
 
 
 
 

 
 
 

 امللخص
ا يييفهاايوييي ا اثيب ث يييةاث تييي اَّ ذ  االتيييهَّةاثيومنويييَّرااَّو  فيييذا يييحثاثيظهيييَاْيييصحاباالمع

ايأللي َّظاالىايفقاو اجا205)ر ويماثيت  ْيباثيل غيي  ه(افذا"و بدثراالي َّظاثيقبآم"ااالاُصقد ِّ
داو َّ نا ايوَّْيكا افذاحيك.ا ايثهداايث ِّ  وَّاتتمد 
اثي تِّذاثاتود َّاثيب ث ةافيذا"و يبدثراايقداالهتي َّافذا حثاثيظهَاوَّْيكاثيت  ْيب ثيل غيي 

اا اليص ييييفِّاايثيت  ييييَّد ِّ اثيد  اايثي ييييبي ِّ الي ييييَّظاثيقييييبآم"اافرلغيييير:االييييبهثااي ييييذ:اثيت  ْيييييباظييييَّيت بثدتِّ
ا اايثيييييييييد الالرِّ ايثالاتظييييييييَّبثرِّ اايث ليتييييييييَّتِّ اثيونَّال ييييييييفِّاايثيموييييييييي ِّايثيرتيييييييييالِّ يثيمالقييييييييَّرِّ

اثاللتقَّق اثي  هيص فِّ.ثالتطالهص فِّاايثُ تيلِّ بفص فِّاايثيمالقَّرِّ اثيت  اص فِّاايثييحَّئفِّ
َّظقفاايفيثئد َّاايتيحص اَّافذاثْيت تَّ ا  ْ اوماثيوَّْيكاثي يالي ه َّافذاثيظهَاو اي اكل ٍّ

اثيد الالراثيل غيص فايأللي َّظ.
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Abstract 

 

AI-Rragheb Al-Asfahani (died 502 H.) courses of linguistic 

interpretation in the vocabulary of the words of Qur'an 

 

   this research, lexicographers dagenenal, among them  AI-

Rragheb   Al-Asfahani (died 502H.) in the vocabulary of the words 

of Quran will show that they do not Present the linguistic 

interpretation of vocabularies in one medood ,bul they vary. 

   In this research, we have counted the methods that AI-

Rragheb took in consiseration in his book, they were en 

Interpretation in consequence, differences, semantic contradiction -

metaphorieal relationships, general and private descriptions and 

considerations idiomatic indications derivative roots, morphological 

functions. grammatical relationships.  

   In this research, we have explained the concept of the previous 

methods heir benefits and the way they used in realizing the 

linguistic indications for the vocabularies.   
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ا
اللِّاااا  وُد اثيمَّيويماثيهل ْ ااايثيت ابة ِّ ايثي االىاالُة ليمالُ  ااااللبتاثيوْب اثي  رذ ِّ اوهودٍّ ْي ِّدِّ َّ

اث لويما  .النوميماظهِّاَّتهالايالىاآيهِّايااثيمببذ ِّ
ُد: االو َّاظلمع

يييفاف الييييفاثيمَّو  ياُير يييىاالصيييهافاييي اثيد  يييَّهاثي يييحِّ ايأللي يييَّظاثييييب كماث ْل اثيت  ْييييباثيل غييييي  ُصميييد 
ايدالالراصْييت دامِّيييىااييدةاُاويييبااو اييَّا .اف ايي اثي  تيييالايث ِّدبثكاوييَّافياييَّاوييماومييَّمٍّ ِّ يليي  ال 

ايُاْيليُظُهاالرتصفاثيقَّئلايثتنَّ َّتهاثي كبل فايديثفميهاثي   ْيص فاياقَّفتيهاثيمَّو يفايوْيتيث  ثيملويذ 
اثي تِّييييذاثتييييُطل االييييىاتْييييويتاَّاظَّيوقييييَّ اا ِّ فييييذاثيت مريييييباايو اييييَّاثيح ييييبيتاثيوهصطييييفاظييييَّي  ال 
اقيييييلافياوييييَّااييثقيييي ا اايثيمتييييبايثيريئييييفاثيل ييييحيمِّ ييييصباثييييي  ال  كَّيو َّْييييظفاثي تِّييييذاوييييماالنلاييييَّاتِّ

ااثيورَّطلريماظهايوْتيث  اثي كبي ا ااي يباحيكاايو اَّاثيي  ال    ْيهااظويَّاصهتيصيهاويماايثيا قَّفذ 
َّظقفاكل ِّاَّا  ْ هَّطفاظَُّ ويباثي الي َّظاايدالالراتبفص فااياالقَّرا هيص فاايتيباظال ص ف.ايثإلِّ

. ِّ قيقايل  ال  اُصمد ا بيبلًَّّايليتيلاميىاثيوم ىاثيد 
ايثيح بيتاثيوهصطفاظه؛ايكي ايَّاتهتيَّ ا ِّ يث ِّحثاتبف َّاثي  حباامالرتصفاتَّهةاثي  ال 

ا  ْييهاا نييد ايتيي يفاوييماالي ييَّظااياييَّادالالراُيغيص ييفاامِّيييىاظهييَاو ِّ اايثت نا ييَّامِّيييىاثييي  ال  ْييتقل ٍّ
ييحَّئفاتبفص فاايصلهكواَّادثريلاثيت بثكييةا حيَّ حا هييُيااُصكْيراَّايحيَّئفاداليص يفاايُليدرلاَّا

افذااالقَّراظال ص ف.ا
اومبفيييفاوميييَّ ذاث لي يييَّظااييحَّ ايتطليييةاظيييالاليييك ٍّ ِّ قيقايلييي  ال  يييبفص فاايثي اييي اثييييد  ئ ايييَّاثيت 

رلراو اَّ. يباثيظال ص فاثي تِّذاتبك  ايثيمالقَّراثي  هيص فاري اَّاايثيت 
كيييبا اويييَّاتريييدُاارت ْييييباوميييَّ ذاث لي يييَّظاايتهدييييداال يثاايييَّاايحِّ ٍّ ادبثْيييفا يييال  ييايييحثا نيييداالم 
ييصَّ اايتمييييماوبترتاييَّاوييماهيييَاثيهقصقييفايثيونييَّااااُيي  اتهدييي ِّ ْ ييبفص فادثرييلاثي دايحَّئ اييَّاثيت 

يحَّئ ايييَّاثي  هيص يييفاثي تِّيييذاثكتْيييرتاَّادثريييلاثيت بثكييييةاااُييي  اثيت ميييبلجااليييىاثيرتيييَّئالاثينوَّيص يييفا
ااي يييا يييباثيظال ص ييف.ايومبفييفاومييَّ ذاث لي ييَّظايت ْيييب َّا ييياثيوقتيييداظَّيت  ْيييباثيل غيييي ِّ يثيت 

اوي يعا حثاثيظهَ.
اُيبثاذا اوماالمع ايأللي َّظاالاُرد  اصكييماُومر ِّيبهثايثيت  ْيباثيل غيي  ايَّادثريلاثيت بثكييةاايالمع ويقمل
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ايتمييبعايييدالالتاَّاثي باص ييفاثي تِّييذاالاتتيثفييقاومييهاا ييصَّ اايالال  ِّ ْ تمريييبهثادقصقيييهَّااييماداليتاييَّافييذاثي
ا امِّمع اُيغييي ٍّ االوكمااالياظْيصَّ ٍّ االىاْريلاثيت بثدتامِّمع ر باا هاظوقَّرلاي حذ ٍّ اُصمل يُص تبلعاظهاالمع

اثيوبثدت.تمح باثيتوَّها
ييبياا نييداثرتالفيييهَّايث هيييهَّافييذا اا ييداثي  حييبافييذاثيومنوييَّرايكتييةاثيت  ْيييبايثيل  ييكييمع
ايو َّ نيييهااي يييحثاثالريييتالتا لوهيييهافيييذاكتيييَّةا"و يييبدثراالي يييَّظا ثتنَّ يييَّراثيت  ْييييباثيل غييييي ِّ

ا)ر ا"و يبدثر"اثيب ث ية205ثيقبآم"ايلب ث يةاث لتي اَّ ذ ِّ اه(ااوي ييعا يحثاثيظهيَااالوييهَّاالم 
اكتَّةاوترتالافذات ْيباث لي َّظاثي تِّذايبدرافذاثيقبآماثيكبل .

ايأللي يييَّظافيييذاتييييبا فَّيب ث يييةافيييذاكتَّظيييها"و يييبدثراالي يييَّظاثيقيييبآم"اُصقيييد ِّ اثيت  ْييييباثيل غييييي 
اايتييَّبةايييببعاثيل  يي اظييورباالييىاالْييَّهاثيموييي ا ييباظييَّيت بثدتاالياثيت  ييَّد ِّ  ِّْ وت ياييفااف لهصَّ يييهَّاُص 

يييَّايثيرتييييالاري اوييي ا لناثئيييهايطرصمتيييهاايالهصَّ ييييهَّاظِّول يييباثيل  ييي اظْيييصَّ ايتييي ذ ٍّ ِّ ْ ييييبهثاُص  َّاايطل
يبفص فاااليارتهدييداويَّاي طريقا لَّبةامييىايحص تيهاثيت  ُصالظْهاوماثيهقصقفايثيونَّااايالهصَّ يهَّاظَّإلِّ

ييب اظهْييةاثيييد الالراثالتييطالهص فااالياظييَّيت م  ْ وقاالصييهاوييماثيوتييطلهَّراثي  هيص ييفاايُبب وييَّاف
ايوَّدتيييييهاثيل غيص يييييفاكويييييَّافيييييذا"ومنييييي اوقيييييَّيصهاثيل غيييييف"االريييييمافيييييَّبها فيييييذاث لتيييييلاثالليييييتقَّقذ ِّ

اه(.ا592)ر
ايرَّتوف.اياالافاوظَّهَايت يفاوماوقدوفي حثاثيظهَا

ل:اا يييييَّت َّيي اليص يييييفاايصليييييتولااليييييى:اثيت  ْييييييبافيييييذاثيوظهيييييَاث لي  ثيت  ْييييييباظَّيمالقيييييَّراثيد 
اايثي بي اثيل غيص يف ااايفيذاثيوظهيَاثيا ياايظَّيت  يَّد ِّاظَّيت بثدتِّ ونيَّااَّيثيت  ْييباظايماا ََّّ ذ:اتهيد 

تييياالقَّتييه ثيت  ْيييباظييَّيُر ىايثيت بثكيييةاايصلييتولاالييى:اَّيييَ:ايدبثْييفاثيوظهييَاثيا اا َّاايرت 
بفص فاايثيمالقيَّراثي  هيص يف.ااُي  اال اي يَّاثيظهيَاررَّتويفا ااييحَّئفاثيُر ىاثيت  بفذ ِّ ثاللتقَّ اثيت 

لامِّيياَّاثيظهَ.دي   ا اَّافياَّاال  اثي  تَّئجاثي تِّذاتيت 
او ييييويماثيظهييييَانديييييداامِّحاييييي ا ماييييبافصوييييَّاريييييمااليييييدي َّاوييييما لييييَّبةامِّيييييىاالم  يتنييييدباثإلِّ

اوْيَّيكاثيت  ْييباثي تِّيذاحكب َّ يَّااثيوتَّدب يثيوبثن االىاولماكتةافذاوي يياه؛اييايحثافيَِّّم 
ل َّامِّيصهاظَّالْتقبثءايثيوالهحف.ايهللااثيويفقايظها ْتميم. ا ذاوو َّاتيت 
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 املبحث اأَلوَّل
 التَّفسرُي بالعالقاِت الدَّالليَِّة

ارايَّاتيَّهةاثيااا اثيهَّنفامِّيىاتي يص اثيكيال اقيداصهيه  كيال ا  ْيهاامِّحثاكيَّماصم صيها قيلامِّم 
اصميبتاوم يىاويَّاتلق يَّ االيا اَّاثيوتلق ِّذامِّحثاكيَّماياو يهاالمع  ْ فكبةاالياوم ىامِّيىاثيوتلق ِّذاايقداصه

اليص يفولاتُاُايبعاالصيهاالياُايبِّعاييهاايلا الييفارييماثيل  ي ايثيوم يىاالياالاااا ِّيلاثيمالقيَّراثيد  ينيهاثيد 
ييالا ييَّبُاطع قيق.ااتاتيييباتي ييص اثيكييال ايِّول اثيييد  ييويلافييذاثيت  ْيييباثيل غيييي ِّ هَّطييفايثيل  ياييَّاوييماثإلِّ

اثيمالقَّرا تينفاوما تَّئجاثيت طيب ثيل غيي ِّاايتمد 
ا.(6)

يييفَّ لا ااَّو  ليييَّبةامِّييييىاويييَّاافهاتيييلافيييذاثيت  ْييييباثيومنويييذ ِّ يييباثيل  ييي اظوبثدفيييهااوييي اثإلِّ  ْ اُص  المع
ييييبافييييذاثييحص ييييفا  ْ اُينييييدراايُص تلييييبعاظييييَّيوبثدِّتاوطَّظقييييُفاثيل  يييي اثيُو  ري اوييييَّاوييييمافييييبي امِّمع

ييباكييُلاوييماثْيي اثيييح ثرايثيوتييدبايثيولييتق ِّا  ْ ييبفص فاافُص ل يثي مييلاظوييَّاُصطَّظقييهافييذاثيت قْييص ااثيت 
ايثييحص فاايثيت نب دايثيا ِّلَّدة.

:اثيوطيييُبا))ْيييوَّء:انيييَّءافيييذا"يْيييَّماثيميييبة":ايويييماالواليييفاويييَّايبدافيييذات ْييييباث لا َُ ثيغيييي
يايهَّيثيكأُل؛ايقيل:اث لا اوَّايل ُرُراظها ل و ِّذل ُْ تُلاثيوطُبااُا  ا

ا.ا(5)((
با)ثيغيَ(ارداليتِّصهاثيهقصقص ف  ْ ي ذ:اثيوطُباايثيونَّال فاي يذ:اثيكيأُل.اي)ثيغييَ(ااافا َّاف

اتييييَّهةا"يْييييَّماثيمييييبة"اييييي ايلييييحكباث لا يييي االم  فييييَّم.ايثيُوالهل اتييييللاثْيييي احثراايكييييحيكاثيوبثدِّ
ياُ قِّللييراو ييها ييح اث لااالياثاللييتقَّقذ ِّااثيوتييدبي ِّا ْييوَّءااالييىاهيييما نييداظمييعاثيومنوييَّراثي ييحِّ

ه(اا592هاثيل غيييف"االريييمافيييَّبها)ره(ااي"ومنييي اوقيييَّيص556كيييي"ثاللتقَّ "االريييمادبليييدا)ر
اتيياَّاثيوتدبل فايثاللتقَّقص ف. ُاْوَّءاظِّاىارببعاث لاي يب وَّاُتم ىافذاثيد بنفاثُ ييلا

تييلص فاْييوَّءا ييذاببُطاييَّاظَّيومييَّ ذاث لاتيييلاثيوتييدبل فايثاللييتقَّقص فايأللايفَّئييدةاتهديييداث ُا
حراو اَّاايا ْيي ِّ َّتاَّاايويَّاُصالظيهاثْي اثييح ثراُت يدافيذات ْييباْيرةاثيت ْيوصفايوا ذثي تِّذاُارِّ

َّظقفا ذاالىاثي  هيتيلاث لاومات َّرا َّيظفاالصه.اياُا  ْ ا:ثآلتذاْوَّءاثي
ااالا اثي  ييَّهل َُ ل  ييهاصلغييي ييو ِّذارييحيك؛ا ِّ ُْ :ا َُ ييي صيي تيا ااي يييهَّاهيييماص ييطبيمامِّيصييهاافاييياي:اثيغل

ااظوم ىاثْ اثي َّايل:اثيغَّئِّيَااُار ِّيباظيهاايماثْي ا َُ اصلغي َل ثييح ثراايداليتيهااليىاوتدب:ا َّ
ْوًّىاُيدبلكاظَّيهيثهوُا

حاو هاالا.ايتهديداث لا(5) اليفاالىاثيويَّءاثي  يَّالاويماتلاثي حِّياُارِّ فَّداثيد 
وَّءاو اثيت ِّ فاثيغَّيظفاالصه  ْ ا َّافاثي  َّهاثيو طبلمامِّيصه.اي ذامِّاااثي
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يي افييذاث لا يهَّةااي ييياثْيي انيي هاوبتنيلااُي ِّ  ْ يَّا)ثيوطييب(افاييي:اوييَّءاثي اليييفااتييلالو  يلد 
االىاُوْو ااالا(4)الىاثْ اثيح ثر ايتَّتاُوبثفقفايه.االااافَّدةٍّاَُّ افهْةاديمامِّاي:امِّ  هايدل 

يهُا ُْ يَّا)ثيكيأُل(افاييي:اثيمليةاصَّظ ييماالاااييي االايبلطُظييهُاايالو  تييلاتْيويتهاايكييماييىاالاليَّبامِّانيداول
ل  ا اكَّ يثايظهايماداليفاوَّدةا)كأل(االىاثي  حبايثيوبثقظفايثيه  اُتيهذاظِّ ل  هاو ريحاو  اَّ؛ا ِّ

اااييبيثاالصييهاه حييي ايويثليييا ايهوييي اوييما يييب  اافاييياراييحثاثيوم ييى:اثْيي احثراا ا ييهافييَِّّمع
االىاتصغلفا)فلملل(اظوم ىاثْ اثيو ميل:اثيوكليءاثيوه يظ.ا او قيلاوماولتق ٍّ

للة ْل للةااالاااالافصكيماوال:اوَّلا ل  يهاو قييلاويمااا(2)ي:اونليةي:اوْليةاايوتَّعانل ي ِّ
االىاوُاولتقاالا اَّ ااو اثيت ِّ فاثيغَّيظفاالصهااي ذ:اثي  حبايثيه  .ْو اتظ ايدل 

:ا ثيت هل  ل:اثيت ال ُم.ايثيت ه يل:ا))يوماالوالفات ْيباثيوتَّدب:انَّءافذا"يَّْماثيمبة"اوااله
ا.ا(1(()ثيت اليم

اوتيييدباظوتيييدباويييبثدتاويييما يييباكيييل   ْ ايدالييييفافيييَّيُوالهل اال  يييهاف هييييَاثيوم يييىاثيل غييييي 
يييلايتليييال مااواليييدثماظَّيت يييَّءايثيت  يييميفاالا هيييبتاثيا ِّليييَّدةاافيييي)ثيت ه  ل(اي)ثيت يييال م(افمال ويييَّ:اتله  

االصهاثيوتدبثماالا(1)يوم ىاثيوطَّياف اص يهَّ.اااثي حِّيايدل 
ييييلايال ييييمااوالييييدثماظَّيت  ييييميفايوم يييي ىاثينمييييلاي)ثيت ه يييييل(اي)ثيت يييياليم(افمال وييييَّ:اه  

ايلونيييبداايثيت يثفيييقافيييذا(1)يثيت مدصيييف اافتهق يييقافيييذا يييحثاثيت  ْييييباثيت طيييَّرقافيييذاثيوم يييىاثيل غييييي 
بفص فا لهبتاثيا ِّلَّدة.ا اثيومَّ ذاثيت 

:ا ااكوي))يوماالوالفات ْيباث لفمَّل:انيَّءافيذا"تيَّ اثيميبيه"اويااله قيلل اثيمل :اتكلل يفل ق يلل اَّيتلمل
.ايتلا ل  لايتلكلص هل االامَّقلل:االاُصقَّل:اتهل افلاِّ حااييصه  احالبل اثيل ااهااَّقِّلح اصلمقُِّلهاالقالهاكحيك.ايالقللل :اذءل

فلاِّوله
اا.(9)((

يباوميها اداليفاثي ملاثيونب دا)اقلل(اظوبثدفيها)فلاِّي (اايحلكل بل  ْ اف صَّ اثيومنوذ  ِّ ْ ف ذا حثاثي
اليييفاالييىاال  ييهاظو (؛ايلد  ييباداليتاوييَّاوتييدب ا)اقيياله  ْ ييَّاثي مييالماثيوالييدثمافقييداف م ييى:اثي ايي .االو 

ا لهبتاثيا ِّلَّدة.ا بفذ  ايلونب داايثيوم ىاثيت  اثيمَّو فاثي تِّذاتتهتلاوماثيوم ىاثيل غيي 
فَّي مييلا)تمق ييل(ااالاييذاوالييداظهييبفيما وييَّ:اثيت ييَّءايثيت  ييميفاايثيا ِّلييَّدةايوم ييى:اثيت كل ييفاا

ييَّاثي مييلا)تلمَّقلييل(افاييي:ااالاييذاوالييدا(60)ظَّي مييلاالييىاثيهقصقييفاالي:ارييحلاثيناييدايالتتييَّت .االو 
ياييَّ ااالي:امِّ  ييهاُيييي ِّ اثي  ييَّهاال  ييهااَّقييلاي يييايييصها ظهييبفيما وييَّااثيت ييَّءايث ليييفاايوم ييى:اثإلِّ
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ا.اا(66)كحيك
ييَّات ْيييباثي مليييماثيوالييديمافت ْيييباثي مييلاثيونييبدا ييل(امِّ  وييَّاكييَّماظوبثدفييها)فلاِّيي (ااالو  )اقل

االصيهاالهيبتاثيا ِّليَّدةااييي ا)تمق ا ايلونيب داوي اويَّاتيدل  ل(اي)تلمَّقلل(افكَّماريحكباثيوم يىاثيل غييي ِّ
يي (اايثيوييبثدتاثيوتظييَّدبامِّيييىاثيييح ِّ ما لا يييا)تل ا  اثيوييبثدتاثيو تييبعايييأللي  لم  ييبثاظوييبثدفليم؛ا ِّ  ْ ُص 

االَّدثتيي يي (االم  ييَّئ افييذا)تل ا  هايلت ييدب  االياويثتييلفاثيموييلافييذاظَّي  ِّْييظفايلا ييَّ ذا يييا)تل ييَّ  (اايثيل 
اثيا ِّلييَّدثرافييذا)تل ييَّ  (ايلولييَّبكف(65)والييف ييفاتييبثدتايالاونييَّلا(65)ااالييىاهيييماالم  اافلييصهاالو 

ايلت  ْيباظَّيوبثدِّت.
اايكييماالتييهَّةاثيومنوييَّراالا فَّيت  ْيييباظييَّيُوبثدِّتا ييياث لتييلافييذاثيت  ْيييباثيومنوييذ ِّ

اال ييثعاايلتاويماظهادثئويهَّ؛امِّو َّايمد اتيثفب وبثدتاُصمر ِّبااماثيوم ىاتوَّويهَّاايث ِّو َّايق يَّاتا اظِّي لم 
ل  ايَّا ثيت  ْيباثُ ربىااثي تِّذاْ تهدَاا اَّاظمداقليلااالكابادقفهافذاثيت مريبااماثيويبثداااليا ِّ

اتظَّدبرامِّيىاالح َّ ا افدي  ي َّايثاتودي َّ.ا
ال باثيت  ْيييباظَّيمالقييَّراثيد  يص ييفاريييماث لي ييَّظاا ييداثيب ث ييةافييذايفصوييَّاصيي تذااييبعايُتيييل

ا"و بدثراالي َّظاثيقبآم".
 التَّفسيُر بالتَّرادِف:  -1

ييييييبةاثيغَّيظيييييفااليييييىا"و يييييبدثراالي يييييَّظاثيقيييييبآم"اي ييييييب اويييييما ثيت  ْييييييباظيييييَّيت بثدتا يييييياثيت 
ظييهاثيب ث ييةاال  ييهاالاُياوييلاثي ييبي اارييلايييحكب َّااثيومنوييَّرااكوييَّاحاييباَّْظقيييهَّاايكييماوييَّاي وييَّا

لفهاايوماالوالفاحيكاقييه:ا ُف:اثيهامايثيغ ةاومث لا))و ت  او اويَّااقيَّلايكيل ِّاَّاايقيداصُايهاْل يثهيدٍّ
يياالييىاثال  ييبثداايهقصقتيييه:اايييبثماد اثيقلييةاليييايةلا دي يييهاامعاثال تقييَّ اافوتيييىاكييَّماحيييكااليييىاول

يهَّفيقهاث قظعافتَّباها امعاَّاايوتىاكَّماالىاولايهاث تلبافتَّبا  ر
ا.ا(64)((

ييييلاوييييماثوتيييياث ا اوم ييييَّ ايتهت  ييييف(اظييييَّيُوبثدِّتااحث ريييييهَّامِّيييييىاالم  ْل ييييبا)ث ل  ْ فَّيب ث ييييةا  ييييَّاف
ا وم ليليماا ويَّ:ا)ثيهيام(اي)ثيغ ية(اااُي  اليبعاصليبااثيرتيَّئالايثيايئيَّراثي تِّيذاي ويَّااكيل 

ييي بفص فاافكيييَّماثيل  ييي ايثهيييدةٍّاو اويييَّاايييماثآلريييب.ايقيييداهيييَّف افيييذات ْييييب االيييىاثييحص يييفاثيت 
ايثيوبثدتاكال وَّاوماثيوتَّدب.

ْ  َّ:اثي  ا))يوماالوالفاثيت  ْيباظَّيت بثدتاقييه:ا ْ اثي ْ  َُّء:اثيب ِّفمفااَّط يءاثي ْ ااايثي صُف:ايثي ِّ َّ
يبا)(62)((يرايبفمتاَّْقىاراَّاْو ِّاثي تِّذاصُا  ْ ي َّ.اف يذا يحثاثيوقطي اف  ْ (اي يياثْي احثراظوبثدفيهاثي
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يءا با))ثي    ْ َّط (اايف  ْ ْ  َّءثي ا(اي ياوتدباظوبثدفهاالص يهَّاي ي:اثيب ِّفمف.اثي
ْ االو َّا)ث صفي اوَّاُصْيقلىاظيه؛ايحييكاَّ ِّ االىاثيموي ااظهيَاُتطللقاالىاكل ِّ ب َّاظوَّايدل   ْ (اف 

اوييَّا داامِّحاتنييبياالييىاكييل ِّ يي َّراثي تِّييذاالاتتملييقاظويتيييتاوهييد  ل  اييَّافييذاث لتييلاوييماثيت ِّ ِّ 
ايتتفاظَّيب ِّا فمفايثيمليايثيقصوفايثيو ايفاوماث للصَّءايث للرَّال؛ايياحثانَّءات ْييب َّاليَّواله

اين هاوَّاُصْقىاظهاوماثآل صف.
ُء:اثي ا))يوماثيت  ْيباظَّيت بثدتاقييه:ا ې چاقيَّلاتميَّيى:ااَّاييهيهامي وُاا ُا يبلاايايتظ ُاحِّاثيب ِّدع

يُءافييذاث لايقييداالبداُ اااا(61)چائې ى ى ابِّار ِّاتيي لافييذاثيوُااتلايبِّاُمييتُااكييمعايااهُاواُليياتييلِّايثيييب دِّ
يييييقيييييَّلُا.اصُاثيويييييحوي ِّا ُدالاثيل  ى:اثيايييييالكاايثيت يييييبلد ِّي:اثيت ااذءُا:ابل اُعاميييييب ابلدثءةهاافاييييييابلدِّيءحاايثييييييب دل
ا.ا(61)((ا(61)چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ ااقَّلاتمَّيى:ايلاالكِّا

اوييم:ا)ثييب ِّدء(اي)ثيييب ديء(اي)ثييب دى(ا ييباثيب ث يةاكييالًّ  ْ يصَّ اف ِّ ْ ي)ثيتييبد ِّي(اظوييَّاف يذا ييحثاثي
َّهافذاثيت  ْيباثيل غيياكوَّاثت  اَّْظقيهَّ. اُيبثدفهااي ذاثيط بلقفاث ْل

ی چاه:اُفُبيعح.اقَّلاتمَّيى:نومُاهاايلا ُاتعا:ا ُابِّانلافلبعُعاثيل ا))يوماث لوالفاقَّلاثيب ث ة:ا

با)ثي بع(اظوبثدفهاايكال وَّاثْ احثر.(50)((ا(69)چی ی ی جئ  ْ ا.افقداف
الليَِّة:التَّفسيُر  -2  بتحديِد الُفُروِق الدَّ

ييفها ييبيمااَّو  ِّ ْ اليص ييفاُاْليبيييهَّاوييماالْييَّييةاثيت  ْيييباثيلغيييياايلنييُ امِّيصييهاثيو  اثي ييبي اثيد  تمييد 
قصقيفايلوتبثدفيَّراايماطبليقاتي يص اويَّا يالتهَّةاثيومنوَّرارَّتفهافذاتهديداثيوميَّ ذاثيد 

اري اَّاومافبي .ا
اليص فا اوَّْيكاثيت  ْيباكَّيموي ايثيرتيالايث ليتَّتايثالاتظَّبثراثيد  يحاباالص يهَّاالم 
تتةافيذاتهدييداثي يبي ايبصَّ ايَّاايكيماثيت بكيياااليىاثي يبي ا  ْياَّا يياُاْيليةاي ويَّاافيذا

ايطبلقفاوْتقلفاوماوَّْيكه. اثيت  ْيباثيل غيي ِّ
(:اايوم اقييل))الوالفاثيت  ْيبارتهديداثي بي اقيلاثيب ث ةافذاوَّدةا)ْد  يد   ْ ايثي د   ْ  ويَّاا:ثي

:اوَّاكَّمارِّا د   ْ :اوَّاكَّماتلاقفهالعايثهداايقيل:اثي د   ْ ا.ا(56)((مفها عااايثي
كيييُب ا اري اويييَّافيييب ايييي اص يييراثيب ث يييةاحِّ يييبثماوتبثدفيييَّماكويييَّايت ييي ااييكيييمع  ْ فَّيل  حيييَّماثيُو 

اصه.يثيت  رصهاال
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ا:اويلحافُا لايىاثالْتقَّوفاايثينلااللامِّااماثي  ااثيهل لُف:ا ياويلحا))ينَّءافذاوَّدةا)ه ف(:ا
ٹ ڤ ڤ چا:ينيل اايىاحيكااقَّلااا امِّاا ياثيوَّئلُاايثيهل ِّيفُاا.الليىاثي  ااماثالْتقَّوفامِّا

ييَّءااقيييَّلااييا ا(55)چۆ ۈ چ ااايقييَّل:(55)چ ەئ وئ چ:اينيييل ااااينوميييهاُه ل ل

ا(54)چٱ ٻ ٱ وئ ييو اثالْييتقَّوفِّااىاطبلييقلاتهييب ااي:ااالافييالمحااايتلهل  ييفل اكييل ااثيمييبةُاارِّاااْي
اافذابنليهاوييلحاامعا:اولاه فُااايث لا(ملسو هيلع هللا ىلص)اربث ص هاالىاديمامِّا  اَّاالايهات رياا؛َّيهاه ص االياثرتتملااوماهج ا
ا.(52)((دِّاثيونب االاايقيل:ارلاثْتميبايلويلِّا َّؤُاذارحيكاالىاثيت اقيل:اْو ِّا

يييباثيب ث يييةا)ثيهل ليييف(ا ِّ ْ ي)ثينل ليييف(ارتهدييييداويييَّاري اويييَّاويييمافيييبي ااتتوايييلافيييذافا يييَّاُص 
ا ا)ثيهل لييف(اقيداُصْييتمولادثالًّ او اويَّ.اُص يَّتامِّيييىاحييكاالم  ثريتالتاثينايفاثيوقتيييدةافيذاكييل ٍّ
الىاثيويلاثيوطلقااثيونيب داويماثينايفايثيغيبعااكويَّافيذات ْييباْيرةاتْيوصفا)ث لايب (:ا

. االه فل
اوكييمُا هاراييَّاصُايليي  اابثداظييها يئييفحاقييَّلايُلييصُااكُب:اتييَّبةهاثيييح ِّا))ينييَّءافييذا"و ييبدثراالي ييَّظاثيقييبآم":ا

اا ِّاثاريَّهبثاِّاثيه ي اصقيَّلاثاتظيَّبهاام ااالاال امِّااوماثيومبففااي يياكيَّيه  ِّااصهِّاقت ِّاه  اوَّاصلاصلاامعا َّْماالايلِّا
كُباصقَّلاثاتظَّبها ذءاثيقلةاالياثيقيللااايتَّبةاصقَّلايه يباثيل ا ِّاثاظَّْته َّبِّايثيح ِّ

كب(ا(51)(( .افي)ثيح ِّ
ُصطلليييقااليييىاوم يلييييمااالهيييد وَّاويييبثدتايله ييي ااييكيييماري اويييَّافيييب اايتوايييلافيييذامِّهيييبثاامِّحما

ذءايثْته َّب . اثيل 
ا ا)دبك(: اوَّدة اثيب ث ةافذ اكَّيد ا))ياليبد ُك بع ايكمِّابلاثيد  اظَّيت اثاتظَّبهااقَّلُاصُاا ُابلاثيد اا ا يداامُاث

اظَّيهُاكاثاتظَّبهابلايثيد ا ؛يادُاث اقيل:ابِّ َّثين  اادبنَّرُاايياحث بلكل باثيهديبافذاَّبااييتتي اثي  اارُافاايدل
ا.ا(51)(((51)چۇ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ اايقَّلاتمَّيى:ايرا َّيصفهاَّباْو ِّاثي  ا

اري اوييَّ.اي ييحثا اليذ  ك(اي)ثيييد ب (ارتهديييداثي ييب اثيييد  بع ييباثيب ث ييةا)ثيييد   ْ ييصَّ اف ِّ ْ ف ييذا ييحثاثي
قصقفايلوتبثدت ليةاكوَّاتقد  اُيلنُ امِّيصهافذاتهديداثيومَّ ذاثيد   .ث ُْ

3- :  التَّفسيُر بالتَّضادِ 
اثيكلويييَّراريييحكبا يييد ِّ َّااكقييييلاثيب ث يييةافيييذات ْييييبا يييباثيومنويييَّراظميييعل ِّ ْ كاييييبهثاويييَّاُت 

يييال(:ا  ْ ييي)))ثي ُل:ا ِّ ييياع  ْ ييياد اثي يييُايلحامِّااعاثيهل ُْ ڀ ڀ ڀ  چااقيييَّلاتميييَّيى:اااينوميييها

ا.ا(50)((ا(59)چٺ



 

 

54 

 مسالك التفسري اللغوي عند الراغب األصفهاني ...

 

 جملة مداد اآلداب العدد الرابع عشر

ثيو َّْيةااالياهييماي حثاثيي  اجايلنيُ امِّيصيهاالتيهَّةاثيومنويَّراهييماالايتييثف باثيويبثدتا
داص ذاظَّيغبعافذارصَّماثيوم ىايتي صههااالياتقبلظه. اينديمامِّيبثداثي  ِّ

يبهثاظُويبثدتافيذاثيوي ي اثيريَّالا  ْ او  د  اقداصكيمادقصقيهَّاهيماصكيماثي  ِّ يثيت  ْيباظَّي د ِّ
م( يياع ماايك  ييهاييي اُياوييلات ْيييبا)ثيهل يياع ييال(اظ ييد اي ييي:اثيهل  ْ ييبا)ثي  ْ اف فييذااظييهاافَّيب ث ييةاوييااله

مُا))وي ييمهاامِّحاقييَّل:ا ال يياثيُهيياع يييِّاا؛ هفييذاثييي  اابعايرلييي فحافييذاث لاا:ارلييي فحافلايثيهل َّاصهتييلاول
يييييقييييييل:ارلااا اثي يييييبااايالاتظيييييَّباثيرليييييي فاظيييييَّيغ  ِّااايص يييييَّد افصيييييهاويييييماثيغييييي  ِّا يييييا رُال  حثادب :امِّاظتل

ا.(56)((هتلا عاهالا
يالم(اظِّ ل  يهارليي فافيذاث لبع.ا يت ْييباثيوتيدبافا َّاابعات ْيباثيوتدباي يا)ثيهل

م(اامِّحاويماثييث ي اال  ايَّاتم يذ:ا ياع ُصغ ذاامات ْيباثيت ِّ فاثيولرافاظَّْي اثي َّايلاي يذا)ثيهل
ماوماث لبع. لِّ اثيرل

ييد ِّ اااُيي  اصمكْيييمافييذا ييبيماثالْيي لاظ ِّ ِّ ْ ييفهاُص  ييكييماالهصَّ يييهَّا نييداالتييهَّةاثيومنوييَّرااَّو 
ايالايالديماالىاحيك. اوي  اثي د ِّ

اويمايوماالوالفا حثاثي  ي افيذاثيكيال االيىاكيل ٍّ يعاويماثيت  ْييباويَّااليبد اثريماو حييباويااله
ييييل:ا لقِّييييصُعا)))ثيناييييل(اي)ثيمليييي (اامِّحااليبدافييييذاظييييَّةا)ثيييييال  (ات ْيييييبا)ثيناييييل(اظقييييييه:ا اع ثينل

ييييي  لع ليييييُ :ا قيييييصُعا)).ااُييييي  االيبدافيييييذاظيييييَّةا)ثيويييييص (ات ْييييييبا)ثيملييييي (االيييييىاثي  هيييييي:ا(55)((ثيمِّ يثيمِّ
ال ثينل

ا.ا(55)((
ل  ايييَّاي ييح اثي يييحاالييىاالتيييهَّةاثيومنويييَّر؛ا ِّ ط بلقيييفافيييذاثيت  ْييييباوييماثيووريييحاثي تِّيييذاُتؤرل

(ااي يياينييدالييئيماظهييَا باثيملويذ ِّ يع يامِّييىاثييقييعافصويَّاُصْيو ىافيذاثالتيطالاارييي)ثيد  ُتؤد ِّ
ايثهداو اوَّاالىاثآلرب ل اظكل ِّ يتيقفاثيمِّ
ا.ا(54)

يب(اي طرييقاالييىات ْيييبا)ثيناييل(اي)ثي ل  ييهاال ييقايو اييي ا)ثيييد  مليي (اا ييداثرييماو حيييب؛ا ِّ
او اوَّاالىاثآلرب.ا اومبففاكل ٍّ

ثافيذاايدةاويث ي ايل ييبيااآظيَّديااظْيرةايقيايها يقيدااليبداتيَّهةا"تيَّ اثيميبيه"ا قيده
: يب(اايوماحيكاقييهاوااله يبااثإلِّاقيَّلالييرُا))افذا)ثيد   ْ ي  يَّاظيَّيكُااظيَّءلا َّ:افل  ْ ب افصويَّاباثيُكيب اايف

يب(اثي حِّياُص  ذامِّيىااا(52)((هظَّءاالىااَّدتو ى{اظَّإلِّا الي:االىااَّدتهافذاثييقيعافذا)ثيد 
راَّ ايثيُوهَّل. اثإلِّ
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اكيَّماُيتظميهاظليباايتي يص ا اثيب ث ةاكَّماوت رايهَّاياحثاث لوباافت ْييب اظَّيت  يَّد ِّ يلردياالم 
يب(.ا اُيربنهاوما)ثيد 

بفيييَُّم:ا))يويييماالواليييفاحييييكات ْييييب اييييي)ثيومبفف(اظقيييييه:ا يييادبثكُامِّاثيومبفيييُفايثيمِّ ييياذءِّاثيل  ابٍّارت ك 
ااب ااي ياالا لاابٍّايتدر ا ا.ا(51)(( كَّبُا اثإلِّاوماثيمل اايص َّد اارال 

ييييبا)ثيومبفييييف(اظ ييييد ِّ َّاي ييييي:اثإلِّ كييييَّباايك  ييييهاييييي اصقتتييييباالييييىاحيييييكاارييييلااليبدا  ْ فقييييداف
با)ثإلِّ كَّب(اف  ْ ذاوي مهاثيوبثدتاو اوَّاُصالظْهاومااليتَّتاياوي ايرتيال.ايهيماف

.اصقَّل:االاثإلِّا))قَّل:ا فَّمِّ بع اثيمِّ د  بُراكحثااي لا كَُّب:ا ِّ بُراايالا كل اويَّاالاامعاالااتيُلهُاكل ليةِّ االيىاثيقل يليبِّدل
بُايلا لِّا ُاتتي  اع اوماثينل بةح اايحيكا ل

ا.ا(51)((
بفيييَّم(افيييذااف يييذ ل  يييهاليييباا)ثيمِّ يييبا)ثإلِّ كيييَّب(اظ يييد ؛ا ِّ ِّ ْ اص  يييصَّ اكيييَّماصك صيييهاالمع ِّ ْ  يييحثاثي

يه.ا افصيهاهقصقيفا)ثإلِّ كيَّب(ايو ايول ااييك  هااليبدالبهييهَّايثفييهَّامِّ يَّفصًَّّاارليي مل د ِّ وي مهاظغيباثي  ِّ
قفايتيثةاثيو اج. لايهاوماثيد ِّ اي حثاوو َّاُصْن 

ُف:ارييالُتاثيقييي ا))َّداا ييداثيب ث ييةاقييييه:ايوييماالوالييفاثيت  ْيييباظَّيت  يي ييمع اةِّاثي   ييُمفل اايقييدا ل
.اقيييييييَّلاايييييييا افاييييييييا يفح يييييييمِّ يييييييبا(59)((ا(51)چڤ ڦ ڦچ :اينيييييييل اا ل  ْ .افقيييييييداف

مف(اظمبعا قص هاديماوبثدفه.ا ا)ثي  
يوييماالوالييفا ييحثاثي يييعاوييماثيت  ْيييباقييييهاالص يييهَّ:
ُع:ارييالُتاثيط يي))ا ييبع اايالاثيمل امعاالااهُاتييلُايلِّ

ا.(46)((ا(40)چۇ ۆ ۆ چاصْتمولافذا يب َّاكوَّاقَّل:ا  انَّْ اااُاصقَّلافذاث لا
فَّيت  ْيييباظَّيت  ييَّداوييماثيوْييَّيكاثيتييذاثاتوييد َّاثيب ث ييةاي يييب اوييماالتييهَّةاثيومنوييَّرا
افصوييَّاتقييد  اوييمارتييَّئالاتتتييفاراييَّا ييح ا ااالييىا هييياوييَّاتلرلييي مل فييذاونييَّلاثيت  ْيييباثيل غيييي ِّ

اثيط بلقف.
 املبحث الثَّاني

 التَّفسرُي باجملاِز وعالقاِتِه
ث .ايث ِّحثاُادلاظَّيل   ااوَّايينظهاالا))ثيونَّا:ا ذءاينيا امِّحثاتمد  (اومانَّااثيل  مللح تلا)ول ع

ااالىاوم ىاال  ا انَّايثاظهاوي ملهاث تلذاااليانَّاا ياوكَّ ها ثيل غفااُيتفاظِّ ل  هاونَّاح
ا.(45)((ثي حِّياُي  افصهاالي الها
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امِّيىاتقْص اثيونَّااالىاقْويم:اُيغيُياياقلذُاايح ةااردثيقَّ ب ا.(45)ثينبنَّ ذ 
:ا ياوَّاثْتميبراقصوتهاوما َّهصفاثيل غفاايماطبليقاثْيتموَّلاثيكلويَّرا فَّيونَّااثيل غيي 

اي قْييي امِّييييى(44)فيييذا ييييباويييَّاي يييمراييييهافيييذاثت ِّْيييَّعافيييذاثيكيييال  ونيييَّااا:اايثيونيييَّااثيل غييييي 
ل اثيمالقفاث))يثْتمَّبة؛اااوْب لم  ييوُا ِّ يلاهلاه ِّاتل اكَّ يرا ييباثيوليَّرافافونيَّااوْب فايلت نيياامِّمع

افَّْتمَّبة ا.ا(42)((يث ِّال 
يي اياييد  اث لااهُايقييداودهل حاتييبتافييذاثيرصييَّماامِّاْييَّهايثيوميييلافييذاثيت اارييدثيقَّ باثينبنييَّ ذ 

بُةاوماثيونَّاا))اصقيل: يَّاباثيو لِّيي حثاثي   ةاثيل  تهاك ااوماك يااثيظال فاايوَّد  دل اقِّاالىاهِّ
هَّْماايثالت َِّّْعافذاُطُب اثيرصيَّم ردثعايثإلِّ اثيرلصبافذاثإلِّ ااي(41)((يثيكَّتةِّ حييكاييهااماايف ياله

ثلاالييىاثيهقصقييفاهتييلاكوييَّلا))افييذاتلطيييفاثيكييال احيييكاال  ييهااييبحاالا مِّحثاارييبااييماثيوم ييىاثيييد 
ثيمل اظهافذانوص ايني هاايث ِّحثاارباا هاظونَّا اي اتمبتاالىانايفاثيكويَّلافصهتيلاوي ا

يييىاتهْيييماتلييي امِّيييىاتهتيييلاثيكوييَّلاافييالانييبل لاكَّ ييراثيمظييَّبةاظَّيونييَّاثراالقييبةامِّااثيونييَّا
 .(41)((ثيكال ايتلطص ه

االا اي ي اوميَّ ذل ايكيل ِّ َّئ افذاثيل غيفاالم  االيايَّااياُافَّيل  ريبىافباص يفاثكتْيراَّاويماَّْْيص فاييدل 
ت راييثامِّييىا يح اتهَّةاثيومنويَّراثالْتموَّلااماطبلقادرييهافذاثيمالقَّراثيونَّال فاايالا

ا)رفهافييذا"الاثيح ييَّ بةااثي تِّييذارييدرايث ييهفهانلص يي ه(اايظمييعا251ْييَّهاثيظال ييف"ايلا ورلييبي ِّ
ا)رولمانَّءاظمد ااالاْص ا بييدي ِّ ياتي اباظوي اجا6502وَّا"تيَّ اثيميبيه"ايلوبت يىاثيا  ه(اثي يحِّ

افييذاتهديييداثيومييَّ ذاثيهقصقص ييفايثيونَّال ييفااي قييلاا ييهاومحيي اثيويي َّدةاثيل غيص ييفاثي تِّييذاثيا ورلييبي ِّ
ا."َّْهاثيظال فالا"ثهتيث َّا

افييذا"الا ا))ْييَّهاثيظال ييف"اقييييه:ايوييماث لوالييفاالييىاويي اجاثيا ورلييبي ِّ ييُلاثي  ييَّهل اُصمَّوِّ فييالمح
ليفاوي اثي  يَّه...ايويماثيونيَّا:ا اتيَّهظلهاُونَّوليفهاايالصيكاظَّيُويدثبثةِّايثيُونَّوِّ ظَّينويل.اينَّوللل

ولالها انل حلاثيل يلل ثت رل
ا.(41)((

تلص فايثي باص فاايأللي َّظاثي تِّذايبدرافيذاثيقيبآماثيكيبل ااالو َّاثيب ث ةافقداحكباثيومَّ ذاث لا
ييك  ييهاييي اييا ِّااييَّاتهييرا ييياذاثيهقصقييفايثيونييَّااايث ِّ  وييَّاثْييتمَّعااييماحيييكارييحكباثيمالقييَّرا

االياَّ.ا اثي باص فاثي تِّذايدل  اثيونَّال فاثي تِّذااكْرلراثيل   اثيومَّ ذل
يييرلراث لي يييَّظاومَّ يايييَّايوييي ْل ماالواليييفاثيمالقيييَّراثيونَّال يييفااثي تِّيييذاحكب يييَّاثيب ث يييةااثي تِّيييذاالك
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افيييييييييذاويييييييييَّدةا)دويييييييييب(:ا گ گ گ گ ڳ چ قيييييييييَّلاتميييييييييَّيى:ا))ثي باص يييييييييفااقيييييييييييهاويييييييييااله

ييي:اصكعاااالا(49)چڳ ييُهااياابُاِّْ وَّ ل غييفحاافحان الييدِّ تييلاوييماالاا ُاترييبُاامييفِّالعاكييحيك.ايصقييَّلايلط اادثوِّ
ِّْافتُاارلفِّاثي  ا حيكاااايكل افحاغلا:ادثوِّاهلِّاالىاآرباثيب االد اثي تِّذاتُااااييلهديدةِّافحاغلا:ادثوِّاقط عاحثاي اتُامِّاا ُادُا 

بِّااثْتمَّبةحا وع ا.(20)((وَّغِّاثيد ِّاابُاْعاثي حِّيا ياكلااوماثيد 
يييصَّ احكيييباثيب ث يييةاثيمالقيييَّراثيونَّال يييفاثي تِّيييذاكَّ يييرايبثءاينييييداثيوميييَّ ذااف يييذ ِّ ْ  يييحثاثي

وَّغ(ايكْيب اويمانايفاا وب(اايثي تِّيذاتقيي االيىاثيوليَّرافارييما)ثييد ِّ ثي باص فاثي تِّذاثكتْيراَّا)ثييد 
يييَّات يييب داظيييها يثيوْيييو صَّراثُ ريييبىاثيويييحكيبةايرتَّئتييياَّاويييمانايييفااَّ صيييف.اي يييحثاثيوييي اجاوو 

ه(افذاكتَّظيها"ومني اوقيَّيصهاثيل غيف"اايييصها592ث ةااييمل هات اباظو اجاثرمافَّبها)رثيب ا
ييييتَّح:اتيييي يثما ييييَّاح ييييةامِّيصييييهاوهقييييقا"و ييييبدثراالي ييييَّظاثيقييييبآم"اث ُْ "ونوييييلاثيل غييييف"اارالفيييييهَّايِّول

ثييديافذاوقدوفاثيت هقيق اليفاثيوهيبل فايأللي َّظا يادييلا حثاثيت(26)ثيد  اثاتوَّد اثيد   ابااايث ِّم 
اي اصتبااظه. ايث ِّمع

اث لي ييَّظايلومييَّ ذاثي باص ييفاا يييا ييباثكتْييَّةل ِّ ْ يثيهييديَااييماثيمالقييَّراثيونَّال ييفااثي تِّييذاُت 
ااثي تِّييييذاُتْييييا افييييذاتي ييييص اثيومييييَّ ذا اهييييَّلاطبلقييييفاوييييماوْييييَّيكاثيت  ْيييييباثيل غيييييي ِّ الييييىاكييييل ِّ

ايثيد الالر.ا
ينعا)):ايوماالوالتاَّاا يداثيب ث يةاالص ييهَّاقيييهافيذاويَّدةا)ْينب(  ْ :اَّبااصقيَّلُاثي  ياايييجُاُب:اتلاثي

بعا يييينل اايو ييييه:اْل ي:االااا(25)چٿ ٹ ٹچ يقييييييه:ا..ا.(25)چھ ے چ ُراثيت   يييييبل
ياايقيل:ا ِّاثاااماثيهْمِّا َّبهاارعاولا بِّااُا يوصَّ ُاارعاص ل َّااَّبافيايكيحيكايتْينيباثي  ياويَّاصكييمُا  اَّاايث ِّاال

اثي  اا.(22)اچ مئی جئ حئچا هييييييي:اا(24)چں ڻ ڻ ڻ چ  بلرِّ يييييينل ْل ااَّقيييييييفُاي
يُب:اثيرلاَّقفُاثي  اااا هي:اثلتملرِّايِّادعااليتاَّراَّافذاثيملااثْتمَّبةحا نِّ  ْ يثي يحِّياصُااليلُااايثي اةِّافيذاوييد اابُانلاْع
ا.(21)((فالمٍّااةِّافذاويد اا حاهب اوُااااكقييا :افالمحاهِّارليلِّا

ب(ااي ياتاييجاثي  َّباااُي  احكيباثيمالقيَّرا نع  ْ ايي)ثي صَّ احكباثيوم ىاث لتلذ  ِّ ْ ف ذا حثاثي
ثيونَّال فاثي تِّيذاالكْيرتهاثييد الالراثإلِّ يَّفصفاالياثيوميَّ ذاثي باص يفاايتليكاثيمالقيَّراتواليرا  يَّا

اظَّيولَّراف.
:اثييي  نع ِّااتييلُاالا))يوييماالوالييفاثيت  ْيييباظَّيمالقييَّراثيونَّال ييفاقيييلاثيب ث ييةافييذاوييَّدةا) نيي (:ا
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وايهَُّ ُني حااي لنل ل:اطللل لااُ ُنيواه:ااينومُاَّي ُاثيط ااثيكيكةُا ُ اويب ايهَّي لنع اةهاَّاايويب ايهاثْوياةهااافتَّباثي  نع
اايو يهاُليظ ِّهلايةِّايثيُغيبُاايعِّاثاكيَّيط لُاوتيدبهااةهااايويب ايثيُنُيييةِّااَّاكيَّيُقُليةِّايهاثْواةهاوب ااثاافلَّي  ُني ُاوتدبها
يي لاثي  رعييرُااافقيييللاايِّااايثيييب اظييَّرِّايُعاثي  اُلييظييهاطُا مُاا:ا لنل ييبع يي لايييذابلايثيقل وييااي لنل ايهَّيُ ُنيويياَّيهااليا لنع يي ل ااي لنل

يي  ْ االييىاثي االصييه:امِّايهااَّتيييا:اتييَّبلالطَّمِّافييالمح ييُراثيوييَّلل وع تُييُهااك لاَّااي لن  ا اع امعاالاا ييرلابلافلااكلا  ييحثايل
ييي ٍّا لااكيييل ِّاايعِّاُليييطُااا يييدلااييييدف لا يييدلااَّافيييذاتقيييديبِّايهاتمَّبفيييوُااتيييَّبلاا  ااااُييييهَّيريييتِّا لنع ااظييي لياليييذءٍّااهِّافمِّ رل قليييد بع
ا.(21)((حيك

اييي)ثي  ن (اي يي:اثيكيكيةاثيط يَّي ؛ايكي يهااف ذ يصَّ احلكيباثيب ث يةاثيوم يىاث لتيلذ  ِّ ْ  حثاثي
ثْ احثرااي)ثيط ُليع(؛ايكي يهاوتيدبهثاااُي  اايبعاثيوميَّ ذاثي باص يفاثيتيذاثكتْيراَّاثيل  ي اايما

اطبلقاثيد ريلاظمالقَّراونَّالفاالَّْْاَّاثيولَّراف.
چ چ  چقييييييهاتمييييَّيى:ا))يوييييماثيت  ْيييييباظَّيمالقييييَّراثيونَّال ييييفاقيييييلاثيب ث يييية:ا

يياااك َّصييفحا(21)چچ  اثي  يياقييييا :امعااييماويييتا ااوِّ ييدلرِّ ول ييارُايلااىءلا ِّييث:اطُاَّباُرُويييدهارل َّاايا ييهاال
ْلارودراثيهو اا:ثْتميبلا ا.(29)((رعا لاكلاى:ا
اري اوييَّااالقييفااف ييذ لم  ييى(اي)رويييداثي  ييَّب(؛ا ِّ ييصَّ ايييببعافييذاريييما)رويييداثيهو  ِّ ْ  ييحثاثي

االىاالْيَّهاثيمالقيَّرا ونَّالفاتقي االىاثيولَّرافااي حثاثيب بعا يا يعاوماثيت  ْيباثيلغيي ِّ
اثيونَّال ف.

ييةاث لا ِّْ اثيهييديَاايماثيمالقييَّراثيونَّال ييفااثي تِّييذاُتك ييَّرقاالم   ْ ي ييَّظايت ي اوييماثيمييبعاثي
ااثي تِّييذاث وييَّااراييَّاكتييَّةا"و ييبدثرا دالالتِّاييَّاثي باص ييفااكييَّماوييماال يي اوْييَّيكاثيت  ْيييباثيل غيييي 

ا.(10)الي َّظاثيقبآم"ايلب ث ة
ايفصوَّاص تذاوَّْيكاثيت  ْيباظَّيمالقَّراثيونَّال فاا داثيب ث ة.

 العموُم والخصوُص:  -1
ا اليص ييفاريييماث لي ييَّظافييذاآمٍّ ثيموييي ايثيرتيييالاوييماالْييَّييةاثيت مريييبااييماثيمالقييَّراثيد 

اا  ي اراويَّاتتَّتاثيل اثام االاَّبئفاالصهااياومات َّراثيوم ىايوماثيميثبعاثيط ا))مِّحامِّ  اوَّايثهدٍّ
يل  ا؛افيَّ(16)((وَّاكَّمايتظ اثيوم ىاومانافاوَّاكَّماري اوَّاوماثيمالقفاايثالبتظَّطاثيريَّال  امِّا
ييمِّا ييامعاَّاالاو  وييماوتييَّدصقهااالياصكيييماالييذءحااهَّطييفاظهيييَاالاصلييح افصييهاثْييتصمَّةاايث ِّااَّصكيييمااَّوًّ

الياااافصهانافااوي ا َّفذُامِّااَّاكلذُاو ا  اثيرَّالامِّاظمعاوتَّدصقهاايثيل ااال االاصلولامِّاايهَّرَّت



 

 

59 

 إبراهيم يعقوب حممودأ.م.د.  & حقي إمساعيل حممود أ.م.د. 

 العدد الرابع عشر

 

 جملة مداد اآلداب

ا.ا(15)تالهاظالانافاثْتصمَّةافصهاالااصًَّّهقصقايهَّ  انائيقداصكيماثيل ا
ييييينب(اايويييييم ااالياويييييَّارييييييما)ثيل  ث لواليييييفااليييييىاحييييييكاويييييَّارييييييما)ثإل ْيييييَّم(اي)اليييييد(اويييييااله

لتييماوهتييهىافيذا اثيا  االتي يهَّااي حثاصم ذاالم  النبٍّ االتيمالنبااييصهاكل  ي)ثيا لتيم(اافكل 
نب ا.(15)ثيل 

ثااليىاويَّاري ايَّاويمااويي ايرتييالاايويما باثيب ث ةاكايبهثاوماث لي َّظاثاتويَّده  ْ يقداف
ثوت ييييَّعااييييييصهاكيييل ااثوت يييَّعحااظييييَّءٍّامِّاا:اليييدةاثالوت ييييَّعاافكيييل اظييييَّءُاثإلِّا))واليييفااليييىاحيييييكاقيييييه:اث لا
ظيييَّءهامِّا

يييب وَّاثريييماو حييييبااليييىاال  اويييَّا(14)((  ْ ظيييَّء(اي)ثالوت يييَّع(اويييماثيوتيييَّدباايقيييداف ااي)ثإلِّ
اصي لرى...االي:اثوت ي :اظيَّءُاثإلِّا))وتبثدفَّمااقَّل:ا اايبايحثا(12)((ظَّيكْيباوتيدباقيييك:االريىافيالمح

اثيظهيَافيايَّاينالُؤ يَّا قفاثيب ث ةافذاثيت  ْيبايويدىاتهب ِّليهايل يبي ااثي تِّيذاُصميد  صحاباودىادِّ
اوماال  اثيواثصَّاثي تِّذايتتفاراَّاكتَّةا"و بدثراالي َّظاثيقبآم".

:اينيييل ااقيييَّلاايييا ا))يويييمات ْييييب اظيييَّيموي ايثيرتييييالاقيييييهافيييذا)ث لظكييي (اي)ث لريييبه(:ا
ريبهاالااربهااييصهاكل اظك االاالاااافكل اربهلاداالاييلاثي حِّيايُاظكل ااي ياالاا:اانو (11)چٿ ٿچ
يييماُيييليييدا)الريييبه(اافايييي:ا(11)((ظكييي الا اول االيييىاالم  اافَّيت  ْييييباظيييَّيموي ايثيرتييييالا  يييَّاييييدل 

ث لظك ااالو َّا)ث لربه(افايياثي يحِّياالاصْيتطص اثيكيال ااْييثءاُييِّيداكيحيكاال االتيَّرتهاال يفافصويَّا
اثي ب اريماثييت يم.ظمداايباحثاحابا

ااكويَّافيذا يثيت  ْيباظَّيموي ايثيرتيالاا داثيب ث ةاقيداصكييمااليىايفيقاثاتظيَّباُيغييي ٍّ
(:ا يييييَّظقفاايقيييييداصكييييييماالاتظيييييَّبثراثتييييطالهص فااكقيييييييهافيييييذا)ثيب ْييييييل(اي)ثي  ريييييذ ِّ  ْ ث لوالييييفاثي

اوماثي  رِّذ اْيُلاالايثيب ا)) ا لرِّذ ٍّااكل افا؛رال  يلٍّ ا لرِّذ ٍّاااْب اُكل  يالهااييصهل ُْ بل
ا.ا(11)((

ييفا اليييفاثيل غيص ييفاثيمَّو  ييصَّ االاصْييت دافييذاثيقيييلاظييَّيموي ايثيرتيييالامِّيييىاثيد  ِّ ْ ف ييذا ييحثاثي
ا االيىاالم  ااثي يحِّيايي ال  يباذ ِّ يدافيذاثالتيطالااثيل  اايث ِّ  ويَّاصهيتك امِّييىاثيو ايي اثيُومتول يِّل  حيمِّ

:ا يياكييل اثي  رييذ  يييالهايهييىاهللاامِّاماالاول ييلهاهللاامِّاهتييىايُاايصييهاايالاصكيييماْب .ا(19)ةرييي اَّهاويي اثي  ايييىاثي  ييْب
اليفاثالتطالهص فاالاثيل غيص ف. افَّي ب اري اوَّامِّحماصميدامِّيىاثيد 

(ا ا)ثي  ريييذ  لم  ايكيييذاُيليييتولهاثي يييب ؛ا ِّ يييَّاويييماثي  َّهصيييفاثيل غيص يييفافيييالاتيييبثدتاري اويييَّاالتييياله الو 
ييل(اظوم يىاثْي اثي َّايل:اثيُو رِّييااالي:االتله:اثي  رذءاظَّياواااي ياوليتقااليىاتيصغفا)فم

ييييَّا)ثيب ْيييييل(افاييييي:اولييييتقاالييييىاتييييصغفا)فلميييييل(اظوم ييييىاثْيييي اثيو ميييييل:ا(10)ثيُوررِّييييب ااالو 
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ل ثيُوبْل
يَّلاا(16) ْب مااليىاحثراويتييففاظوم يى:اثإلِّ ظيَّءايثإلِّ ي َّرايتيدال  اافكال وَّاويماثيت ِّ

االىايفقاوَّاُت يد اكُلاوماتصغتلذاثْ اثي َّالايثْ اثيو ميل.
اثيت  ْييييباظيييَّيموي ايثيرتييييالاكيييَّماويييماثيوْيييَّيكاثي تِّيييذاثاتويييد َّا يييَّاتقيييد اصحايييباالم  وو 
ااثي يحِّياصليبعاويَّارييما ثيب ث ةافذا"و بدثراالي َّظاثيقبآم"ااي يا يعاوماال يثعاثيت  ْيباثيل غييي 

اث لي َّظاوماتقَّبةايثفتبث افذاثيومَّ ذ.
فييذارصييَّماثي ييبي اثيل غيص ييفايتي ييصهاَّاااي حييبهثامِّيييىاال وصييفاثيت  ْيييباظييَّيموي ايثيرتيييال

اوَّااليبد افذا"و بدثراالي َّظاثيقبآم"اويمات ْييبا  قلاتَّهةا"تَّ اثيمبيه"ااماثيب ث ةاكل 
ايأللي َّظاالىاالَّْهاوَّاري اَّاومااوي ايرتيال.ا

افيييذا"و يييبدثراثيقيييبآم"))يويييماث لواليييفااليييىاحييييكاقيييييه:ا :ا(15)يقيييَّلاثيب ث يييةاث لتيييراَّ ذ 
: ييك  لاِّوَّ...اثاثيل  اا ييداثإلِّ ْييَّمايتْييَّيِّ يييمِّ ييك ارييتالُتاثي  قص ل ااا:يثيل  اييلِّ اوييماثينل ييبةح اي ييي ل

االا لاا؛وِّ هُاارلال  اام ا ِّ ييمِّ يدل لاثيملي ِّاظَّي  قِّص ل اقيداصكييُماال ايلل يك ٍّاباْييهَّثينل الل ايلحاااافكيل  انل اُكيل  اايييصهل
ا الٍّ َّنل كًّ ا.(15)((لل
 اأَلوصاُف واالعتباراُت: -2

اَّو فهاايو ا اثيب ث يةافيذاكتَّظيها"و يبدثراالي يَّظاثيقيبآم"اامِّييىاايلنُ االتهَّةاثيومنوَّر
ت ْيييباونوياييفاث لي ييَّظارببطاييَّاظوييَّاُصالظْيياَّاوييمااليتييَّتاي يئييَّرايرتييَّئالاايالهصَّ يييهَّا

. بااظهْةاثيُمبتاثيل غيي ِّ  ْ اليص فاثي تِّذايت و اَّاثيل   اثيو  اظَّيهديَااماثالاتظَّبثراثيد 
ثيايئَّرايثيرتَّئالاُص يداايَّدةهافيذاتقيدص اتييبةاح  صيفايث يهفايثيت  ْيباظَّ ليتَّتايا

يوَّءاا  ْ ااكَّي باايكاييبهثاويَّاُيلنيُ امِّيصيهافيذات ْييباثيورليقيَّراثي تِّيذاييصهايايَّاويبثدتح  ْ يل   اثيو 
ييوهاايثيقوييباايثي  نييي اايثيكيثكييةاايثيب ِّلييَّااايثيظهييَّباا يث لبعايوييَّافياوييَّاوييماثيميييثي اكَّيل 

ي  ظيَّراااليىاهييماُصْيا اثيهيديَاايماثالاتظيَّبثرافيذات ْييباثيل  ي ايبصيَّمايال يثعاثيهيييثمايث
يليةافيذات ْييباثيوميَّ ذا اليص فاري هايبيماوَّاُيبثدفهافذاثيح يَّ باايصغليةا يحثاث ُْ ثي بي اثيد 

ايالْظَّةاثيت ْوصفاالهصَّ يهَّ.
ت ْيييبايوييماالوالييفاثيت  ْيييباظَّ ليتييَّتايثيايئييَّرايثيرتييَّئالاا ييداثيب ث ييةاقييييهافييذا

(:ا ي  )ثآلحِّ
ا.ا(14)((ثيوي اثيوؤحيايبكَّةاثيظهبايي ااثآلحي ا))

ييَّةاثيظهييب.ايباييحثا يييحثء(ااينملاييَّايثقمييفاربك  ييب ارييي)ثيوي (اايال ييَّتايييهاتيي فا)ثإلِّ  ْ فقييداف
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اُص ا اال  ها)ثآلحي(ا يا يعاورتيالاوم:اثيوي .ا
يقييييَّلافييييذات ْيييييبا)ثيرلييييبثا(:
حِّياالار ييييَّءافصييييهايالاَّ باثي ييييْيييي اثيح ييييثيوت ااثيرلييييبثا:اثيوكييييَّمُا))ا

نب(.ا(12)((لنب (ااوم:ا)ثير َّء(اي)ثيل  مف(اي)ثيرلي ِّ ِّ ْ ب اظَّيوكَّمايقي د اظ ليتَّتا)ثي  ْ ا.افقداف
ييبا(:ا  ْ ييبعا))يقيَّلاثيب ث ييةافييذات ْييبا)ثي  ْ ييبحايييهاالااُا:الينبحاثي ييبعاااثييثهيدةُاول ْل ييب هعاهلا:ا ْل ُرافحااي

ااُا  انُااهُاصلاباِّاتُاامعا:االاهُاتلُاااالارللاثإلِّا بال  ْ َّلٍّامِّاايكل ِّاامللاثي ۉ ې چ اااقَّلاتميَّيى:اذِّافذاثيب ااْب

ينب(اايبرتَّئتيها(11)((ا(11)چې ې ې ى ى  ب ارببطهارن ْها)ثيل   ْ .افقداف
اولَّب(.ا اوتوالفاري)ثإلِّ

يييُ :اثيويييَّءُا))ياليبدافيييذاويييَّدةا)ولييي (:ا لع ايتلاغي يييثيت ااهُاطمُويييابلاثي يييحِّياتغي ييياثيوِّ اثيوميييبيتل يييبل اادلانو 
امِّاايصقيَّل لعيي ح ييامعااايث ِّاهُاطمُوييابلاحثاتغي ييييهاوِّ .ايقل ادعاييي ايتنو  لعيي ح ويَّاتقيييلاثيمييبة:اوييَّءحااافصقيَّل:اوييَّءحاوِّ

.اقَّلاهللااتمَّيى:ا :يولل هُراثيقِّااا(11)چۉ ې ې چ وَّي ح يواايالافيايَّاثيولي لاايقييرُاالاادبل َّ:اللهُتال
ااُا  اثْتُاَّاظَّيوِّاالافْدتُاالا لِّص ح اول وكح اايحييكاليص حاولااثيولالهُفاافقييل:ابنيلحاال ِّاوماي  اثيوِّااميبلال ااْي

ا.(19)((هدبثكُامِّااُعايىاهْماصغوُابثن امِّا
ييد(اااليارتغي ييبااف ييذ ثارتغي ييبا)ثيط ميي (اي)ثيت نو  ليي (ارييي)ثيوَّء(اوقي ييده ييبا)ثيوِّ  ْ ييصَّ اف ِّ ْ  ييحثاثي

ييبا)ثيوالهييفل(ارييي)ثيهْم(ا يييباثيح ييَّ بااالياثي ييحِّياالاُيييدبلكاظْيياييفاا  ْ )ثيط ميي (ايهييد .اكوييَّاف
اومااليتيَّتاي ي باثيل   اظُوقَّرلهااو اوَّاُصالظِّهاثيُوقَّرلل  ْ ئيَّراتمر ِّيباايماثي يبي ااي:امِّ  هاف

اليص فاريماثيل   ايت ْيب . اثيد 
اليص ييفافوييماالوالتييهاقيييلاثيب ث يية:ا ييَّات ْيييباثيل  يي ارييحكباثالاتظييَّبثراثيد  ييبةُا))الو  ا:احييَّ بُاثيظللل

ييي:اظَّطُ يييويييفُادلااايث لاثينليييدِّا ايالاا...دظيييَّءث ُاافُاهااكيييحثاقيييَّلااَّو  يييبح يييينومايييَّ:اظللل ااياُاظلل باايييمار ِّيييَّبح
باثاتظَّبها َّْماظَّيظلاثإلِّا يتااليامبااررالتاثيهييث َّراثي تِّذاالياَّاثيت اثاظحايبانلد اوماثيل الل
ا.ا(10)((مباالياثييبباايثْتيىافذاي  اثيظلباثييثهدايثينو ثيل ا

هيييهَّاثالاتظييَّبا ب(االييىاْييريلاثيت ييبثدتااوي  ِّ ييبا)ثإلِّ ْييَّم(ارييي)ثيظللل  ْ ييصَّ اف ِّ ْ ف ييذا ييحثاثي
افذاْرةاثيت ْوصفايفذا اليذ  اثي ب اريماثيل  حيماثيوتبثدفليم.ثيد 

اا اليص ييفافييذاثي ييب اريييما)ثينييدثب(اي)ثيهييَّئع(اوييااله يوييماحيييكاهدياييهااييماثالاتظييَّبثراثيد 
دثب:اثيهَّئعُا))قَّل:ا ثاهَّطفاظَّيوكَّماايثيندثباصقَّلاثاتظَّبهاثاظَّإلِّاثيهَّئعاصقَّلاثاتظَّبهاام ااالاال ااامِّاثينِّ
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ا.ا(15)((ا(16)چۈ ۈ ٴۇ ۋچ ى:ايثالبت َّعااينومهاُنُدب.اقَّلاتمَّياتي ِّاظَّي  ا
ا اويييما)ثينيييدثب(اي)ثيهيييَّئع(االيييىاال  اويييَّاوتبثدفيييَّماااُييي  ارليييي مل يييباكيييالًّ  ْ يييصَّ اف ِّ ْ ف يييذا يييحثاثي

اليص فاثي حِّياي وَُّااالهدل وَّاوماثآلرب. اثالاتظَّبثراثيد 
اظف(:ا اَّة(اي)ثيل  الا))يقَّلاثيب ث ةافذا)ثيل ِّ ْ اافُامللاَُّة:اثيل اثيل ِّ ةاادلايقليَّباثيوُاوماثي  يامفُاَّطِّاثي

ظلُف:اثيرصيييييييييَُّعا...ا(15)چڎ ڈ ڈ چاا هيييييييييي:افيييييييييذاثينييييييييي ِّااثيميييييييييَّبعِّاايوييييييييملا ييييييييياع ايثيل 
ْ اثيورتلعاُا اظَُّء:اثاتظَّبهاافحايظلاتِّا:اكلااايو هاقيللارَّمِّاظَّيد اارتلعِّاثيوُاااَّةِّاَّاظَّيل ِّايهاتلرياايثدِّاظَّي اثاظْييثدِّالل

اا.(14)((ثيهديدِّاايبصَّعِّااثيقي ِّا
ملف(اايقي يييد َّاريييظمعاث ليتيييَّتايثيرتيييَّئال؛ايصهتيييلاافا يييَّ ييياَّة(اريييي)ثيل  يييبا)ثيل ِّ  ْ ف

ييياظف(اي)ثيكتيظيييفا يييَّافيييذات ْييييبا)ثيل  ييياَّة(.االو  يييباي ييييا)ثيل ِّ  ْ ثيت كيييَّفُؤاري ايييَّايبييييماثيل  ييي اثيو 
ياُص يدافذارصَّماْرةاثيت ْوصف. اثي حِّ اليذ  او اوَّاثالاتظَّباثيد  اظَّء(افقدااليبدافذاكل ٍّ اثيل 

ييييثة(:ايا يييلثُةاصُا))وييماثيت  ْيييباظَّالاتظييَّبثراقيييييهافييذات ْيييباوم ييىا)ثيت  اليييىااقييَّلُاثيت 
ِّْااذءِّاثيل ااوَّ:اظَّاتظَّبِّا ُاهدُاالاااينايمِّا :امِّاقَّلُااافصُاهِّافذا   يلثةح ِّْا:ا حثاتل ثاوهويدهااهِّاحثاكَّمافذا  
اايثيكلااا هياقييِّابعِّايثيل ااَّااظهْةاوقت ىاثيمقلِّايوب صًّا يلثةح اتل ب ِّياثيمدلِّ .ا:اتلهل يلثةح ُ اتل كلبل
اكييحثااقيَّلُااافصُا ُاثيوقتييداظهْييةاويَّاصقتيدُاادبكلاحثاالامِّااثيقَّتيدِّااظَّاتظيَّبِّااقيَّلُاَّ ذ:اصُايثيا ي يَّةل :االتل
ْ اوَّاطلةلااي:ايندلاالا َّظلُهاثي ا.(12)((ا ُاااكقييك:االتل

ييييماا يثة(اوم ليليييمااصميييداينيد ويييَّامِّيييىاثاتظييَّبللماورتل ل ييصَّ احكيييبايييي)ثيت  ِّ ْ ف ييذا ييحثاثي
اايثآلرب:ايتملقاظقتداثيوتكل ايطلظه.الهُدُ وَّ:ا ذءِّ ايبتظعارحثراثيل 

اليص يفا وو َّاْيرقاصحايباببيعاثيت  ْييباظَّ ليتيَّتايثيرتيَّئالايثيايئيَّرايثالاتظيَّبثراثيد 
ُتْيا افيذاتقيدص ااوماثيوَّْيكاثي تِّذاثاتود َّاثيب ث ةافيذاكتَّظيها"و يبدثراالي يَّظاثيقيبآم".اي يذ

بااكوَّاُت يدافذاتهديداثي بي ايالْظَّةاثيت ْوصف.  ْ اتيبةاح  ص فايث هفايل   اثيو 
اللِة بالمجاِز: -3  انتقاُل الدَّ
ااااا : اليذ  اثيد  اينها))ثال تقَُّل ا يب االى اآربل امِّيى اونَّلٍّ اوم اليفِّ اظَّيد  اثال هبثت  ي

امِّيىا اث تقَّلاثيكلوفاوماثيوهل ِّ افذاهَّيف اكوَّ ايتمَّدلاثيوم صَّما ثيرتيالايثيموي اا دوَّ
االصهاااليا اثيودييلِّ ذءِّ امِّيىاثيل  ثي فِّ رةااالياوماثيمالقفاثيد   ْ ثيهَّلااالياوماثيوْرةامِّيىاثي
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ماطبثئقالتىاصطلقاالياَّاثيظال ي يماثالْتمَّبةاايثيونَّاايث تقَّلاثيوم ىايت وا…ثيمكه
ل ا.ا(11)((ثيوْب

ل  هايابياثيل غفلاظَّيكايبااااا ؛ا ِّ ابثءايثيت ْي اثيل غيي  َّئلاثإلِّ يلفهاواوفهاوماْي اْي فَّيونَُّااُصمد 
اثيرويلايثينويد اثاتيب َّ االمع اظمد ادالالرانديدة االياوماث لي َّظايثيت بثكيةاثي تِّذاث تَّرتاَّ ا

ا.ا(11)تَّراَّاثالرتحثلالا
االااااا اردالانيقد اليف اثيد  اثيظَّهايماالىاام  اتطيبرامِّيىاثيد الالراو  اُا   َّرا راظَّيوهْْي

ظتيبةٍّااهتلثيونب دةااي حثاثيت طيبايثال تقَّلاوماثيونَّلاثيوهْيهامِّيىاثيونَّلاثيونب داص
افذ اليفاثُ ييىااتدبلنص فٍّ اثيهقصقص فِّاايثيا َّ صفاظَّيونَّال فثيل غفاايتْو ىاثيد  اليفِّ اايصتَّبا(11)ظَّيد 

قفا ايثيد ِّ مف ِّ ْ اظَّي اثيوطلية اثيوم ى اام اتمرب االمع اتْتطص  اال اثيهقصقف لم  ا ِّ اثيونَّا؛ مِّيى
اثيوطليبتيماثيتذايبلد وَّاثيوتكل .ا

مرافذاث لافا اليفاالىاثيومَّ ذاثيل غيص فاثي تِّذاثْتيفتاَّاَّ لي َّظاُي ِّ ومَّن اثيل غفااالو َّاتلايلد 
هيماُتْتلمولافذاثيت مريبااماوَّْئلاثيملي اافَِّّ  اَّاتكتْةادالالراثتطالهص فااظهْةاوَّا
اثي حِّيادرلرافصيه.ايقيداتي  اثيملويَّءاوميَّن لا يتيثفقاالصهاثيوترتتيمافذاثيونَّلاثيملوذ ِّ

افبعاومافبيعاثيمل اايُابفراظ اومَّن اثيوتطلهَّر.دي  يثافياَّاثيومَّ ذاثالتطالهص فايكل ِّ
اثيومنويَّراثيل غيص يفا االم  ييلد الالراثالتيطالهص فايأللي يَّظايايَّاوتي   َّرارَّتيفارايَّاامِّال 
ااالياُصْا افذا ي اترُلاو اَّاارلااليبدراكايبهثاو اَّ؛ايكي اَّات ْيبهثاُصغ ذااماثيت  ْيباثيل غيي ِّ

اتي صههايبصَّ ه.ا
 هال لماثيومنوَّراثيل غيص فاثُ ريباثهتييىا ييباقلييلاي"و بدثراالي َّظاثيقبآم"ايلب ث ةال لا

وماثيومَّ ذاثالتيطالهص فاا يداثي  هييل ِّيمايثي قايَّءايثُ تيييي ِّيماافكَّ يرا يح اثيوميَّ ذا ياييهَّا
اا د . اوماال يثعاثيت  ْيباثيل غيي ِّ

ه:ايوماالواليفاثيت  ْييباظَّيوميَّ ذاثالتيطالهص فاا يداثيب ث يةاقيييهافيذاويَّدةا)ق يذ(اقييي
اايايييذ ٍّايثهييداو اويييَّااليييىايناييييم:امِّاااايكيييل اكييَّماحييييكااليافميييالهااقييييالهااويييبِّاث لااثيقل ييَُّء:افتيييلُا))

يظلبي ٍّا
ا.(19)((

ييرا ييَّااليبد اثيب ث ييةا  ييَّا ييي:اثيُهكيي ااكوييَّا ت  ايييي)ثيق َّء(اثيُوطييَّرقايِّول فييَّيوم ىاثيل غيييي 
اليييييفاثالتييييطالهص فاا ييييدا(90)ومييييَّن اثيل غييييف ييييبا)ثيق ييييَّء(ا  ييييَّاظهْييييةاثيد   ْ اايكييييماثيب ث ييييةاف
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اليييفا(96)ثي قاييَّء اثيد  اليييفاثيل غيص ييفايصهتيلاييَّ؛ايياييحثاُصوكييمااييد  اايفياييَّات تيييلاُصغ ييذااييماثيد 
اثالتطالهص فاوماوَّْيكاثيت  ْيباثي تِّذاثاتود َّافذا"و بدثراالي َّظاثيقبآم".

اقييلٍّاايكيل ا))راثالتطالهص فاا يداثيب ث يةاقيييهافيذاثيويَّدةا  ْياَّ:ايوماثيت  ْيباظَّيد الال
ييص ااقييَّلُاصُاااظكييحثاوييماقييييك:ا ييياكييحثااليايييصهلاااظييهاوقطيييعٍّا افحا:اق ييص افحاايوييما ييحثاصقييَّلُايييه:اقل ِّ
ا.ا(95)((كَّحظفحاافحااايق ص اتَّدقفحا

)ثيقيييلاثيوقطيييعاظييه(اظ ل  ييها)ق ييص ف(ااويي احكييباتقْييص ا)ثيق ييص ف(امِّيييى:ا)تييَّدقف(اافت ْيييب
اايقييدااب ييهاثيب ث يية؛ايكي ييها يايييهَّاوييماال يييثعا(95)ي)كَّحظييف(اا ييياوييماثتييطالهَّراثيو طييق

ايي)ثيقيلاثيوقطيعاظه(. اثيت  ْيباثيل غيي ِّ
اليفاثالتطالهص فاقداالاصكييما ياييهَّاويماال ييا اايحييكايثيهديَااماثيد  ثعاثيت  ْييباثيل غييي ِّ

االىاال  هاوماثيد الالراثيوْتمولفافذافبعاومافبيعاثيمل . اهيماكَّماي ال 
ييدثاطيييبلُ :اتنييَّيلا))يوييماالوالييفاحيييكاقييييهافييذاوييَّدةا)اييدث(:ا ييد ىامِّا ُاالايقييداال اا ِّايييىا يييبِّااايتلمل

افذاثي  ايو ه:اثيت ملد ِّيافذاثي ملِّا صُفاثي ملِّ ييىامِّااويماثي َّايلِّااوم يىاثي ميلِّاااُاهييا يياتنيَّيُا.ايتلمدِّ
ا هييُياافصكييما(94)((لِّاثيو ميا اتمدصيفاثي ميلا يذاو ايي حاالياثتيطالاح ا  َّااليىاالم  .افقدا ال 

. يوَّ ااييصهاوماظَّةاثيت  ْيباثيل غيي ِّ امِّيبثد اوماظَّةاثيت يْ  ايثإلِّ
(:ا يويماحيييكاقييييهافييذاتهديييداثيوييبثداظكلوييفا)كييل 

وييماثيقييبآمايالافييذاايييي ايييبدافييذالييذءٍّا))
اظيَّ لااتهَّءِّاوماكال اثي ُاالذءٍّا اوييملاينيبيافيذاكيال اثيوتكل ِّااويَّاحييكاليذءحا  ا اايث ِّايفايثييال اثيُكل 

ا.ا(92)((هَّا هي  يوما لاايثي قاَّءلا
ا (اظييييَّ ليفايثيييييال  ا ييييياوييييماثتييييطالااثيوتكل ِّوييييي ِّمل اثْييييتموَّلا)ثيكييييل  فا ييييَّااللييييَّبامِّيييييىاالم 

الييفاثالتيطالهص فاايمايثي قاَّءااييصهاوماثالْتموَّالرا ثيل غيص فاايباحثاثيت تبل االريب اثيد 
. ااد ِّ َّاوماال يثعاثيت  ْيباثيل غيي ِّ

 املبحث الثَّالث
 التَّفسرُي بالُبنى والتَّراكيِب

اونويعا ايصهامِّال  افوم ىاثينولف صَّ ؛ ِّ ْ اثي افذ اري ماَّ ايفَّاليتاَّ تتهققاحثراثيكلوف
اناءها اثيكلوف اتلكل اثيتذ صَّقَّر ِّ ْ اثيوتهققفاثي اثيتوييف اونويع امِّال  ادالالتاَّ اييصْر او اَّا ث

اثيرِّا ايالم  اوَّا اث لاصلا عايكلوف اثيو َّْةاتتياعافصه افذاثي  وعاثيت بكيرذ ِّ اثيوتلكلف ديثباثييحص صفاف
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ادالالتاَّ اظوقت ى اثيرِّاا؛يلكلوَّر ار يع اليذ  اثيد  اثيوم ى ايت اب اراَّااصلا عامِّح ايلبتظع كلصف اثيل  ف
افذا اثيكلوف ايرتلفا تينفايويق  اثيوم ىاثيل غيي  لم  ا ِّ اثيوم ى؛ اصكلفااماهقصقف ثينولف

َّراثيت لكيلصفايثيويثق اثييحص صفاصلا عافَّرتالتاثيرِّاا؛ي يعاثييهدثراثيدثرلفافذاثيت بكيةاييويقماَّ
:ا(91)هَّالراثالْتموَّلالىايفقايتظمهاثرتالتاداليذا يثال ا))ااصقيلااردثيقَّ باثينبنَّ ذ 

ااال  كامِّحثابنم يالاتبتيةل افذاثيكللِّ اِّ االا لحع ل كاالمع االويهَّاالاصمتب هاثيل  امِّيىا  ْكاالورل رل
اوماتلك مللا ح اظْرةٍّ اا(91)((هتىاُصمل قاظم اَّارظمعايُلرع لىاظم اَّاالىاظمعاايُتنع

يىاتبتيةاثيكلوَّراتبتيريهَّاورتيتيهَّايتلكا ذاومَّ ذاثيت بكيةااليافَّْد اتبن امِّاافُاه اتِّافلا
اومَّ ذاثي  هيايصْراث لي َّظاايث ِّ  وَّا ذاوبثاَّةالبيطاثيت بكيةايقصوتهثي  هياا ا.(91)مِّحامِّم 

اثيومَّ ذاثينائصفاتتلَّظكايتت َّالاَّْاصفامِّيىا َّصفاوْتادففاو اَّاي ذامِّا ربثااوم ىامِّم 
اليفافهْةاايث ِّ  وَّايت االا اثالت َِّّْ االايت افذاثيد  االم  ثيُر يىاامِّحااص ييهَّافيذاثي  هييايفيذيثهداامِّال 

اثيت  َّالاري اَّادثرلاثينولفايؤديافذاثي  ِّاَّصفاثيوم ىاثييثهداثيو ليد ا.(99)مِّم 
باثيت  ْييييباظيييَّيُر ىايثيت بثكييييةارييييماث لي يييَّظاا يييداثيب ث يييةافيييذا يفصويييَّاصييي تذاايييبعايُتييييل

ا"و بدثراالي َّظاثيقبآم".
 صوُل االشتقاقيَّة:األُ   -1

يييفاظُ تيييل ييوَّءاثيوتدثيل اببييعاث ْل داليص ييفاايثفتييبثعاال  اييَّاويي ريحةاوييماتلييكاثُ تيييلااامِّم 
يبثاايالتيهَّةا يبلمايثيل  ِّ ْ وْ ليفادالةاالىامِّص َّهاَّايثيهديَاا ايَّاكاييباويماثيملويَّءايثيو 

اكتَّةا"ثاللتقَّ "االريمادبليدا)ر ه(اصوايلاث ُ وييح اث لقيد لايث لكوليلا556ثيومنوَّرااييمل 
يييوَّءامِّييييىاُاتييييلايدبثْيييفا يييح اثيح يييَّ بةاايتطرصقايييَّااليييىاث لا اتليييكاث ْل ْيييوَّءاث لايييال اامِّحابد 

االن يييَّهااحث رييييهَّامِّييييىاال  ايييَّاُاريييحِّراويييما يييح اثُ تييييلا وتيييدبل فاالياثليييتقَّقص فاااليامِّييييىاالْيييوَّءِّ
يوَّءاث لايال ااَّو يفهايي اُتطلليقااليىاوْيو صَّتاَّا اث ْل يت و  راومَّ ياَّاايفذا حثاويَّاُياريراالم 

ااايث ِّ  وَّا ذاالىايفقا يثظعاداليص فايثلتقَّقص فااَّرتف.ثاتظَّطيهَّاالياثبتنَّالها
يوَّءاث لايال (:ا ا(يييَ)يثليتقَّ ا))يوماث لواليفااليىاويح ةاثريمادبليدافيذا)ثليتقَّ اث ْل

االا ييذءل ريياامِّايهَُّيياُييهايلياييوييماقييييا :اُياعييراثيل  وَّوييفلاالييىاثلييديدهاايهَّحثااتييرتلهاالتع .ايو ييهاُياعييُراثيمِّ
يييايهَّ؛ايييَّايليايييُيياُاالااذباْييي ُْ اثيب ايهَّْيييُداييايييو ِّذاث لايييييحيكا َل ييييَافيييذاُنباتيييهاحثاتليييظ هاظَّيل امِّاا:ُنيييل.ايتلي ييي
ا حثافذاثينوابةقدثوه.ايقداالايث ِّا تي َّاالىاكل ِّ

ا.ا(600)((
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اليص ييفاافيييبىاال  ييها فييَّرمادبلييدا  ييَّايييببعاريييما)ييييَ(اظكي ييهاثْويييهَّاالويييهَّاايبيييماُاتييييهاثيد 
االى ثيهييثماثيومبيتاايالاصكت ذارحيكاارلايحكباالص يهَّااو قيلاوماثْ اثين هاثي حِّيايدل 

ياُارييحاو ييهاي يي ا)ثيل يييَ(اظكي ييهاثْيي لانيي هااي ييحثاث لتييلايتوا ييلاظييَّيقيةا اثي ييحِّ اليذ ِّ ث لتيلاثيييد 
. دةااالي:امِّ  هاصميدامِّيىاوم ىاح  ذ ٍّ ايثيل ِّ

وَّءاث لن َّهااَّو يفااثيوم يص ي اليص فا ْل يفاافقيداظهاايَّاالو َّا حبلفاثُ تيلاثيد  فايثيوهْْي
ياتي لاباظيها ثرمافَّبهاايالْاةافذاتي صهاَّااينملاَّاودثباكتَّظها"ومن اوقَّيصهاثيل غف"اثي حِّ

اثيب ث ةات ا بهثايث هيهَّااكوَّاحكب َّ.ا
ا اقييه: اوقَّيصهاثيل غف" ا"ومن  افَّبهافذ اثرم او اج االى اث لوالف ايثيب ثءا))يوم ثيط َّء

اا ايدل  اتهص ح ثلااتلح ُةايثيد  دل يد.ايُوطَّبل ث...ايثيطبِّلدة:اثيت  لىامِّظمَّد.اُصقَّل:اطلبلدتُهاطلبده
ا اُبو ح د: ايثيوِّطعبل احثك. ُبد اصلطع ا حث لم  ا ِّ احيك ايقيل ؛ اظمعٍّ االى ا  اظم ِّ وُل اهل : ث قبثمِّ
اظمُ هاظلم يهَّاايث ِّ  وَّاقيلاحيكاتلريايهَّاك لم ا ثامِّحثاتَّظل ل بثده ذُءاثط ِّ ...ايُصقَّل:اثط بلداثيل  اتغيبح

ا اث ل ف... اثي  ْص : ايُوط بلد اثيا َّ ذ... اصطبد ل اث لي  دل اث لوبُايثط بل اثْتقَّ لا: اثوتلد  ذءٍّ الل ايُكل  .
هافاحث ُْ االاقِّصَّ ياُيييلُداظلمدل ُ .ايثيط بِّلُد:اثي حِّ دع د ِّ :اول طلكل يع ْل ا صهِّاافَّيا ا.اُصقَُّل:اطلب ِّدع لِّاَّ ِّذاطلبِّلُدارِّ .اث لي 
اظِّولم لىاطلَّبِّدٍّا  ُهاتللرِّصهحااك لااي حث ُ ايتلظِّملُهاايطلبِّلدح دل طلبل

ا.ا(606)((
ايثهييداتميييدا اداليييذ ٍّ فييَّرمافييَّبها  ييَّاُصقييد ِّ ات ْيييبهثايأللي ييَّظاالييىاالْييَّهاثبتظَّطاييَّاظ لتييلٍّ
ا لم  ؛ا ِّ ظميييَّد(اي)ثالوتيييدثد(ااي يييحثاثييييب بعا ييييا ييييعاويييماال ييييثعاثيت  ْييييباثيل غييييي  مِّيصيييهااي يييي:ا)ثإلِّ

يهرادالالتايَّااليىايفيقا يحثاثيوي اجاامِّ يَّففاثيكلوَّراثيويحكيبةافيذاثيويَّد يَّظقفاقيداتي    ْ ةاثي
امِّيىارصَّماْرةاتْويتاَّ.

ييَّرقااثي ييحِّيايتواييلا  ْ يقييداتيي اباثيب ث ييةافييذا"و ييبدثراالي ييَّظاثيقييبآم"اظويي اجاثرييمافييَّبهاثي
ليةافذاثيت  ْيباُصقد ِّ  االياالكابااي حثاث ُْ ايثهدٍّ اداليذ ٍّ دةاظ لتلٍّ فكيبتيماارببعاث لي َّظاثيوتمد ِّ

وميييهَّاامِّهييدث وَّ:اتيييييداث لي ييَّظاظم يياَّاوييماظمييعااييماطبلييقاثاللييتقَّ .ايثُ رييبى:اث تقييَّلا
ثيوم ىاثيولتبكايه ييب افيذانوصي اث لي يَّظاثي تِّيذاتليتبكافيذاث لهيبتاث لتيلص ف.ايثيب ث يةا

اري"ومن اوقَّيصهاثيل غف"االرمافَّبهااييصهاري"ونولاثيل غف"اارال فيهَّايِّولَّافذا حثاثيو اجاوت ابح
اح ةامِّيصهاوهق ِّقا"و بدثراالي َّظاثيقبآم"ااكوَّاحكب َّ.

افيييذاويييَّدةا)ْيييرر(:ا يويييماالواليييفاثيت  ْييييباظَُّ تييييلاثالليييتقَّقص فاا يييداثيب ث يييةاقيييييهاويييااله
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يييرعااتيييلُاالا))  ْ يييارلااايو يييهاْيييرلاثيموييييلِّاا:اقطييي ُارِّاثي  ْ ييييطلاقلاا:يبلاثي اليييمبلاهُامل يييرلرل ْل يييللا:اهلا ُاااي يييي عاالااايلاهُاقل :اهُا ل
افالمحاا...هُاولاللاطلاثتعا رلرل ييْل  ْ ااقييل:ا(605)چۆ ۈ ۈ چيقيييه:اااررِّا:اتَّبافيذاثي
ااايقيل:ايي لاثيموللاااصقطميملااللااااقيل:اوم َّ ُا(605)چ ۅٴۇ ۋ ۋچ اا ايلمولِّااِّامِّاطعاقلاايي لا

ييييييياالاصكي ييييييييملا  ْ گ گ چ اييييييييىاهَّييييييييفايثهيييييييدةاايقيييييييييه:مِّااليييييييَّبةحااايكال ويييييييَّامِّاررِّافيييييييذاثي

ااَّايلمويييييلِّايهاميييييطعاي:اقلاالااا(602)چڦ ڦ ڦ چ فصيييييهاااثيمويييييلِّااي:اتيييييبكُاااالا(604)چگ
ا.(601)((ا(601)چڻ ڻ چيل:ايىاوَّاقَّلافذات فاثيل امِّاالَّبةحايحيكامِّا

يحا اثي يحِّياُارِّ ريعااظَّ لتيلاثالليتقَّقذ ِّ رعر(ااي ياالهداالصَّ اث ُْ  ْ با)ثي  ْ صَّ اف ِّ ْ ف ذا حثاثي
يب او هااي ياثيقط اافصكيماالىايفقا يحثاثيوم يىاوتيدبهثاُار ِّيباظيهاايماثْي اثييح ثراااُي  ا  ْ ف

االيىاوم هيىاُييدبلكاظَّييح ِّ ماايحييكا ااالي:ادثالًّ اظهْةاوم َّ اث لتيلذ ِّ ظكي هاوتدبهثاوْتمولاله
رعر(االىاقط اثيمولايتبكه.  ْ افياَّا)ثي افذاثآلصَّراثي تِّذايدل 

َّرقاا يياالهيداوْيَّيكاثيت  ْييبا  ْ صَّ اثي ِّ ْ ااثي حِّياحابافذاثي يثيت  ْيباظَّ لتلاثاللتقَّقذ ِّ
ااثيل غييييي ا اليذ ِّ  ييييباثيوظَّليييبةااثي تِّيييذاُتْيييت تلجاو ايييَّادالالراث لي يييَّظاثيمَّئيييدةامِّييييىاث لتيييلاثييييد 

اثيوبتظعاراَّ.ا
يييلُا))يويييماالواليييفاثيت  ْييييباظَُّ تييييلاثالليييتقَّقص فاقيييييهافيييذاويييَّدةا) هيييل(:ا يلييييثُماثي  هع :اثيهل

ص يُفايثي  ِّهلليهللايثي  اا.(601)چڎ ڈ ڈ ژ چ اثيورتياُل.اقَّلاتمَّيى: اليىاْيريلاافحاُف:االطِّ
اوماثياِّظيفِّارب عااي ياالاثيت ا ظليفٍّا ِّهللياامِّارال  ا ِّ ا ِّهلليحاكيل  ظيفهاايثليتقَّقُافحاايييصهاكيل  بىاهافصويَّاالافٍّا ِّ
لا حبها  االا لعتُيُه:االاملِّايىافِّاثاو هامِّاهاوماثي  هع ا لهل اايحييكاويَّا ظ يهااطص ياطيتُيهاافكي م  يلِّ هاالصيهافلاثي  هع

اايييَّافييياللاليييصَّءاكل ِّااليييىاث لااصقييي ُااهيييللاثي  اام ايهكويييَّءاالاثاملاي ايبليييا.(609)چڎ ڈ ڈ ژ چ :اقيييييه
اافَِّّااحليالاااايل   ُا َّارينهٍّاب اصُ ا ا  ي ٍّ يهاصُا  ي ل ي َّءُامطِّ اااهللُااتميَّيىاهُاكويَّايتي لااذاويَّافصيهاثيل ِّ يو ِّذل ُْ ي

دثُ اراَّ امِّاااثيت  َُ ييلعٍّاهاالاتِّاللاهاالاينةافذاوقَّرلا  اوماهي اايكيحيكااكاُباويماتوت ي اديمااِّ ويَّيذ ٍّ
اثر لهاكحثاايالااطص ا لل لليُهاايو يه:ُفاثيب ُنلاثر لُه.اصقَّل:ا لهل ليُراثيويبالاا هل ڻ چ ةلااقيَّلاتميَّيى:ا لهل

يييا.(660)چ ہۀ ۀ ہ يييَُّءاثيل  ال يييَُّل:اثد ِّ ايت َُّيُييييهاايو يييهاصقيييَّلُايثال عتِّهل يييُلااالمحا:اُفيييذءِّ يل عتلهِّ
. بل مع :اتَّبافذاثيدِّ ااثيل ِّ ُوُهاُ ُهياله ْع انِّ لل لاايو يه:اق اي لهِّ يُييتفاكَّي  هع  ْ يُلايل ي:اثيب ِّقليَّ االاااثي  يلثهِّ
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بهاتلاثيح ظلَّراتلا االاي  ملللاامعاثايُ ُهييِّاَّاايصت   لفُااُينع لُاتالهاالااثي  ِّهع و ىاثي  هع ْل ثاظ مله.ارحيكاثاتظَّبهاااافُص
ا.(666)((ال الايهللااُا

يييبا)ثي  هلليييف(اي)ثي  ِّهلليييف(االي:اثيملطص يييفاايث لي يييَّظاثي تِّيييذاتيييديبافيييذا يييحثا ِّ ْ فَّيب ث يييةا  يييَّاُص 
ثيوم ييىاارببطاييَّاظَّ لتييلاثي ييحِّياثلييُتق راو ييهاي يييا)ثي  هييل(اثيهييييثماثيومييبيتاايثاللييتقَّ ا

اي يي اثْييي اثيييح ثرا ييياث لتييلاث ي يييحِّياالييىايفييقا ييحثاثيت ينصييها يييياوييماثْيي اثيييح ثرااالي:امِّم 
يييَّاوميييَّ ذا)ثيمطص يييف(افوليييتقفاويييمافميييلا)ثي  هيييل(ااثي يييحِّيايتوايييلافيييذا ثليييُتق راو يييهاث ي يييَّظااالو 
ا ثيمطَّءاوماديماوقَّرل.ايفذا حثاثيب ايات بلقاريماثلتقَّ اث لي َّظايثليتقَّ اثيوميَّ ذاافلكيل ِّ

او اوَّاطبلقارَّاُلاظه.
ارا-ي حثاثيب الياوو َّاث  بداظهاثيب ث ةاافايا  حبلفاثرمافَّبهاافيذا"ومني اوقيَّيصهاوت ابح

ايل  ي ايثيوم يىاومييهَّاايثيغَّييةااليىا ؛ايكي يهاالتياله باث لتيلاثالليتقَّقذ  ثيل غف"اثي يحِّياكيَّماُصقيب ِّ
ثاو اييَّا اتكيييماوييماثيومييَّ ذاايثيقليييلانييده او اييَّاث لي ييَّظاا يد االمع اليص ييفاثي تِّييذاُتلييتق  ثُ تييلاثيد 

اا-الي:اوماالْوَّءاثيح يثركَّماوماثُ تيلاثيُودبكفاظَّيهيثهاا ا)ثي  ِّهلليف(اويااله باالم  فايياُصقيب ِّ
االصيييهاوييي ريحاويييمافميييلا ياتيييدل  اوم يييىا)ثيمطص يييف(اثي يييحِّ وليييتقفاويييما)ثي  هيييل(اااليييىاهييييماالم 

ا)ثي  هل(ااي ي:اثيمطَّءاوماديماوقَّرل.
ايُبب وييَّاُيؤدي ييَّامِّيييىا تييَّئجا بثْييفافييذاظهييَاوْييتقل ٍّ واوييفافييذايواييلا ييحثاثيييب ايانييديباظَّيد ِّ

ا يءاثيوقَّب فاظوبثءاثرمافَّبه.ا
ا امِّيىاتقبلباالم  ا) هل( افذا اَّصفاهدياهااماوَّدة اثيب ث ةااَّد ايل راثي  حباالم  يوو َّ
ا)ثي  هل(ايلد اليفاالىاثيهييثماثيومبيتااالي:ا )ثي  ِّهللف(اقداتكيما ذاث لتلاايو اَّاثلُتق 

اثْ اثيح ثرا ثاريمااد ِّ ده اياللتقَّ .امِّ  هاكَّماوتبد ِّ االياثْ اثيوم ىاالتاله
ااي حثا االتاله يهَّتلاكالوهاُييهذاظ ل  هافذا ح اثيوَّدةاوَّلامِّيىاكيماثيوم ىاثيح ِّ  ذ 

اييثفقاو اجاثرمافَّبهافذا"ومن اوقَّيصهاثيل غف"ااَّو فه.ا
ا اثيب ث ة: اقيل ايث لا))يوماثيت  ْيباظَُّ تيلاثاللتقَّقص ف د  القُايدُاردُاثيرل اابعفذاث لاا:

ا َّئِّااْتطيلحاوُا يدُاالاايدِّاردُاث ُااااينو ُاالح اثإلِّاامعاحيكاوِّااتلُااايالارَّدِّ د يِّ َّا لا لاتلاااي وَّ:اوَّاثكعا َّْمِّارل
ا.(665)((وَّلِّايثيل ِّاااماثيصويمِّاا فلاث لا

اثإلِّ َّْماايفذا حثا فا َّايببعاريماوم ىا)ث لرُديد(اايث لتلاثيحياُ قلاو هاي ي:ارد 
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اث لتلا اقداصكيماوماالْوَّءاثيح يثراثيتذاُتدبكاظَّيهيثه.ثيوي  اتقبلباظِّ لم  اثاللتقَّقذ 
العُا))يوماحيكاقييه:ا صتبتاا ي:اهامحاايثيناعُاااثيهامااَّ ُاام اوماثيهاماافَِّّاارلبُا:االاثينل

ايصقطمُااو اا َّْمثإلِّا اظتدد ا ا ي ايالاَّ اا ها اعااتلُاه ا ت ِّااثيهرلِّااقط ُااع:ثينل اصقَّل:اهِّاوم ا
العلا ُتُهافَّ عنل الاع نل

اا.(665)((
اثيحيا ايثاللتقَّقذ ِّ اليذ ِّ ُباثيب ث ةا)ثيناع(اظوم ى:اثيهاماارببطهاظَّ لتلاثيد  ِّ ْ اص  فا َّ

ا  َّاوماثيومَّ ذاثيتذاُتدبكاظَّيح ِّ م. اايث لتلاثاللتقَّقذ  رلِّ اُ قِّلاو هااي ي:اقطُ اثيهل
ا ييييبفذ ِّ اثيت  ْيييييباظ لتييييلاثاللييييتقَّ ايرتلييييفااييييماثاللييييتقَّ اثيت  لييييَّبةامِّيييييىاالم  يتنييييدباثإلِّ

دةااكَّليتقَّ :اثيو او ريطاظتصباقصَّْص فاييحيَّئفاتيبفص فاوهيد  بفذ  مبيتاافَّاللتقَّ اثيت 
ييَّاثيوييبثداظَّاللييتقَّ افييذا حبلييفاث لتييلا ت ييَّةاايوكتيييةاايولكتلييةااوييم:اثيكتَّظييفااالو  كَّتِّييةاايكل
ييي مافيييذا اهقصقيييفاالياونيييَّاهثااكويييَّا يييياثيل  افايييياونيييب داثيت يثفيييقافيييذاثيوم يييىاث لتيييلذ ِّ اليذ  ثييييد 

اثي  هل(ااي)ثي  ِّهلف(ااي)ثي  هيل(.)
رفيَّة:   -2  وظائُف الُبنى الصَّ

اايحييكاهييماصكت يذاظيها بفص فايل   ا يايهَّاوماال يثعاثيت  ْييباثيل غييي ِّ كباثييحص فاثيت  احِّ ُصمد 
اويمادالييفااالتهَّةاثيومنوَّر.ايفذا ح اثيهَّيفاصهتَّ اثيقَّبئا مِّيىاثْت تَّ اثيت  ْيباثيل غيي 

بفص ف. اثييحَّئفاثيت 
يييبفص فاا يييداثيب ث يييةاقيييييهافيييذاويييَّدةا)التيييذ(:ا قيييَّلايصُا))يويييماالواليييفاثيت  ْييييباظَّييحيييَّئفاثيت 

ْ ِّا صي تذاو يهاافايياامعالي  هاالاامعا:انَّءاوَّاوِّاهُاقصقُاهعاتلا اايلايُاتعا :اقدانَّءاالارعاينَّءاابدُاحثاوُاقَّءامِّايل
قيَّلاظم ييا :ااه.تيتُيو مييلاويماالاا(664)چەئچيقيييهاتميَّيى:ا..اوتيدبافيذاوم يىاثي َّايل.

ااييييصهاكييحيكاَّاافنمييلاثيو ميييللايهاوم ييَّ :اآتييي ...اوييبُاتييَّ ذاث لايالااوييبلاث لااتيييرُارييلاصقييَّل:االااافييَّااله
ا(؛يثيتُيياُا)كييبافصييهاوي يي احُاارلييباوييماكييل ِّافاييياالاا(ي ييَّآتلا)كييبافييذايتييفاثيكتييَّةاوي يي احُاايكيل ا
لا ييييحثااُاقييييَّلامِّاقييييداصُاا(يثيتُييياُا)ام ا ِّ قييييَّلافييييصوماكييييَّماو ييييهاريييييلاايآتي ييييَّ  اصُاييييي اصكييييماو يييهاقلاامعايتييييذاول
ا.(662)((ريلقلا

ايتتييفا ييب اظلييذءٍّ  ْ اصيي تذااالي:امِّ  ييهاف ييماليي  هاالمع (اظوييَّاوِّ ا)ث لتعيييل ييبل  ْ ييصَّ اف ِّ ْ ف ييذا ييحثاثي
اوما)ث لتعي اي  اظَّي ملاثيولتق ِّ لم  (اي ي:اص تذ.اي حثات ْيباتبفُذاييصهات ْيبهثايغيصًَّّ؛ا ِّ

ثي ملافيذاوقَّريلاثالْي اثيوليَّبكاييهافيذاثالليتقَّ االاُص ييدافيذات ْييباثيوم يىااريلاُص ييدافيذا
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يبفص فاصتيةافيذارصيَّماْيرةاثيت ْيوصفا بفص فافهْيةاايتهدييداثييحص يفاثيت  تهديداثييحص فاثيت 
؛ايييحيكاالتظميهاظقيييه:امِّ  يهاي يا يعاويماال ييثعاثيت   ْييباثيل غييي ِّ

اا((وتيدبافيذاوم يىاثي َّايل))
الي:امِّ  ييهاوتييدب:االتييىاصيي تذااظوم ييىاثْيي اثي َّاييل:اثآلتييذااُار ِّييباظييهااييماثْيي اثيييح ثرايداليتييها
اال  ييهاُصْييا افييذاثيت  ْيييبا ياُيييدبكاظييَّيهيثه.اي ييحثاالص يييهَّات ْيييباتييبفُذاامِّال  بييد(اثي ييحِّ الييىا)ثيا 

اررصَّماْرةاثيت ْوصفايوْي َّتاَّ.ثيل ا اغيي ِّ
ا)و تصًّيَّ(افيذا((و تصًّيَّ:او مييلاويماالتيتُيه))االو َّاقييه: اافايياالص ييهَّات ْييباتيبفُذااُص ييداظي لم 
اثْ اثيو مييلا(661)چائ ائ ەئ ەئ  چقييهاتمَّيى:ا لم  وَّء؛ا ِّ ااوماثيت ِّ َّراييصهاوماث ْل

االيىاويَّايقي ا اوماثيولتقَّراثييت ص فااي يياييدل  الصيهافميلاثي َّايلاافصكييماثيوم يىاثيل غييي 
اثي  َّهاآتيماالىاياداهللااي ياثين  ف ا.ا(661)ثيوتبت ِّةاالىاحيك:االم 

اافاييياالص يييهَّا((فييَّاالهااَّاافنمييلاثيو ميييللايهاقييَّلاظم ييا :اوم ييَّ :اآتييي))يقييييهافييذا)و تصًّييَّ(:ا
ات ْيييباتييبفُذاايت ييوماثْييتموَّلاثْيي اثيو ميييلافييذاوم ييىاثْيي اثي َّاييلاايثيو م ييىاثيل غيييي 

اياداهللاا ياثي حِّياص لتذاثي  َّهااي حثاثيت  ْيباثيور ذاالىاثييحص يفا ياُير ىاالىاحيكاالم  ثي حِّ
اثيويييبثداظَّييايييدا لم  ايويييماتَّظميييه؛ا ِّ يييبفص فاُص  يييذامِّييييىاينيييها ييييباوقرييييلاا يييداثيا ورليييبي ِّ ثيت 

ا.(661)تي اَّثين  فاايثين  فاالات تذامِّيىاثي  َّهاايث ِّ  وَّا  اولماص 
ييَّرقاثيت  بلييُقاريييماداليييفاثي مييلاثيور ييذايلوملييي اا  ْ ييصَّ اثي ِّ ْ افييذاثي ييبفذ ِّ يوييماثيت  ْيييباثيت 
(االرليييُباويييما)ُايتييييثا ا)آتلي يييَّ  اثيكتيييَّةل يدالييييفاثي ميييلاثيور يييذايلوناييييل.افقيييداحكيييباثيب ث يييةاالم 

ييماكييَّماو ييهاقلريييلاايثيور ييذايلون ا)آتلي ييَّ  (اصقيي االييىاول لم  (؛ا ِّ ايييلا)ُايتيييث(االاصقيي اثيكتييَّةل
اويما بفص فايكيل ِّ بيبةاالىاولماصكيماو هاقلريل.افاحثافب اُيغيُياور ذاالىاثييحص فاثيت  ظَّي  

اثيور ذايلونايلايثيور ذايلوملي .
يبفص فاا يداثيب ث يةاقيييه:ا ويَّادث افيذاا:اثييييدُا ييمُايثينلا))يوماالوالفاثيت  ْيباظَّييحَّئفاثيت 

ياُااظطيمِّا ميييلايحييكافلااا(669)چ ۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چالنِّ  يف.اقيَّلاتميَّيى:اا:هُاااينوُميهِّاوِّ 
ا.ا(650)((لَّاِّافلاا:فذاوم ىا(يلمِّافلا)اايحيكاثيقربُاافذاوم ىاو ميلاايثين يمُا

؛ايتكيييمافصييها ييبفذ ِّ ييبا)ثين يييم(اظوبثدفييهاااُيي  اينيي لامِّيييىاثيت  ْيييباثيت   ْ ييصَّ اف ِّ ْ ف ييذا ييحثاثي
اليفاث لتلصفايلوَّدة تب.االَّدةامِّص َّااايببعاظَّيد   ْ اثيل غيص فاي ذ:اثي

ل  هاوْتيبافيذاثييب ه ااييايحثا و ِّذارحيك؛ا ِّ ُْ ا)ثين يم(ا االم  بفذ ِّ يُصْت تلجاوماثيت  ْيباثيت 
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يل(اظوم ى:او ميلاااليىاهييمانميلاتْيوصفاثيقريبا اوماولتقاالىاتصغفا)فلمِّ نملهاو قياله
يييل(اظوم ييىاثْيي اثي َّاييلا ييَّتب؛ان ي هييَّاو قييييفاوييماولييتقاالييىاتييصغفا)فلمِّ  ْ (اااي:اثي )ثينييَّم 

ل  هاصْتبانْداثيوي ِّرايُصغي ُِّظه. ا ِّ
بفص فاقيلاثيب ث ة:ا كابااوك فاالاْتمولافذاث لاصُااُهابعايثيهلا))يوماثيت  ْيباظَّييحَّئفاثيت 

ا:بَّايقيلاثيل ا
 (656)ودُ لُ خُ  جوجِ اللَّ  فسِ لنَّ لِ  لو كانَ        س  احِ ى دَ جرَ مُ  ا قبلَ ـ  سر  حَ  قيتُ فبَ 

يامعاثاافيَِّّاوم َّ :اد يبهاقيل:ااااا اا باويما يحثاثيرييرافقيعافيالاييدل اداليتيهااليىاثييد اابُهاكيَّماثيهل
اليىااَّاايليدل ايهْايي:اظقييراهَّبِّاَّاوي ي اثيهيَّلااالايهاثاوي يايصكيماوتدبهاامعا حثاصهتولاالاام افَِّّا

ا.(655)((ةاالاوماي  اثيهبهاارلاوماوقت ىاثيكال  بايثيود اوم ىاثيد ا
ا)ثيهلبه(ا ي:ا بفص ف؛ايت  يداثيقيلاظِّ لم  صَّ اين لاثيب ث ةامِّيىاثييحَّئفاثيت  ِّ ْ ف ذا حثاثي
ايث ِّابثظها اثي َّالا)هَّبِّْيهَّ(ا افذاوي  اثْ  اي ياوتدباوْتمواله ْيهَّ( بع افنملا)هل ثيد  با

اهَّلااُا  انملاداليفا)ثيهَّبه(االىا)ثيد  ب(ااالياثيا ا بفذ  وَّماثيووتداالىا حثاثيت ينصهاثيت 
اوْت تلنفهاوو َّاُييهذاظهاي  ا)ثيهَّبه(اوماثيل اي ايثيظقَّء.ا

ييَّا ييَّرقاوييما ييظعايْييرةاثيت ْييوصفاايتي ييص ايِّول  ْ اثي ييبفذ ِّ يالاير ييىاوييَّافييذاثيت  ْيييباثيت 
ييييوص َّرا ْل تهولييييهاث لي ييييَّظاوييييمايحييييَّئفاتييييبفص فاُتمر ِّييييبااييييمادالالراُيغيص ييييفادقصقييييفاايببييييعايلُو

اليص ا افاثيتذاُ قِّلراو اَّ.ظُ تيياَّاثيد 
 العالقات النَّحويَّة:   -3

اا داالتهَّةاثيومنوَّرااَّو فهاايا داثيب ث يةافيذا"و يبدثرا وماوَّْيكاثيت  ْيباثيل غيي ِّ
ايل   اايفيذا يح اثيهَّييفاصهتيَّ اثيقيَّبئا ابثرذ ِّ اثإلِّ كباثيوهل ِّ الي َّظاثيقبآم"ارَّتفهااثالكت َّءارحِّ

اليفاثيل غيص فا د ايحص فاثيل   افذاثيت بكية.مِّيىاثْت تَّ اثيد  اثي حِّياتهد ِّ اوماثالتطالااثي  هيي ِّ
ايقييييه:))يوييماالوالييفاثيت  ْيييباظَّيمالقييَّراثي  هيص ييفاا ييداثيب ث ييةاقييييهافييذاوييَّدةا) ريير(:ا

 ظيَّرااوي ييعاوي ي اثإلِّاا(َّتييها ظَّ):اهُا:اقييُايملاهيل افقَّلاثي  ااا(655)چچ چ ڇ ڇ ڇ چ
 يياويماا ْيَّملاثإلِّاام اريحيكاالااهلاااي ظ يالاوتيدبحااهيَّلحاا(َّيييها ظَّت) :اقيييه:ا ُا.ايقَّلا يبُاي ياوتدبحا

َُاا ظَّرحااهٍّاينعا يي لاا ُاالادعارليام امِّااويماهيي ااثئيدحااكيَّماييهايتيفحاامعااايث ِّا ُاي اُوييا ُاُوي عاهايلا  ياايث ِّابثةِّاويماثيت يا ُا لالع
الييىايااا(654)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچاهاظقييييه:اايالييىا ييحثا ظ ييظييَّرِّاالييىاثي  ا
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ثيظييييييَّءايلهييييييَّلاالااا(651)چڄ ڄچ:اهُااايقيُييييييي(652)چۈئ ۈئ ېئچ :اهُاحيييييييكاقيُييييييي
لاا؛مدصيييفِّايلت ا فيايييَّااوينييييدحاا مُايثييييد اارُاُرييي عاتلاااي:ااُريييُراهَّوليييفهايليييد  عمِّا:اتل عا ُاتقيييديبُااوتميييد ٍّاا(ريييرلا لا)ام ا ِّ
ا.ا(651)((ةِّاي اظَّيقُا

ييبفص فايثيت  ْيييباظَّيمالقييَّرا ييصَّ انويي اثيب ث ييةاريييماثيت  ْيييباظَّييحييَّئفاثيت  ِّ ْ ف ييذا ييحثاثي
بفص ف.ا اثيمالقَّراثي  هيص فانَّءراور صفاالىاثييحَّئفاثيت  لم  اثي  هيص ف؛ا ِّ

فييذا) ظَّتييييهَّ(:امِّ  ييهاوي يييعاوي ييي ا)مِّ ظَّتيييهَّ(اي ييياوتيييدباافاييحثات ْيييباتيييبفُذااافقييييه
ا ايمَّوليييهاثي يييحِّياُصالقصيييهافيييذاثالليييتقَّ اااي:امِّم  ا) ظَّتييييهَّ(او مييييلاوطليييقاوؤك ِّيييدح ُص  يييذامِّييييىاالم 
ااكويييَّا يييذايحص يييفاثيو مييييلا ) ظَّتييييهَّ(االايت يييومادالييييفاُيغيص يييفااي يييياظواَّظيييفاثيت يكييييداثيل  حيييذ ِّ

اي ي ا) ظَّتييهَّ(اصهتويلا((اي يياوتيدب))يوطلقاثيوؤك ِّد.ايقيييه:اث لم  ُص ييدافيذاتهدييداثيويبثداظيه؛ا ِّ
الييفااليىاثْي ا (ااكويَّاصهتويلاثيد  اصكيماوتدبهثايل ملا) رلر(اايثْ اوتيدبايل ميلا)ال ريرل المع

ال  ييهااثيييح ثر.افتهديييد اظِّ ل  ييهاوتييدبافصييهاثْييتظمَّداالهتوييَّلاداليتييهاالييىاثْيي اثيييح ثراايتقبلييب
اوتيييدبهثايل ميييلاا((وي ييييعاوي ييي اثإلِّ ظيييَّر))وتيييدباايقيييييه:ا اصكييييمل ثْيييتظمَّداالهتويييَّلاالمع

(ايث ِّابثظهاو ميلاوطلق.ا ا) رلر(اايلظقىاال  هاثْ اوتدبايل ملا)ال ررل
ييَّاقييييهافييذا) ظَّتيييهَّ(:امِّ  ييها يالو 

االاوتييدبحا)) هييَّلح
ا(( ييبفص فاالم  اافُير ييىاالصييهاوييماثي  َّهصييفاثيت 

(اظوم ىاثْ اثي َّال:اثي لَّرِّرااُار ِّباظهااماثْ اثيح ثرايداليتهاالىاويَّا) ظَّتيهَّ (اوتدبا) لررل
االييىاال  ييهاثْيي انَّوييدافصييهاوم ييىاثيت لييرصهاا االاصْييتقص امِّال  امِّابثظييهاهييَّاله لم  ُيييدبكاظييَّيهيثه؛ا ِّ

فاُر يلييرايثيت قييديب:اال رييتك اوييماث لبعاكَّي  ظييَّرااالي:اولييرايماثي  ظييَّرااي ييح ايحييَّئفاتييبفص ا
ايت ْيب . االياَّااالقَّراُيغيص فااالف رامِّيىارصَّماثيوم ىاثيل غيي 

ييَّات ْيييب ايقييييهاتمييَّيى:ا ااچڄ ڄچيالو  (ا))ظِّيي لم  ا) لرييرل لم  ثيظييَّءايلهييَّلاالايلت مدصييف؛ا ِّ
ا((وتمييد ٍّا ا) رليير(اوتمييد ٍّ ييبفص فايثيمالقييَّراثي  هيص ييفاايُلر ييىاالييىاالم  اافاييحثات ْيييباظَّييحييَّئفاثيت 

اثيظيَّءا لتي لايَّاايُلر يىااليىاالم  ال  هاظوم ىا)ال رلر(ايييهاو مييلاظيهاوهيحيتاايثيت قيديب:اتل ُريُراال
 تيبعارايَّايلهَّلاينييداهيَّلاوهحيفيفٍّاتمل يقارايَّاثينيَّبايثيونيبيبااي يح اثيهيَّلاثيوهحيفيفاصُا

لتي لاَّاكَّئ يهَّاظَّيد  ماايتقديباثيب ث ةاياَّا َّااالىاتقديب:ات رُراال اتكيماكي يهَّااَّوًَّّاالارَّتًّ المع
ا.(651)ظَّيكيماثيرَّالا)هَّولفه(ا ياتينصهايلوم ىاييصهات ْيبهث
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ۇئ ۆئ ۆئ  چ:اينل اايقييهااا ا))يوماالوالفاثيت  ْيباظَّيمالقَّراثي  هيص فاقييه:ا

فذاوي  ا چۆئ چي:ااقيبتهاايقييه:اهللاااالاايومها  ةُاااهايلار اوُااي:اهل اااالا(659)چۈئ
(ظَّ)ا.ايثْتموَّلُارالدٍّااب ا هي:اوُاااي:ابن ااالاو ميلظْص هااالااااكرب لاهَّلٍّا ام اَّاالىاالايهات ريااءل
وَّاحكبافذااوك ف؟ايحيكاالىاهد ِّاهاثيويثفقايلاوهافصها  ةاهللااافكيفا يب اوماث لاوكَّ لا
ي:االااا(656)چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ اايقييه:ا(650)چې ې ې چاقييه:

ا.(655)((تقص اراح اثيهَّيف
صَّ اُص ب ِّ اريماثْتموَّلا)ثيظَّء(اثينَّب ةاهيماتكيماو اونبيب َّافذاوي  ا ِّ ْ ف ذا حثاثي
ثيهييَّلاايثْييتموَّياَّاهيييماتكيييمافييذاوي يي اثيو ميييلاظييهاايلييحكباوييَّاُير ييىاالييىاحيييكاوييما

االىاثيمالقَّراثي  هيص فايو ايواَّ.اثيومَّ ذايثيد الالر.اي يات ْيباُيغيُياور ذُا
ڍ ڍ ڌ ڌ چ يقيييييييييه:ا))يويييييييماثيت  ْييييييييباظَّيمالقيييييييَّراثي  هيص يييييييفاقييييييييلاثيب ث ييييييية:ا

ا(َّيهافكييمِّا)نمييلايُاامعافييكاايصتيي االاوييماثإلِّاابلييديماآياييفهاتُاالاانمييلاتقييديب :يُاامعافصتيي االاا(655)چڎ
َّيهافكَّ  امِّاردلاو هاايصكيماقداْو اا(آيافها)نملااايلُا(تبلديما)و ميلا

ا.(654)((
ثاالىاثيمالقَّراثي  هيص فايو ايوايَّا اثاتوَّده اثيلغيي  صَّ اُصقد ِّ اثيب ث ُةاثيت  ْيبل  ْ ف ذا حثاثي

ايييبثةا) اافييييحكباتيييينيايما هييييل ِّيماإلِّ اليذ ِّ ث يييَّاثييييد  (ااالهيييد وَّ:اال  يييهاو مييييلا لنليييهاَّيهافكيييمِّايوؤد 
فك.ايثآل اْرةامِّبثدةا)ثآلياف(ايطلراَّا ي:اثإلِّ رب:اال  هاو ميلاظهايي)ُتبلديم(اايُلر ىاالصهاالم 

فك(الذءحايثهد. ا)ثآلياف(اي)ثإلِّ او هاايُلر ىاالىاحيكاالم  افصكيما)آياف(ارداله
يييصَّ اايوهيييلاثيل  ييي اويييما ِّ ْ اثيهيييديَاايييماثيمالقيييَّراثي  هيص يييفافيييذاثي يييَّاتقيييد  ايت ييي االم  وو 

ل  يهاص ا ييباثيوظَّليب؛ا ِّ ابثةاا يا يعاوماثيت  ْييباثيل غييي ِّ اثإلِّ ْيتلا اثْيت تَّ اثيوم يىاثيل غييي 
ار َّءاالىاداليفاثيمالقَّراثي  هيص ف.

ا



 

 

44 

 مسالك التفسري اللغوي عند الراغب األصفهاني ...

 

 جملة مداد اآلداب العدد الرابع عشر

 اخلامتة
ايثيت اااا ا يمل َّيوِّ اثيمل ابلة ِّ اللِّ وُد ْ اثيهل ايثي اْي ِّاالُة االى ايتهظهالُ  اآيهِّ ايالى ا ليمل اثيوْب اد
ولماثتظما ارَِّّاالا اايل امِّانوميمل يمِّاهَّْمٍّ  .يىايي ِّاثيد ِّ

االو َّاظمد:ااا
ا َّافييذا ييحثا ثيظهييَااييماثيوْييَّيكاثي تِّييذاصمتوييد َّاالتييهَّةاثيومنوييَّرافييذاثيت  ْيييبافتهييد 

ايألي َّظاالاْص وَّاا داثيب ث ةاايث تاىاثيظهَامِّيىاثي  تَّئجاثآلتصف: اثيل غيي ِّ
ا ييذ:اثيت ييبثدتااهيييَاُيي يي افييذاوقَّرييلاثيل  يي اا -6 ييَّهافييذاثيت  ْيييباثيل غيييي ِّ ثيطبلقييفاث ْل

باوَّاُييثفقهافذاثيوم ىايا  ْ اليص يفارييماثيُو  ليَّبةامِّييىاثي يبي اثيد  يبفص فااوي اثإلِّ ثييحص يفاثيت 
اثيل   ايوبثدفه.

اايوايلاا -5 يوَّءاويااله  ْ وَّءايصهاياَّاوبثدفَّراولايبةااكمييثي اث لبعايثي   َّكاظمعاث ْل
ب َّاالتهَّةاثيومنوَّراظَّيهديَاايمااليتيَّفاَّايالناثئايَّايثالاتظيَّبثرا ِّ ْ وَّءاُص   ح اث ْل

دا يئَّتاَّ. اثي تِّذاتهد ِّ
َّييةاثي تِّذاصمتويد َّاالتيهَّةاثيومنويَّراايُتْيا افيذات ْييباا -5 اوماث ْل ثيت  ْيباظَّيت  َّد ِّ

اويما يب(اايحييكاهييماصكت يذارت ْييباكيل ٍّ ُبافصوَّاُصْو ىاري)ثيد  ِّ ْ اصق اثيو  ثيل   ااظلبطاالال 
او اوَّاالىاثآلرب. راَّ ؛ايتيق فاومبففاكل ٍّ  ثيل  حيماظ د اايُلؤد ِّياحيكامِّيىاثإلِّ

اايويييَّاصكتْيييظهاثيل  ييي اويييماا -4 ُتمر ِّيييباثيمالقيييَُّراثيونَّال يييفافيييذاث لتيييلاايييماثيت طييييباثيل غييييي ِّ
اا اوييماوْييَّيكاثيت  ْيييباثيل غيييي ِّ دالالرافباص ييفاُت ييَّتامِّيييىاداليتييهاث لتييلص فااييك  اييَّاُتمييد 

 ثي تِّذاُص يداثيهديَاا اَّافذاتي ص اومَّ ذاث لي َّظ.
ويييي ايرتييييالاايفيييبي اداليص ييفااويييماوْيييَّيكاثيت  ْييييباتهديييداويييَّارييييماث لي يييَّظاوييمااا -2

اثيلغييااثي تِّذاصمتود َّاالتهَّةاثيومنوَّرافذات ْيباثيوتبثدفَّر.
ااييماا -1 ااكغيييب اوييماالتييهَّةاثيومنوييَّراامِّيييىاثيت  ْيييباثيل غيييي ِّ ينيي لاثيب ث ييةاث لتيي اَّ ذ 

كباثيد الالراثالتطالهص فايأللي َّظاايثيد الالراثالتطالهص ا قلفااماطبلقاحِّ فاالاُتمر ِّباردِّ
اال  ايَّاُتْيا افييذاتي يصههايبصَّ يهااالْييت َّد َّافيذاثيغَّييةامِّيصييهاا ايل  يي اامِّال  ثيوم يىاثيل غييي ِّ

اي ليئاَّاو ه.
ااثي تِّييذاا -1 ييبفص فايثيمالقييَّراثي  هيص ييفاوييماوْييَّيكاثيت  ْيييباثيل غيييي ِّ اتهديييداثييحييَّئفاثيت  ُصمييد 
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ل  ايَّاالاُتتيب ِّااردالييفاثيل  ي ااصمتود َّاالتهَّةاثيومنوَّرااي ذاطبا لقفا يباوظَّلبة؛ا ِّ
بفص فايثيمالقَّراثي  هيص ف. يامِّيصهاثييحَّئفاثيت   رلاُتمر ِّباا اَّاوو َّاُتؤد ِّ

ييفااظُ تيييلاوتييدبل فاالياثلييتقَّقص فاا -1 ييوَّءااالاْييص وَّاالْييوَّءاثيييح يثراثيوهْْي اببييعاث ْل مِّم 
اوماوَّْيكاثيت  ْي حراو اَّااُصمد  ايل  ي ااي يح اثيطبلقيفاُارِّ ي اثيوم يىاثيل غييي  باثي تِّذاُتي  ِّ

افيذا ثاتود َّاثرمافَّبهافذاكتَّظها"ومن اوقَّيصهاثيل غف"اايباَّات ا باثيب ث يةاث لتي اَّ ذ 
ا"و بدثراالي َّظاثيقبآم".

كييَّماثيب ث ييةافييذا"و ييبدثراالي ييَّظاثيقييبآم"اوتيي ا ِّبهثارييي"اومنيي اوقييَّيصهاثيل غييف"االرييمافييَّبهااا -9
اري"ُونوللاثيل غف"اارالفيهَّايِّولَّاح ةامِّيصهاوهق ِّقاكتَّةا"و بدثراالي َّظاثيقبآم".اييصه

اال لييةاثُ تيييلاثاللييتقَّقص فا لييَّبةاميييىاينيييدافييب اريييماثيو انيييماايتواييلافييذاالم  ويي اثإلِّ
اا داثرمافَّبهاصميدامِّيىاثيومَّ ذااالو َّاا داثيب ث ةافكايباو اَّاصميدامِّيىاالْوَّءاحيثر.ا

 ا
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 :البحث ومصادره هوامش
                                                           

ا551:اغيي ااايثيوم ىاثيل ا655ا-605غفاثيهديَ:افافذا يءادبثَّْراال اثيل اغيص اثيومَّن اثيل اُي حب:ا(ا6)
ا.551-

ا.5/691:اوَّدةا) يَ(ا(5)
لافذات ْيبا5) ا.6494ثيقبآماثيكبل :ا(اُي حب:اثيو ت 
ا.2/555:اوَّدةا)وطب(ااثيل غفاوقَّيصهومن ا(اُي حب:ا4)
ا.504:افاايثيويناافذاقيثاداثيل غفاثيمببص ا5/666ا:هيتيلافذاثي  ا(اُي حب:اث ُا2)
ا.66/690:ا)ه ل(وَّدةا(ا1)
ا.6/11ا:(اُي حب:اثيوقت ة1)
ا.5/110ثيل رية:اايوغ ذاا4/22:اثيكتَّةا(اُي حب:1)
ا.50/51:ا(اوَّدةا)اقل(9)
-6/615ا:تبلفاايثيووت افذاثيت ا1/590ا:الرماصمصشا-اايلبااثيو تل4/16ثيكتَّة:ا:ا(اُي حب60)

ا.615
اُي حب66) ا( اثيكَّتةالا: اثيو تل505ا:دة ايلبا اصمصشا-ا افذا596ا-1/590ا:الرم ايثيووت  ا

ا.605ا-6/99ا:يمثيد ِّاايب ذ ِّاا-اايلباالَّفصفاثرماثيهَّنة615-6/616ا:تبلفثيت ا
يم:ا-(اُي حب:الباالَّفصفاثرماثيهَّنة65) اثيد ِّ ا.6/510ايب ذ ِّ
ا.1/590ا:الرماصمصشا-(اُي حب:البااثيو تل65)
ا.12وَّدةا)الْف(:ا(ا64)
ا.459الي َّظاثيقبآمااوَّدةا)ْ َّ(:ا(او بدثرا62)
ا.54ْيبةاثيقتالااوماثآلصف:ا(ا61)
ا.66ْيبةاثيل يلااثآلصف:اا(61)
ا.526ا-520و بدثراالي َّظاثيقبآمااوَّدةا)بدا(:ا(ا61)
ا.54ْيبةامِّربث ص ااوماثآلصف:ا(ا69)
ا.155و بدثراالي َّظاثيقبآمااوَّدة:ا)فبع(:ا(ا50)
ا.405  ْه:ااثيوتدب(ا56)
ا.650ْيبةاثي  هلااوماثآلصف:ا(ا55)
ا.11ْيبةاآلااوبثمااوماثآلصف:ا(ا55)
ااوماثآليتيم:ا(ا54) ا.56ا-50ْيبةاثيهج ِّ
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ا

ا.510و بدثراالي َّظاثيقبآم:اا(52)
ا.551ثيوتدبا  ْهااوَّدةا)حكب(:ا(ا51)
ا.642ْيبةاثي  َِّّْءااوماثآلصف:ا(ا51)
ا.566:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا51)
ا.14ابثتااوماثآلصف:اْيبةاث لا(ا59)
ا.59/554:ا(ْال)اااوَّدةاايُل حب:اتَّ اثيمبيه450:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا50)
ا.556ااوَّدةا)هام(:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا56)
ا.66/622:ا)نال(يَّْماثيمبةااوَّدةا(ا55)
ا.65/412:ا)ال (ثيوتدبا  ْهااوَّدةا(ا55)
ا.6/166ا:اايكلَّتاثتطالهَّراثي  يمايثيملي 515ا: يثاه:اثيكلصَّريالاا(يبثيد ا)(اُي حبافذاو اي ا54)
ا.51/66:ارى()الاوَّدةا(ا52)
ا.210اااوَّدةا)ابت(:ثيقبآمالي َّظا(او بدثرا51)
ا.155ااوَّدةا) كب(:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا51)
ااوماثآلصف:اا(51) ا.15ْيبةاثيهج ِّ
ا.201ا-201و بدثراالي َّظاثيقبآمااوَّدةا) مف(:ا(ا59)
ا.26ثآلصف:اْيبةافتلرااوما(ا40)
ا.229و بدثراالي َّظاثيقبآمااوَّدةا)ابع(:ا(ا46)
ا.592الْبثباثيظال ف:ا(ا45)
ا.401:اثيوتدبا  ْها حب:يُاا(45)
ا.561ال االَّْييةاثيرصَّم:ا حب:ايُاا(44)
ا.560الي اثيظال ف:ا حب:ايُاا(42)
انَّاا(41) ا.592:ادالئلاثإلِّ
بثباثيظال فا(41) بثااثيوت وما ْل ا.6/15:اثيط ِّ
ا.664)نول(:ااوَّدة(ا41)
ا.61ْيبةاث ل رصَّءااوماثآلصف:ا(ا49)
ا.561:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا20)
ا.62ا:ثيوتدبا  ْها(26)
ا.1ْيبةاثيط يبااثآلصف:ا(ا25)
ا.1ْيبةاثيت كيلبااثآلصف:ا(ا25)
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ا

ا.15ْيبةا َّفبااوماثآلصف:ا(ا24)
ا.54ْيبةاثيظقبةااوماثآلصف:ا(ا22)
ا.591ا-591:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا21)
ا.195ا-196و بدثراالي َّظاثيقبآم:ا(ا21)
ا.62ْيبةاث ل رصَّءااوماثآلصف:ا(ا21)
ا.591و بدثراالي َّظاثيقبآمااوَّدةا)رود(:ا(ا29)
ا.5/554ا:فاايثيظال فاثيمببص ا6/10ا:ص َّاافذاالي اثيظال ف يثعاثيونَّااياالقَّته:اثإلِّا(اُي حبافذاالا10)
ا.5/204فكَّب:ا(ا اَّصفاث لا16)
ا  ْه.اُي حب:اثيوتدب(ا15)
ا.201ثيكلصَّر:ا(اُي حب:ا15)
ا.21الي َّظاثيقبآمااوَّدةا)ارى(:ا(او بدثرا14)
ا.64/4:ا)ارذ(اااوَّدة(ايَّْماثيمبة12)
ا.61ْيبةاثيظقبةااوماثآلصف:ا(ا11)
ا.646ا-640ااوَّدةا)ظك (:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا11)
:ا(ا11) ل(:اثيقبآمالي َّظاو بدثرااايُل حب:ا5/6560ت ْيباثيب ث ةاث لت اَّ ذ ِّ ا.525ااوَّدةا)ْب
ا.6/415ايثيت ْايلايملي اثيت  الل:اا1/591انَّو ا هكَّ اثيقبآم:ثيا(اُي حب:19)
:(اُي حب:ا10) االىات ْيباثيرص َّيي ِّ ا.1/615اا َّصفاثيقَّ ذايك َّصفاثيب ث ذ 
ا.4/515:ا(اُي حب:اثيكلَّت16)
(:ا(اُي حب:ا15) ا.416و بدثراالي َّظاثيقبآمااوَّدةا)لك 
ا.416ااوَّدةا)لكك(:اثيقبآمالي َّظااايُل حب:او بدثرا51/559ا:)لكك(وَّدةا(ا15)
ا.15ااوَّدةا)احى(:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا14)
ا.662ثيوتدبا  ْهااوَّدة:ا)ربا(:ا(ا12)
ا.1ْيبةاثي  هلااثآلصف:ا(ا11)
اا.401ااوَّدةا)ْبا(:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا11)
ا.25ْيبةاثي بقَّمااوماثآلصف:ا(ا11)
ا.114:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا19)
ا.654ثيوتدبا  ْهااوَّدةا)ظلب(:ا(ا10)
ا.15ْيبةاثيكافااوماثآلصف:ا(ا16)
ا.619ااوَّدةا)ندب(:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا15)



 

 

49 

 إبراهيم يعقوب حممودأ.م.د.  & حقي إمساعيل حممود أ.م.د. 

 العدد الرابع عشر

 

 جملة مداد اآلداب

ا

َّفَّرااوماثآلصف:ا(ا15) ا.60ْيبةاثيت 
ا.412ااوَّدةا)لاة(:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا14)
ا.494ثيوتدبا  ْهااوَّدةا)تية(:ا(ا12)
 .521:اي  دبلها-(اثيل غف11)
 .611-610(اُي حب:اداليفاث ي َّظ:ا11)
 .21:ااايايثولاثيت طيباثيل غيي ا615ا-610:اثيوتدبا  ْه(اُي حب:ا11)
ا.114:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا19)
اايتَّ اثيمبيهاا562ا-62/564ااييَّْماثيمبة:ا110الَّْهاثيظال ف:ا:اوَّدةا)ق ذ(افذا(اُي حب90)

ا.69/50وَّدةا)ق ع(:ا
ا.611:امَّبلفيقيفاالىاواوَّراثيت ا(اُي حب:اثيت ا96)
ا.111الي َّظاثيقبآمااوَّدةا)ق ذ(:ا(او بدثرا95)
ا.611:امبل َّر(اُي حب:اثيت ا95)
ا.224:اثيقبآماي  ا(او بدثرا94)
ا.169ثيوتدبا  ْه:ا(ا92)
ا.555ا-ا556:اح اا دااردثيقَّ باثينبنَّ ذ ِّا حبلفاثي  افذافااليص ا حب:اثيوْتيصَّراثيد ايُاا(91)
ا.22انَّا:ادالئلاثإلِّاا(91)
ا.42اليفادبثْفايتطريق:ا حب:اال اثيد ايُاا(91)
ِّا حب:ايَّْ صَّراثي  اُييا(99) ا.65يىاث ْنَّ اثيرطَّة:اودرلامِّااال 
ا.610:ا(اثاللتقَّ 600)
ا.421ا-5/422اوَّدةا)طبد(:ا(606)
ا.615ْيبةاث لابثتااوماثآلصف:ا(ا605)
ا.615ْيبةاث لابثتااوماثآلصف:ا(ا605)
ا.654ثي  هلااوماثآلصف:ااْيبة(ا604)
ا.9ْيبةاثي  ظ ااثآلصف:ا(ا602)
ا.11ْيبةايي هااوماثآلصف:ا(ا601)
ا.595:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا601)
ا.11ْيبةاثي  هلااوماثآلصف:ا(ا601)
ا.11ْيبةاثي  هلااوماثآلصف:اا(609)
ا.4ْيبةاثي  َِّّْءااوماثآلصف:اا(660)



 

 

20 

 مسالك التفسري اللغوي عند الراغب األصفهاني ...

 

 جملة مداد اآلداب العدد الرابع عشر

ا

ا.192الي َّظاثيقبآم:ا(او بدثرا666)
(:ااثيوتدبا  ْها(665) ا.511ا-512ااوَّدةا)رد 
ا.692ا-694ثيوتدبا  ْهااوَّدةا)ناع(:ا(ا665)
ا.16ْيبةاوبل ااوماثآلصف:اا(664)
ا.16:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا662)
ا.16ْيبةاوبل ااوماثآلصف:اا(661)
ا.4/54ا:(اُي حب:اثيكلَّت661)
ا.1/165ا:ثيوتيمااب ااايثيد اثيوتدبا  ْه(اُي حب:ا661)
ا.55ْيبةاثي  ن ااوماثآلصف:ا(ا669)
(:ا(ا650) ا.504و بدثراالي َّظاثيقبآمااوَّدةا)نم 
ييثماا ذ:اا(656) ابيثصفاثيد ِّ اايكم  اثيريراوماثيظهباثيكَّولاايلريدارماببصمفاثيمَّوبي ِّ

رتيهَّايرُاي ل  ايدُالُارُااني ِّاثيل اا هِّال  ايِّاايياكَّملاااااااهٍّاثهِّاىادلانبلاوُااقرللااْل
ا.55دييث ه:ا

ا.551الي َّظاثيقبآمااوَّدةا)هبه(:ااو بدثر(ا655)
ا.61ْيبةا ياااثآلصف:اا(655)
ا.11ْيبةا َّفبااوماثآلصف:اا(654)
ا.51ْيبةاآلااوبثمااوماثآلصف:اا(652)
ا.50ْيبةاثيوؤو يمااوماثآلصف:اا(651)
ا.111:اثيقبآمالي َّظا(او بدثرا651)
ا.4/554ا:(اُي حب:اثيكلَّت651)
ا.61ْيبةاث ل  َّلااوماثآلصف:اا(659)
ا.ا56وبثمااوماثآلصف:اْيبةاآلاا(ا650)
ا.59ْيبةاثيوَّئدةااوماثآلصف:ا(ا656)
ا.629و بدثراالي َّظاثيقبآمااوَّدةا)ريثء(:ا(ا655)
َّفَّرااثآلصف:ا(ا655) ا.11ْيبةاثيت 
 .19و بدثراالي َّظاثيقبآمااوَّدةا)افك(:ا(ا654)
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 جملة مداد اآلداب

ا

 املصادر واملراجع

  بعد القرآن الكريم. -
ااقتيظفاوْل ارمارمرذاع دمااردهللاا لاا:دةاثيكَّتةالاا -6 ي يبي ِّ :االذافَّايبااتهقيق(ااه511)رثيد 

ا. 6911ا-ه6401ااريبيرا-فاادثباثيكتةاثيملوص ا6ط
ااهققهايقد ايهايي  ا ي(251)راورلبي ِّارذاثيقَّْ اوهويدارمااوباثيا ا لاا:الَّْهاثيظال فا -5

اثيوملب يا اليقذ ايد. ا مص  اوالد اد. ه: اطفاَّْب ا)ريبير6ا ا َّلبيم اير َّم اوكتظف ير َّم(ااا-ا
ا .6911

ا)ر لااالْبثباثيظال ف:ا -5  ايالقا(ااقبالا416رذاظكبااردثيقَّ بارمااردثيب هومارماع دماثينبنَّ ذ ِّ
ا .6996ا-ه6465ااندةا-دثباثيود ذ ااا6طالصه:اوهويداع دمالَّكباا

ا لرذاظكباع دمارماثيهْمارماا -4 ا)ثاللتقَّ : ا(ه556ردبلد اتهقيق: ْ اا اع دما َّبيمااردثي ااال 
ا. 6996ا- ي6466ااريبيرا-دثباثينيلاا6ط

ا)را -2 بث   ْ اثي ارم اْال ارم اع دم اثيربكَّر ا لرذ اثي  هي: افذ اتهقيق:ا561ثُ تيل ه(ا
ااط ْفاثيب َِّّْيف5د.اردثيهْيماثي تلذ ِّ   .6991ا-ه6461ريبيرااا-ااوْؤ

اثيظال فثإلِّاا -1 االي  افذ اص َّا ااردثيب ا لا: ارم اع دم اثيومَّيذ اثيد ِّارذ انالل اهوم اثيقايل ذ ِّ يم
اا ي(ا159)ر اطتهقيق: ا ار َّنذ ِّ ااردثيو م  ا5ا5د.ع دم اثينيلا اا-دثب ا-ه6465ريبيرا

ا. 6995
فاثيد ِّاثيظال فاثيمببص ف:ايا -1 رل  كل ثباثيلَّوصفااثيد ايادثباثيقل ااا6ااط ي(6452ار)اولقذ ِّامردثيبهوماهل

ا. 6991- يا6461اابيبيريادولقا
ا -1 اثيمبيه ا لاتَّ  اثيقَّويه: انيث ب اوم اثيديم اثي صعاوهة ارذ بيدي ِّ اثيا  اوبت ى اع دم ي ِّد  ْ ثي

ا ي.6501ثيقَّ بةااا-ااثيوطظمفاثيريبل ف6ه(ااط6502)ر
ا لاا-9 اثيت  الل: ايملي  اثيت ْايل اثيكلرذ ِّ اناي ِّ ارم ااردهللا ارم اع دم ارم االهود ارم اع دم اقَّْ  رذ
ا. ي6461ااريبيرا-ث بق رماارذادثبااا6ااطاردهللااثيرَّيديااتهقيق:اد.(ه146ر)

ايملذارماع دمارماالذاثيا لممبل َّرثيت اا-60 ايل اثا: تهقيق:اع دماظَّْلاا(اه161)ربلفاثينبنَّ ذ ِّ
يدا  ْ  . 5065ا-ه6454ير َّم(ااا-ريبير)افاادثباثيكتةاثيملوص ا4طااييماثي

اا-66 : اث لت اَّ ذ ِّ اثيب ث ة اظَّيب ا لات ْيب اثيومبيت اع دم ارم اثيهْيم اثيقَّْ  اث لارذ اث ة ت اَّ ذ ِّ
اطا(اه205ر) ا دِّي ِّ اثيل ِّ ارماالذ اد.اَّدل اثييطم6تهقيقايدبثْف: ادثب اا-ا ا-ه6454ثيب ِّلَّعا

ا .5005
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 مسالك التفسري اللغوي عند الراغب األصفهاني ...

 

 جملة مداد اآلداب العدد الرابع عشر

ا

ا)را-65 ه(اا6056ثيت يقيفاالىاواوَّراثيت مَّبلف:ايمردثيبؤيتارماتَّ اثيمَّفيمارماالذاثيو َّيي ِّ
ا. 6990ا-ه6460ااثيقَّ بةااَّي اثيكتةااا6ط
ا لاا-65 اثيقبآمثينَّو  ارم لاا:هكَّ  اع دم ااردهللا اثارذ ا)رالهود االا116يقبطرذ ِّ اتهقيق: هودا ي(ا

ا. 6914ا-ه6514ااثيقَّ بةا-فاادثباثيكتةاثيوتبل ا5ط صشااطربث ص االايث ِّااثيربدي ذ ِّا
ا لاا-64 اثيوك يم: اثيكتَّة االي  افذ اثيوتيم ب  اثيد  اع دم ارم ف ايْي ارم اثيمظَّه امربث ص اثرذ رم

ْ ا اظَّي ا)رثيومبيت اثيهلرذ ِّ اتهقيق:121ويم االاد.اه(ا اثيربثطا اع دم ا4طهود اثيقل ا اادولقا-دثب
ا. 5061ا-ه6451
انَّا:ا لاا-62 ا)ردالئلاثإلِّ  ايالقا(ااقبالا416رذاظكبااردثيقَّ بارمااردثيب هومارماع دماثينبنَّ ذ ِّ

ا .5004- يا6454ثيقَّ بةااا-ااوكتظفاثيرَّ نذ ِّا2الصه:اوهويداع دمالَّكبااط
ربث ص اال صهااطا-61 ا .6914تظفاث ل نلياثيوتبل فااااوك2داليفاث لي َّظ:اإلِّ
ا)را-61 :ا لرذااقيلايريدارماببصمفاثيمَّوبي ِّ ه(ااثات ىاظه:اهوديا46دييثمايريدارماببصمفاثيمَّوبي 

ا .5004ا-ه6452ريبيرااا-اادثباثيومبفف6الهوداطو َّهااط
اتهقيق:اع دم(ااه111ر)اْتبثظَّحي ِّاع دمارماثيهْماثإلِّاايمثيد ِّاايب ذ ِّاا:لباالَّفصفاثرماثيهَّنةا-61

ايع دم اثيا فَّت ايع دم اثيهْم اثيد ِّاا يب اايموهيذ ااردثيهويدا اثيملوص ا)د.ط(ا اثيكتة ااريبيرا-فدثب
ا. 6912ا-ه6592
يماللبااثيو ت اا-61 اارماصمصش:ا لرذاثيظقَّءاويفقاثيد ِّ تهقيق:اا.د.امِّربث ص اا ي(ا145ر)ثيويتلذ ِّ

يم6ع دمااردهللاااط ا .5065ا-ه6454دولقااا-اادثباْمداثيد ِّ
ا لاا-69 اثيوت وم بثا اثيط ِّ اهواة ارم ايصهيى انَّا: اثإلِّ اثيهقَّئق ايالي  اثيظال ف ارماثْبثب االذ رم

ا)ر اثيصو ذ ِّ اثيمليي ِّ ببي ذ ِّا142مربث ص  اثيل  اتهقيق: اثيهديَا ي(ا ادثب ا)د.ط(ا ثيقَّ بةااا-لبلدةا
ا .5060ا-ه6456
اطا-50 اد. َّاياصويرا االَّْييةاثيرصَّم: ايلط ِّا6ال  ادثباث لتَّيف ايثي  لبا)ريبيرا ير َّم(ااا-ظَّاف

ا .6915ا-ه6405
اليفادبثْفايتطريق:اد. يباثيادىاييلمااطا-56 ا-ااو ليبثرانَّومفاقَّبلي ها)ر غَّايا6ال اثيد 

ا .6991ييرصَّ(اا
ااطا-55 ا-ااثيوكتظفاثيمتبل ف6الي اثيظال فا)ثيرصَّمايثيومَّ ذايثيردص (ااا.الهوداوتط ىاثيوبث ذ 

ا .5001ريبيراا
ادبثْفافذا ويايتطيباثيا بيةاثيل غيص ف:ا لهودااردثيب هوماهوَّدااطا-55 اا6ايثولاثيت طيباثيل غيي 

ا .6915ا-ه6405ريبيرااا-دثباث ل ديه
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 جملة مداد اآلداب

ا

يماا-54 :ا لهودارماع دمارمااوبالاَّةاثيد ِّ االىات ْيباثيرص َّيي ِّ ا َّصفاثيقَّ ذايك َّصفاثيب ث ذ 
ا اريبير.ا-هااتتيلبادثباتَّدب6515ثيردييص فااااثيطظمفا(ه6019ر)ثيوتبي ِّ

ْ اه(610رذاظلبااوبيارماااوَّمارماق ربا)ر لاا:ثيكتَّةا-52 ال اع دما َّبيمااااتهقيق:ااردثي
ا. 6911ااثيقَّ بةا-ااوكتظفاثيرَّ نذ ِّا5ط
ايثيملي ا-51 اثي  يم االذكلَّتاثتطالهَّر ايع دمارم اااَّ يي ِّايت اثا: اظمد اتهقيق:ا6621)ر  ي(ا
ا. 6991ااريبيرا-ااوكتظفاير َّما َّلبيما6 ااطالذادهبياد.
ارذاثيقَّْ اوهويدارمااوب لا:ا يلل اللاياييماث قَّيللافذايني اثيت اثيكلَّتااماهقَّئقاثيت اا-51
ا. 6991ا-ه6461ااثيب ِّلَّعا-وكتظفاثيمرصكَّماا6 ي(ااط251)راورلبي ِّاثيا ا
اثارذ:ا لاثيكلصَّرا-51 ىاثيهْي ذ ِّ  ي(ااتهقيق:ااد َّمادبيصشا6094)رايك يي ِّاثيظقَّءاالييةارماوْي

ا ْفاثيب ِّااا5طايع دماثيوتبي ِّ اا. 5065ا-ه6455ااريبيرا-َّْيفوْؤ
ا)ريَّْماثيمبةا-59 ارماو حيباثيوتبي ِّ ا لرذاثي  لاع دمارماوكب  ااَّوبا166: اتهقيق: ه(ا

اا .5009ا-ه6450ير َّم(ااا-اادثباثيكتةاثيملوص فا)ريبير5الهوداهيدبااط
ِّاا-50 اطايَّْ صَّراثي  ال  ا ايع دمارطَّرذ  اثيرطَّةا امِّيىاث ْنَّ  اثيمببذ ا6ودرل اثيا قَّفذ  اثيوبكا ا-ا

ا .6996ريبيراا
ايع دماثيقتَّالاا)د.ط(ااوكتظفاث ل نلياا-56 يثرلذ ِّ ثيل غف:اينيالفاف دبلهااتمبلة:ااردثيهويداثيد 

ا .6920ثيوتبل فاا
اليص فافذا حبلفاثي  ح اا دااردثيقَّا-55 ااونلفاثيوْتيصَّراثيد  :اد. دىاتَّي اثيهدياذ   باثينبنَّ ذ ِّ

ا .5005(اا21ثآلدثةااثيمدد:ا)
اثيل اغيص اثيومنوَّراثيل اا-55 افافذا يءادبثَّْراال  اثيهديَ: االاالاع دماد.غف دثبااا6طارياثي ب اهود
ا. 6911وتبااا-فا فاثيمببص اثي  ا
ارذاثيهْيماالاومن اوقَّيصهاثيل غف:ا لاا-54 ه(ااتهقيقاي ظع:ا592)رهودارمافَّبهارمااكبلَّ

ْ ا ا ي.6511ثيقَّ بةااا-فهصَّءاثيكتةاثيمببص ااادثبامِّا6ال اع دما َّبيمااطاردثي
ا-وكتظفاثآلدثةاا5ع دماهْمانرلااطد.:ا"دبثْفااببص فاوؤتلفا حبليهَّايتطرصقيهَّ"اغيي اثيوم ىاثيل اا-52

ا .5009ثيقَّ بةاا
ااَّبلةريةااماكتةاث لاوغ ذاثيل اا-51 اث لاايمينوَّلاثيد ِّا: ا)ررما لَّ  اتهقيق:ا116 تَّبي ِّ  ي(ا

ْفاثيت ا2ااطفغَّ ذ اد.وَّاماثيوظَّبكاايع دماالذاهوداهللااابثنمه:اْميداث لا اَّد اا)د.ر(.ااوْؤ
ا لاا-51 اثيقبآم: االي َّظ اظَّيب او بدثر اثيومبيت اع دم ارم اثيهْيم اثيقَّْ  اث لارذ اث ة ت اَّ ذ ِّ
ااطه205ر) ا .5066- ي6455ولقاادا-ثيقل اااادثب2(ااتهقيق:ات يثمااد َّمادثييدي ِّ
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ا

لافذات ْيبا-51 ااتهقيق:اد.اثيو ت  اا6يماقظَّيةااطفرباثيد ِّاثيقبآماثيكبل اثيولايبارت ْيباثينالييمِّ
ا .5001ااريبيرا-وكتظفاير َّما َّلبيما

اا صوفاا(ااتهقييق:اع دمااريدثيرَّيقه511دا)ريلورب ِّاا:ا لرذاثيمظَّهاع دمارمايالدثيوقت ةا-59
ا. 5060ا-ه6456اريبيراا-اَّي اثيكتةا)د.ط(ا
اثيكريبافذاثيت اا-40 اثإلِّاثيووت  االرماات يب ا)راتبلف: اثيد ِّا119لريلذ ِّ اد.فرب اتهقيق: يما ي(ا

ا .6991ااريبيرا-ااوكتظفاير َّما َّلبيما1طقظَّيةاا
ااريبيرا-دثباثي كباا)د.ط(اا(ه6461ر)افغَّ ذ ِّاْميداث لا:ايفثيويناافذاقيثاداثيل غفاثيمببص اا-46

ا .5005ا-ه6454
ا)را-45 اثيمبثقذ ِّ يم اثيد ِّ اي صَّء اث لفكَّب: اط6516 اَّصف ْالوذ ا2ه(ا اثإلِّ اثي  لب ْف اوْؤ ق ااا-ا

5066.  
 


