يف اىتمامنا بدراسة اظتسألة يف اظتكاف،ولكّل األجياؿ يف الّزماف إىل قياـ الساعة،قد يكوف أحد األسباب الرّ 
 األمر الباب يفتح آّاؿ واسعاً  أماـ إعجاز مصطلحي مل تعرفو البشرية من قبل يف لغتيها. اظتصطلحية يف القرآف الكرًن،

اء ، وال تتوّقف فيو اجتيهادات العلمدّ على كثرة الر  سوره وآياتو  إّف أسرار القرآف ال تنتيهي، وعجائبو ال تنقضي وال تبلى-
عُت من تفسَته والقائمُت على لغة والذي هنيب باظتتدبّرين آلي الذكر اضتكيم و اظتتضلّ  ،فرداتومب فقيهاء العربية،وال تدبّرات 

مستعينُت بػ"علم أسباب النُّزوؿ"أو ما اصطلح عليو يف حاضر لغة ومصطلحاتو   فرائدهالّضاد أف يداوموا التنقَت على 
 . ود بو اظتعاجم اللغوية وكتب الًتاجم  والَسَتوما ُت العرب بػ" سياؽ اضتاؿ"

 
 

                                                 

 الهوامش:
 ،مادة ) فرد(.4/555(ابن فارس: معجم مقاييس اللغة،مقاييس الّلغة ،  1)
 ، مادة ) فرد(.3/44(اطتليل: كتاب العُت،حتقيق،2) 
 ، مادة ) الفرد(.334/ 1( انظر:الفَتوزآبادي: القاموس ايط،  3) 
 ، مادة ) فرد(.4/685اظتعجم الوسيط  ، (إبراىيم مصطفى وآخروف: 4)

[ ،وقولو عّز وجّل:﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أّوؿ 89ي ؿتو قولو تعاىل:﴿رّب ال تذرين فردا وأنت خَت الوارثُت﴾ ]سورة األنبياء آية : (5) 
 [ .94مرة﴾  ]سورة ألنعاـ آية :

  ، مادة) قوؿ(.  35/494انظر: الزبيدي :تاج العروس  (6) 
  .49انظر: أبو حامد الغزايل :معيار العلم يف اظتنطق ص (6)
 .699 :الكفوي: الكليات (7)
روجو من دائرة ما ُتدر اإلشارة إليو أنّنا قد عمدنا إىل إخراج اضترؼ من ىذه الّدراسة،ألف اضترؼ ال لتمل معٌت يف نفسو بل يف غَته ،ما كتعل خ (8)

القة بُت دقة االصطالح أمرا بدييهيا،ومع ذلك تطرح عدة تساؤالت حوؿ دقّة اضترؼ داخل الّنص القرآين ،إىل اضتّد الذي كتعلنا نشّك يف إمكانية وجود ع
 إف شاء ا_يف ختصيص دراسة مستقلة عتذا الغرض.-،ولعلنا نأمل مستقبال! اضترؼ واالصطالح القرآين

 . 1/33، أبو الفتح عثماف: اطتصائص،ابن جٍّت  (9)
  .1:من آلية الفيهم إىل أداة الصناعة-عمار ساسي:اظتصطلح يف اللساف العريب (10)
 مادة)كلم(   . 4/796، مادة)كلم( وإبراىيم مصطفى وآخروف:اظتعجم الوسيط،371،/33انظر: الزبيدي: تاج العروس، (11)
،و حلمي خليل :الكلمة ،دراسة لغوية 18/ 1انظر أيضا:الزؼتشري: شرح اظتفصل،إدارة الطباعة اظتنَتية ،و 6:الزؼتشري :اظتفّصل يف علم اللغة،  (12)
 .41:معجمية
 .19-1/18شرح اظتفصل، ابن يعيش : (13)
 .19/  1 نظر: اظترجع نفسو، (14)
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 .38:إبراىيم أنيس داللة األلفاظ (15)
 .11 :شرح قطر الندى  األنصاري: ابن ىشاـ انظر: (16)
 ، مادة) الصالح(.3/443، مادة) صلح(والفَتوزآبادي: االقاموس ايط، 3/353نظر:ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، (17)
 .1/44ابن جٍّت: اطتصائص، (18)
 .1/38السيوطي:اظتزىر،  (19)
 .549ابن خلدوف: اظتقدمة ، ص (20)

 ، مادة) سكن(.3/88ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (21)

 .1/7ر: ابن جٍت: سر صناعة اإلعراب،انظ (22)

 ، مادة) البٍت(.4/357، مادة) بٌت( والفَتوزآبادي، القاموس ايط،1/354ابن فارس،معجم مقاييس اللغة،  (23)

 البناء(.(، مادة 46:ػتمد شتَت ؾتيب اللبدي: معجم اظتصطلحات النحوية والصرفية (24)

 .346،/1السيوطي: اظتزىر  (25)

 ،مادة)شقق(.334:ي:أساس البالغةالزؼتشر  (26)

منو وفْقت أقُف ُوقُوفاً، وقَػْفُت َوقْفي، وال يقاُؿ أوقْفُت إالّ أهّنم يقولوف للذي  الواو والقاؼ والفاء أصل واحد يدّؿ على دتكث يف الشيء، مّث يقاس عليو(*)
،مادة) وقف(. أما يف االصطالح ، فيهو مذىب يقرف بالوحي و 6/135يكوُف يف شيء مّث ينزٍُع عنو: قد أوقَف.)انظر:ابن فارس:معجم مقاييس اللغة،

ىػ( يف 394ىػ( وابن جٍّت ) ت377ىػ( وأبو علي الفارسي)ت415أهنا من عند ا، قاؿ بو األخفش األوسط)ت ىاإلعتاـ يف نشأة اللغة اإلنسانية عل
و السيوطي:  1/41،47 عنو.) انظر: ابن جٍت: اطتصائص، ىػ(، رضي ا68ىػ( مدافعا عن مذىب ابن عباس)ت395بعض أقواعتم، وابن فارس)ت
ىػ( 911. سار على ىذا اظتذىب رتع من الفقيهاء واللغويُت عرض عتم السيوطي )ت36:وابن فارس:الصاحيب يف فقو اللغة 8االقًتاح يف أصوؿ النحو، ص

 .14-1/7اظتزىر، بالتفصيل، وبسط آراءىم ، وما جاءوا بو من أدلّة نقلية وعقلية.انظر: السيوطي،

 .19:ػتمود فيهمي حجازي: األسس اللغوية لعلم اظتصطلح (27)

( ، فأسيهب القوؿ فيما نّبو إليو أستاذه أبو علي  83-75/  3عقد ابن جٍت يف خصائصو بابا ) يف الّسلب ( )انظر:ابن جٍت: اطتصائص ،  (*)
ل كما تصدؽ على االسم " من ِقَبل إّف الّسلب معٌت حادث على إثبات األصل الذي الفارسي، معلنا بذلك عن ميالد نظرية متكاملة فيو تصدؽ على الفع

الذي ىو الفاء  ىو اإلكتاب ، فلّما كاف الّسلب معٌت زائدًا حادثًا الَؽ بو من الفعل ما كاف ذا زيادة ، من حيث كانت الزيادة حادثة طارئة على األصل
(.وملّخص ىذا القوؿ إّف الّسلب من الناحية االصطالحية يتلّخص يف أنّو" زيادة تطرأ على الكلمة فتكسبيها 85/ 3والعُت والالـ ") ينظر :اظترجع نفسو ، 

الضدّ  ". انظر: بدراوي  معٌت مضاّدًا ظتا ىي عليو معاين أصل اظتادة وقد تكوف ىذه الزيادة : حرفًا ، أو تضعيفًا ، أو حركة ،فيحّوؿ  اظتعٌت بواحدة منيها إىل
. ومعٌت ذلك أّف كّل زيادة يف اظتبٌت إاّل وحتدث زيادة يف اظتعٌت ، ما عدا حروؼ اإلضتاؽ . على أّف  441ث يف قضية الرمزية الصوتية ، صزىراف مبح

بيهاـ إىل) عّجم ( ستالّسلب يطرأ على الفعل كما يدخل على االسم ،فقد رأيناه يتحّقق يف الفعل كالزيادة اليت طرأت على األصل آّّرد )عجم ( اليت تعٍت اال
فعلة من فعل) ودى ( الذي يعٍت و) أعَجم ( اللتُت تعنياف االستبانة على ؿتو ما رأينا . أّما ما يتحّقق فيو الّسلب من األشتاء ، فقوعتم:" التػَّْودية"على وزف التّ 

 . 78/ 3يل الَوْدي والتثبتو. انظر:اظترجع  نفسو،الّسيالف واصترياف؛إاّل أهّنا استعملت للعود الذي نتنع اللَّنب من اصترياف ؛ فيهي إذاً تز 
 . 11حسُت نصار: اظتعجم العريب نشأتو وتطوره ، ص  (28)
 ، مادة ) الُعْجم (.  149/  4ايط ،  سوالفَتوزآبادي: القامو   36ابن جٍت:سر صناعة اإلعراب ، ص  (29)

 . 14 :والتطبيق رياض زكي قاسم :اظتعجم العريب ْتوث يف اظتادة واظتنيهج   (30)
 . 39:انظر :ابن جٍت: سر صناعة اإلعراب   (31)
و عدناف  19،  14 :ورياض زكي قاسم:اظتعجم العريب ْتوث يف اظتادة واظتنيهج والتطبيق166-165 :العاـ  ةتوفيق ػتمد شاىُت :علم اللغ  (32)

 .   37و إبراىيم بن مراد:مقدمة لنظرية اظتعجم ص  458و دتاـ حساف :مناىج البحث يف اللغة ، ص  453اطتطيب: اظتعجم العريب ، ص 
 :و دتاـ حساف :اللغة العربية معناىا ومبناىا  466– 458 :و دتاـ حساف :مناىج البحث يف اللغة  156 :ينظر :إبراىيم أنيس: داللة األلفاظ  (33)
أزتد أبو الفرج :اظتعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة و ػتمد  471-463 :علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ػتمود السعراف: و 334 -314

-156 :و ػتمد بدري عبد اصتليل: آّاز وأثره يف الّدرس اللغوي  45 -19 :و اظتعجم العريب ْتوث يف اظتادة واظتنيهج والتطبيق  155 -94 :اضتديث 
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و ػتمود فيهمي حجازي: 163-157:ىُت: عوامل تنمية اللغة العربية و توفيق ػتمد شا 36-41و إبراىيم بن مراد:مقدمة لنظرية اظتعجم ، ص 168
 .  66 :أزتد إبراىيم اعتّواري :ومصادر نقد الرواية يف األدب اضتديث يف مصر  356-354علم اللغة العربية ، ص 

 . 45 :رياض زكي قاسم:اظتعجم العريب ْتوث يف اظتادة واظتنيهج والتطبيق  (34)
 ، مادة)جن(.444-1/441م مقاييس اللغة:انظر:ابن فارس:معج (35)
 ،مادة) حدؽ(.34-4/33انظر: اظترجع نفسو: (36)
 ، مادة)جن(.1/441انظر: اظترجع نفسو: (37)
 ، مادة) حدؽ(.4/34انظر: اظترجع نفسو: (38)
 ، مادة)جن(.1/441انظر: اظترجع نفسو: (39)
 .11/43ابن سيده:اظتخصص: (40)
 .117و ػتمد شرقاوي إقباؿ: معجم اظتعاجم: 1/45و البغدادادي: خزانة األدب: 1/356بغية الوعاة: السيوطي: (41)

 .1/87اظتيداين:غتمع األمثاؿ: (42)
 .11/47ابن سيده: اظتخصص: (43)

 .3/476ابن دريد:رتيهرة اللغة: (44)
                إىل  ػتمد بن حبيب 1/87 غتمع األمثاؿ:ىػ( يف 518، مادة ) َعَقَد(.وىوقوؿ نسبو اظتيداين)ت1/347الفَتوزآبادي: القاموس ايط: (45)
 474ىػ( ىو أبو جعفرػتمد بن حبيبب بن أَُميَّة بن َعْمرو.روى عن ابن األعرايب وقطرب وأيب عبيدة، وغَتىم.انظر: ابن الندًن:الفيهرست:445)ت 

 .74-1/73والسيوطي:بغية الوعاة: 
ىػ(. انظر:أبو بكر 456بيدي يف الطبقة الثالثة من اللغويُت الكوفيُت من طبقة أيب عمرو الشيباين)تلعّلو خالد بن كلثـو الكليب. ذكره الز  (46)

عن كتاب البلغة : " لغوي، ؿتوي، راوية، نّسابة ؛ لو تصانيف،  منيها  1/555؛و يف السيوطي: بغية الوعاة: 194الزبيدي:طبقات النحويُت واللغويُت:
 أشعار العرب والقبائل".

 .1/496ىػ(.انظر:السيوطي:بغية الوعاة:377من كتب أيب علّي الفارسي)ت  وىي (*)
 .11/116ابن سيده: اظتخصص:(13)
 . 11/47اظترجع نفسو: (47)
 .1/344وانظر:أبو عبيدة: غتاز القرآف:11/114اظترجع نفسو: (48)
 ، مادة) الُبْست(.1/149انظر:الفَتوزآبادي: القاموس ايط: (49)
 .515تفسَت غريب القرآف:ابن قنيبة: (50)
 . 499تنوير اظتقباس من تفسَت ابن عباس: علي ػتمد الضّباع:  (18)

 .11اضتريري:دّرة الغواص يف أوىاـ اطتواص: (51)
 مادة) اضَتَدقُة(. 3/446الفَتوزآبادي:القاموس ايط: (52)
 مادة)حدؽ(. 4/3غة:معجم مقاييس اللابن فارس:مادة) اضَتَدقُة(و  3/446انظر:اظترجع نفسو: (53)
 مادة) اضَتَدقَُة(. 3/446القاموس ايط:الفَتوزآبادي: (54)
 مادة)حدؽ(. 4/34عجم مقاييس اللغة:ابن فارس: مع (55)
 ،مادة)جّن(.457علي ػتمد الضّباع: تفسَت مفردات ألفاظ القرآف الكرًن: (56)
 .4/85ظر:اظتسعودي: مروج الذىب ومعادف اصتوىر:،مادة) َسَبا(وان1/18انظر: الفَتوزآبادي:القاموس ايط: (57)
 ) باب أشتاء السَُّور وآياتُو ما ينصرؼ منيها ؽتّا اليَػْنصرؼ(.17/43ابن سيده: اظتخصص: (58)
 .4/81، واظتسعودي:مروج الذىب ومعادف اصتوىر:354اضتمَتي:الروض اظتعطار يف خرب األقطار: (59)
َسنَّ(*)

ُ
ُددود يُعًتُض ّٔا اظتاء فَيشرؼ بو على اظتاء يف وسط األرض وُيًتؾ فيو سبيٌل للسَّفينة.انظر: ابن الَعرِـ:واحدىا َعرَِمة،وىي اظت اُة، أي األحباس أو السُّ

 ،مادة) عراـ(.4/155والفَتوزآبادي:القاموس ايط:4/146، وأبو عبيدة:غتاز القرآف:355قتيبة:تفسَت غريب القرآف:
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 .354،515يف خرب األقطار: انظر:اضتمَتي:الروض اظتعطار (60)
 .515انظر:اظترجع نفسو: (61)
 .353،515-354انظر: اظترجع نفسو:  (62)

 .515انظر: اظترجع نفسو:  (63)
 .353انظر :اظترجع نفسو: (64)
 .356وابن قتيبة:تفسَت غريب القرآف: 4/146األُكل: الّثمر واصَتٌَت.انظر:أبو عبيدة: غتاز القرآف: (*) 
طَْعمًا من َمَراَرة، وذتَُر  ن الِعَضاه، وىو كلُّ َشَجر ذي َشوؾ.وقاؿ قَتادة: اطَتْمُط : األَراُؾ؛ وبَريرثُو: ُأُكُلو.، واطَتْمُط : اضتأمُض وكَل نَػْبٍت أخذاطَتْمط:م (*)

 ،مادة)ستط(.4/374، و الفَتوزآبادي:القاموس ايط:356َقْسوة الضَُّبع.انظر:ابن قتيبة: تفسَت غريب القرآف:
أنَّو يقـو مقاـ الورؽ أو  األْثُل: شجٌر ليس لو شوؾ طويل مستقيم اطتشب وَورقُو َىَدٌب)ما مل يُكن لو َعيػٌْر ، أي طٌر ناتىٌء .فمن الّنبات ماليس بورٍؽ إالّ  (*)

اٍب  ِطواؿ ِدقاٌؽ ، ومنو ت ابٌَة رتع أْىَداٍب وُىدَّ َم، وىو إىل كلُّ وَرٍؽ ليس لو َعْرٌض ،الواحدة: َىَدبٌَة وُىدَّ صنُع الِقصاُع واألقداح.وجعلو الّزؼتشري مرادفًا للسَّ
 159، مادة) أثل(و التربيزي:اهذيب إصالح اظتنطق:14و الزؼتشري:أساس البالغة، ص  11/187النباتات الشوكية أقرب.انظر:ابن سيدة:اظتخصص:

 ، مادة) اعتُْدِب(.    1/144والفَتوزآبادي:القاموس ايط:
دْ (*) الفَتوزآبادي:القاموس ر:َشَجُر النَِّبق الواحدة ِسْدَرٌة واصتمع َسْدراٌت وِسِدَراٌت وِسَدَراٌت وِسَدٌر ووُسُدٌر ، ومنو الّشاكي والَشْوؾ فيو .انظر: السَّ

ْدر( وابن سيده:اظتخصص:4/47ايط:  . 11/185، مادة) السّْ
 .356ابن قتيبة: تفسَت غريب القرآف: (65)
ولدى(*) 

َ
وما ظيََهر لو بعد ذلك  ا خرٌب ظريٌف .فمّما ذكرتو الّرواة أنَّو تصّور ألبييها يف بعض قَػَنِصو َحيََّتاتن َسوَداء وبيضاء، فأَمَر بقْتِل السَّوداء منيهما،كاَف ظت

، وأّف الشيخ زّوجو بابنتو، واشًتط عليو ُشُروطًا عتا، فعلقت منو بلقيُس، ونقَض تلك الشّ  روط اظتأُخوذة علية عتا، فغابت عنو، يف خرب من شْيٍخ وشاٍب من اصِتنّْ
 .4/81ظريف، وىو موجود يف كتاب أخبار التَّبابَِعة.انظر:اظتسعودي: مروج الذىب و معادف اصتوىر:

 .515اضتمَتي: الروض اظتعطار يف خرب األقطار: (66)
67 ،مادة)فرغ(.4/493ابن فارس: معجم مقايييس اللغة ،  
  .146[و ]سورة األعراؼ آية :455[و ]سورة البقرة  آية :96[ و ]سورة الكيهف آية :57الشرح آية : انظر كذلك : ]سورة (68)
 .4/95أبو عبيدة:غتاز القرآف: (69)
 .349-348تفسَت غريب القرآف:  انظر:ابن قتيبة: (70)
  .446:تأويل مشكل القرآف تيبة:وىو التأويل نفسو الذي ذىب إليو ابن قتيبة وىو نقلو عن الفّراء بأمانة.انظر: ابن ق (71)

 .4/357األخفش األوسط:معاين القرآف، (72)
، مادة) 6/93، مادة) الوحي( وابن فارس:معجم مقاييس اللغة:4/451الَوحى: الَعَجَلُة واإلْسراُع والصَّوت.انظر: الفَتوزآبادي: القاموس ايط: (*)

 وحى(.
 .4/433الفراء:معاين القرآف: (73)
 ورؼ"،يف حُت فضل بعضيهم تسميتيها بػ"نظرية االتصاؿ اللغوي". -ت تسميتيها بنظرية "سابَتلذلك دتّ (*)

 .75ر.ؿ.تراسك: أساسيات اللغة ، ص (74)
 .71-75اظترجع نفسو، ص (75)
 .)ج(:تفسَت غريب القرآف ابن قتيبة: مقدمة حتقيق،و  34انظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآف: (76)
 .154اظترجع نفسو: (77)
ىػ( أّوؿ من 415ىػ( عّد أبا عبيدة معمر بن اظتثٌّت)ت358.غَت أّف أبا ىالؿ العسكري )ت  39:اظتعجم العريب نشأتو و تطوره حسُت نصار: (78)

ففّسرىا ىػ( عن أشياء من غريب القرآف 65صّنف يف غريب القرآف، فقاؿ:" صّنف كتاب )آّاز( ، وأخذ ذلك من ابن عّباس حُت سألو نافع بن األزرؽ)ت
 .395:لو واستشيهد علييها بأبيات من شعر العرب.وىو أّوؿ ما روي يف ذلك،وىو خرٌب معروٌؼ".أبو ىالؿ العسكري:من كتاب األوائل
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يف  كغَت أف بعض اآلراء تشكّ .14:و حكمت كشلي:اظتعجم العريب يف لبناف 84-83:سات اللغوية عند العربالدرا ػتمد حسُت آؿ ياسُت: (79)
و لعل ما (.147ص  .)انظر:ػتمد حسُت آؿ ياسُت: الدراسات اللغوية عند العرب ،ب إليو، و توحي أنو قد يكوف من مرويات تالميذه عنونسبو الكتا

وأوىل ما يرجع إليو يف ذلك، أي يف تفسَت :"حُت قاؿ  يف كتاب اإلصابة يقطع بصحة نسبتو إليو رهىػ( على تأخّ  864)ت   أورده أبو حجر العسقالين
أبو حجر ."ب القرآف،ما ثبت عن ابن عباس و أصحابو اآلخذين عنو، فإنو ورد عنيهم ما يستوعب تفسَت غريب القرآف باألسانيد الصحيحة الثابتةغري

 .331 /4:اإلصابة يف دتييز الصحابةالعسقالين:
 .45-39 :شأتو و تطوره اظتعجم العريب ن حسُت نصار:و  ،454/ 1يف طبقات اللغويُت والنحاة، الوعاة بغيةالسيوطي: (80)
 .166:الفيهرستابن الندًن: (81)
 .45:اظتعجم العريب نشأتو و تطوره حسُت نصار: (82)
  .  166:الفيهرست ابن الندًن (83)
 .176:طبقات النحو بُت اللغويُتو  أبو بكر الزبيدي:،169اظترجع نفسو: (84)
 . 169:الفيهرست ابن الندًن:(85)
 . 8الفقو حتت عنواف" آّاز يف القرآف"وأنّو من تصنيف أيب عبيدة.انظر: أبو إسحاؽ الشَتازي الّلمع يف أصوؿ الفقو: ورد يف الّلمع يف أصوؿ  (*)

مث أعيد طبعة ثانية عن مؤسسة الرسالة، بَتوت ؛ـ،يف جزأين 1964ـ،  1954، بنشر اطتاؾتي مبصر، ُتطبع الكتاب بتحقيق ػتمد فؤاد  سزك (86)
 ذلك.ك  جزأينيف  ،ـ 1981،

 1985، مث يف طبعة ثانية بتحقيق ػتمد علي النجار و أزتد يوسف ؾتايت، سنة ـ1955عن عامل الكتب ببَتوت سنة  األوىلطبع الكتاب الطبعة  (87)
 يف ثالثة أجزاء.

-ىػ1455، سنة عن داري البشَت واألمل ثانية أوىل مثّ  طبع الكتاب بتحقيق فايز فارس طبع الكتاب بتحقيق فايز فارس يف طبعة (88)
 ـ يف غتلدين.1981مث بالكويت يف طبعة ثالثة، سنة ؛ىػ،يف جزأين1981-ىػ1451ىػو1979
 . و ىو يف حقيقة أمره تتمة لكتابىػ1398طبع الكتاب بتحقيق السيد أزتد صقر حتت عنواف تفسَت غريب القرآف، عن دار الكتب العلمية سنة  (89)

 ،ا أفرد الغريب بكتاب، لئال يطوؿ كتاب اظتشكلن اظتشكل الذي أراغ ابن قتيبة إىل توضيحو و تبيُت دقيقو و إفتّ ألف اللفظ الغريب مالقرآف؛تأويل مشكل 
بعناية و شرح السيد أزتد صقر يف طبعة  ب تأويل مشكل القرآفطبع كتا وّتّ  )ج(. :مقدمة حتقيق تفسَت غريب القرآفو 34 :وتأويل مشكل القرآف :نظرا

 ـ. 1981-ىػ 1451بة العلمية، بَتوت سنة ثالثة، عن دار اظتكت
. على أّف 15معاجم اظتعاجم::شرقاوي إقباؿال أزتدانظر:ىػ.1545صفحة دّتت كتابتيها عاـ 188منو ؼتطوطة مبكتبة شيخ اإلسالـ باظتدينة يف  (90)

 9يب القرآف".)انظر: مقدمة حتقيقو:حة وباسم " غر ػتمد عبد القادر ػتقق اظتأثور من اللغة) ما اتفق لفظو واختلف معناه( أحاؿ عليو باصتزء والصف
 ( مبا يوحي بأّف الكتاب طبع إف مل يكن قد حّقق.   7ىامش

 .)ج( :تفسَت غريب القرآف ابن قتيبة: مقدمة حتقيقانظر: (91)
 ، مادة)النجم(.4/181انظر:الفَتوزآبادي: القاموس ايط: (92)
 .   5/44:ديث واألثرانظر:ابن األثَت: النيهاية يف غريب اضت (93)
 . 354 -353انظر:التيفاشي:سرور النفس مبدارؾ اضتواس اطتمس: (94)
 .354 -353والتيفاشي:سرور النفس مبدارؾ اضتواس اطتمس:4/185يُراُد بالنَّجم الثُّريّا.انظر: اظترزوقي: األزمنة واألمكنة: (*)
ـَ اضتّر،واحتدـ النيهار:اشتّد حّره،وخرجت يف (*) هنار من القيظ ػُتْتدـ،وشتعت َحدمة النَّار،وىي َصْوُت الِتيهأِّا.انظر:أساس حدـ:احَتد

:117البالغة:  ،مادة)حدـ(.1/164،مادة)حدـ(و إبراىيم مصطفى وآخروف:اظتعجم الوسيط:1/444،مادة)حدـ(،والصحاح يف اللغة والعلـو
ُتطلق على شعر الرََّكب وكواكب بيٌض من الّسعود.انظر:الفَتوزآبادي: القاموس العاناُت:رتع عانَةوىي األتَاُف والَقطيُع من زُتُر الَوْحش.كما  (*)

 ، مادة) العوف(.453-4/454ايط:
ـُ اضتمار.ويقاؿ أيضًا إفَّ الكَدَمة:اضتَرَكة. انظر:ابن فارس:معجم  مقاييس اللغة:  (*)  ، مادة)كدـ(.5/165يقاؿ َكَدـ، إذا عضَّ بأدىن فيو،كما يكٍد
ٌؼ يف األرض  م أو أكَماُت:رتع أَكَمة، وىي التلُّ الُقفُّ من حجاَرة واحدة أو دوف اصتباؿ أو اظتوضع يكوُف أشدَّ ارتفاعًا من غَته.وقيل ىو أشرااأَلكُ  (*)

 ، مادة) األكَمة(.4/76،مادة)أكم(والفَتوزآبادي:القاموس ايط:  14/41كالرَّوايب.انظر:ابن منظور: لساف العرب:
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 .49:"يقوؿ: ليَلُة احتطاٍب".قطرب:األزمنة وتلبية اصتاىليةقاؿ قطرب: (*)
، واصتوىري:الصحاح يف 6/71خنس: انقبض وتأخَّر،و اطتُُنوس: االنقباض وأْخَنَسُو:إذا خّلفو ومضى عنو.انظر:ابن منظور:ابن منظور: لساف العرب:(*)

:  ، مادة) خنس(.3/945اللغة والعلـو
  أْحِدْس:من اضَتْدس:وىو الَظنُّ  (*)

ُ
ُم يف معاين الكالـِ واألُمور والَقْصُد والَوْطُء والَغَلَبُة يف الصّْراع والسُّرعة  يف السََّْت واظت َضّي على طريقة والتَّْخمُُت والتػََّوىُّ

.  يُقاُؿ: َحَدَس لَتِْدُس ولَتُْدُس.انظر: القاموس ايط:  ،مادة) اضتدس(.4/413ُمسَتمرَّ
 َأهْنِْس بَنيك:أي: أطْعِ (*)

َ
َعالق، أي اظت

َ
َناِىس واظت

َ
َنػْيُهوُس: الَقليُل ْم بَنيك ضتمًا أو أَقِْلْل من ذلك. يُقاُؿ: هَنس اللَّْحَم : أَخَذُه مبقدَّـ َفِمو، وأرٌض  كثَتُة اظت

ِكآِكِل.واظت
 ،مادة) هنس(.4/466،مادة)هنس( والفَتوزآبادي:القاموس ايط:5/363ومعجم مقاييس اللغة: 665اللَّْحم. انظر:أساس البالغة:

 .45،49واألزمنة وتلبية اصتاىلية:4/185، و انظر:اظترزوقي:األزمنة واألمكنة:9/15ابن سيده: اظتخصص: (95)
 ، مادة) كب(.5/144،مادة) الكوكب( وابن فارس:معجم مقاييس اللغة:1/149انظر: القاموس ايط: (95)
 ة)كوكب(.، ماد1/793إبراىيم مصطفى وآخروف: اظتعجم الوسيط: (96)
 .9/9ابن سيده: اظتخصص: (97)
 .6/35:اصتاحظ: اضتيواف (98)
،مادة)الّصّح(وابن فارس:معجم مقاييس 1/441الصَّْحَصح والصَّْحصاُح والصَّْحَصَحاُف: ما استوى من األْرض.انظر:الفَتوزآبادي:القاموس ايط:(*)
 ،مادة)صح(.3/481اللغة:
 ،مادة) اظتلس(.4/464الُة اليت ال نَػَباَت فييها .انظر:الفَتوزآبادي:القاموس ايط:األماليس:رتع ِإْمِليس، وىي الفَ  (*)
َفُر البعيد،والّناحية يقصدىا اظتسافر.اظترجع نفسو: (*) م والَكسر:السَّ ة:بالضَّ  ،مادة)شقو(.3/458الشُّقَّ
 :مادة) الفرد(.1/334) فرد(والفَتوزآبادي:القاموس ايط،،مادة4/555الَفارُِد: اظتنَفرُد.انظر:ابن فارس:ابن فارس:معجم مقاييس اللغة:(*)

 .6/35اصتاحظ: اضتيواف: (99)
القمر(                       األنواء: األنَواُء: رتع نَػْوء:وىو الّنجم إذا ماؿ للغروب أو للمغيب، وكتمع على أنواء ونوآف أوىو سقوط النجم من اظتنازؿ )أي منازؿ (*)

ينوُء نوءاً  جر،و طلوع َرقيِبو وىو ؾتم آخر يقابلو من ساعتو يف اظتشرؽ. األنواء ذتانية و عشروف ؾتماً، واحدىا نَػْوء، و قد ناء الطّالع باظتشرؽيف اظتغرب مع الف
ضاء الّسنة ما خال اصتَْبيهة فإف أي:هنض وطلع، وذلك الّنيهوض ىو الّنوء، فسمي الّنجم بو.وسقوط كلّْ ؾَتٍْم منيها ثالثة عشر يوماً، وىكذا كّل ؾتم منيها إىل انق

طَر، و الّرياح،و اضتّر و الربد إىل الّساقط منيها،فينسبوف ذلك إليو، وإذا مَضت مدَُّة 
َ
النػَّْوء ومل يكْن  فييها               عتا أربعة عشر يوماً.و كانت العرب تضيف اظت

                                      ىػ( يقوؿ:ال يكوف نوء حىت يكوف معو مطر وإالَّ فال نَػْوء.431رايب)تَمطٌر قالوا:َخَوى ؾَتُم كذا وأخوى، أي: َأػْتََل.و كاف ابن األع
                                                     7-6:وال تسنػِتُء العرب بالّنجـو كّليها،و إفتا يذكر باألنواء بعضيها و ىي معروفة يف أشعارىم،وكالميهم.انظر: ابن قتيبة:األنواء

 1/474مادة)ناء(،ومرتضى الزبيدي:تاجالعروس: 1/34و الفَتوزآبادي:القاموس ايط،354 -353:مبدارؾ اضتواس اطتمس و التيفاشي:سرور النفس
: اء(واطتوارزمي:مفاتيح ،ماّدة)ن 4/965،مادة)نوأ(و إبراىيم مصطفى وآخروف:اظتعجم الوسيط:4/618مادة)ناء(،واصتوىري:الّصحاح يف الّلغة والعلـو

:  .9/9:،وابن سيده:اظتخصص143العلـو
 )باب اليدري مىت كتيء اظتطر إالّ ا(.  1/183)باب كراىية االستمطار بالكوكب( وصحيح البخاري:165-3/164انظر:سنن النسائي: (100)

ـ، وىو عند العرب من األنواء الّدالة على اظتطر.وغتاديح اظتِْجَدح:ؾتم من النجـو يقاؿ لو الدَّبَراف،ألنو يطلع آخراً،ويسّمى حادي النجو (*)
: ، مادة ) جدح( وأبو 1/444مادة)جدح(وابن األثَت:النيهاية يف غريب اضتديث واألثر،173/،1السماء:أنواؤىا.انظر:اصتوىري:الصحاح يف اللغة والعلـو

 . 1/573عبيد القاسم:الغريب اظتصنف:
 ، مادة)مطر(. 1/444)باب كراىية االستمطار بالكوكب( وابن األثَت:النيهاية يف غريب اضتديث واألثر،3/165انظر:النسائي:سنن النسائي، (101)
 4/961،مادة )ناء( و إبراىيم مصطفى وآخروف: اظتعجم الوسيط، 1/47الزبيدي:تاج العروس: مرتضىو 4/435انظر:أبو عبيدة:غتاز القرآف: (102)

 .،مادة )ناء(
 .4/444وأبو عبيدة:غتاز القرآف: 436 غريب القرآف:انظر:ابن قتيبة:تفسَت (103)
 ،مادة) ؾتم(.5/397انظر:ابن فارس: معجم مقاييس اللغة: (104)
 ،مادة)ؾتم(.836تفسَت مفردات ألفاظ القرآف الكرًن: :شتيح عاطف الزين (105)
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 ،مادة )ناء(.  4/961عجم الوسيط :،مادة )ناء( وإبراىيم مصطفى وآخروف: اظت 1/474انظر:مرتضى الزبيدي: تاج العروس: (106)
 .1/154:ايط  رأبو حياف األندلسي:تفسَت البح(107)

 .95:عبد اضتميد الفراىي :مفردات القرآف (108)

 :المصادر كالمراجع
 المصحف الشريف:  
  ـ. 1979، 1إبراىيم الهٌوارم، أحمد :كمصادر نقد الركاية في األدب الحديث في مصر ، دار المعارؼ، ط -
، 1لبناف ط-المحيط ،تحقيق:عادؿ أحمد عبد الموجود،علي محمد معرض،دار الكتب العلمية :بيركت رأبو حياف األندلسي:تفسير البح-

 ـ.1993ىػ/1413
 مجاز القرآف ،تحقيق محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بمصر. :معمر بن المثٌنى ،أبو عبيدة-

 ـ.1،1989 نف، تحقيق رمضاف عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية بالقاىرة،طأبو عبيد، القاسم بن سالٌـ :الغريب المص-
المأثور من اللغة) ما اتفق لفظو كاختلف معناه( ،تحقيق محمد عبد القادر، مكتبة النهضة المصرية،  :أبو العميثل عبد اهلل بن خليد األعرابي -

 ـ.1988-ىػ1448، 1القاىرة،ط
 ـ.161966اجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث ، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر،ط أحمد أبو الفرج، محمد: المع -
-ـ1979 - ىػ1441-ىػ1444، 2دار البشير كداراألمل،ط تحقيق فايز فارس، معاني القرآف، :األخفش األكسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة  -

 ـ.1981
 األنجلو مصرية.أنيس، إبراىيم: داللة األلفاظ، ،مكتبة  -
للطباعة دار المعرفة  بحاشية أبي الحسن نور الدين محمد عبد الهادم الٌسندم، صحيح البخارم،:عبد اهلل محمد بن إسماعيل بوأ ،البخارم -

 .،بيركتركالنش
 ـ.1986-ىػ1446بدرم عبد الجليل، محمد: المجاز كأثره في الٌدرس اللغوم ، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر،بيركت،  -
 ـ . 1997، 1بن مراد، إبراىيم: مقدمة لنظرية المعجم ، دار الغرب اإلسالمي، ط -
 ـ.1967-ىػ1387خزانة األدب ، تحقيق عبد السالـ ىاركف،دار الكتاب العربي للطباعة كالنشر، القاىرة،  :البغدادم ، عبد القادر بن عمر -
الٌنهاية في غريب الحديث ك األثر، تحقيق محمود محٌمد الطٌناحي،ك طاىر أحمد  :ؾ بن محٌمد الجزرمأبو الٌسعادات مجد الٌدين المبار  بن األثيرا -

 ـ.1963-ىػ1383، 1الكتب العربٌية، ط ءالٌزاكم، دار إحيا
 ابن جٌني، أبو الفتح عثماف:-
 .الخصائص،تحقيق عبد الحليم النجار،المكتبة العلمية*: 
 ـ.1985، 1حسن ىنداكم، دار القلم، طسر صناعة اإلعراب، تحقيق  *:     

 ـ.1996-ىػ 161416،المكتبة العصرية،صيدا،بيركت،طمابن خلدكف: المقدمة ، تحقيق دركيش الجويد-
 ىػ.1345، 1جمهرة اللغة،دار صادر،مطبعة مجلس دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكن، ط :بكر محمد بن الحسنأبو  ،بن دريدا -
 1بيركت،ط-الغريب المصنف ،تحقيق صفواف عدناف داككدم، دار الفيحاء للطباعة كالنشر كالتوزيع،دمشق :بو عبيد القاسمأ ،بن سالـا  -
 ـ.2445-ىػ1426،

 ىػ.1321-ىػ1317المطبعة األميرية، بوالؽ، القاىرة،   المخصص، :بن سيده،  أبوالحسن عليا -
  :أبو الحسين أحمد بن زكريا  بن فارس،ا -

 .ـ1993 -ىػ 1414، 1تحقيق  عمر فاركؽ الطباع،مكتبة المعارؼ، بيركت، طي في فقو اللغة، *: الصاحب

 . ـ1979 كالنشر ك التوزيع، تحقيق عبد السالـ محمد ىاركف،دار الفكر للطباعة  معجم مقاييس اللغة،*:
 :بن قتيبة ،أبو محمد عبد اهلل بن مسلما -
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 ـ.1965-ىػ1375األنواء ،طبعة حيدر آباد الدكن، الهند، *:
 ـ.1981-ىػ  1441، 3حمد صقر،دار الكتب العلمية،بيركت، طأشرح السيد تأكيل مشكل القرآف ، *:
 .ىػ1398 تحقيق السيد أحمد صقر،دار الكتب العلمية،،تفسير غريب القرآف *:
 ـ.1994-ىػ3،1414طبن منظور لساف العرب، أبو الفضل جماؿ الٌدين محٌمد بن مكـر ، دار صادر،بيركت ، لبناف ا -
  .ـ1985-ىػ1446المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،،تحقيق مصطفى الشويمي الدار التونسية للنشر الفهرست :محمد ابن إسحاؽ،بن النديم ا -
 .دار الفكرمحيي الدين عبد الحميد،محمد  ، تحقيق  كبل الصدل قطر الندل األنصارم، جماؿ الدين:شرح  ابن ىشاـ-

 ح المفصل،إدارة الطباعة المنيرية.ابن يعيش:شر -
 .ـ2442، القاىرة المجلس األعلى للثقافة ،1،طأساسيات اللغة. ترجمة رانيا إبراىيم يوسف  تراسك، ر.ؿ. : أساسيات اللغة ، -
 تماـ، حساف :-
 .اللغة العربية معناىا كمبناىا ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب *:
 ـ. 1979 -ىػ1444، دار الثقافة ، الدار البيضاء ،المغرب ،  مناىج البحث في اللغة*:
سركر النفس بمدارؾ الحواس الخمس، تحقيق إحساف عٌباس،المؤٌسسة العربٌية للدراسات ك الٌنشر،بيركت،  :أبو العٌباس أحمد بن يوسف ،الٌتيفاشي -
 ـ .1984-ىػ1444، 1ط
 ـ.1969-ىػ1388،دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف،3عبد السالـ محمد ىاركف، طالحيواف ،تحقيق  :أبو عثماف عمرك بن بحر ،الجاحظ -
دار ،تقديم عبد اهلل العاليلي  الصحاح في اللغة كالعلـو ،إعداد نديم مرعشلي ك أسامة مرعشلي،أبو نصر إسماعيل بن حماد النيسابورم:الجوىرم  -

 الحضارة العربٌية بيركت.
 ىػ.1299بن علي بن محمد: درٌة الغواص في أكىاـ الخواص ، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، الحريرم، أبو محمد القاسم  -
 ـ.1984، 1بيركت، ط الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرف الثالث ، مكتبة الحياة،:حمد،محسين آؿ ياسين  -
 ـ.1984، 2حساف عباس، مؤسسة ناصر للثقافة،ط الحميرم ،محمد بن عبد المنعم: الركض المعطار في خبر األقطار ،تحقيق إ -
 1الخطيب التبريزم ، أبو زكريا يحيى بن علي:تهذيب إصالح المنطق، تحقيق فخر الدين قباكة، منشورات دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ط -
 ـ.1982-ىػ1443،

 ـ.2443ىػ/1،1424 لبناف،ط -مية:بيركتالخليل بن أحمد الفراىيدم: كتاب العين،تحقيق:عبد الحميد ىنداكم،دار الكتب العل-
 ـ،1995خليل، حلمي :الكلمة ،دراسة لغوية معجمية، ،دار المعرفة الجامعية:إسكندرية،-
، ، منشورات مكتبةالكليات األزىرية،القاىرة، ط -  .2الخوارزمي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب: مفاتيح العلـو
 ، القاىرة 2تحقيق محمد أبوالفضل إبراىيم، دار المعارؼ، ط طبقات النحويين كاللغويين ، :الحسنبكر محمد بن  ، أبوالزبيدم -
 .ـ1969ىػ/1369تحقيق:حسين نصار،دارالتراث العربي، الزبيدم ،محٌمد مرتضى الحسينٌي: تاج العركس من جواىر القاموس،تحقيق  -
 ـ .1987 -ىػ 1447، 1نهج كالتطبيق ، دار المعرفة ، بيركت ، لبناف،طزكي قاسم ، رياض:المعجم العربي بحوث في المادة كالم  -
 الزمخشرم، أبو القاسم محمود بن عمر: -
 ـ.1979 -ىػ 1399أساس البالغة، دار المعرفة، بيركت،*: 

 ،2المفٌصل في علم اللغة،دار الجيل:بيركت،ط*:
 ـ. 1987،  2، دار المعارؼ ، ط -ة كما ترمز إليوطبيعة العالق –زىراف، بدراكم: مبحث في قضية الرمزية الصوتية  -
 -األردف،عالم الكتب الحديث:إربد–ساسي، عمار :المصطلح في اللساف العربي"من آلية الفهم إلى أداة الصناعة"، جدارا للكتاب العالمي:عماف  -

  ـ،2449ىػ/161429األردف،ط
 السيوطي،جالؿ الدين بن عبد الرحمن: -
 ـ.1359النحو، تصحيح عبد الرحمن بن يحيي،دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، االقتراح في أصوؿ *:
 في طبقات اللغويين كالنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت. بغية الوعاة *:
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  ركف، دار الجيل، دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع، بيركتك آخالمولى  محمد أحمد جاد المزىر في علـو اللغة كأنواعها، تحقيق *:
 .للطباعة كالنشر، بيركت ةالسعراف، محمود :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،دار النهضة العربي -
 ـ .1987-ىػ 1447، 1الشرقاكم إقباؿ، أحمد :معجم المعاجم ،دار الغرب اإلسالمي, بيركت لبناف،ط -
 1ركزآبادم الٌشافعي أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف: الٌلمع في أصوؿ الفقو، دار الكتب العلمية، بيركت، لبناف، طالشيرازم الفي -
 ـ.1985-ىػ1445،

، 2، دار الكتاب اللبناني،مكتبة المدرسة بيركت، لبناف،ط -مجمع البياف الحديث -عاطف الٌزين، سميح: تفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريم -
 ـ.1984-ىػ1444

 ـ.1965-ىػ 1384،  44، المجلد  1عدناف، الخطيب: المعجم العربي ، ضمن مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، الجزء -
 .ىػ 1328اإلصابة في تمييز الصحابة ،مطبعة السعادة،ك القاىرة سنة  بن حجر: الدين بشها،العسقالني  -
ر النصوص كقٌدـ لها كعٌلق عليها محمد المصرم، منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، دمشق، من كتاب األكائل ، اختا:العسكرم، أبو ىالؿ  -

 ـ.1984
  ـ،1994ىػ/161414لبناف، ط  ،الغزالي، أبو حامد :معيار العلم في المنطق ،دار الكتب العلمية:بيركت -
 ـ.1984 عالم الكتب،بيركت، ك أحمد يوسف نجاتي،  ي النجار تحقيق محمد علالفٌراء، أبو زكريا يحيى بن زياد: معاني القرآف ،  ، -
تحقيق محمد أجمل أيوب اإلصالحي،دار الغرب -نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية-الفراىي، عبد الحميد : مفردات القرآف-

 ـ.2442، 2اإلسالمي،بريوت، ط
 فهمي حجازم، محمود:  -
 .طباعة كالنشر كالتوزيع، تونساألسس اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب لل*:
 ـ.1973علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارف في ضوء التراث كاللغات الٌسامية ، ككالة المطبوعات ، الكويت، *:
 .مؤسسة فن الطباعة، مصر القاموس المحيط، :الفيركز آبادم، مجد الدين محمد بن يعقوب -
 ـ.1985-ىػ1445،  2لبية الجاىلية،تحقيق حاتم صالح الٌضامن، مؤٌسسة الٌرسالة ، بيركت، طقطرب، علٌي محٌمد بن المستنير: األزمنة كت -
، 1كنقد( ، دار ابن خلدكف، ط-كتحليل-ـ)دراسة1954كشلي، حكمت: المعجم العربي في لبناف،من مطلع القرف التاسع عشر حتى عاـ  -

 ـ.1982
 ـ،2411ىػ/261432محٌمد المصرم،مؤٌسسة الٌرسالة:دمشق،طالكفوم، أبو البقاء : الكليات،تحقيق:عدناف دركيش ك  -
 محمد شاىين، توفيق : -
 ـ. 1984-ىػ1444، القاىرة، 1العاـ ، مكتبة كىبة، ط ةعلم اللغ*:
 ـ.1984 -ىػ1444، القاىرة، 1عوامل تنمية اللغة العربية ، مكتبة كىبة ، ط *:
 ، ، دار الكتب العلمية، بيركت، لبناف.محمد الضٌباع ،علي:تنوير المقباس من تفسير ابن عباس -
 المرزكقي أبو علي حمد بن محمد: األزمنة كاألمكنة، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة. -
، 1المسعودم، أبوالحسن علي بن الحسينبن علي: مركج الذىب كمعادف الجوىر ، دار الكتاب اللبناني،مكتبة المدرسة،بيركت، لبناف،ط -

 ـ.  1982-ىػ1442
 . 2صطفى، إبراىيم ك عبد القادر ،حامد ،ك حسن الزيٌات، أحمد ك علي الٌنٌجار، محٌمد: المعجم الوسيط، دار الدعوة، طم -
 الميداني ،أبو الفضل النيسابورم: مجمع األمثاؿ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،منشورات دار النصر،دمشق،بيركت. -
 ـ.1986-ىػ261446طلحات النحوية كالصرفية، مؤسسة الرسالة كدار الفرقاف، بيركت، لبناف،طنجيب اللبدم، محمد سمير : معجم المص - 

 النسائي ،أبو عبد اهلل عبد الرحمن بن شعيب: سنن النسائي ، بشرح الحافظ جالؿ اليد السيوطي كحاشية اإلماـ الٌسندم،دار الجيل، بيركت. -
 .مصر للطباعة دار ،المعجم العربي نشأتو ك تطوره نصار، حسين: -
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