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 :تــــــاإلاقذم

ت قاملت ػازغة باإلاٟغصاث الٗغبُت ،       اإلاعجم الٗغبي مىؾٖى

مبِىت إلاٗاهيها وصالالتها ، يابُت لهُٛها ، مضٖمت لخىيُدها 

باألمشلت والكىاهض املدخلٟت مً آلاًاث ال٣غآهُت اإلاباع٦ت 

ٟت و٦الم الٗغب مً الكٗغ والىثر ، ٧األمشا٫  وألاخاصًث الكٍغ

حرها .  والدُب والح٨م واإلاىأٖ ٚو

 لىٓام مٗحن ، جمحزث به اإلاضاعؽ اإلاعجمُت ، 
ً
ا٢ا ٧ل طل٪ حاء ٞو

للحٝغ ٦ىٓام الخ٣ُٟت ، ؤو الخ٣لُباث ، ؤو الىٓام ألالٟباجي ، 

ألاو٫ ؤو ألازحر الظي ٌك٩له الجظع الشالسي للٟٔ اإلاغاص بُاهه 

ت الثرة ،  حره . وحٗض ٦خب اإلاعجماث مً اإلاهاصع اللٍٛى ٟه، ٚو وحٍٗغ

 التي ال ٚجى للباخشحن والضاعؾحن ٖنها ، ختى ًىمىا هظا . 

ت بالضعاؾت اإلاعجمُت ،  لظل٪ ٧ان مىيٕى بدثي طا ٖل٣ت ٢ٍى

صعؾذ صاللت الحٝغ الهامذ وؤزغه في وبُان اإلاٗجى ، ول٨جي 

الؿُا١ ، بط زبذ ؤن لٛخىا الٗغبُت واؾٗت وقاملت ، وؤن اإلاٗجى ال 

ًسو اللٟٓت ٞدؿب ، بل ًهل للحٝغ الىاخض ؤًًا ، ٞتراه 

ًل٣ي بٓالله ٖلى الؿُا١ ، ل٨ُك٠ ًٖ مٗاٍن مسخلٟت بازخالٝ 

ت ًدىٕى ٖلى  الحٝغ ، ٞىدهل بظل٪ ٖلى مٗان مخٗضصة ومخىٖى

 غها  الؿُا١ ، ؤو اإلاٗجى الٗام . ؤز

( أثر داللت الصوث اإلافرد على اإلاعنىلظا ٣ٖضث بدثي اإلاىؾىم بـ )

، ٖلى مبدشحن ، ٧ان ألاو٫ بٗىىان )ؤزغ صاللت الهىث اإلاٟغص في 

ألالٟاّ( ، والشاوي بٗىىان )ؤزغ صاللت الهىث اإلاٟغص في الجمل 

الىخاثج التي جىنلذ بليها والترا٦ُب( ، جلخه زاجمت بُيذ ٞيها ؤهم 

 ، وؤ٣ٖبتها ب٣اثمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ .
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ت مً ألالٟاّ ال٣غآهُت ، التي جمحزث  في هظا اإلابدث ازترث مجمٖى

صاللت مسخلٟت ٖما لى لم ٨ًً بُُٛان نىث واخض ٞيها ، ؤ٦ؿبها 

 ؤو ؤبض٫ بأزغ ، وؤزغه ٖلى اإلاٗجى .
ً
 مىحىصا

و٢بل البضء باؾخٗغاى جل٪ اإلاٟغصاث ، البض مً ج٣ضًم ؤبحن ُٞه 

صاللت الهىث و٢ُمخه في بُان اإلاٗاوي وازخالٞها بازخالٞه ، وطل٪ 

مً زال٫ اؾخٗغاى حهىص ٖلماثىا الٗغب ال٣ضامى واملحضزحن 

 ضة ، وهدً وؿخ٣غت طل٪.لى٠٣ ٖلى ؤعى نل

 هى:  الجْغؽلُؿان الٗغب، الٍه "حاء في    
ً
ه  (1) ىث بَال٢ا ٞغ ، ٖو

ب جمىج الهىاء وصٞٗه  ابً ؾِىا  ب٣ىله : )الهىث ؾببه ال٣ٍغ

ت مً ؤي ؾبب ٧ان( ، ٞٗباعة جمىج الهىاء، جل٣ي  (2) ب٣ىة وؾٖغ

الًىء ٖلى َبُٗت الهىث، وحكحر بلى ؤن الهىث هى خغ٦ت 

لجؼثُاث الهىاء، التي جىضٞ٘ ب٣ىة جإزحر الٗامل الظي ًدضر 

ٟه انُالخا، ٞظ٦غ الجاخٔ في ٦خابه  باإلاىحت الهىاثُت. وؤما حٍٗغ

البُان و الخبحن ؤهه : )آلت اللٟٔ والجىهغ الظي ٣ًىم به الخ٣ُُ٘ 

وبه ًىحض الخإل٠ُ ، ولً ج٩ىن خغ٧اث اللؿان لٟٓا وال ٦الما  ،

مىػوها وال مىشىعا بال بٓهىع الهىث ، وال ج٩ىن الحغٝو ٦الما بال 

"بالخ٣ُُ٘ و الخإل٠ُ(

(3) . 

  
ً
٣ى٫ ابً حجي : )"الهىث ٖغى ًسغج مً الىٟـ مؿخُُال ٍو

، ختى ٌٗغى له الحل٤ والٟم والكٟخحن، م٣اَ٘ جشيُت ًٖ 
ً
مخهال

(ام
ً
ا  (4)خضاصه واؾخُالخه، ِٞؿمى اإلا٣ُ٘ ؤًىما ٖغى له خٞغ

لُه ، ٞةن الهىث اللٛىي ًدضر ٖىضما ٌؿخٗض ؤلاوؿان  ٖو

لل٨الم الٗاصي، ِٞؿخيك٤ الهىاء ُٞمأل به نضعه ٢لُال، وإطا ؤزظ 

في الخ٩لم، ٞةن ًٖالث البًُ جخ٣لو ٢بل الى٤ُ بإو٫ م٣ُ٘ 

ٗت،  نىحي، زم جخ٣لو ًٖالث ال٣ٟو الهضعي بدغ٧اث ؾَغ

ًاء اإلاىخجت لألنىاث، وجىانل  جضٞ٘ الهىاء بلى ؤٖلى ٖبر ألٖا

ت  ."ًٖالث البًُ ج٣لهاتها في خغ٦ت بُىُت مًبَى

ٞالهىث انُالخا، ًسو الهىث ؤلاوؿاوي صون ٚحره مً     

ألانىاث، ألهه ًهضع مً حهاػ الى٤ُ ؤلاوؿاوي، ٞهى ًسخل٠ ًٖ 

ؤزغي. مً زال٫  ؾاثغ ألانىاث التي جدضر ًٖ ؤؾباب ؤو ؤصواث

سغج  ٠ ًخطح ؤن الهىث اللٛىي، مهضعه ؤلاوؿان ٍو هظا الخٍٗغ

بظل٪ ٧ل ألانىاث التي ًدضثها حؿم ؤلاوؿان، ؤو آالث مُٗىت، 

 لضعاؾت 
ً
ا ٞالهىجُاث في خض طاتها جخسظ مً ال٨الم مىيٖى

 َبُٗت الهىث ونٟخه ومسغحه، وما خٓي به مً همى وجُىع.

ٗجى بضعاؾت آلُت الى٤ُ و٦ُُٟت "بطن ٖلم ألانىاث الى٣ُُت ٌ  

ت وخغ٧اث ؤًٖاء الى٤ُ، و٦ُُٟت جىلُض  بهخاج ألانىاث اللٍٛى

جُاع الهىاء الالػم للٗلمُت الى٣ُُت، مً خُث ؾحروعة الهىاء ؤو 

جى٢ٟه. ٞالهىث بطن في ق٩له الٗام، هى مجمٕى ٦لي ل٩لماث 

ع٦بذ بهىعة زانت، وا٢ترهذ ببًٗها البٌٗ ٖلى هدى مٗحن، 

ُٟتها في خُاة البكغ، وبها ًخمحز الىاؽ ُٞما ٞهي بظل ٪ جاصي ْو

بُنهم باللٛت، التي هي ؤنىاث وخغٝو مٗبرة ًٖ هظا ألاؾاؽ، 

ت لٛخه ونىجه الدام في ه٤ُ  ٞل٩ل قٗب ؤو حماٖت بكٍغ

 (5)ألانىاث.

الجهض الهىحي واضحت ٖلى ًض ؤبي ألاؾىص الضئلي "٧اهذ بضاًاث     

ت الىو ال٣غآوي مً اللحً هـ( ، ٖىضما  اهخٌٟ لحما69ً)ث

 ٖلى وي٘ 
ً
والدُإ ، ٞىي٘ هٓام الخى٣ُِ في الٗغبُت مٗخمضا

اإلاالٟاث  -ؤٚلب بن لم ج٨ً حمُ٘  -الكٟخحن وهى ؾبب وحىص 

م . وطل٪ ٖىضما ؾم٘  التي جىاولذ اللٛت الٗغبُت وال٣غآن ال٨ٍغ

ؤخضهم ًلحً في ٢غاءة آلاًت اإلاباع٦ت : )بن هللا بغيٌء مً اإلاكغ٦حن 

ؾىله( ، بال٨ؿغ في )عؾىله( ، ٣ٞا٫  ل٩اجبه : )بطا عؤًخجي ٢ض وع 

ٞخدذ ٞمي بالحٝغ ٞاه٣ِ ه٣ُت ٞى٢ه بلى ؤٖاله ، وإن يممذ 

ٞمي ٞاه٣ِ ه٣ُت بحن ًضي الحٝغ ، وؤن ٦ؿغث ، ٞاحٗل 

٠ الدلُل بً ؤخمض (6)الى٣ُت مً جدذ الحٝغ (
ّ
. زم ؤل

ٝ ُٞه هـ(  ٦خاب الٗحن ، الظي ٣ًؿم الحغو 175الٟغاهُضي )ث

خحن نامخت ومخدغ٦ت ، وؤن ما  ٖلى مىا٤َ ؤو ؤخُاػ يمً مجمٖى

ٗض ؤو٫ ماصة في  ٌُ حاء في م٣ضمت الٗحن مً خضًث ًٖ ألانىاث ، 

.بط  "ٖلم ألانىاث جض٫ ٖلى ؤنالت ٖلم الدلُل وؤهه عاثضه ألاو٫ 

حاء في الٗحن : )٢ا٫ اللُث : ٢ا٫ الدلُل : في الٗغبُت حؿٗت 

 ، منها زم
ً
ا كغون خٞغ  لها اخُاػ ٖو

ً
 صحاخا

ً
ا كغون خٞغ ؿت ٖو

ومضاعج ، وؤعبٗت ؤخٝغ ، حٝى ، وهي الىاو والُاء وألال٠ اللُىت ، 

 ألجها جسغج مً الجٝى ٞال ج٣٘ في مضعحت 
ً
ا والهمؼة ، وؾمُذ حٞى
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مً مضاعج اللؿان ، وال مً مضاعج الحل٤ ، وال مً مضعج اللهاة 

ت في الهىاء ٞلم ٨ًً لها خحز جيؿب بلُه بال الجٝى ،  بهما هي هاٍو

 ألال٠ اللُىت والىاو والُاء هىاثُت ، ؤي ؤجها في 
ً
و٧ان ٣ًى٫ ٦شحرا

ه )ث ".(7)الهىاء( هـ( خظو ؤؾخاطه الدلُل بً 180وخظا ؾِبٍى

 ٤ ه ٍَغ ؤخمض الٟغاهُضي في الضعاؾت الهىجُت ، بط وانل ؾِبٍى

ؤؾخاطه ٣ٞضم صعاؾت لألنىاث ؤوفى وؤ٦ثر ص٢ت بط هغي جهيُٟه 

املداعج ، وبدؿب ما ٌٗٝغ آلان )بىي٘ ألاوجاع  لها بدؿب

٣ت  ه بالجهغ والهمـ ، زم بدؿب ٍَغ الهىجُت( مما ؾماه ؾِبٍى

الى٤ُ لىجض ألانىاث الكضًضة والغزىة وما بحن الكضًضة 

اث٠ ، ج٩ىن الضاللت ( 8) "والغزىة . بن لهظه ألانىاث صالالث وْو

ُُٟت مُغصة، وإما طاث ص اللت نىجُت الهىجُت بما طاث صاللت ْو

ٚحر مُغصة. ٞإما الضاللت الهىجُت اإلاُغصة ٞهي ما ٧اهذ لها صاللت 

ت،  ٞهي التي حٗخمض ٖلى "جسً٘ لىٓام مٗحن ؤو ٢ىاٖض مًبَى

حُٛحر مىا٢٘ الٟىهُماث، ؤي باؾخسضام اإلا٣ابالث الاؾدبضالُت بحن 

ألالٟاّ ختى ًدضر حٗضًال ؤو حُٛحرا في مٗاوي ألالٟاّ. ألن ٧ل 

، ٞخٛحره ؤو اؾدبضاله بٛحره ال بض ؤن "ل اؾدبضالي آلزغٞىهُم م٣اب

٣ٌٗبه ازخالٝ في اإلاٗجى ، و٢ض ٩ًىن هظا الاؾدبضا٫ اؾدبضا٫ 

، ؤو خغ٦ت بدغ٦ت في ال٩لمت الىاخضة  ."خٝغ بدٝغ

وؤما الضاللت الهىجُت ٚحر اإلاُغصة ، ٞهي جل٪ الضاللت التي ال "    

ت، ومً  نىعها ألانىاث جسً٘ لىٓام مٗحن ؤو ٢ىاٖض مًبَى

ت ، ؤو ما ًُل٤ ٖليها ألانىاث ٞى١ التر٦ُبُت ، )الىبر  الشاهٍى

حرها مً اإلاالمذ الهىجُت التي ال جضزل في  والخىُٛم والى٠٢( ٚو

 جإل٠ُ البيُت الهىجُت لل٩لمت، ول٨نها جٓهغ في ألاصاء ٣ِٞ.

و٢ُمت حهىص ابً حجي في صعاؾخه للضاللت "ال ًسٟى ويىح      

ؤن ًخىؾ٘ ٞيها ٖلم اللؿاهُاث الحضًث، ٣ٞض ًُٞ الهىجُت ٢بل 

لهظا الىٕى مً الضاللت، وؤولى الضاللت الهىجُت اهخماما ٦بحرا ، بط 

زهو لها خحزا واؾٗا مً ٦خابه )الدهاثو( وجىاولها بالبدث 

والضعاؾت في ٖضة ؤبىاب مشل: )باب في الاقخ٣ا١ ال٨بحر( ، و)باب 

و)باب في بمؿاؽ ألالٟاّ  في جها٢ب ألالٟاّ لخها٢ب اإلاٗاوي( ،

ومما  (9)."ؤقباه اإلاٗاوي( ، ًٞال ٖما حاء مخٟغ٢ا في ؤبىاب ال٨خاب

ججضع ؤلاقاعة بلُه هىا ؤن الضاللت الهىجُت ٖىض ابً حجي هجضها 

جدذ اؾم الضاللت اللُٟٓت ، وحٗض ٖىضه مً ؤ٢ىي الضالالث 

خُث ٣ًى٫: ")اٖلم ؤن ٧ل واخض مً هظه الضالالث مٗخض مغاعى 

زغ، بال ؤجها في ال٣ىة وال٠ًٗ ٖلى زالر مغاجب، ٞإ٢ىاهً ما 

ت(". ٞل٩ل  (10)الضاللت اللُٟٓت زم جليها الهىاُٖت ، زم جليها اإلاٗىٍى

صاللت مً هظه الضالالث صوعها الٟٗا٫ في جدضًض اإلاٗجى، ولهظا 

ًجب ؤن جازظ ٧لها في الحؿبان، بال ؤن الضاللت الهىجُت 

ض ؤ٢ىي مً الضاللخحن الهىاُٖت حٗ -ٖىض ابً حجي -)اللُٟٓت( 

ت(.  ت )الىدٍى ُت( واإلاٗىٍى سخم ابً حجي خضًشه ًٖ ")الهٞغ ٍو

جها٢ب ألالٟاّ لخها٢ب اإلاٗاوي بخإ٦ُض صحت ما طهب بلُه مً 

 : نىٗت، وؤلا٢غاع بإن هظه الهىٗت لِؿذ باإلاظهب الؿهل، ٣ًى٫ 

غف اللٛت،  )هظا الىدى مً الهىٗت مىحىص في ؤ٦ثر ال٨الم ٞو

بدث في م٨ىىهه، بل مً بطا ؤوضح له، وإهما  ب٣ي مً ًشحره ٍو

اها وج٣بلها. وهيهاث  و٦كٟذ ٖىضه خ٣ُ٣خه َإ َبٗه لها ٖٞى

ؼ ٞيهم مظهبا، و٢ض ٢ا٫ ؤبى ب٨غ: مً ٖٝغ ؤل٠  طل٪ مُلبا، ٖو

ه في  (11)ومً حهل اؾخىخل..."(. ي ؾِبٍى ل٣ض زال٠ ابً حّجِ

ٟحر:  )الؿحن، بٌٗ ال٣ًاًا، منها مسالٟخه في جغجِب ؤنىاث اله

ضها ّٗ ب الحغٝو ٖلى مظا٢ها وجه ، (12)والؼاي، والهاص(، خُث عجَّ

ٞمتى اه٣ُ٘ الهىث بانُضامه بداحؼ، "ًىجّغ ًٖ طل٪ 

الانُضام الحٝغ الظي ًسخل٠ نضاه بازخالٝ مىيٗه 

ًاء اإلاكاع٦ت في بنضاعه، و٢ض ط٦غ هظا ابً حجي خحن ٢ا٫  وألٖا

: )وجسخل٠ ؤحغاؽ الحغٝو بد ؿب ازخالٝ ًٖ الحغٝو

غي ص. خؿام ؾُٗض الىُٗمي ؤنَّ الازخالٝ في  (13)م٣اَٗها(.  ٍو

:ً  جغجِب خغٝو الهٟحر هاحم ًٖ ؤخض ألامٍغ

ه ؤو ابً      ا ؤن ٩ًىن ؾِبٍى ا ؤن ٩ًىن مً ٖمل اليّؿار، وإمَّ بمَّ

ـّ ؤخضهما بإنَّ الشالزت مً مسغج واخض، ال ًخ٣ّضم ؤّي  ي ٢ض ؤخ حّجِ

ُنهما في الهٟت، ٞالؼاي مً مسغج الؿحن منها ٖلى ٚحره، والٟغ١ ب

ها مجهىعة، والؿحن مهمىؾت، والهاص مً مسغج الؿحن،   ؤجَّ
ّ
بال

با١ ها جسخل٠ ًٖ الؿحن باإَل  ؤجَّ
ّ
""وهي مهمىؾت ؤًًا بال

(14). 
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ٗؼػ ابً حجي عؤًه هظا ب٣ىله: )"ومً طل٪   القطَىال، و القذَو

ً الضا٫. ٖغيا. وطل٪ ؤن الُاء ؤخهغ للهىث وؤؾٕغ ٢ُٗا له م

خه، والضا٫  ٞجٗلىا الُاء اإلاىاحؼة ل٣ُ٘ الٗغى ل٣غبه وؾٖغ

 لقبضوا (15)اإلاماَلت إلاا َا٫ مً ألازغ وهى ٢ُٗه َىال"(.

بالهاص بإَغاٝ ألاناب٘.  القبصبالًاص ٩ًىن بالُض ٧لها، و"

وطل٪ ؤن الًاص لخٟكيها واؾخُالت مسغحها حٗلذ ٖباعة ًٖ 

سغحها وي٤ُ مدلها حٗلذ ألا٦ثر، والهاص لهٟائها واهدهاع م

( ، ٣ٞالىا القضم والخضمو٦ظا الٟغ١ بحن ) (16)ٖباعة ًٖ ألا٢ل.

ب وطل٪ ل٣ىة ال٣اٝ وي٠ٗ  ٢ًم في الُابـ وزًم في الَغ

الداء، ٞجٗلىا الحٝغ ألا٢ىي للٟٗل ألا٢ىي، والهىث ألاي٠ٗ 

، (17) للٟٗل ألاي٠ٗ . ٣ٞض اٖخمض اإلاٗجى ٖلى نىث الحٝغ

ىضح ص . ابغاهُم  ؤهِـ طل٪ ؤ٦ثر بط ًغي ان الدًم أل٧ل ٍو

ب ،  ب ، ٧البُُش وال٣شاء، وما ٧ان هدىهما مً اإلاإ٧ى٫ الَغ الَغ

وال٣ًم للهلب الُابـ، هدى: ٢ًمذ الضابت قٗحرها، وهدى 

طل٪، ٞضاللت الٟٗلحن )٢ًم( و)زًم( مؿخىخاة مً زهاثو 

الهىث، ٞال٣اٝ والداء ٣ًتربان في املدغج ،ٞال٣اٝ نىث ٢ىي 

هٟجاعي مهمىؽ، والداء نىث مً ؤ٢صخى الحى٪ لهىي ا

، ٞالكضة والغزاوة هىا هما اللخان خضصجا (18) اخخ٩ا٧ي مهمىؽ

اإلاٗجى ٖىض ابً حجي ، بط ٣ًى٫ مٗلال طل٪ : )ٞازخاعوا الداء 

ب وال٣اٝ لهالبتها للُابـ، خظوا إلاؿمٕى  لغزاوتها للَغ

ىعص ابً حجي ؤمشلت (19)ألانىاث ٖلى مدؿىؽ ألاخضار( ٦شحرة . ٍو

 مىه ٖلى ا٦دكاٝ املجهى٫ 
ً
مً هظا ال٣بُل جضٖم عؤًه هظا، خغنا

مً ؤؾغاع اللٛت، وإماَت الُٛاء ًٖ الح٣اث٤ اإلاؿخىعة والٗلل 

٤ الخإمل، وجغصًض  الدُٟت مً زهاثهها، وهظا ٧له ًٖ ٍَغ

 ."ال٨ٟغ، و٦ض الىٓغ

بضو لي بن الدؿلُم بهظه ال٨ٟغة مٟاصه ؤن خغٝو املدغج " ٍو

ي بال حك٨ُالث لحٝغ واخض، ٞدغٝو الحل٤ الىاخض ما ه

حك٨ُالث لحٝغ خل٣ي واخض، و٦ظل٪ خغٝو ؤ٢صخى اللؿان، 

ت مً ؤخُاػ ؤصوى اللؿان،  ووؾِ اللؿان، وخغٝو ٧ل مجمٖى

ض طل٪ جىٕى "ألاصاء  ت، وخغٝو اإلاض واللحن ،  ًٍا والحغٝو الكٍٟى

الهىحي في لهجاث الٗغب وما ٞيها مً ٖىٗىت و٢لب وإبضا٫... صون 

ن ًازغ طل٪ في اإلاٗجى ، وهظا ٌٗجي ؤن ألالٟاّ التي جىخضث ؤ

ها ًم٨ً ؤن ج٩ىن نىعا نىجُت مخٗضصة ألنل  مساعج خغٞو

واخض، ولظا ٞمً الُبُعي ؤن حكتر٥ في اإلاٗجى الٗام لها . وألامغ 

ت ًدؿب لهم وهى حهض  آلازغ ؤن احتهاص الٗلماء في هظه الىٍٓغ

مُل٣ا ، ألجها آعاء بىِذ  واضح و٢ُم ، ول٨ً ال ًم٨ً الدؿلُم به

 ٖلى اؾخ٣غاء ٚحر جام ٦ما هى واضح. 

زالنت ال٣ى٫ بن للحغٝو صاللت نىجُت َبُُٗت جمىدها ٢ُمت    

حن، ا ت طاث بٗضًً مٗىٍى ت، وهظه ال٣ُمت الخٗبحًر ٖام ألول حٗبحًر

زام ًدك٩ل  وآلاخر٨ًدؿبه الحٝغ مً املدغج الظي ًدضصه، 

ٝ مً همـ وحهغ، وإَبا١ مً الهٟاث التي ًخدلى بها الحغ 

 . ".".واهٟخاح، واؾخٟا٫، وقضة وعزاوة

وهظه بٌٗ الخُب٣ُاث ٖلى مٟغصاث ٢غآهُت ازخلٟذ صالالتها 

ها :  بازخالٝ خغٞو

 الهس وألاز :  .1

ًبا 
َ
ِ٪ ُعَ ُْ َ

ل َٖ  
ْ
َؿا٢ِِ

ُ
ِت ح

َ
ل

ْ
س ِٕ الىَّ

ْ
ِ٪ ِبِجظ ُْ َ

٢ا٫ حٗالى : ")َوُهّؼِي ِبل

ا(" ًُّ م :َحِى ًَ  (25)مٍغ ِغٍ ِٞ ا
َ
٩

ْ
ى ال

َ
ل َٖ حَن  َِ ا َُ َّ

َىا الك
ْ
ْعَؾل

َ
ا ؤ هَّ

َ
َغ ؤ

َ
ْم ج

َ
ل

َ
، و٢ا٫ : )ؤ

ا("  ػًّ
َ
ُهْم ؤ ػُّ

ُ
ا

َ
م : ج  (83)مٍغ

اج وال٣ل٤ ، ٢ا٫ الٟغاء في مٗاهُه : )جؼعجهم بلى  ألاز : "ؤلاٖػ

، وج٣ل٣هم ؤًًا، ٟٞيها مً الحغ٦ت  (20)اإلاٗاصخي وحٛغحهم بها(

والايُغاب ما ال ًسٟى ، والهمؼة ؤزذ الهاء، ٞخ٣اعب اللٟٓان 

لخ٣اعب اإلاٗىُحن، و٧إجهم زهىا هظا اإلاٗجى بالهمؼة ألجها ؤ٢ىي مً 

الهاء ، إلاا ٞيها مً حهغ جٟخ٣غ بلُه الهاء، وهظا اإلاٗجى ؤٖٓم في 

٧الجظٕ، وؾا١ ، أله٪ ٢ض تهؼ ما ال با٫ له، الهسالىٟىؽ مً 

. بطن اجطح ؤن الخٗبحر ال٣غآوي ًمخاػ (21) الصجغة، وهدى طل٪

بالض٢ت في ازخُاع اللٟٔ اإلاىاؾب للخٗبحر ًٖ اإلا٣ام بما ًالثمه. 

ٞلى جضبغها الحضًث ًٖ ال٨ٟاع وحضهاه ازخاع ألاػ، إلاا في نىث 

الهمؼة مً قضة ونالبت، ٞالهمؼة جىن٠ بإجها مً ؤقض الحغٝو 

ت إلاا ٞيها في اللٛت الٗ غبُت، وهي ؤ٦ثر ألانىاث مالءمت للبِئت البضٍو

مً الكضة وال٣ىة؛ لظا ٞةجها هاؾبذ اإلا٣ام الظي وعصث ُٞه، ٖلى 
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م )ٖليها  خحن ازخحرث الهاء في م٣ام الدُاب اإلاىحه بلى مٍغ

الؿالم(، اوسجاما م٘ الحالت الىٟؿُت التي ٧اهذ جدؿم بال٣ل٤ 

غٝو احخماُٖت؛ بط ٧اهذ والايُغاب، إلاا ٧ان ٨ًخىٟها مً ْ

متهمت في ٖٟتها، ٠ُ٨ٞ جً٘ امغؤة ولُضا مً ٚحر ػوج، ٩ٞان 

نىث الهاء الظي ًخه٠ بالهمـ والغزاوة ؤ٦ثر مىاؾبت 

للمى٠٢ الظي ٖبر ٖىه؛ ٞجاء الهىجان ؤ٦ثر مالءمت للحالت التي 

. ًخطح "ٖبر ٖنها ٧ل مً الهىجحن في هظًً اإلاىيٗحن املدخلٟحن

ل٣ى٫ ؤن ابً حجي ًظهب بلى ؤن مجغص الاقترا٥ لىا مً زال٫ هظا ا

( فالهس وألازفي بٌٗ الحغٝو ٨ًٟي ؤخُاها لالقترا٥ في الضاللت. )

مخ٣اعبان في اإلاٗجى، وهما ؤًًا مخ٣اعبان في اللٟٔ ، ول٨ً ل٩ل 

.  منهما ؤزغ مىاؾب في صاللت الىو وجىاؾ٣ه م٘ الحغٝو

 الىضح والىضخ :  .2

ىَ  ُْ َٖ يِهَما  ِٞ َخاِن( ٢ا٫ حٗالى : ")
َ

از ًَّ َ
، ؤي ٞىاعجان ، ؤو  (66)الغخمً:اِن ه

حر.
َ

ًل ز
ُ
و٢ض ازخل٠ ؤهل  (22)ممخلئخان ال جى٣ُٗان،  ؤو ًىطدان ٧

ل في اإلاٗجى الظي جىطدان به، ٣ٞا٫ بًٗهم : جىطدان  الخإٍو

نىث  فالخاء( 23)باإلااء. و٢ا٫ آزغون : جىطدان اإلااء والٟا٦هت.

نىث خل٣ي  الحاءظا مً ؤ٢صخى الحى٪ اخخ٩ا٧ي مهمىؽ"،  و٦

ىض الى٤ُ به ٤ًًُ املجغي الهىاجي في  اخخ٩ا٧ي مهمىؽ، ٖو

الٟغاٙ الحل٣ي بدُث ًدضر مغوع الهىاء اخخ٩ا٧ا، وال جخظبظب 

، ٞىاؾب الىطخ للماء وهدىه، (24) ألاوجاع الهىجُت خا٫ الى٤ُ به

للماء ال٠ًُٗ،  -لغ٢تها  -وهى ؤ٢ىي مً الىطح، ٞجٗلىا الحاء 

. وال ًسٟى ما في الحاء مً (25)إلاا هى ؤ٢ىي مىه  -ها لٛلٓ -والداء 

بدت جيسجم وشح اإلااء، وما في الداء مً اؾخٗالء ًخ٤ٟ والخٗبحر 

غة اإلااء.  ًٖ ٞو

 ًصرخون ويصطرخون :  .3

ْحَر 
َ
َمْل َناِلًحا ٚ ْٗ َ

ِغْحَىا و
ْ

ز
َ
َىا ؤ يَها َعبَّ ِٞ ىَن 

ُ
ِغز

َ
ْهُ ًَ ٢ا٫ حٗالى : ")َوُهْم 

َمُل( ْٗ َ
ا و ىَّ

ُ
ِظي ٦

َّ
  (37)ٞاَغ:"ال

"مبالٛت في ) ًهغزىن ( ألهه اٞخٗا٫ مً الهغار  ًصطرخون :

وهى الهُاح بكضة وحهض ، ؤي ًهُدىن مً قضة ما هابهم ، 

وحملت )عبىا ؤزغحىا ( بُان لجملت )ًهُغزىن( ؤي :  ًدؿبىن 

٘ ألانىاث ؤ٢غب بلى ٖلم هللا بىضائهم وإِلْهاع ٖضم بَا٢ت ما  ؤن ٞع

ٟإ ؤنىاث ؤهل الىاع بالهغار ومكاع٦تهم ٞكضة اعج (26)هم ُٞه .

ر ٖىه بالٟٗل املجغص  ٗبَّ ٌُ ا ُٞه، وج٨غاع طل٪ منهم ال ٨ًٟى ؤن  ًٗ حمُ

)ًهغزىن(، لظا حاءث جاء الاٞخٗا٫ لخض٫ ٖلى اإلابالٛت، و٢هض 

لها ؤن ججاوع الهاص اإلاُب٣ت لخخدى٫ باملجاوعة بلى الخٟسُم 

فى الٟٗل. ٞالهاص لخهبذ )َاء(، ٩ُٞىن فى جٟسُمها ٢ىة مبالٛت 

نىث عزى مهمىؽ، ٌكبه الؿحن في ٧ل شخيء ؾىي ؤن الهاص 

ؿمُان م٘ الؼاي ؤنىاث الهٟحر با١ ، َو ، (27)ؤخض ؤنىاث ؤلَا

ٞهما ًخ٣ٟان في نٟخحن هما الغزاوة والهمـ، ٨ٞالهما عزى 

با١  و٦الهما مهمىؽ، ٚحر ؤن الهاص مُب٤ والؿحن مىٟخذ، وؤلَا

با١  في الُاء حٗلها ؤخهغ للهىث ؤقض مً الاهٟخاح. ٞاإَل

" ،  والجهغ وال٣ل٣لت نٟخان ازخهذ  بهما" .    وؤؾٕغ

 ضيزى وجائرة:  .4

 ِيحَزي(
ٌ
ا ٢ِْؿَمت

ً
َ٪ ِبط

ْ
ى * ِجل

َ
ث

ْ
ه
ُ ْ
ُه ألا

َ
ُغ َول

َ
٦

َّ
ُم الظ

ُ
٨

َ
ل

َ
)الىجم ٢ا٫ حٗالى : ")ؤ

: إلاا حٗلىا هلل قغ٧اء وهً)الالث والٗؼي ومىاة( مً ؤلاهار ،  (21-22:

دؼهىن بطا بكغوا  ؿدى٨ٟىن ٍو و٧اهىا ًدخ٣غون اليؿاء ، َو

ًىن ؤن ًيؿبن لهم ، ختى ونل  ألامغ الى وؤصهً  ٞغ بىالصتهً ، ٍو

، بؿبب حلبهً الٗاع لهم ، ٧اهذ ٢ؿمتهم هظه )يحزي( ، ؤي: 

بت في  حاثغة ، و٢ض نىٟذ هظه اللٟٓت  يمً ألالٟاّ الٍٛغ

ال٣غآن، ألجها لم جغص ُٞه بال في هظا اإلاىي٘، وألن الٗغب ٢بل 

ؤلاؾالم لم ًخضاولىها في ٦المهم لىحىص ما ًض٫ ٖلى مٗىاها في 

ىن لها ؤنىال زالزت هي: )َيَىَػ، َيَحز،  لٛتهم. و٢ض ط٦غ اللٍٛى

َػ("
َ
، ًىخضها مٗجى واخض ًضوع خى٫: الجىع والٓلم (28)يإ

 حر، ٞالًحزي: والخد٣

ًًىػوي : بطا ه٣هجي، وياػ  -هي الىا٢هت ؤو الجاثغة، "وياػوي    

في الح٨م، ؤي: حاع وبسـ ومى٘ ، ومً هىا ٞؿغث اللٟٓت 

حر  بـ)الٗىحاء، والجاثغة، والٓاإلات، والباَلت، والٟاؾضة، ٚو

حن   ٖىض الىدٍى
َ
ى( لم ٨ًً زُإ

َ
ل ْٗ

ِٞ الجاثؼة(. ولى بىِْذ ِيحَزي ٖلى )

 ِٞ ن 
َ
ى ، أل

َ
ل ْٗ ُ

 ولم ججئ نٟت ، وِيحَزي ٖىضهم ٞ
ً
ى حاءث اؾما

َ
ل ْٗ

حل الُاء الؿا٦ىت 
َ
م٨ً ال٣ى٫ : بن  (29)و٦ؿغث الًاص مً ؤ . ٍو
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صوي )الًاص( وقضجه واهٟجاعه ، زم جٟصخي الؼاي املجهىع 

واؾخُالت الهىجحن في اإلا٣ُٗحن )ضخي( و)ػا( ، له حغؽ ًدا٧ي 

الن ال٣اَ٘ لى٣هان هظه ال٣ؿمت ٖ ً مبضؤ الٗض٫ نىث ؤلٖا

وؤجها حاثغة، ْاإلات، ٞاؾضة، ٚحر حاثؼة ، وإن جٟغص )يحزي( بحن 

م ؤمغ ًىمئ بلى ؤن ما حاء به هاالء لِـ له  ؤلٟاّ ال٣غآن ال٨ٍغ

ت، ٦ما ؤن يحزي لم ًإلٟها  هٓحر في ال٣بذ بحن ألاٞٗا٫ البكٍغ

و٢ض ؤيٟذ صاللت نىث  (30)الٗغب ولم ًخ٩لمىا بها مً ٢بل.

ة والجهغ والخٟصخي قِئا هاؾب اإلاٗجى الظي )الًاص( مً ال٣ى 

ًه الؿُا١ مً وؿبت ؤلاهار هلل حٗالى ، ٞازخُاع هظه اللٟٓت  ًٞغ

ٌ والىٟىع ، وحاء مىاؾبا للحضر  ها الش٣ُلت ٖبر ًٖ الٞغ بدغٞو

، ًٞال ًٖ ؤن احخمإ )الًاص والؼاي( في ٧لمت ، ؤمغ ٢ل هٓحره ، 

بىه هلل حٗالى ولٗل في طل٪ مىاؾبت واوسجام م٘ ٞضاخت ما وؿ

لما وحغؤة ، وهظا ما ال هجضه في لٟٓت )حاثغة( ،  واصٖىه حهال ْو

ها ونٟاتها ومساعحها.  ئا" ، بؿبب احخمإ خغٞو ٞهي ؤز٠ َو

اًت  بضو ؤن لٟٔ )يحزي( حاء هىا لُد٤٣ ٚغيحن هما: ٖع ٍو

بما فى  -الٟانلت التي ٚلبذ ٞيها ألال٠ اإلا٣هىعة، والشاوي: ؤلاًداء 

ض ٖلُه. -م الًاص مً جٟسُ  بلى ؤن الجىع فى هظه ال٣ؿمت ال مٍؼ

بن الخباص٫ الهىحي بحن ال٩لماث ًًٟي ٖليها صالالث زانت، "

بدؿب ما ًدمله الهىث مً نٟاث؛ لظا "ٞةن صاللت ألالٟاّ 

جخ٣ابل بما ٌكا٧ل ؤنىاتها مً ؤخضار، ٨ٞشحرا ما ًجٗلىن 

ها ؤنىاث الحغٝو ٖلى ؾمذ ألاخضار اإلاٗبر ٖنها ُٞٗضلىجها ب

دخظوجها ٖليها "ٍو

(31). 

ي: )"اهٓغ بلى بضٌ٘       ً هظه الحالت في اللٛت ٣ًى٫ الؿَُى ٖو

مىاؾبت ألالٟاّ إلاٗاهيها، و٠ُ٦ ٞاوجذ الٗغب في هظه ألالٟاّ 

اإلا٣ترهت اإلاخ٣اعبت في اإلاٗاوي؛ ٞجٗلذ الحٝغ ألاي٠ٗ ٞيها وألالحن 

و وألازٟى وألاؾهل وألاهمـ إلاا هى ؤصوى وؤ٢ل وؤز٠ ٖمال ؤ

هغ وألاحهغ إلاا هى  نىجا، وحٗلذ الحٝغ ألا٢ىي وألاقض وألْا

 .(32)ؤ٢ىي ٖمال وؤٖٓم خؿا"(" 

 الادغام  في اداركوا وجذاركوا ،  واثاقلتم وجثاقلتم :  .1

ا 
َ
ى ِبط وا ٢ا٫ حٗالى : )"َختَّ

ُ
اَرك ا( ادَّ ًٗ يَها َحِمُ ِٞ

غاٝ: ، و٢ا٫ حٗالى :  (38)ألٖا

َمُىىا 
َ
ًَ آ ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
ا ؤ ًَ ( ِ

َّ
ُغوا ِفي َؾِبُِل َّللا ِٟ

ْ
ُم اه

ُ
٨

َ
ا ٢َُِل ل

َ
ْم ِبط

ُ
٨

َ
َما ل

ْم 
ُ
ت
ْ
ل
َ
اق

َّ
ْعِى("اث

َ ْ
ى ألا

َ
 (38)الخىبت: ِبل

ًخطح الخىاؾـب بحن نٟاث الهىث ومٗـجى ال٩لمت مً زال٫     

الدكضًض ، بٗض ٢لب الخاء مً حيـ ما بٗضها فى ٧لمت )جضاع٥( 

ت فى الخشا٢ل ؤو ٖلى اإلابالٛ"لُض٫ ٖلى الترصي الجماعي ، ؤو 

 
ً
الاؾخٗهاء ٖلى الهضي، ٞإنل الٟٗل )جضاع٧ىا(، و٢لبذ الخاء صالا

ىذ جيء بهمؼة الىنل، والدكضًض  ِ
ّ

وؤصٚمذ فى الضا٫، ٞلما ُؾ٨

ًىحى هىا بخضاٖيهم فى الىاع متزاخمحن بٛحر هٓام، بل بن اقخما٫ 

الدكضًض ٖلى ؾ٩ىن ٞدغ٦ت ، ًض٫ ٖلى ؤن جؼاخمهم فى الىاع 

َع٥: ؤؾٟل حٗل بًٗهم  ْوا ٞيها. ألن الضَّ ا ٢بل ؤن ًترصَّ ًً ٌٗى١ بٗ

ْصعا٥ حهىم مً الؿب٘، ٞإصع٥ آزغهم  
َ
٢ٗغ الصخيء. ؤو واخض مً ؤ

ْم  (33)ؤولهم ٞاحخمٗىا ٞيها". 
ُ

٨
َ
َمُىىا َما ل

َ
ًَ آ ِظً

َّ
َها ال حُّ

َ
ا ؤ ًَ و٢ا٫ حٗالى : )

 ِ
َّ

ُغوا ِفي َؾِبُِل َّللا ِٟ
ْ
ُم اه

ُ
٨

َ
ا ٢َُِل ل

َ
ْم ِبط

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق

َّ
ْعِى( اث

َ ْ
ى ألا

َ
.  (38)الخىبت:ِبل

ا٢لخم( :  
َّ
شت لخ٣اعب "ؤنل )از

ّ
جشا٢لخم ، و٢لبذ الخاء اإلاشّىاة زاء مشل

 لإلصٚام ، واحخلبذ همؼة الىنل إلم٩ان حؿ٨حن 
ً
مسغحيهما َلبا

٠ الش٣ل ، 
ّ
الحٝغ ألاو٫ مً ال٩لمت ٖىض بصٚامه . والخشا٢ل: ج٩ل

ه ز٣ُل ال ٌؿخُ
ّ
ل خالت في الجؿم ؤي بْهاع ؤه

َ
ُ٘ النهىى ، والِش٣

ؿَغ اهخ٣اله ، وهى  ُٖ به للجزو٫ بلى ؤؾٟل ، و
ّ
ج٣خطخي قّضة جُل

ٌ بإّن ُبُإهم  ُه حٍٗغ  ، ٞو
ً
 مغؾال

ً
مؿخٗمل هىا في البِء مجاػا

٤ باإل٢امت في بالصهم وؤمىالهم . 
ّ
لِـ ًٖ عجؼ ، ول٨ّىه ًٖ حٗل

ه يمً مٗجى 
ّ
ّضي الخشا٢ل بدٝغ الجغ بلى ، أله ُٖ ُل وؤلازالص ، و

َ
اإلا

ه جشا٢ل ًُلب ٞاٖله الىنى٫ بلى ألاعى لل٣ٗىص والؿ٩ىن بها  
ّ
٧إه

، وألاعى ما ًمصخي ٖلُه الىاؽ ، ومجمٕى ٢ىله : )ازا٢لخم بلى 

ظع ًٖ الجهاص  ُٗ بحن لل
ّ
ألاعى( جمشُل لحا٫ ال٩اعهحن للٛؼو اإلاخُل

ُلب مىه النهىى والدغوج ، ٣ُٞابل طل٪  ًُ  بدا٫ مً 
ً
 وحبىا

ً
٦ؿال

ً مً ال٣ٗىص ، ُٞإبى النهىى ا
ّ

لُلب بااللخها١ باألعى ، والخم٨

 ًٖ الؿحر
ً
خطح مً اصٚام الخاء بالشاء ما ُٞه مً  (34)."ًٞال ٍو

قضة وز٣ل ونٗىبت ، هاؾبذ خا٫ املداَبحن وهم ٌؿخهٗبىن 

دشا٢لىن مىه .  ؤمغ الجهاص ٍو
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 اإلابحث الثاوي : أثر داللت الصوث اإلافرد  في الجمل والتراكيب

ت مً آلاًاث اإلاباع٦ت  في هظا اإلابدث ؤؾلِ الًىء ٖلى مجمٖى

التي ازخاع ال٣غآن ٞيها ؤنىاجا صلذ ٖلى مدا٧اة الحضر ، ؤي ان 

هظه ألانىاث جخمازل م٘ نىث الحضر وج٩ىن خ٩اًت له ، يمً 

 جغ٦ُب مخجاوـ مً الٗباعاث ، و٢ؿمخه ٖلى ٢ؿمحن : 

 ، مشل  : ألاول : في جكرار الحرفين

اُووَن(".٢ا٫ حٗالى : 1
َ
ٛ

ْ
يَها ُهْم َوال ِٞ ْب٨ُِبىا 

ُ
٨

َ
، ص٫ الٟٗل  ( 94)الكٗغاء :)ٞ

ً ٨ًبىن بًٗهم ٞى١  ٦ب٨ب ٖلى ج٨غاع ال٨ب ، وهاؾب ؤن الٛاٍو

بٌٗ في الىاع مخخابٗحن ٞيها ٖلى وحىههم ، و٦ب٨به ؤي ؤل٣اه ٖلى 

وحهه مغة بٗض ؤزغي ٞهى ًُٟض ج٨غاع. ٩ٞإن ٢اعيء ٧لمت ٦ب٨بىا 

غ ال٨ب ، ٌؿم حن في الىاع . وال٨ب٨بت : ج٨ٍغ ٘ نىث ٦ب الٛاٍو

غ في اإلاٗجى ، ٧إهه بطا ؤل٣ى   ٖلى الخ٨ٍغ
ً
غ في اللٟٔ صلُال حٗل الخ٨ٍغ

و٢ُل في  ( 35). "في حهىم ًى٨ب مغة بٗض مغة ختى ٌؿخ٣ّغ في ٢ٗغه

صالالث الٟٗل اإلااضخي اإلابجي للمجهى٫ )٨ٞب٨بىا(: ٢ظٞىا ٞيها . 

ل : هضعوا . و٢ُل : ه٨ؿىا ٖلى عئوؾهم ًمىج و٢ُل : حمٗىا . و٢ُ

بًٗهم في بٌٗ . و٢ُل : ؤل٣ىا في حهىم ًى٨بىن مغة بٗض مغة ختى 

ٌؿخ٣غوا في ٢ٗغها ، والًمحر في )٨ٞب٨بىا( ٖاثض ٖلى ألانىام ، 

ه وإن لم  ذ مجغي مً ٣ٌٗل ، إلعاصة جد٤٣ الٟٗل وو٢ٖى ؤحٍغ

٘٣ً".(36) 

2 َٖ َمً ُػْخؼَِح 
َ
اَػ َو َما . و٢ا٫ حٗالى : ")ٞ

َ
ْض ٞ

َ
٣

َ
ٞ 

َ
ت َجىَّ

ْ
ْصِزَل ال

ُ
اِع َوؤ ًِ الىَّ

ُغوِع( 
ُ
ٛ

ْ
ُ٘ ال ا ِبال َمَخ َُ ْ

ه  الضُّ
ُ
ىة َُ َح

ْ
، الؼاي والحاء ًض٫ّ ٖلى ( 185)آ٫ ٖمغان :ال

َض. وَػحَّ  ِٖ َض ، ٣ًا٫ ُػْخؼَِح ًٖ ٦ظا، ؤي ُبى ِ
ّٗ َي وُب ّخِ

ُ
ي : ه

َ
البٗض. ُػْخؼَِح ؤ

 حظبه في َع 
ً
ه َػّخا ُؼخُّ ًَ  وَػْخَؼخه الصخيَء 

ً
ه َػّخا ُؼخُّ ًَ ه  ت ، وَػخَّ

َ
َجل

َضه مىه  َٖ ى وبا َخَىخَّ
َ
اه ًٖ مىيٗه ٞ دَّ

َ
ٗه وه

َ
َزْخَؼَح : َصٞ

َ
، ( 37)ٞت

غ الؼّح ، وهى الجظب بعجلت  والؼخؼخت : الخىدُت وؤلابٗاص وج٨ٍغ

، والٟٗل اإلااضخي اإلابجي للمجهى٫ )ػخؼح( ٌُٗي صاللت مداولت  (38)

جدذ جإزحر شخيء، وجسلُهها مً  ؤلِاوؿان إِلزغاج هٟؿه مً

. زم جاله الٟٗل اإلااضخي )ٞاػ( الظي ٌٗجي في ؤنل 
ً
جا حاطبِخه جضٍع

اللٛت :الىجاة مً الهل٨ت، وهُل املحبىب واإلاُلىب ، ٞىخج ًٖ 

مجمٕى الجملت : ؤّن الظًً اؾخُاٖىا ؤن ًدغعوا ؤهٟؿهم مً 

 حاطبُت الّىاع وصزلىا الجّىت ٣ٞض هجىا مً الهل٨ت، ول٣ىا ما

ًدبىهه، و٧إن الّىاع جداو٫ ب٩ّل َا٢تها ؤن ججظب ألاصمُحن هدى 

هٟؿها. ٞالؼخؼخت هىا جخم ٖلى صٞٗاث مخ٨غعة ومداوالث مخٗضصة 

لى٣ل شخيء ز٣ُل مً م٩ان الى آزغ ، ٞجاء جًُٟٗها مىاؾبا 

لح٩اًت خا٫ الضازلحن الىاع والُٗاط باهلل ، وصٞٗهم ٖنها بخ٨غاع 

 (39)د٤٣ الٟىػ خُنها" .وعجلت إلصزالهم الجىت ، ُٞخ

(  ". ٢ا٫ حٗالى : 3 ـَ َّٟ َى
َ
ا ج

َ
ْبِذ ِبط * َوالهُّ ـَ َٗ ْؿ َٖ ا 

َ
ِل ِبط ُْ َّ

غ:)َوالل -17)الخ٩ٍى

٢َؿٌم آزغ، ومٗجى )ٖؿٗـ( : ؤصبغ بٓالمه ، وج٣ى٫ الٗغب:  (18

ؿٗـ:  (40)ٖؿٗـ اللُل بطا ؤصبغ بٓالمه ، ٞهى مً ألايضاص . ٖو

 -ؤوله وآزغه-مً )الٗؿٗؿت(، وهي ع٢ت الٓالم في َغفي اللُل

م مً اَال١  ومىه اَال١ لٟٔ )ٖؿـ( ٖلى خّغاؽ اللُل، وبالٚغ

هظه اإلاٟغصة ٖلى مٗىُحن مخٟاوجحن، ول٨ً اإلاغاص منها في هظه آلاًت 

ىت آلاًت الخالُت لها، واللُل، مً الىٗم  هى آزغ اللُل ٣ِٞ ، ب٣ٍغ

ه: ؾ٨ً للغوح والجؿم، مّٗض٫ لحغاعة ؤلالهُت ال٨بح
ّ
رة، أله

الكمـ، وؾبب إلصامت خُاة اإلاىحىصاث... ؤّما الخإ٦ُض ٖلى جهاًخه 

ُٞم٨ً ؤّن ٩ًىن بلحاّ ٧ىهه م٣ضمت اؾخ٣با٫ هىع الهباح، 

بياٞت إلاا لهظا الى٢ذ بالظاث مً ًٞل ٦بحر في خا٫ الٗباصة 

 ه٣ُت 
ً
مشل هظا الى٢ذ ؤًًا الكغٕو واإلاىاحاث والضٖاء، ٍو

 (41)بالحغ٦ت والٗمل في ٖالم الحُاة".

ِء ( 4
َ

ال
ُ

ى َها
َ
 ِبل

َ
ِء َوال

َ
ال

ُ
ى َها

َ
 ِبل

َ
ِلَ٪ ال

َ
ِبحَن َبْحَن ط

َ
ْبظ

َ
. ٢ا٫ حٗالى : ")ُمظ

، ؤنل الخظبظب الخدغ٥ والايُغاب والترصص والخ٨غاع ( 11)ألاخؼاب:

والخ٠ًُٗ ، مظبظبحن مُغوصًً مً هاالء، ومً هاالء، مً 

الُغص. و٢ض ون٠ هللا حٗالى هاالء اإلاىا٣ٞحن  الظب الظي هى

بالححرة في صًنهم، واجهم ال ًغحٗىن بلى صحت ُٞه، الم٘ اإلاامىحن 

ٖلى بهحرة، والم٘ ال٨ٟاع ٖلى حهالت ، ؤي :  طبظبهم الكُُان 

والهىي بحن ؤلاًمان وال٨ٟغ ، ٞهم مترّصصون بُنهما مخدحرون . 

ضٞ٘ ٞال وخ٣ُ٣ت اإلاظبظب الظي ًظب ًٖ ٦ال الجاهب حن ؤي ًظوص ٍو

غ لِـ في الظب ٧إن  ٣ًّغ في حاهب واخض ، بال ؤن الظبظبت ٞيها ج٨ٍغ

ب اؾم مٟٗى٫  (42)اإلاٗجى : ٧لما ما٫ بلى حاهب طب ٖىه . 
َ

ْبظ
َ

واإلاظ

بت، ٣ًا٫ : طبظبه ٞخظبظب، والظبظبت : قّضة الايُغاب 
َ

ْبظ
ّ

مً الظ
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غ  ّب بطا مً زٝى ؤو خجل ، ٢ُل : بن الظبظبت مكخ٣ّت مً ج٨ٍغ
َ
ط

ًُغب ، ٞهى مً ألاٞٗا٫ التي ؤٞاصث  غص ، ألّن اإلاُغوص ٌعّجل ٍو
ُ
َ

م باإلا٩ان ونلهل و٦ب٨ب ، 
َ
ل
ْ َ
غ ، مشل ػلؼ٫ وإلا ٦ثرة اإلاهضع بالخ٨ٍغ

ُه لٛت بضالحن مهملخحن ، وهي التي ججغي في ٖامُدىا الُىم ،  ٞو

٣ًىلىن : عحل مضبضب ، ؤي ًٟٗل ألاقُاء ٖلى ٚحر نىاب وال 

٤ُ . ٣ٞ ت بًّم الضا٫ وحكضًض الباء جٞى ُل : بّجها مكخ٣ّت مً الْضبَّ

٤ ومّغة  ؿل٪ مّغة هظا الٍُغ ٌَ ه 
ّ
٣ت ، بمٗجى ؤه اإلاىخضة ؤي : الٍُغ

 "٤ حن )الظا٫ والباء( (43)هظا الٍُغ ، ٞىاؾب الخ٨غاع في الحٞغ

غصهم.  خالتهم في بُان جغصصهم وايُغابهم َو

غَ 5
ْ
ى َعٞ

َ
ل َٖ ٨ِِئحَن  ِغٍيّ ِخَؿاٍن( . ٢ا٫ حٗالى : ")ُمخَّ

َ
ْب٣ َٖ ٍغ َو ًْ ُ

ٍٝ ز
)الغخمً: 

ٝغ(76   حٗجي في اللٛت :   -. بن صاللت الٟٗل ٞع
ً
ت ٞغ ٝغ : ٞع ًٞغ

ٝغ الُاثغ بطا خغ٥ حىاخُه، وهى ال ًبرح  الحغ٦ت ، بط ٣ًا٫ : ٞع

ا، وهى  ٞغ إحي بمٗجى البؿاٍ ، ٣ُٞا٫ : ٞغقىا لىا ٞع م٩اهه، ٍو

ٝغ بم ٗجى اإلاىدكغ مً يغب مً البؿِ الدًغ ، و٢ض ًإحي الٞغ

م في مىي٘ (44)ألاوعا١ ( في ال٣غآن ال٨ٍغ ٝغ . و٢ض وعصث ٧لمت )ٞع

 واخض مىه" ، في ون٠ خا٫ اإلاامىحن وما ًجضوهه مً 

: اؾم حيـ ًإحي بمٗجى الجم٘ ، ومٟغصه :  ٝغ وُٗم ٞيها، والٞغ

اى. وإطا ٧اهذ  ت، واإلاٗجى : ؤجهم مخ٨ئىن ٖلى بؿِ حكبه الٍغ ٞغ ٞع

ت مإزىطة مً ا ٞغ لحغ٦ت، ٞهظا ٌٗجي ؤجهم ٖلى جل٪ البؿِ الٞغ

م في ٢ىله  ت التي وعص ط٦غها في مىي٘ آزغ مً ال٣غآن ال٨ٍغ ٖى اإلاٞغ

ٍت(  َٖ ى
ُ
ُغٍف َمْغٞ

ُ
غ في الهىث ًدبٗه  ("34)الىا٢ٗت: حٗالى : )َوٞ ٞالخ٨ٍغ

غ في صاللت اإلااصة، ٦ما هي الحا٫ في خغ٦ت البؿاٍ ؤو ؤحىدت  ج٨ٍغ

 الُاثغ.

م ػاز    غ بمشل هظه ألالٟاّ التي ٞهلذ ٞيها ؤماث وال٣غآن ال٨ٍغ

 خصحو ....الخ( –صمضم  –ػلؼ٫ -اإلاهاصع ،مشل : )نغنغ

والثاوي  : ما ًتعلق بذاللت الحرف أو الحرفين ضمن السياق 

  العام لآلًت ، كما في:

َىاَها  .1
ْ
ل َٗ ا ِبَمَهاِبَُذ َوَح َُ ْ

ه َماَء الضُّ ا الؿَّ ىَّ ْض َػٍَّ
َ

٣
َ
٢ا٫  حٗالى : ")َول

حِن(ُعُحىًم  َِ ا َُ َّ
 (5)اإلال٪ : ا ِللك

ص٢ت اإلاٗجى جخ٤ٟ م٘ حغؽ الحٝغ املدخاع ، ٩ٞإن هىا٥ "بن 

ازخُاعا م٣هىصا للهىث لُاصي اإلاٗجى اإلاٛاًغ إلاا ًاصًه الهىث 

ا٦ض طل٪ ؤهه لم ٨ًً وايٗا في  آلازغ، ٦ما ًغي ابً حجي ، ٍو

خؿباهه مٗالجت خ٩اًت ألانىاث الُبُُٗت ٞدؿب، بل ٧ان 

حاهب طل٪ بةبغاػ ال٣ُمت البُاهُت للحٝغ الٗغبي مكٛىال بلى 

نىث عزى فالصاد مٗخمضا في طل٪ ٖلى مسغحه ونٟاجه ، 

في ٧ل شخيء ؾىي ؤن الهاص ؤخض ؤنىاث  السينمهمىؽ، ٌكبه 

با١، ٞهما ًخ٣ٟان في نٟخحن هما الغزاوة والهمـ، ٨ٞالهما  ؤلَا

عزى و٦الهما مهمىؽ، ٚحر ؤن الهاص مُب٤ والؿحن مىٟخذ، 

با١ ؤقض مً الاهٟخاح ، ونٟحر وؤزىاجه مىدذ آلاًت  الساي وؤلَا

حىا مىؾ٣ُُا مخٟغصا ، ال ًم٨ً جلمؿه م٘ ٚحره مً الحغٝو 

  (45)زغي ، وفي هظا ًبضو ؾغ الاعجاػ الهىحي واضحا".ألا 

ِت(  .2 َُ اِل
َ

د
ْ

اِم ال ًَّ َ ْ
ُخْم ِفي ألا ْٟ َ

ْؾل
َ
َغُبىا َهِىًِئا ِبَما ؤ

ْ
ىا َواق

ُ
ل

ُ
٢ا٫ حٗالى : )٧

 (24)الحا٢ت : 

هظه آلاًت اإلاباع٦ت الدانُت الٟىُت في الخ٣ابل بحن "وهالخٔ في     

الها وؤحلى مٓاهغها حغؽ الحغٝو ومٗاوي ال٩لماث في ؤ٦مل اق٩

، وهى ًساَب ؤهل الجىت بهىعة ألامغ )٧لىا واقغبىا( واإلاغاص به 

ض مً ؤهل  ؤلاباخت،  و٢ا٫ ٢ىم : اهه ؤمغ ٖلى الح٣ُ٣ت، ألن هللا ًٍغ

اصة الؿغوع بطا ٖلمىا  الجىت ألا٧ل والكغب إلاا لهم في طل٪ مً ٍػ

ض طل٪ في الضهُا، ألهه ٖبث ال ٞاثضة ُٞ ه. و٢ىله : طل٪. وإهما ال ًٍغ

ئا لِـ ُٞه ما ًاطي، ٞلِـ ًدخاج ُٞه بلى  )هىِئا( مٗىاه : مٍغ

ازغاج ًٞل لٛاثِ وال بى٫ ، و٢ىله )بما اؾلٟخم( ؤي حؼاء ٖلى 

ما ٖملخمىه مً الُاٖت )في الاًام الدالُت( ؤي اإلاايُت في صاع 

 . (46)الخ٩ل٠ُ""

ن ٞجاء حما٫ الخىاؾ٤ الهىحي في خغٝو ال٩اٝ والالم والكح    

والغاء والباء الهاء والىىن والؿحن والٟاء والخاء واإلاُم والداء 

ت  وج٨غاع الالم زالر مغاث ، ٧لها خغٝو عزىة مخٟكُت قٍٟى

مهمىؾت ، و٧إجها جىاؾب مضاٖبت هٟـ اإلاامً اإلاخىٗمت في ؤ٧لها 

مإهِىت .   وقغبها بهىاء وعاخت َو
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 ِلل .3
ً
ت َٖ ا ؼَّ

َ
ى* ه

َ
ٓ

َ
َها ل  ِبجَّ

َّ
ال

َ
ْصَبَغ ٢ا٫ حٗالى : )٦

َ
ًْ ؤ ىا َم ُٖ ْض

َ
َىي*ج

َّ
ك

ى( 
َّ
َىل

َ
 (17-15)اإلاٗاعج: َوج

بإجها هاع ملتهبت  -والُٗاط باهلل–وهىا "ًه٠ هللا حٗالى هاع حهىم  

جدغ١ ٧ّل مً بجاهبها وفي مؿحرها، ؤو هي لهُب الّىاع الدالو، 

 ، )هؼاٖت للكىي( ج٣ل٘ الُض 
ً
و٢ُل : هي اؾم مً ؤؾماء حهىم ؤًًا

 وال٣ضم وحلض الى 
ً
حه ، ؤي ج٣خل٘ وجٟهل بالخىالي ، وجإحي ؤخُاها

ه ٖىضما جخهل 
ّ
بمٗجى الكىاء، ول٨ً اإلاغاص هىا هى اإلاٗجى ألاّو٫، أله

 الّىاع املحغ٢ت ولهُبها بصخيء ٞةّجها جدغ١ وجٟهل 

غٕو طل٪ غاٝ والجىاهب ٞو  ألَا
ً
و الجزاٖت : اؾم مبالٛت  (47)."ؤّوال

، و الكىي : غاٝ ٧الُض والغحل ،  مً الجٕز بمٗجى : الا٢خإل ألَا

، وألن نٟاث ؤنىاث (48)٣ًا٫: عماه ٞإقىاه ؤي ؤناب قىاه 

الٓاء والىىن والٗحن والكحن والباء والغاء ، هي :  ال٣ىة والجهغ 

ب واملد٠ُ  وال٣ل٣لت والخٟصخي والٛىت ، هاؾب هظا الىن٠ اإلاٖغ

خالهم و٦ُُٟت حٗظًبهم حؼاء بما ٞٗلىا، ًٞال ًٖ طل٪ اؾخمغاع 

الحغ١ والخٗظًب صون اه٣ُإ، لضاللت خٝغ )ألال٠( وج٨غاعه هظا 

ـ ٖىض ه٣ُه ، بط ؤهه ًإزظ  َٟ في ٞىانل آلاًاث ٖلى امخضاص الى

امخضاصا وو٢خا ٖىض ه٣ُه ، ال ًى٣ُ٘ بال باه٣ُإ الىٟـ ، وهىا 

 حاءث مىاؾبت الهىث للمٗجى واضحت حضا وال ٚباع ٖليها" .

ُم  4
َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
ال

َ
ٞ

َ
٣ُُبىِع(  . ٢ا٫ حٗالى : ")ؤ

ْ
ِثَر َما ِفي ال ْٗ ا ُب

َ
هىا (9)الٗاصًاث : ِبط

لضاللت خغٝو ٧لمت )بٗثر( ؤزغ وو٢٘ في الىٟىؽ ، إلاا جىخُه 

ؤنىاتها مً صاللت مً البٗثرة وهي البٗث وؤلِازاعة وؤلِازغاج وبٗثرة 

و٢ُل ٖلى وحه  (49)ما في ال٣بىع: بٗث اإلاىحى وازغاحهم مً ال٣بىع.

ُض له ٢ىله : )ؤٞال ٌٗلم( ٌٗجي الاوؿان  الخى٨حر ٖلى الاوؿان والٖى

الظي ونٟه : )بطا بٗثر ما في ال٣بىع( ؟ ومٗىاه : ؤزحر ما في ال٣بىع 

ٞالباء قٟىي مخ٣ل٣ل ، والٗحن خل٣ي  (50)وؤزغج، ومشله بدثر".

مً ؤ٢صخى وؤبٗض الحغٝو مسغحا ، والشاء ٚاعي شجغي ، والغاء 

ُه خغ٦ت ٚ حر مؿخ٣غة ، هاؾب ٧ل مً اخٝغ الظال٢ت مخ٨غع ، ٞو

 طل٪ خغ٦ت ازغاج اإلاىحى مً ال٣بىع وو٢ٗها في الىٟىؽ . 

م اإلاباع٦ت التي جىاولُذ  جبحَن  مما ج٣ضم مً آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

صالالتها مً حاهب نىحي ، ؤن الاعجاػ الهىحي في ال٣غآن ٧له ، 

"واضح ال ًسٟى ، إلاا ملداعج الحغٝو ونٟاتها مً جمحز وخًىع في 

لضاللت التي جترجح صون ٚحرها ، و٦ظل٪ جىاؾ٤ ومىاؾبت ببغاػ ا

نٟاث  الحغٝو للمٗاوي اإلا٣هىصة ، والتي لم ٨ًً لخ٣اعب 

مساعحها مً الجهاػ الى٣ُي ، ؤزغ ؾلبي بل ال٨ٗـ ، ٞاحخم٘ 

الاعجاػ والضاللت والهٟاث واملداعج في بُان ٢هضه ؾبداهه ، 

" . وهللا  غ لحا٫ اإلاىنٝى  الٗالم.وص٢ت الخٗبحر والخهٍى

ا٦ُِؿىَن ... ﴾  5
َ

ك
َ
اء ُمد

َ
َغ٧

ُ
ُِه ق ِٞ  

ً
 عَُّحال

ً
ال

َ
ُ َمش َّ

. ٢ا٫ حٗالى : ﴿َيَغَب َّللا
،" جُغى ٖلى حى آلاًت لٟٓت )مدكا٦ؿىن( ، و حٗجي لٛت : ( 29)الؼمغ : 

املدانمت والٗىاص والجض٫ في ؤزظ و َعّصٍ ال ٌؿخ٣غان ، و ٢ض حُٗي 

شل ال٣غآوي لم ٌؿخٗملها مٗىاها ال٩لمت : مخسانمىن ، و ل٨ً اإلا

 ٖلى الضاللت الهىجُت التي ؤُٖذ مٗجى الجزإ اإلاؿخمغ ، 
ً
خٟاْا

والجض٫ ال٣اثم ،  و٢ض حمٗذ في هظه ال٩لمت خغٝو الخٟصخي 

 ، جخسللهما ال٩اٝ مً وؾِ 
ً
والهٟحر في الكحن والؿحن حٗا٢با

الحل٤ ، والىاو والىىن للمض والترهم ، والخإزغ بالحالت ، ٞإُٖذ 

 خّملها ؤ٦ثر مً مٗجى هظه ا
ً
 زانا

ً
 مىؾ٣ُُا

ً
لحغٝو مجخمٗت وٛما

 في ألاطن ، ًبلٜ به 
ً
ؼا الدهىمت والجض٫ والى٣اف ، بط ؤ٦ؿبها ؤٍػ

الؿام٘ ؤن الدهام طو زهىنُت بلٛذ صعحت الٟىعة ، والٗى٠ 

والٟٕؼ مً حهت ، ٦ما ؤخُِ الؿم٘ بجغؽ مهمىؽ مٗحن طي 

 (51)ي".هبراث جازغ في الحـ والىحضان مً حهت ؤزغ 

 الخاجمت وأبرز الىتائج : 

 ًم٨ً بحما٫ هخاثج البدث الغثِؿت باآلحي :

اث وآعاء ، ًب٣ى  .1 مهما ٢ضم الٗلماء والباخشىن مً حهىص وهٍٓغ

م ، هضٞا إلاباخث اللٛت الٗغبُت حمُٗا ، ًٞال ًٖ  ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٦الم الٗغب قٗغهم وهثرهم.

صاللت الحٝغ جىنل ٖلمائها ال٣ضامى واملحضزىن الى ؤهمُت  .2

الىاخض وؤزغه في الؿُا١ ال٣غآوي زانت و٦الم الٗغب ٖامت ، مما 

ٌك٩ل نىعة ٞىُت مىؾ٣ُُت معجؼة ، بؿبب ما اهٟغصث به 

ت مً مٗاٍن وصالالث ، ياٝ الى طل٪ جىٕى  ألانىاث اللٍٛى

 الضالالث اإلاعجمُت بدىٕى صاللت الحٝغ الهامذ .
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ىاثذ مهمت حضا صاللت الحٝغ الهامذ واإلاغ٦ب ، وصاللت اله .3

في ببغاػ نىع الاعجاػ الهىحي ، والتي ال ًم٨ً اٟٚالها ، ٞلها 

٤ هٓام   وجدىاٚم، ٞو
ً
٢ُمت ٦بحرة في بُان طل٪ ، وهي جخالءم حمُٗا

م وحك٨ُل  ب في عؾم نىع ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ

نىحي وإ٣ًاعي زال

 مٗاهُه.

٣اث اإلاخىايٗت ، الى  .4 جىنلذ بجهضي ال٣انغ في هظه الىٍع

ٗضص وجىٕى صالالث الالٟاّ ال٣غآهُت بخٗضص وجىٕى الى٢ٝى ٖلى ح

ها ، وما جمحزث به مً جىٕى نٟاتها ومساعحها ، ًٞال ًٖ  خغٞو

ال٨ك٠ ًٖ ٢ُمت الضاللت الهىجُت وؤزغها في بزغاء اإلاٗاوي 

حن  ذ به ؤهامل الٗلماء اللٍٛى ٤ ما بٖغ ت ، ٖلى ٞو الخٟؿحًر

حن صٞخيها والبالُٚحن ، مً زال٫ مٓاجهم الغاجٗت التي يمذ ب

ُٓم ٨ٞغ ،  حهىصهم الٗلمُت هظه ، التي همذ ًٖ ؾٗت ؤ٤ٞ ٖو

 و٢ىة حجت .

 مخجضصا ، ًىا٦ب خاحاث  .5
ً
ا  لٍٛى

ً
ؾِب٣ى الىو ال٣غآوي هها

جُب  ًٖ  لبي اخخُاحاث الىاؽ ٍو املجخم٘ اإلاخجضصة ، ٍو

حؿائالتهم ، بما ًىاؾب ٧ل خ٣بت . وهظا هى ؾغ ؤلاعجاػ .. 

ٓمت اللٛت الٗغبُت التي ه  ؼ٫ بها .ٖو
 

 : الهوامش

 لؿان الٗغب : ابً مىٓىع ،  ماصة : )نىث( .  .1

، ابً ؾِىا،  .2  .84عؾالت ؤؾباب خضور الحغٝو

3. 1  :22. 

غاب، ابً حجي :  .4  .7-6ؾغ نىاٖت ؤلٖا

 .73ًىٓغ : ٣ٞه اللٛت : ص. ٖبض الحؿحن اإلاباع٥ ،  .5

ىٓغ : ٣ٞه اللٛت ،  60الٟهغؾذ : ابً الىضًم :  .6  . 73، ٍو

 .1/57الٗحن:   .7

 .75ًىٓغ : ٣ٞه اللٛت : ص. ٖبض الحؿحن اإلاباع٥ ،  .8

9. 3 :122-135. 

 .98:  3م .ن :  .10

 .371-370: 2م. ن :  .11

غاب:  .12  .52: 1ًىٓغ: ؾّغ نىاٖت ؤلٖا

غاب  .13  .19: 1ؾّغ نىاٖت ؤلٖا

ي :  .14 ت ٖىض ابً حّجِ َُّ ت والهىج َُّ ىٓغ: الضعاؾاث اللهج ًُ301. 

 .2/158الدهاثو:  .15

 .2/55ًىٓغ : املحدؿب:  .16

 .158 – 2/157الدهاثو : ًىٓغ :  .17

ت : ص. ابغاهُم ؤهِـ :  .18  .28ًىٓغ : ألانىاث اللٍٛى

 .160/ 2الدهاثو :  .19

20. 2  :172. 

 .146: 2الدهاثو :  .21

 .103:  5مٗاوي ال٣غآن واٖغابه : الؼحاج :  .22

 .533:  2ًىٓغ جٟؿحر الُبري :  .23

 .101ًىٓغ : ٖلم اللٛت الٗام :  .24

 .16: 2ًىٓغ : الدهاثو :  .25

غ و   .26 غ : ابً ٖاقىع: ًىٓغ : الخدٍغ  .428الخىٍى

ت : ببغاهُم ؤهِـ:  .27  . 28ألانىاث اللٍٛى

، وؤؾاؽ البالٚت : 54و 25: 2ًىٓغ : الٗحن : الدلُل بً ؤخمض:   .28

 .280: 1الؼمسكغي : 

 .363:  4لؿان الٗغب : ابً مىٓىع :  .29

، وإعجاػ ال٣غآن والبالٚت 526: 2ًىٓغ : ال٨كاٝ : الؼمسكغي :   .30

ت: للغاٞعي:  .162/ 1واإلاشل الؿاثغ :البً ألازحر:  ، 166الىبٍى

 .160: 2ًىٓغ : الدهاثو : ابً حجي :  .31

 .53:  1اإلاؼهغ :  .32

 4. والخبُان : الُىسخي : 419:  10، ولؿان الٗغب : 434:  1ًىٓغ: الٗحن :  .33

 :398. 

غ: .34 غ والخىٍى ،ومجم٘ البُان : 194:  1، وحام٘ البُان : 193: 1الخدٍغ

 45: 5الُبرسخي:

 .375. و ًىٓغ : 371:  1كغي :ال٨كاٝ : الؼمس .35

ان ألاهضلسخي :  .36 ُّ  .380:  1ًىٓغ : جٟؿحر البدغ املحُِ : ابً خ

 .377:  1ال٨كاٝ :  .37

، املحُِ في 455: 1، والٗحن : 148:  15ًىٓغ: اإلاحزان : الُباَباجي :  .38

 .695: 1، لؿان الٗغب :  23: 2اللٛت : الهاخب بً ٖباص : 

اِنغ َم٩اعم الِكحراػي: ًىٓغ : الامشل في جٟؿحر ٦خاِب  .39
َ
جَز٫ : ه

ُ
 .33:  3هللِا اإلا

 .4:  3م٣اًِـ اللٛت : ؤخمض بً ٞاعؽ :  .40

:  1، ؤؾاؽ البالٚت : 69:  3ًىٓغ : الخبُان في جٟؿحر ال٣غآن : الُىسخي :  .41

 .304:  7. ومجم٘ البُان  : الُبرسخي  : 468: 2،  و لؿان الٗغب : 195
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 .103:  1لُٛب : الٟسغ الغاػي:. و : مٟاجُذ ا101:  8ًىٓغ : ال٨كاٝ: .42

غ : ابً ٖاقىع :  .43 غ والخىٍى  .66: 4الخدٍغ

 .242ؤؾاؽ البالٚت:  .44

ت : ببغاهُم ؤهِـ:  .45  . 28ًىٓغ : ألانىاث اللٍٛى

 .96:  10الخبُان :  .46

 .17:  19ًىٓغ : جٟؿحر ألامشل : الكحراػي :  .47

 .2:  20جٟؿحر اإلاحزان : الؿُض الُباَباجي :  .48

ىٓغ : الخبُان : الُىسخي :  397 : 20الامشل للكحراػي :  .49  .376:  10، ٍو

 .376:  10ًىٓغ : الخبُان : الُىسخي :  .50

الضاللت الهىجُت في ال٣غآن : ص. دمحم خؿحن الهٛحر: مى٢٘ صاع الؿُضة  .51

م .  ع٢ُت )ٕ( لل٣غآن ال٨ٍغ
 

 اإلاصادر واإلاراجع  : 

 م  ال٣غآن ال٨ٍغ

هـ( ، جذ : دمحم 583ؤؾاؽ البالٚت : حاع هللا الؼمسكغي )ث .1

بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت –باؾل ، ميكىعاث دمحم ٖلي بًُىن 

 لبىان. –

ت : ص.  ؤخمض مسخاع ٖمغ ، ٖالم ال٨خب،  .2 ألانىاث اللٍٛى

1991. 

ت،  .3 ت : ص. ببغاهُم ؤهِـ: ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ ألانىاث اللٍٛى

 .1999ال٣اهغة 

ت : مهُٟى ناص١ الغاٞعي، صاع بعجاػ  .4 ال٣غآن والبالٚت الىبٍى

 بحروث. -ال٨خاب الٗغبي

ألامشل في جٟؿحر ٦خاب هللا اإلاجز٫ :الكُش هانغ م٩اعم الكحراػي  .5

 م. 1992 -هـ  1413- 20، ماؾؿت البٗشت، بحروث ، ٍ 

الخبُان في جٟؿحر ال٣غآن: للكُش الُاثٟت ؤبي حٟٗغ دمحم بً  .6

، ٢ضم له الكُش آٚا بؼع٥ الُهغاوي ، هـ(460الحؿً الُىسخي)ث

 لبىان. –بحروث  –صاع بخُاء الترار الٗغبي 

غ: دمحم بً الُاهغ بً ٖاقىع )ث  .7 غ والخىٍى جٟؿحر الخدٍغ

 م.1984، 1هـ( ، الضاع الخىوؿُت لليكغ، جىوـ، َــ 1393

غ ؤبى حٟٗغ  .8 ل ال٣غآن: دمحم بً حٍغ حام٘ البُان في جإٍو

مض دمحم قا٦غ، ماؾؿت الغؾالت ، هـ (، جذ : ؤخ 310الُبري)ث 

 م. 2000 -هـ  1420،  1ٍ

جذ: دمحم ٖلي  -هـ(392الدهاثو : ؤبى الٟخذ ٖشمان بً حجي )ث .9

 ، بحروث، )ص.ث(.2الىجاع، صاع الهضي، ٍ

الضعاؾاث اللهجُت والهىجُت ٖىض ابً حجي : ص. خؿام  .10

الم  -الىُٗمي ، صاع الغقُض لليكغ –ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت والٖا

ت الٗغا٢ُت ال  م.1980-جمهىٍع

عؾالت ؤؾباب خضور الحغٝو : ابً ؾِىا، جذ : دمحم خّؿان  .11

دحى محر ٖلم، مِ : مجم٘ اللٛت الٗغبُت، صمك٤، ٍ ُان ٍو
ّ
، 1الُ

1982. 

غاب : ابً حجي، جد٤ُ٣ هىضاوي، صاع ال٣لم،  .12 ؾّغ نىاٖت ؤلٖا

ا،   .1993صمك٤، ؾىٍع

، ألانىاث : ص. ٦ما٫ بكغ:  –ٖلم اللٛت الٗام   .13 ، صاع اإلاٗاٝع

 .1979، 5مهغ، ٍ

صاع ال٨ٟغ  –٣ٞه اللٛت وزهاثو الٗغبُت: ص . دمحم اإلاباع٥  .14

. ٘  للُباٖت واليكغ والخىَػ

ت  .15  بحروث .  –الٟهغؾذ : ابً الىضًم ،وكغ صاع اإلاٗٞغ

هـ( ، جذ: ٦175خاب الٗحن : الدلُل بً اخمض الٟغاهُضي )ث .16

لمي ص. مهضي املدؼومي ابغاهُم الؿامغاجي ،وكغ ماؾ –ؿت ألٖا

 م.1980-1408-1ٍ–بحروث 

ل : للؼمسكغي  .17 ُىن  ألا٢اٍو ل ٖو  -ال٨كاٝ ًٖ خ٣اث٤ الخجًز

ت   بحروث. –وكغ صاع اإلاٗٞغ

٣ي )ث .18 –بحروث  –هـ( 711لؿان الٗغب : ابً مىٓىع الاٍٞغ

 صاع ناصع .

اإلاشل الؿاثغ في ؤصب ال٩اجب والكاٖغ، يُاء الضًً بً ألازحر  .19

ل٤ ٖلُه :637)ث ؤخمض الحىفي وبضوي َباهت ، صاع  هـ( ، ٢ضمه ٖو

 جهًت مهغ للُب٘ واليكغ ال٣اهغة.
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لي الًٟل بً الحؿً  .20 مجم٘ البُان في جٟؿحر ال٣غآن : ؤبٖى

 ٘  –بحروث –الُبرسخي، صاع الٗلىم للخد٤ُ٣ واليكغ والخىَػ

 م.2005- 1ٍ-لبىان

جذ: ٖلي  -املحدؿب في جبُحن قىاط ال٣غاءاث : ابً حجي  .21

 ً لى للكاون ؤلاؾالمُت وكغ امل–الىجضي وآزٍغ جلـ ألٖا

 هـ.1386-بال٣اهغة 

املحُِ في اللٛت : الهاخب بً ٖباص ، جذ: ص. دمحم خؿحن آ٫  .22

 هـ.1414-1ٍ–ٖالم ال٨خب –ٌـ 

اص بً مىٓىع الضًلمي  .23 ا ًدحى بً ٍػ مٗاوي ال٣غآن: ؤبى ػ٦ٍغ

هـ(، جذ : ؤخمض ًىؾ٠ الىجاحي ، دمحم ٖلي الىجاع ، 207الٟغاء )ث 

ت للخإل٠ُ والترحمت ٖبض الٟخاح ب ؾماُٖل الكلبي ، الضاع اإلاهٍغ

 .1ٍ -مهغ –

مٗاوي ال٣غآن وإٖغابه : ببغاهُم بً الؿغي بً ؾهل ، ؤبى  .24

هـ(،  جذ: ٖبض الجلُل ٖبضه قلبي ، ٖالم 311بسحا١ الؼحاج )ث 

 م. 1988 -هـ  1408 - 1بحروث ، ٍ  –ال٨خب 

:  هـ( ، جذ395م٣اًِـ اللٛت : ؤخمض بً ٞاعؽ اللٛىي )ث .25

 اًغان.  –ٖبض الؿالم هاعون ،صاع ال٨خب الٗلمُت 
 

 البحوث واإلاقاالث :

الضاللت الهىجُت في ال٣غآن : ص. دمحم خؿحن الهٛحر: مى٢٘ صاع  -

م .  الؿُضة ع٢ُت )ٕ( لل٣غآن ال٨ٍغ

Summary 

There are many connotations of vocabulary in 

the Arabic language, as well as multiple uses 

according to the context of the speech and the 

intent of the speaker. The speaker, and the 

connotation did not pertain to the word alone, 

but went beyond the letter and the two letters, 

and they had no effect on giving certain 

meanings to the vocabulary. 

Keywords: connotation - sound - singular - 

meaning – impact. 

 


