جملت مركــــز جــــــزيرة العـــــــــرب

Journal of Arabian Peninsula Centre
for Educational and Humanity Researches

للبحوث التــربــويت واإلنسانيت

.)2011/1250( م

شهادة إلادياا داا التت

دالئل البيان ملعاني مفردات القرآن
ً
-أنموذجا
" و"نلزم،" و "مس،" و"عزيز،""ظلمات محماعلي ناجي املساوى/ا
ًباخث وػالب دٓخىزاٍ حاملت صىلاء|| ٔلُت اللواث|| مدزض لوت كسبُت || مداًـت الحدًدة||الُم
E: alngg2013@hotmail.com || phone: 0967775878042
ّ  "ؿلماث" و: وهي، َدًذ الدزاطت بلى جدلُل ؤزبم مٌسداث ُسآهُت:مستخلص الا اسة
 ومىاُشت جمحزَا في بُان،" و"هلصم،" و"كصٍص،""مع
 واطخسدم الباخث اإلاىهج، وججظُد ؤخىالها، ومدي جصىٍسَا للملاوي، ودُت مىاطبتها، والبدث في ُىة بُاجها،مِاصد آلاًاث والظىز
 وجدلُل مٖىهاتها واطخٕشاي مظامُنها، خُث ًِىم البدث بدزاطت ٔل مٌسدة زم جدبلها وخصسَا في الِسآن الٕسٍم،الىصٌي الخدلُلي
ً
 واطخٕشاي خِاثِها، ٓما ًٌُد مً اإلالؼُاث الجمالُت والترُٓبُت اللوىٍت.ٗ والللماء في ذل،مظخٌُدا مً لؼاثٍ الباخشحن
،البالهُت
.ودُاثِها
َّ
َّ
، وبًصا٘ اإلالجى للمخلِي،وُد جىصلذ هخاثج الدزاطت بلى الخإُٓد كلى ؤن الِسآن الٕسٍم وؿٍ ملاوي اإلاٌسدة لخدُِّ مِاصدٍ البُاهُت
َ
ُ
 وٓرلٗ ؿهس في ؤخىا٘ الىـم كالُت، وججظُدَا للملاوي، وحلمُِها للداللت،بمٖاهاث اإلاٌسدة الِسآهُت في دُت ازخُازَا
ٓما ؤٓدث الىخاثج
. وُىة ازجباػها بها،اإلاٌسدة ببُِت اللىاصس اللوىٍت في الصُى اإلاسٓبت
ً
ّ . عزيز. ظلمات. معاني مفردات القرآن. دالئل البيان:الكلمات املفتاحية
أنموذجا
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The beauty and creation in the Holy Qura'an vocabulary
Abstract of the study: The study aimed to analyze four Quranic verses, namely:" Darkness," " Touch," "Aziz," and "
We commit," and discuss its distinction in the statement of the purposes of the verses and the Surat, and the search
for the strength of its statement, the accuracy of its suitability, Analytical descriptive, where the research study
each item and then track and inventory in the Holy Quran, and analyze the components and explore the contents
of rhetoric, taking advantage of the ranks of researchers, and scientists in it. As well as benefit from the aesthetic
and linguistic data, and explore the facts and minutes.
The results of the study have confirmed that the Holy Quran used the meanings of the individual to achieve its
objectives and to convey the meaning to the recipient. The results also confirmed the potential of the Qur'anic
singularity in the accuracy of its selection, its depth of significance, and its embodiment of meaning. , And the
strength of their association with them.
Keywords: Statement Directories. Meanings of the Quran. Darkness. Aziz. Touch. We commit.as a Model
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ً
أوال -املقامة:

َ
الحمد هلل زب اللاإلاحن ،السخمً السخُم ،مالٗ ًىم الدًً ،وؤشهد ؤن ال بله بال هللا وخدٍ ال شسٍٗ له،
ً
مدمدا (صلى هللا كلُه وطل) كبدٍ وزطىله ،وبلد:
وؤشهد ؤن
بن الِسآن الٕسٍم َى الهادي بلى ؤُىم طبُل ،وؤوضح ػسٍّ ،وما دوهه َالْ وبىاز ،وجسبؽ وطُاق ،الِسآن
َى اللص والرٓس والشسي ،ؤكص هللا خامله ًجلله ؤهمىذج الٕما٘ البشسي وُمت الظمى ؤلاوظاوي ،وزوكت الازجِاء
الٌٕسي والسوحي.
وبالهت الِسآن الٕسٍم ،ال ًبلى مداَا بالهت ؤي ؤطلىب آزس ،ولِد ٔاهذ ؤطالُبه مادة للبدث والدزاطت لٕشحر
مً الباخشحن ،والللماء ،ومم ٓثرتها جبِى ًظاءاجه مدظلت إلاصٍد مً الدزاطت والبدثِ ،وم ًْ َّ
زم حللذ مىطىق بدثي في
الِسآن الٕسٍم والري كىىهخه بـ(دالثل البُان إلالاوي مٌسداث الِسآن) ،وزصصخه في جدلُل ودزاطت ازبم مٌسداث ،وهي
ّ
"مع ،وكصٍص ،وهلصم ،وؿلماث" ،ومً اإلاظلم به ؤن اإلاٌسدة ألادبُت مخمحزً ،هي في ألادب جلبع لبىطا ًسٍدا مم شحىت
ّ
ّ
وججظم خالت شلىزٍتً ،خدظم داللتها
زوخُت ،مما ًجللها جخجاوش ٔىجها ؤصىاث مادة معجمُت ،وهي جسطم وحصخص
ؤلاشازٍت الظُِت ،وجدمل داللت ؤزسي في خالت الاحظاق "( ،)1وُبل ؤن هدزل في البدث هىضح آلاحي:
مشكلة البحث:
ٌلالج َرا البدث ؤَمُت اإلاٌسدة الِسآهُت ودُت ازخُازَا ،وحلمُِها للداللت ،وذلٗ ألن اإلاٌسدة جسخصس الٕشحر
مً الٕالم ،وجىم كً زًلت البُان الِسآوي وجلِي ِؿالال هٌظُت زاصت ،ألجها جِىم بخجظُم اإلالاوي وجدُلها بلى
ً
ً
َ
مشاَداث بلد ؤن جٖىن دًُىت مٕىىهت.
وٍمًٕ جددًد مشٖلت البدث في ألاطئلت آلاجُت:
 -1ما ؤَمُت اإلاٌسداث الِسآهُت اإلارٔىزة ،مم مىاُشت جمحزَا في بُان مِاصد آلاًاث والظىز.
 -9ما طبب ُىة بُاجها ،ودُت مىاطبتها.
 -3ما مدي جمًٕ اإلاٌسدة مً مىُلها وجصىٍسَا للملاوي ،وججظُد ؤخىالها.
أهااف البحث:
وحهدي البدث بلى جدُِّ آلاحي:
 -1جدلُل اإلاٌسداث الِسآهُت اإلارٔىزة ،ومىاُشت جمحزَا في بُان مِاصد آلاًاث والظىز.
 -2 -9البدث في ُىة بُاجها ،ودُت مىاطبتها.
 -3ما مدي جصىٍسَا للملاوي ،وججظُد ؤخىالها.
حاود البحث:
ًسصص البدث مىطىكه في ؤزبم مٌسداث ُسآهُت ،وهي" :مع" ،و"كصٍص" ،و"هلصم" ،و"ؿلماث" ،بذ ًِىم
ً
بخدلُلها واطخٕشاي مظامُنها البالهُت ،وُىة بُاجها وجإزحرَا ،مظخٌُدا مً لؼاثٍ الللماء والباخشحن في ذلٗ.

)ً (1اطىي ،ؤخمد ( )1999حمالُاث اإلاٌسدة الِسآهُت" في ٓخب ؤلاعجاش والخٌظحر" ،داز اإلإخبي ،غ ،9ص.95
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أهمية البحث:
جبرش ؤَمُت البدث مً ؤَمُت اإلاىطىق ذاجه ،ومً ألاَمُت البالوت في دزاطت بالهت الِسآن الٕسٍم ،وًلالُتها
في جىصُل اإلالجى ،وجدُِّ الخماطٗ للىاصس آلاًت ،وحما٘ الشٖل واإلاظمىن ،وحملها بحن ُىة الخإزحر ،وكروبخه.
وبرلٗ ًخىُم ؤن جٌُد هخاثج البدث في الخلسٍٍ بالجىاهب البالهُت للِسآن الٕسٍم وًخذ آًاَ واطلت إلاصٍد مً ألابدار
لدالالث مٌسداث وآًاث ا لِسآن الٕسٍم ،والري ال ًسلّ كلى ٓثرة السد وال جىِض ي عجاثبه.

ً
جالثا -منهج البحث:
بن اإلاىهج الري طُإزر به َرا البدث َى اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي ،بذ ًِىم بخدلُل وجىصٍُ كىاصس
الىـام اللوىي ،وجددًد مهام اإلاٌسدة ًُه ،زم زبؼها بما جاو٘ بلُه مً دالالث وملاوي بُاهُت ،وطىي ًِىم باآلحي:
 -1جددًد ملاوي اإلاٌسدة في ملاحم اللوت.
 -9جددًد دالالث اإلاٌسدة في ٔل مىطم وزدث ًُه.
 -3مىاُشت لؼاثٍ البُان للمٌسدة ،وُىة بُاجها إلاِاصد طُاُها التي وزدث ًُه.

ً
ابعا -محتويات البحث:
جم جِظُم البدث كلى الىدى آلاحي:
ً
ؤوال -اإلاِدمت
ً
زاهُا -جددًد البدث.
ً
زالشا -مىهج البدث.
ز ً
ابلا -مىطىكاث البدث.
زامظا -زاجمت البدث ،ومصادزٍ ومساحله.
التمهيا:
ً
ً
بن اإلاٌسدة الِسآهُت جمخاش بدظً الخإلٍُ وزوكت اللٌفً ،تزًد اإلالجى بهاء وزوهِآ ،ما ؤن مً صٌاتها
الشمى٘ والشباثً ،هي ٓماء الحُاة ،وهي اإلاىاشًٍ التي جىشن بها ُىاهحن الىحىد ٔله.
وبذا ٔاهذ "الٖلمت ُد حاءث في الِسآن مسة واخدةً ،الحُاة ٔلها ،كلى امخدادَا ،والىحىد ٔله كلى امخدادٍ،
ال ًمًٕ ؤن ًٖىن بداحت بلى ٔلمت ؤزسي ،ما دامذ الٖلمت الِسآهُت ُد "ؤخٕمذ" ًجاءث مىًُت بالحاحت بدُث ال
ً
ًدخاج لوحر َرٍ الٖلمت الِسآهُت الىاخدة في طُاُها ؤبدا ..ؤما بذا ٔاهذ َىاْ خاحخان ازيخان ال زالث لهماً ،ال بد ؤن
لهاجحن الحاحخحنٔ ،لمخحن مىٌصلخحن ،وبن ٔاهذ صُوتهما الِىلُت واخدة"( ،)2ولرلٗ "ًالٖلمت الِسآهُت مهما حلددث
مىاُلها ًِد ؤجذ مسة واخدة ،والحاحاث هي التي جٕسزث ،بدلُ ل ؤن الِسآن ،لِع به ؤي بطاًت كددًت لٖلمت مً
ً
ٔلماجه ،دون خاحت خُُِِت ًإحي ذٓسَا مٌصال ومدٕما ال مٖان مله لخٕسازها لٕالمىا اللادي"(.)3
َرٍ اإلاٌسدة الِسآهُت لها ؤَمُت في دزاطت بالهت الِسآن الٕسٍم ،وًلالُتها في جىصُل اإلالجى ،وجدُِّ الخماطٗ
للىاصس آلاًت ،وحما٘ الشٖل واإلاظمىن ،وحملها بحن ُىة الخإزحر ،وكروبخه ،وذلٗ ألن صُوت اإلاٌسدة جسخصس الٕشحر
مً الٕالم ،وجىم كً زًلت البُان الِسآوي وجلِي ِؿالال هٌظُت زاصت ،ألجها جِىم بخجظُم اإلالاوي وجدُلها بلى
) (2مدمد اللٌٌُي ( ،)1986الِسآن جٌظحر الٖىن والحُاة ،ميشىزاث ذاث الظالطل ،الٖىٍذ،غ ،1ص.196،111
) (3مدمد اللٌٌُي ،الِسآن جٌظحر الٖىن والحُاة ص.946
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ً
ً
َ
مشاَداث بلد ؤن جٖىن دًُىت مٕىىهت ومشاكس ومجسداث كً ػسٍّ بطبان الصٌاث آلادمُت كلى الجماداث،
ً
ً
ً
ُ
ُ
حماال ً
مسثُا مً خُث الخصىٍس ،وطملُا مً خُث مخلت ألاووام ،وهٌظُا مً خُث بمخاق الىحدان
ًخٕدظب اإلاٌسدة
()4
ومىاًِت اإلاىاٍُ" .
ُ
ُ
وجبرش بمٖاهاث اإلاٌسدة اللوىٍت في دُت ازخُازَا ،وحلمُِها للداللت ،واإلاخإمل في اللٌـت الِسآهُت ًجد جمًٕ
ٔل لٌف مً مىطلها ،بدُث لى اطدبدلذ بوحرَا الزخل مٌهىم الظُاَ اللام للىص الري وزد ًُه اللٌف"(،)5
ؤلماث الِسآن ومٌسداجه مخصلت ومخىاطِت ،ال خشى ًيها وال جٖلًٍ ،دُؽ بها الظمى ،وٍـللها الجما٘.
َ
ُ
ًـهس مً الترُٓب كالُت اإلاٌسدة ببُِت كىاصسٍ ،وجبرش ػبُلت َرٍ اللالُتٓ ،ما جبرش دوز اإلاٌسدة في
ٓما
ججظُد اإلالاوي اإلاجسدة ،بما جشحرٍ مً ؤًٖاز ،وجدث اإلاخلِي في زطم مالمذ جصىٍسٍت للملاوي ،ؤل َرٍ الُِم اإلالىىٍت
ً
بٌلل دالالث الترُٓب وجٌاكل كىاصسٍ اإلاسخلٌت"( ،)6ومً َ
والخصىٍسٍت ً
زم لم جىطم ألالٌاؾ كبشا بل وطلذ وطلا
ً
دُُِا"()7؛ َ
لخلبر كً مِاصد الظُاَ ومسادٍ.
َّ
بن الِسآن الٕسٍم ٌظخلمل بيُت الٖلمت اطخلماال في هاًت الدُتً ،مً ذلٗ مشال اطخلما٘ الٌلل والاطم،
ًالٌلل َّ
ًد٘ كلى الحدور والخجدد"( ، )8ولٌف "اطخجاب" ؤزص مً لٌف "ؤحاب"؛ ألن اطخجاب ًِا٘ إلاً ُبل ما
دعي بلُه ،وؤحاب ؤكم ،ألهه ًِا٘ إلاً ؤحاب بالِبى٘ وبالسدُ ،ا٘ الساهب ألاصٌهاوي "الاطخجابت هي الخدسي للجىاب
والتهُا له"(.)9
َّ
بن هـم الِسآن مادة ًىَ الصىلت ومً وزاء الٌٕس وٓإجها صبذ كلى الجملت ً -
صبا -بهٗ جسي بلع ألالٌاؾ
لم ًإث بال ً
حملا ولم ٌظخلمل منها صُوت اإلاٌسدً ،ةذا اخخاج بلى َرٍ الصُوت اطخلمل مسادًهأ ،لٌف ( اللب) ًةجها
ُ َْْ
َْ
َ َ َ
ْ
ً
اب (( ﴾ )43ص،)43 :
لم جسد بال مجمىكت ِٓىله (حلالى)َ  :و َو ََ ْب َىا ل ُه ؤ َْل ُه َو ِمشل ُه ْم َم َل ُه ْم َز ْخ َمت ِم َّىا َو ِذٓ َسي ِأل ِولي ألال َب
ِ
َّ
َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ
َ َ َ ْ َ ُ َْْ َ
اب (﴾ )59
اب (( ﴾ )91الصمس ،)91 :وُىله (حلالى) :و ِلُرٓس ؤولى ألالب ِ
وُىله (حلالى)ِ  :بن ِفي ذ ِلٗ ل ِرٓسي ِأل ِولي ألالب ِ
(ببساَُم ،) 59 :ولم ججيء ًُه مٌسدة ،بل حاء مسادًها في خالت ؤلاًساد وَى لٌف (الِلب)"(.)10
وطىي ًسصص البدث دزاطخه ألزبم مٌسداث لوىٍت ،وٍبرش ما ًمحزَا في البالهت والبُان ،وهي "ؿلماث،
وكصٍص ،وهلصم ،ومع" ،وطىي هىاُشها في آلاحي:
ُ ُ َ
ً
ات):
أوال( -الظـلـمـ ِ
َُ ٌ ُُ ٌ َُ ٌ ُ
ُّ ْ ُ
وؿ ْل ٌ
ماث ) بظم الالم وًخدها
الـلمت طد الىىز ،وهي بظم الالم لوت .وحمم الـلمت( :ؿلم وؿلماث وؿلماث
ْ ٌ َ
َْ
َّ
َّ َ
والـ ْل ُ
ماء الـلمت وزبما ُوصٍ بها ًِا٘ لُلت ؿلماء ؤي ُمـ ِل َمت و ؿ ِل َم
وطٖىجها ،وُد ؤؿل َم اللُل ،والـال ُم ؤو٘ اللُل
َْ
َ َ
ْ َ
(ٌع)37 :
اللُل بالٕظس َؿ ً
الما بملجى ؤؿلم وؤؿلم الِىم دزلىا في الـالم ُا٘ هللا (حلالى)ِ ً :ةذا َُ ْم ُمـ ِل ُمىن (﴾ )37

)ً (4اطىي ،حمالُاث اإلاٌسدة الِسآهُت" ،ص.397
) (5كبد الخىاب ،مدمد لؼٌي (د.ث) ،الاججاٍ البالغي في جٌظحر البُظاوي ،ص.81
() 6اللبدلي ،طلد ،د .ؤمحر ًاطل ( ،)9111الترجِب واإلاخابلت ،كالم الٕخب الحدًشت ،ؤزبد-ألازدن،غ ،1ص.994
) (7الظامساجي ،دً .اطل صالح (، )9111الخلبحر الِسآوي  ،داز كماز كمان،غ ،7ص.11
)(8الظامساجي  ،الخلبحر الِسآوي ،ص.91
)(9الساهب ألاصٌهاوي ،الحظحن بً مدمد بً اإلاٌظل (،)ٌ1419اإلاٌسداث في هسٍب الِسآن ،داز الللم الداز الشامُت ،دمشّ ـ بحروث ،جذ:
صٌىان كدهان داودي ،ج،1ص.911
)(10خمدان ،هرًس ( د.ث) ،الـاَسة الجمالُت في الِسآن الٕسٍم ،داز اإلاىاز حدة الظلىدًت ،غ ،1ص.198
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ْ ْ
ُُ
ُ
()11
َ ْ
اث ال َب ّ ِر َوال َب ْد ِس َو َم ًْ ًُ ْس ِط ُل
"  ،وُد حاءث ٔلمت (الـلماث) كلى ُظمحن :ألاولى في ُىله (حلالى) :ؤ َّمً َح ْه ِدًٕ ْم ِفي ؿل َم ِ
َ َ
َّ
َّ
ْ ُ َ
َّ َ ْ
َ
اح ُبش ًسا َب ْحن ًَ َد ْي َز ْخ َم ِخ ِه ؤ ِبل ٌه َم َم الل ِه حلالى الل ُه َك َّما ٌُش ِسٔىن﴾(الىمل ،)63 :واإلاِصىد بها ؿلمت البدس والبر
السٍ
ِ
َ
ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ َُ
َّ
َ ُّ َ َّ َّ َ ُْ
َ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ىز وِبن الله ِبٕم
اث ب ِِى ٍ
الحُِِي ،وآلازس في ُىله حلالىَ :ى ال ِري ًج ِز٘ كلى كب ِد ٍِ آً ٍ
اث ِلُس ِسحٕم ِمً الـلم ِ
اث ِبلى الى ِ
ََُ ٌ
وي َز ِخ ٌ
ُ
وَلبر بها كً الجهل ،والشسْ ،والٌظّ ٓما ٌلبر بالىىز كً زالي َرٍ اإلالاوي.
ُم﴾(الحدًد،)9 :
لسء
ً
ً
وهلحف ؤن َرا اللٌف وزد ملسًا باإلطاًت في آًت طىزة الىمل بلى لٌـتي" البر والبدس"ٓ ،ما وزد ملسًا
ملان واُلُت ،في مِابله حلبر َرٍ
باأللٍ والالم في آًتي طىزة الحدًد وألاخصاب ،وؤن الخلسٍٍ باإلطاًت ٌلبر كً ٍ
ملان مجاشٍت؛ وَرا اإلالمذ اللوىي ًدظّ مم مىاطم ذٓس َرا اللٌف في الِسآن
اللٌف اإلالسًت باأللٍ والالم كً
ٍ
الٕسٍم"(.)12
وُد ذٓسث ٔلمت "الـلماث" ملسًت بـ (ألالٍ والالم) في الِسآن الٕسٍم ؤزبم كشسة مسة في زالر كشسة آًت،
ٓما ذٓسث ٔلمت "ؿلماث" ملسًت باإلطاًت وهحر ملسًت زماوي مساث في زماوي آًاث ،وذٓسث ملسًت بـ "ا٘" في آلاًاث
ُ
آلاجُت :في ُى٘ هللا(حلالى)ُ  :
هللا ُّ
ولي الرًً آمىىا ًسسحهم مً الـلماث بلى الىىز ....مً الىىز بلى الـلماث﴾(البِسة،)957 :
ُ
وُىله :وٍسسحهم مً الـلماث بلى الىىز بةذهه﴾(اإلااثدة ،)16 :وُىله(حلالى) :وحلل الـلماث والىىز ز َّم الرًً ٌٓسوا
ُّ ُ
ُ َ ْ
َ
َّ ُ ُ ْ ْ ُ (ألاولام،)39 :
(ألاولام،)1 :
َ َّ َ َ َّ ُ
ماث َم ًْ ٌَش ِإ الله ًظ ِلله﴾
أًاجىا
بسبهم ٌلدلىن ﴾
ص ٌّم و ُبٕ ٌم ِفي الـل ِ
وُـىله(حلالى) :وال ِرًً ٓربىا ِب ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُّ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
)
199
(ألاولام:
َ
ْ
ْ
َ ْ
َ
ْ
اث لِ َ
 ،وُىله(حلالى)ْ ُ :ل َ ْل ٌ ْظخ ِىي ألاك َمى وال َب ِص ُحر ؤ ْم َ ْل
ع ِبس ِاز ٍج ِمن َها﴾
وُىلهَ ٓ :مً َمشله ِفي الـل َم ِ
ُّ ُ َ َ َ َ َّ َ
َ ّ ُ
َ
ُّ ُ َ ُ َ ُّ ُ (السكد،)٦٦ :
ََ َ
اث ؤ ْن ال ِبل َه ِبال ؤ ْه َذ ُط ْب َداه َٗ ِب ِوي ٓ ْى ُذ ِم ًَ
ح ْظ َخ ِىي الـلماث والىىز﴾
وُىله(حلالى)ً :ىادي ِفي الـلم ِ
َْ
َ
ْ
ُّ
َّ
الـ ُل َم ُ
اث َوَال ُّ
الى ُ
ىز ﴾ (ًاػس ،)91 :وُىلهٓ  :خاب
الـ ِ ِاإلاحن﴾(ألاهبُاء ،)٨٧وُىله(حلالى)َ  :و َما ٌَ ْظ َخ ِىي ألا ْك َمى َوال َب ِص ُحرَ ،وال
ؤهصلىاٍ بلُٗ لخسسج الىاض مً الـلماث بلى الىىز﴾( ببساَُم ،)1 :وٓرلٗ ُىله (حلالى) :ؤن ؤزسج ُىمٗ مً الـلماث بلى
الىىز﴾( ببساَُم ،)5 :وُىله (حلالى)َ :ى الري ًصلي كلُٕم ومالثٕخه لُسسحٕم مً الـلماث بلى الىىز﴾(ألاخصاب،)43 :
بِىاث لُسسحٕم مً الـلماث بلى الىىز﴾(الحدًد :ـ ،)9وُىله  :لُسسج
وُىله(حلالى)َ :ى الري ّهص٘ كلى كبدٍ آًاث
ٍ
الرًً آمىىا وكملىا الصالحاث مً الـلماث بلى الىىز﴾ ( الؼالَ.)11 :
َ ُ َ َ َّ
وُد ذٓس لٌف( ؿلماث) زماوي مساث في زماوي آًاث في اإلاىاطم آلاجُتُ :ا٘(حلالى)َ  :مشل ُه ْم ٓ َمش ِل ال ِري
َ
ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ
الل ُه ب ُىىزَ ْم َو َج َس َٓ ُه ْم في ُؿ ُل َماث َال ًُ ْبص ُس َ
ون﴾ (البِسة ،)17 :وُىله (حلالى( :ؤ ْو
اطخىُد هازا ًلما ؤطاءث ما خىله ذَب
ٍ
ِ
ِ ِِ
َ ِ
ٌ
َ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
ُ ُ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ٌَ َ ْ َ ُ نَ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
َّ
ْ
ْ
ص ِّب م ًَ َّ
ُ
اك ِّ خرز اإلاى ِث والله م ِدُؽ
الظ َم ِاء ًِ ُِه ؿلماث وزكد وبس ًجللى ؤص ِابلهم ِفي آذ ِاج ِهم ِمً الصى ِ
ٓ ِ ٍ ِ
ُ
ْ ْ
َ
َْ َ َ
َّ
َ
ب ْال َٖاًس َ
ًٍ﴾(البِسة ،)19 :وُىله (حلالى)َ  :و ِك ْى َد ٍُ َم ٌَ ِاج ُذ الو ُْ ِب ال ٌَ ْلل ُم َها ِبال َُ َى َو ََ ْلل ُم َما ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْد ِس َو َما ح ْظ ُِؽ ِم ًْ
ِ ِِ
َْ
َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ
ُُ
َ
َ
َّ
ألا ْزض َوَال َز ْػب َوَال ًَابع ب َّال في ِٓ َخاب ُمبحن ﴾(ألاولام ،)59 :وُىله (حلالى)ُُ  :لْ
اث
وزُ ٍت ِبال ٌللمها وال خب ٍت ِفي ؿلم ِ
ٍ ِ ٍ
ِ ٍ ِ َِ
ٍ
ِ
َ
َ
ُ
ً
َ ْ َُ ّ ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ظ ُّس ًكا َوز ٌْ َُت لئ ْن ؤ ْه َجاها م ًْ ََرٍ ل َىٖىه ًَّ م ًَ َّ
ُٕ ْم م ًْ ُؿ ُل َماث ْال َب ّر َو ْال َب ْدس ج ْد ُكىه ُه ج َ
الش ِآ ِسًٍ﴾(ألاولام،)63 :
مً ًى ِج
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ َُ
َّ
ُ
ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
َ ْ َ ْ َ ُ نَ
الى ُج َ َ َ ُ
وُىله (حلالى)َ  :و َُ َى الري َح َل َل لٕ ُم ُّ
ًاث ِلِى ٍم ٌللمى
اث الب ِر والبد ِس ُد ًصلىا آلا ِ
ىم ِلت ْهخدوا ِب َها ِفي ؿلم ِ
ِ
َ َ ُُ
اب ُؿ ُل َم ٌ
اث َب ْل ُ
َ
اث في َب ْدس ُل ّج ّي ٌَ ْو َش ُاٍ َم ْى ٌج ِم ًْ ًَ ْى ُِ ِه َم ْى ٌج ِم ًْ ًَ ْى ُِ ِه َس َح ٌ
ظهاَ
﴾(ألاولام َ،)97 :وُىله (حلالى) :ؤو ٓـلم ٍ ِ
ٍ ِ ٍ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ًَ ْى ََ َب ْلع ب َذا ؤ ْز َس َج ًَ َد ٍُ َل ْم ًَ َٕ ْد ًَ َس َاَا َو َم ًْ َل ْم ًَ ْج َلل الله له ه ً
ىزا ً َما له ِم ًْ هىز﴾(الىىز ،)41 :وُىله (حلالى)  :ؤ َّم ًْ
ِ
ٍ ِ
ُُ
ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ّ َ َ ُ ْ ً َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َّ
ُ
َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ نَ
َ
السٍاح بشسا بحن ًدي زخم ِخ ِه ؤ ِبله مم الل ِه حلالى الله كما ٌش ِسٔى ﴾(الىمل:
َح ْه ِدًٕ ْم ِفي ؿلم ِ
اث الب ِر والبد ِس ومً ًس ِطل ِ
) (11الجىاَسي ،بطماكُل بً خماد ( )1999الصحاح ( جاج اللوت وصحاح اللسبُت) ،جذ :ؤخمد كبد الوٌىز كؼاز ،داز الللم للمالًحن،
بحروث ،غ ،.3مادة (ؿل).
) (12اللبدلي ،ؤمحر ًاطل طلد ( د.ث) ،الخإوٍل البُاوي ألخىا٘ هـم اإلالاوي في الِسآن الٕسٍمٓ( ،خاب مؼبىق وَى ُُد اليشس).
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َْ
َ ُُْ ُ
ُ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ُ ُ ُ ًَْ ْ َ
اث زال ٍر ذ ِلٕ ُم الل ُه َزُّبٕ ْم ل ُه اإلال ُٗ ال ِبله
 ،)63وُىله (حلالى)ً  :سلِٕ ْم ِفي ُبؼى ِن ؤ َّم َه ِاجٕ ْم زلِا ِمً ب ْل ِد زل ٍّ ِفي ؿلم ٍ
َّ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ
ص َسًىن﴾ (الصمس ،) 6 :ومً َرٍ آلاًاث هلحف ؤن َرا اللٌف في مىاطم ذٓسَا حمُلا وزد بصُوت الجمم
ِبال َى ًإوى ج
للٌف "الـلماث" وؤًسد لٌف الىىز ،وذلٗ ألن الىىز واخد ،وله حهت واخدة ،ومصدز واخد ،وَى اإلاصدز ؤلالهي ،لِىله
ْ َ ٌ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ َ
َ ْ َ
ىز َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ
َّ ُ ُ
احت ٓإ َّج َها ٔ ْىٓ ٌب ُد ّ ِز ٌّي
ىز ٍِ ٓ ِمشٖ ٍاة ًِ َيها ِمصباح ِاإلاصباح ِفي شحاح ٍت الصح
(حلالى) :الله ه ُ الظماو ِ
ض مشل ه ِ
اث وألاز ِ
ُ َ
َّ ُ ُ
ىُ ُد م ًْ َش َج َس ٍة ُم َب َاز َٓ ٍت َشٍْ ُخ َىه ٍت َال َش ْس ُِ َُّ ٍت َوَال َه ْسب َُّ ٍت ًَ َٖ ُاد َشٍْ ُت َها ًُض ُيء َو َل ْى َل ْم َج ْم َظ ْظ ُه َه ٌاز ُه ٌ
ىز َك َلى ُه َ ْ
ىز ٍِ
ً
ِ
ِ
ٍ
ىز حه ِدي الله ِلى ِ
ِ
َ َّ
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ
ُم(الىىز ،)35 :ؤما الـلماث ًِد وزد بصُوت الجمم؛ ألنً
َّ
الل ُه ب ُٖ ّل َش ْي ٍء َك ِل ٌ
َ
اض و ِ ِ
مً ٌشاء وٍظ ِسب الله ألامشا٘ ِللى ِ
مصادزَا ٓشحرة خُُِِتٔ ،اللُل وجٖازٍ السحب والخظىي والٕظىي وملىىٍت ٔالشُؼان ،والىٌع وؤصدُاء
ً
الظىءٓ ،)13("...ما هلحف ؤن مىاطم وزود لٌف "ؿلماث" هٕسة ،جد٘ في الوالب كلى الـلماث الحُُِِت ،بِىما اإلالسًت
باأللٍ والالم – في الٕشحر منها ًٌُ-د داللت مجاشٍت لهرٍ اللٌف.
ؤما الـلماث ًِد حلددث ؤطبابها ومصادزَأ ،الشُؼان ،وألاصىام وألاوزان ،وألاَىاء ،وزًاَ الظىء؛ ولهرا
حلددث الـلماث ً
جبلا لخلدد مصادزَا"(.)14
ُّ
الىىز؛ ببس ً ا للخىاُع بُنهماَّ ،
الـ ُلماث وؤًسد ُّ
ختى مً
ومً بدٌم الِسآن وخٕمت اطخلماله للٖلماث ؤهه حمم
اش
خُث اللٌفً ،الخىاُع بحن الىىز والـلمت له كدة ؤوحه ،منها:
 جىاُع اإلاصدز واإلابدؤً ،الىىز مصدزٍ ٌّبلهي ،والـلماث مصادزَا الشُؼان والهىي والؼاهىث
ُّ
 جىاُع اإلالجىً ،الىىز ٌلجي ؤلاشساَ ،والهداًت وؤلاًمان ،ؤلها مً كؼاء هللا ،بِىما الـلماث حلجي الٌٕسُّ
ؤلها شسوز ُّ
ججس بليها الشُؼان والوىاًت وألاَىاء والظال٘،
واإلالصُت والجهل واللراب،
ّ
لٌـي؛ خُث حاء الىىز بصُوت اإلاٌسد ،بِىما حاءث الـلماث بصُوت الجمم.
 جىاُعً
جانيا -العزيز:
ُ
وك َّص الش يء ٌَل ُّص ك ًّصا وك َّص ًة َ
الر ّ٘ .ومؼس ك ٌّص ،ؤي شدًدَ .
وكص َاش ًة ،بذا َّ
ُل ال ًٖاد ًىحدً ،هى
لل ُّص :زالي
ِ
ِ ِ
ِ
ا ِ
َ
ً
َ
َ
َ
وؤه َّصٍُ
ٌ
َّ
َّ
ُّ
ٌ
اللص طد الر٘ جِى٘ مىه كص ٌلص ِكصا بٕظس اللحن ًيهما وكصاشة بالٌخذ ًهى ك ِصٍص ؤي ُىي بلد ذلت،
كصٍص"(ِ ،)15
َ
صٍص بذا ُل ًال ًٖاد ًىحد َ
هللا َ
وك َّص الش يء ًهى َك ٌ
وك َص ْش ُث كلُه بالٌخذ ٓسمذ كلُه وُىله (حلالى) َُّ ًل َّص ْشها بشالثَّ 
ٌ
ُ
َ َ َّ َ
والل َّصة :خالت ماولت لإلوظان مً ؤن ٌولب .مً
ًسٌٍ وَشدد ؤي ُىٍىا وشددها و حلصش السحل صاز كصٍصا"ِ ،)16(.
ْ َ َ ْ َ َّ
َ ُ َ
ُْ ٌ
ُىلهمٌ :
صلبتُ .ا٘ (حلالى) :ؤ ًَ ْب َخوىن ِك ْى َد َُ ُم ال ِل َّصة ً ِة َّن ال ِل َّصة ِلل ِه َح ِمُم( اليظاء.)17(")139 :
ؤزض َك َص ٌاش .ؤي:
ها٘،
واللصٍص :مً ؤطماء هللا الحظجى ،وَى الِىي اإلاىُم مً اللصة واإلاىلت التي هي طد الر٘ والهىان ،وَى ٍ
ٓسٍم مصىن لِى٘ هللا(حلالى) كً الِسآنَ وب َّه ُه َل ِٕ َخ ٌ
هٌِع الِدزٌ ،
اب َك ِص ٌٍص (ً(  )41صلذ ،)41 :وكصٍص الجاهب :ؤي ذو ُىة
ِ
َ َ َّ ْ
َّ
ّ
ع.
ومٖاهت وؤزس ،وكصٍص اإلاىا٘ :ؤي صلب البلىن ،وكصٍص الىٌع :ؤي ؤبي ،شسٍٍ ٓ ِسٍم الىٌ ِ
ُ
واللصٍص :ذو اللصة والٕبرًاء ،وجظمً اطمه "اللصٍص" ٔ َّل صٌاث اللصة وجمامها وٓمالها ،وَشخمل اطم اللصٍص
اإلاخظمً الصٌاث الٕشحر مً اإلالاوي هجدَا في جدبس آلاًاث التي وزد ًيها َرا الاطم وَى ؤًظل مصدز إلالسًت ملجى
) (13داود ،مدمد مدمد ( ،)9118معج الفروق الااللية في القرآن التري  ،داز هسٍب ،الِاَسة ،ج ،1ص.517
) (14اإلاؼلجى( ،د.ث) ،كبد اللـُم  ،زصاثص الخلبحر الِسآن ،ج ،9ص.397 ،396
) ) 15الجىَسي ،بطماكُل بً خماد (د.ث) ،الصحاح ( جاج اللوت اللسبُت )جذ :ؤخمد كبد الوٌىز كؼاز  ،داز الٕخاب اللسبي ،مصس ،مادة
(كص).
)(16الساشي ،مدمد بً ؤبي بٕس بً كبد الِادز ( ،) 1989مسخاز الصحاح ،داز السطالت ،الٖىٍذ ،مادة (كصش).
)(17الساهب ،اإلاٌسداث في هسٍب الِسآن ،ص .563
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َ
َرا الاطم دون بُدام ؤو جِدًس للملاوي ،وَى اإلامخىم الري ال ٌولبه ش يء ،واللص في ألاصل :الِىة والشدة ،واللصة:
السًلت والامخىاق"( ،)18وملىاٍ الوالب الري ال ًِهس"(.)19
وٍد٘ كلى زبىث صٌت اللصة له طبداهه ُىله (حلالى) :ب َّن الل َّص َة ل َّله َحم ً
ُّ
ُلا﴾(ًىوع ،)65 :وصٌت اللصة جد٘ كلى
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ
زالزت ملانٔ ،لها زابخت هلل وهي" :كصة الِىة :الدا٘ كليها مً ؤطماثه الِىي اإلاخحن .وهي وصٌه اللـُم ال ِري ال جيظب
بلُه ُىة اإلاسلىُاث َّ
وبن كـمذ .وكصة الامخىاق :ألهه َى الوجي براجهً ،ال ًدخاج بلى ؤخد ،وال ًبلى اللباد طسٍ
ًُظسوهه ،وال هٌله ًُىٌلىهه ،بل َى الظاز الىاًم اإلالؼي اإلااوم .وكصة الِهس :والولبت لٖل الٖاثىاثً ،هي ٔلها مِهىزة
هلل زاطلت للـمخه ،مىِادة إلزادجهً ،جمُم هىاص ي اإلاسلىُاث بُدٍ ،ال ًخدسْ منها مخدسْ ،وال ًخصسي بال بدىله
وُىجه وبذههً ،ما شاء هللا ٔان ،ومالم ٌشإ لم ًًٕ ،وال خى٘ وال ُىة بال به"(.)20
واطم هللا اللصٍص ُّ
ًد٘ كلى ٓما٘ ُىة هللا(حلالى) ،وامخىاكه بىٌظه طبداهه ،وزظىق حمُم اإلاسلىُاث لِهسٍ،
ًٌلل ًيها ما ٌشاء وٍسخاز ال ٌعجصٍ ش يء ،وال ملِب لحٕمه وال ز ّاد لِظاثهً ،هى طبداهه ًُ ّ
ُ
دبس وال ًُ َدبس،
وجدبحرٍ،
ِ
21
ًُجسي ما شاء كلى مً شاء وال ًمخىم مً ؤمسٍ ،وال ًخلِبه في خٕمه ؤخدً ،ظبداهه ال بله بال َى اللصٍص الحُٕم"( ).
وُد جٕسز اطم هللا اللصٍص في الِسآن الٕسٍم ً
حظلا وحظلحن مسة مخصال بـ(ا٘) ومً دون (ا٘)ٓ ،ما اُترن َرا
ً
الاطم بالسخمت في ًىاصل آلاًاث زالر كشسة مسة ،ومم الحُٕم طبلا وازبلحن مسة ،ومم الللُم طذ مساث ،ومم
الحمُد زالر مساث"( ،)22وطىإحي الى جٌصُل ذلٗ.
مؼللا لخمع طىز ُسآهُتَ ،
ً
اطم اللصٍص ٌظبّ ً
ؤان ُ
جسجِبا اطم الحُٕم
(اللصٍص)ٔان الابخداء به باآلًت ألاولى
ِ
ْ
ْ
َّ
َْ ُ ْ َ
اب ِم ًَ الل ِه ال َل ِص ٍِص ال َح ِٕ ُِم (( ﴾ )1الصمس )1 :والظىز هي( :الصمس ،الحدًد،
في ٔل آلاًاثٓ ،مشل ُىله (حلالى) :جج ِزًل ال ِٕخ ِ
َّ
َْ ُ ْ َ
اب ِم ًَ الل ِه
الحشس ،الصٍ ،الجملت)ٓ ،رلٗ ؤزرث اإلاىُم الشاوي في زالر طىز ؤزسي ٓمشل ُىله (حلالى) :جج ِزًل ال ِٕخ ِ
ْ
ْ
(الجازُتً( ،)9 :اػس( ،)9 :ألاخِاي.)9 :
ال َل ِص ٍِص ال َح ِٕ ُِم (﴾)9
والحُٕم :اطم مً ؤطماء هللا الحظجىَّ ،
ًد٘ كلى اجصاي هللا (حلالى) بالحٕمت في شسكه وُدزٍ ،والحٕم بحن
(.)23
اإلاسلىُاث"...
ً
طبم وؤزبلحن مسة ،مخصال بـ(ا٘) ومً دون (ا٘) ،ؤان اطم اللصٍص ٌظبّ
وُد وزد اطما اللصٍص مم الحُٕم في ٍ
ُ َ َّ ُ َ ّ ُ ُْ
ْ َْ َ َ ْ َ
ٍ ٌَ َش ُاء َال ب َلهَ
في جسجِبه اطم الحُٕم في ٔل آلاًاث ،ومً َرٍ آلاًاث ُىله (حلالى)َ :ى ال ِري ًص ِىزٓم ِفي ألازخ ِام ُٓ
ِ
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ً َ َّ
ب َّال َُ َى ْال َلص ٍُص ْال َح ِٕ ُ
ُم﴾ (آ٘ كمسان ،)6 :وُىله (حلالى) :والظ ِازَ والظ ِازُت ًاُؼلىا ؤً ِدحهما حصاء ِبما ٓظبا هٖاال ِمً الل ِه
ِ
ِ
َ َّ
ُ
ٌ (اإلااثدة)38 :
َ
َ
ٌ
.
والله ك ِصٍص خ ُِٕم ﴾
َ
ُ َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
واللصة ج َخؼلب الحٕمت :بن جالشم اطم اللصٍص باطم الحُٕم مم خٌف الترجِب الِسآوي ألطبُِت اللصٍص ًرلٗ
َ
َّ
ًد٘ اإلاخدبس كلى ؤن الحٕمت صٌت ؤطاض مً مخؼلباث اللصة وال كصة بال خٕمت.
ْال َلصٍص السخُم :وزد اطما اللصٍص مم السخُم في زالر كشسة آًت ُسآهُت ؤان ُ
اطم اللصٍص ٌظبّ في جسجِبه اطم
ِ ِ
َ َّ َ َّ َ َ ُ َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ
السخُم في ٔل آلاًاث ،وهي :في طىزة الشلساء في حظلت مىاطم ،هي ُىله (حلالى) :وِبن زبٗ لهى الل ِصٍص الس ِخُم (﴾)9
) (18ابً مىـىز ( ،)1998لظان اللسب ( ،)1998جذ :كلى طحري ،داز بخُاء الترار اللسبي ،بحروث ،غ ،مادة (كصش).
) (19ببساَُم مصؼٌى ،اإلاعجم الىطُؽ ـ داز الدكىة ،جذ :مجمم اللوت اللسبُت ،مادة (كصش).
) (20الظلدي (د.ث) ،جِظحر الٕسٍم السخمً في جٌظحر ٓالم اإلاىان، ،ج ،1ص.946
) (21ابً مىـىز ( ،)1998لظان اللسب ،مادة (كصش).
) (22كبدالباقي ،مدمد ًااد ( ،)9111اإلاعجم اإلاٌهسض أللٌاؾ الِسآن الٕسٍم ،غ :داز الحدًث -الِاَسة ،مادة (كصش).
) (23الجسبىق ،كبد هللا بً كبد السخمً (د.ث) ،ألامشا٘ الِسآهُت الُِاطُت ،ج ،6ص.941
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ْ
َ ْ َّ
َ
الله ًَ ْى ُ
ص ُس َم ًْ ٌَش ُاء َو َُ َى ال َل ِص ٍُص
(الشلساء ،)19 ،917 ،149 ،175 ،141 ،199 ،114 ،68 ،٩ :وُىله (حلالى)ِ  :بىص ِس ِ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
الس ِخ ُ
الس ِخ ُ
ُم (( ﴾ )6السجدة ،) 6 :وُىله (حلالى)َ  :ج ْجز َ
الش َه َاد ِة ْال َلص ٍُص َّ
َّ
ًل
ُم (( )5السوم ،) ٥ :وُىله (حلالى) :ذ ِلٗ ك ِالم الوُ ِب و
ِ
ِ
َّ َ ْ َ َ َّ
ُم (( ﴾ )49الدزانَّ )49 :
الس ِخ ُ
الل ُه ب َّه ُه َُ َى ْال َلص ٍُص َّ
ْال َلصٍص َّ
.بن طىزة الشلساء
الس ِخ ُِم (ٌ( ﴾ )5ع ،)5 :وُىله (حلالى)ِ  :بال مً ز ِخم
ِ
ِ
ِ ِ
اهخـمذ ؤخداثها وؤحصائَا ٔلها لخدُِّ داللت السخمت واللصة هلل (حلالى) في صُاهت مٕسوزة جيخـم مً ؤولها بلى آزسَا،
َ َ َ ًَ ََ َ َ
الس ِخ ُ
ان َؤ ْٓ َث ُر َُ ْم ُم ْا ِم ِى َحن (َ )8وب َّن َزَّب َٗ َل ُه َى ْال َلص ٍُص َّ
ُم (﴾ )9
ًبدؤث في ُىله (حلالى) :ػظمِ ....ب َّن ِفي ذ ِلٗ آلًت وما ٔ
ِ
ِ
(الشلساء ،)9 :زم ؤزرث َاجان آلاًخان ألازحرجان جخٕسزان وجىحهان ؤخدار الظىزة ّ
ومٖىهاتها ججاٍ اإلاِصد والٌٕسة اللامت
للظىزة ٔلهاً ،بلد جٌصُل ُصت مىس ى مم ًسكىن ،وزسوحه بِىمه وهجاتهم وزد في ُىله (حلالى)َ  :و َؤ ْه َج ُْ َىا ُم َ
ىس ى
َ ْ
َ َ ََْ
َ َ ً
ْ َ
َو َم ًْ َم َل ُه َؤ ْح َمل َحن (ُ )65ز َّم َؤ ْه َس ُْ َىا ْآلا َزس َ
ًٍ (ِ )66ب َّن ِفي ذ ِل َٗ آل ًَت َو َما ٔان ؤٓث ُر َُ ْم ُما ِم ِىحن (َ )67وِب َّن َزَّب َٗ ل ُه َى ال َل ِص ٍُص
ِ
ِ
َ َ َّ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ً
(الشلساءُ 68 -65 :
ّ
الس ِخ ُ
َّ
) ،زم بلد ُصت ببساَُم وُىمهً ،سد في ُىله (حلالى)ًٕ :ربىٍ ًإَلٕىاَم ِبن ِفي ذ ِلٗ آلًت
ُم (﴾ )68
ََ َ َ
الس ِخ ُ
ان َؤ ْٓ َث ُر َُ ْم ُم ْا ِم ِى َحن (َ )139وب َّن َزَّب َٗ َل ُه َى ْال َلص ٍُص َّ
ُم (( ﴾ )141الشلساء ،)141 -139 :وبلد كسض ُصت هىح وُىمه
وما ٔ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ً
َ
ْ َ
َ
وجٌصُل مجسٍاث ألاخدار ًسد في ُىله (حلالى)ِ  :ب َّن ِفي ذ ِل َٗ آل ًَت َو َما ٔان ؤٓث ُر َُ ْم ُما ِم ِىحن (َ )191وِب َّن َزَّب َٗ ل ُه َى ال َل ِص ٍُص
ُم (( ﴾ )199الشلساء ،)199 -191 :وبلدَا ُصت كاد مم ُىمه ُز َّم جسد في ُىله (حلالى)َ ًَ  :إ َز َر َُ ُم ْال َل َر ُ
الس ِخ ُ
َّ
اب ِب َّن ِفي
َ َ َ ًَ ََ َ َ
الس ِخ ُ
ان َؤ ْٓ َث ُر َُ ْم ُم ْا ِم ِى َحن (َ )158وب َّن َزَّب َٗ َل ُه َى ْال َلص ٍُص َّ
ُم (( ﴾ )159الشلساء ،)159-158 :وبلد كسض ُصت زمىد
ذ ِلٗ آلًت وما ٔ
ِ
َِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ َ ُ
َ ََ
السخ ُ
َ َّ
ُ ْ ُ
ُم (﴾ )175
مم ُىمه جسد في ُىله (حلالى) :بن ِفي ذ ِلٗ آلًت وما ٔان ؤٓث ُرَم ما ِم ِىحن ( )174وِبن َزبٗ ل ُهى الل ِصٍص َّ ِ
َ َ
َ ُ َ
(الشلساء ،)175 - ٦٧٤ :وبلد كسض ُصت ؤصحاب ألإًت مم هبيهم ًسد في ُىله (حلالى)َ َُ  :
ا٘ َ ِزّبي ؤ ْكل ُم ِب َما ح ْل َملىن ()188
َّ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ْ َ
ُّ
الـ َّلت ب َّه ُه َٔ َ
ًَ َٕ َّر ُب ُ
ان َك َر َ
ىٍ ًَ َإ َز َر َُ ْم َك َر ُ
ان ؤٓث ُر َُ ْم ُم ْا ِم ِى َحن ()191
اب ًَ ْى ٍم َك ِـ ٍُم (ِ )189بن ِفي ذ ِلٗ آلًت وما ٔ
اب ًَ ْى ِم
ِ ِ
َ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ
السخ ُ
ُم (( ﴾ )191الشلساء.)191-188 :
وِبن َزبٗ ل ُهى الل ِصٍص َّ ِ
َ
َ ْ ْ ََ َ َ
َ َْْ
اخ َٗ ِإلا ًِ َّاج َب َل َٗ ِم ًَ
وبلد كسض ُصت لىغ جسد في ُىله (حلالى)َ  :وؤ ْه ِر ْز َك ِش َحرج َٗ ألاُ َ ِسب َحن ( )914واز ٌِع حى
ْاإلاُ ْامى َحن (ًَ )915ة ْن َك َ
ص ْى َْ ًَ ُِ ْل ب ِّوي َبسي ٌء ِم َّما َح ْل َم ُلى َن (َ )916و َج َى َّٔ ْل َك َلى ْال َلصٍص َّ
الس ِخ ُِم (( ﴾ )917الشلساء.)917 -914 :
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ ُ
ُ
ُ
َّ
ً
وؤزحرا جسخم الظىزة بمساػبت الىبي ومىٍُ ُىمه مً دكىجهٓ ،ما بدؤث الظىزة ،زم ًىحه بِىله (حلالى):
َ
َ ُ َ َ َّ
ّ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ
اإلا ْامى َحن* ًَة ْن َك َ
ص ْى َْ ً ُِ ْل ِب ِوي َب ِسي ٌء ِّم َّما ح ْل َملىن َ*وج َىٔ ْل
وؤ ِهرز ك ِشحرجٗ ألاُ ِسبحن*واز ٌِ
ع حىاخٗ ِإلا ًِ اجبلٗ ِمً ِ ِ
ِ
( الشلساء)917-914 :
َك َلى ْال َلصٍص َّ
.
الس ِخ ُِم
ِ ِ
ُ
َ
َ
ُ
اوٍت السخمت بةزطا٘ َاالء
الِدًم مم
لألخدار وُصت ؤلاوظان في جازٍسه
وَٕرا ًالظىزة جىـس
السطل مً ش ٍ
ِ
ِ
ِ
السطل ،واللصة الوالبت في الاهخِام مً اإلاظخٕبرًً واإلالسطحن كً ؤمس هللا"(.)24
بالسخمت في آلاًاث الِسآهُت ،ؤن اللصة كلى مً لم ًامً
ومً ألاطساز التي ذٓسَا صاخب ؤلاجِان الُتران اللصة
ِ
والسخمت إلاً آمً"(.)25
ومً اللؼاثٍ لهرا الاُتران بُان ؤن السخمت بالخالثّ هابلت مً اللصة والِىةً ،هى طبداهه و(حلالى) ُادز كلى
ُهس مً ٌلصُه بلصجه وٍىصس مً ًؼُله بسخمخه.
ُ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
َ
اث في طىزة الشلساء ،ؤوالَا َ
الس ِخ ُ
ُم﴾ ،حظم ّ
بن جٕساز ُىله (حلالى)َ  :وب َّن َزَّب َٗ َل ُه َى ْاللصٍص َّ
حاءث ك ِِب بُان
مس ِ
ِ
ِ
ّ
ٓربىا ّ
مس ٍة مً ّ
مدم ًدا صلى هللا كلُه وطلم وبما حاء به كً ّزبه ،زم حاءث ُّ
ٔل َّ
اإلاساث الباُُاث كِب
جٕرًب الرًً

)(24اللبدلي ،د .ؤمحر ًاطل طلد ( ، )9118هساثب الصىزة الِسآهُت ،داز الٕخاب الشِافي ( ألازدن) ،ص.99
) (25الظُىػي ،حال٘ الدًً كبد السخمً بً الٕما٘ (ث،)ٌ911 :ؤلاجِان في كلىم الِسآن ،ج ،9ص.113
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ْ
ّ
ًةذ َ
َ
ّ
َّ
اإلإربحن ألاولحنًٖ ،ان لٖل ّ
حل َّد َد اإلاِخض ي
الِصت التي حاءث ُبلها،
مس ٍة منها داكُتها مً
ص
كسض ُص ٍت مً ُِص ِ
َخ ُظ ًَ بكادة ذٓس اللبازة هٌظها"(.)26
وبهرا الٕم مً آلاًاث ُ
هجد الداللت كلى صٌت ؤزس مً مخؼلباث اللصة وَى السخمت اإلاؼلِت وال ًٖىن اللصٍص
ُ َ
كصٍصا ال اطما وال صٌت بن لم ًًٕ زخُماً ،ظبدان اللصٍص السخُم الِاثل " َو َز ْخ َم ِتي َو ِط َل ْذ ٔ َّل ش ْي ٍء﴾ (ألاكساي.)156 :
ّ
ً
ُ
ُ
ُ
َ ُُ
َ ُ
زالشا :ؤهلصمٕمىَاَ :لص ْم ُذ الش يء َ
ؤلص ُم ُه ُل ً
واللص ُام :اإلاال ِشم"( ،)27اإلاٌسدة الِسآهُت
صوما ،ول ِص ْمذ به والش ْمخهِ .
ِ
َ
ُ
ُ
ولصوم الش يء ػى٘ ،وُد جٕسزث َرٍ اإلاٌسدة ومشخِاتها في الِسآن الٕسٍم في
ؤهلصمٕمىَا﴾ً ،للها اإلااض ي لصم،
َ
لٌف(ؤ ُه ْلص ُم ُٕ ُم َ
ىَا) ،وذٓسث في الِسآن الٕسٍم مسة واخدة في طىزة َىد في ُىله (حلالى):
زمظت مىاطم ،اإلاىطم ألاو٘:
ِ
َ ْ َ ً ْ ْ َ ُ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ََ
ْ َّ َ َ
َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ
ُا٘ ًا ُى ِم ؤزؤًخم ِبن ٓىذ كلى ب ِِى ٍت ِمً ِزبي وآج ِاوي زخمت ِمً ِكى ِد ٍِ ًل ِمُذ كلُٕم ؤهل ِصمٕمىَا وؤهخم لها
َ
ُ
َ
َْ َ
ٔ ِاز َُىن﴾(َىد ،)98 :والشاوي :لٌف(ؤل َص ْمى ُاٍ) ،وذٓسث في الِسآن الٕسٍم مسة واخدة في طىزة ؤلاطساء في ُىله (حلالى)َ  :ؤ َّل
ب ْو َظان َؤ ْل َص ْم َى ُاٍ َػاث َس ٍُ في ُك ُىِه َو ُه ْسس ُج َل ُه ًَ ْى َم ْالِ َُ َامت ٓ َخ ًابا ًَ ْل َِ ُاٍ َم ْي ُش ً
لٌف(ل َص ًاما) ،وذٓسث في
ىزا﴾(ؤلاطساء ،)13 :والشالث:
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ََ َْ َ َ ٌ َ َ َ
ْ
ْ َ ّ َ َ َ َ َ ً َ َ َ ٌ ُ َ ًّ ( ػه:
الِسآن الٕسٍم مسجحن ألاولى في طىزة ػه في ُىله (حلالى) :ولىال ٔ ِلمت طبِذ ِمً ِزبٗ لٖان ِلصاما وؤحل مظمى﴾
َ َ
َ
ُ ُ
ُ
َ ُ ُ
ُ ُ َ َ َ َّ
َ
 ،)199وآلازس في طىزة الٌسُان في ُىله (حلالى)ْ ُ :ل َما ٌَ ْل َبإ ِبٕ ْم َ ِزّبي ل ْىال ُد َكائٓ ْم ًِ ْد ٓر ْب ُخ ْم ً َظ ْىي ًَٖىن ِلص ًاما
﴾(الٌسُان ،)77 :واإلاىطم السابم وألازحر :لٌف(الص) ،وذٓسث في الِسآن الٕسٍم مسة واخدة في طىزة الٌخذ في ُىله (حلالى):
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ي َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ان الل ُه ِبٖ ِ ّل ش ْي ٍء َك ِل ًُما﴾ (الٌخذ.) 96 :
وؤلصمهم ٔ ِلمت الخِى ؤاهىا ؤخّ ِبها وؤَلها ؤ
َ
َّ
بن في ُىله(حلالى)ُ ً :ل ّمُذ كلُٕم ؤهلصمٕمىَا وؤهخم لها ٔازَىن﴾ جصىز حى ؤلآساٍ وملىاَا اإلاباشس
ً
وجصىٍسَا بجسطها وؤدائها ّ
حى ؤلآساٍ َى الباكث كلى جسحرَا كلى صُوت الٌلل اإلاظازق مخصال بشالزت طماثس ،وَرا
ُ
َ
وبن ؤدي بلى حهد في هؼِهاَّ ،
ٌ
َ
ًىؼِها َم َدي ما ًبر٘ مً حهد في ؤلالص ِام
لِظدشلس مً
مؼلىب
الجهد
ًةن َرا
وؤلآساٍ الري ًىٕسٍ َىد(كلُه الظالم)َ ،رٍ اإلاٌسدة الِسآهُت ؤهلصمٕمىَا﴾ ،الش يء بالش يء ً
داثما ُ
ًِا٘ :لصمه الش َيء
ِ
()28
ُ
طسبان :بلصام الدسخحر مً هللا (حلالى) ،وبلصام بالحٕم وألامس.
ًلصمه .واللصام :اللراب اإلاالشم للٌٕاز"  ،وؤلالصام
ِ
ً
في ٔلمت ؤهلصمٕمىَا﴾ زالزت مظمساث :طمحر اإلاخٖلم وطمحر اإلاساػب وطمحر الواثب وَى ؤخظً جسجِبا :بدؤ
ً
ُ
ُ
ؤوال الهٌصل الظمحر ً
وحىبا"(.)29
باإلاخٖلم ألهه ؤزص بالٌلل ز َّم باإلاساػب ز َّم بالواثب ولى جيء بالواثب
َُْ ُ ُ ُ َ َ َ َ
َ
ىَا َوؤ ْه ُخ ْم ل َها ٔ ِاز َُىن﴾ لإلهٖاز والىٌي ،واإلالجى بذا ٔاهذ الهدًت بلى الخحر
والاطخٌهام في ُىله (حلالى) :ؤهل ِصمٕم
ً
بحبازا ،كلى الخصدًّ
التي حئخٕم به ُد زٌُذ كلُٕم مم وطىخها وحالئهاً ،هل ؤطخؼُم ؤها وؤجباعي ؤن هجبرٓم
َ
َ نُ
َّ
ُ
ُ
وازخُاز
اُخىاق
وظخؼُم ذلٗ ألن ؤلاًمان الصادَ ًٖى كً
والحا٘ َّاهٕم ٔازَىن لهآ ،ال بهىا
بيبىحي وكلى ؤلاًمان بي،
ٍ
ٍ
ال كً ٓسٍ وبحباز"(.)30

) (26خبىٕت ،كبد السخمً بً خظً اإلاُداوي الدمشِي (ثَ1495 :ـ) ،البالهت اللسبُت ؤطظها وكلىمها وًىىجها  ،داز الِلم ،دمشّ ،الداز
الشامُت ،بحروث ،غَ 1416 ،1ـ  1996 -م ،ص.593
) )27الجىَسي( ،د.ث) ،الصحاح ( جاج اللوت اللسبُت ) ،مادة (لصم).
) )28ابً ًازض ،ؤبى الحظً ؤخمد بً ًازض بً شٓسٍا ( )1979معجم مِاًِع اللوت ،جذ :كبدالظالم مدمد َازون ،غ ،9مؼبلت
مصؼٌى البابي الحلبي ،مادة (لص).
) (29ابً كاد٘ الحىبلي ،ابى خٌص كمس بً كلي (د.ث) ،جٌظحر اللباب في كلىم الٕخاب ،ص.11
) (30ػىؼاوي (د.ث) ،الخٌظحر الىطُؽ للِسآن الٕسٍم،ج ،7ص.194-193
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َُْ ُ َ
َ
ًىح ْي
ؤزس داللت حسض َرٍ اإلاٌسدة كلى اإلالجىً :إهذ جدع ؤزىا هؼّ ٔلمت ؤهل ِص ُمٕ ُمىَا﴾ بهرٍ الصُوت ما ِ
بدماج ٔل َرٍ الظماثس في الىؼّ وشد بلظها بلى بلع ٓما ًدمج الٖازَىن مم ما ًٕسَىن ،وَشدون
باإلٓساٍ بظبب
ِ
()31
بلُه وَم هاًسون وَٕرا ًبدو الخىاطّ في الخلبحر ؤكلى مً البالهت الـاَسٍت ،وؤزًم مً الٌصاخت اللٌـُت" .
حما٘ َرٍ اإلاٌسدة ْ
بإن هِسز َّ
َ
بإن ًيها طمت الازتزان ،ألن صُوتها حلجي وحىد مٌلىلحن
ووظخؼُم ؤن هخلمع
مً ؤحل مىاًِت هبرة الوظب التي جخؼلب الظسكت.
َّ
وٓإن هسابت اطخلما٘ َرٍ اإلاٌسدة كلى َرا الشٖل ًمشل هسابت اإلاىٍُ ؤلالهي ًةهه – كص وحل -ال ًجلل
ً
ُ
ً
ًاإلًمان ال ًٖىن بال مدع
ٔالخىٌع والىىم ،مما ًىٌي بزادة البشس وٍدؽ مً ٓسامتهم.
ُظسٍا
ؤلاًمان ًلال
ِ
ازخُاز"(.)32
َّ
بن َ
بالشِل وصلىبت الخدمل وؤلآساٍ
ًىح ْي
هؼّ َرٍ اإلاٌسدة كلى خالتها التي بىِذ كليها ًُه مً
الشِل ما ِ
ِ
ِ
كلى خمل ش يء ًىٌس مىه اإلادكى وَظدشِل خمله وحشمئز مً هٌظه.
ُ
َ
ولى حئىا ِ ّ ُ
هىاح كدة منها :بطماز اإلاٌلىلحن وبدماحهما
هٌظس طس َرا الشِل في َرٍ الصُوت لىحدهاٍ ًإحي مً ٍ
َ
ً
ً
وازخالي
وبدماحا في كملُت الىؼّ ،وٓرلٗ ًيشإ َرا الشِل مً ػسٍِت جسجِب خسوًها
ملا ما ًجلل َىالٗ ش ًدا
ِ
َ
ختى َّ
مسازحها َّ
ُ
ُ
اللوىب وَى ًيخِل بحن َرٍ اإلاسازج؛ ألامس الري ٌشلس بالشِل.
ؤلاكُاء ،وٍمظه
ٓإن اللظان ًصِبه
َّ
"ولٕىٗ بذا كاودتها ججد ؤجها لم جٌصح بملجى ؤن ذلٗ لً ًٖىن
الاطخٌهام فيؤهلصمٕمىَا﴾ ،لإلهٖاز الخٕرًبي:
ً
 ٓما جِى ُ٘ في جٌظحرَا -وبهما ؤزازث حظائال ،وؤخالخىا بلى هٌىطىا لخدبس اإلاىٍُ ٔلهَ ،ل مما ًخٌّ مم شساجم الظماء التيحاءث لخٕسٍم ؤلاوظان ،وبجهاض كِله ،وػسح ٔل ُُد ًشِل خسٍخه وبزادجه ؤن جلصم ؤلاوظان بٌٕس واكخِاد ًٕسَه ،ولى
ٔان َرا الٌٕس وَرا الاكخِاد َى الخحر والصىاب؟! .خسٍت ؤلاوظان في ُاهىن الظماء ؤُدض مً ؤن ًظخى بها في طبُل
هاًت ولى ٔاهذ َرٍ الواًت هي بالِؼم ًالح الدهُا وآلازسة ،الظماء جِىً٘ :جب ؤن ًٖىن كِل ؤلاوظان ً
خسا ،وطمحر
ُ
ُ
خسا ،ووحدان ؤلاوظان ً
ؤلاوظان ً
الِلب ،وَرٍ الحُاة وَرا
خسا ،ولى ٔان زمً ذلٗ ٌٓسٍ بالري مىده َرا اللِل ،وَرا
ٌ
مرَل بذا ؤملىذ ًُه"(.)33
مىٍُ
ُ
َ
ُ
ز َّم ًآد ذلٗ ًُِى ًُِ٘" :ه ػبُلت الشساجم ومىٌُها مً بزادة الٌسد ،واخترامها للِله الساًع لها ًجللىا هِسز
ؤن ذلٗ لً ًٖىن  -ؤكجي بلصامىا باآلًاث البِىاث -وبن ٔاهذ زخمت مً كىدٍ  -طبداهه -ما دامذ كمُذ كلى طمحر
ؤلاوظان ،وكِله.
ُ
ُ
ً
َ
ْ
ً
َ
َ
ُّ
َ
َّ
َّ
ابعا :مس :مع الش يء ًمظه بالٌخذ مظا وَرٍ هي اللوت الٌصُدت ،وًُه لوت ؤزسي ِمظذ الش يء ًدرًىن
مىه الظحن ألاولى ُوٍدىلىن ٓظستها بلى اإلاُم ومنهم مً ال ًُ َد ّ ِى٘ وٍترْ اإلاُم كلى خالها مٌخىخت وهـحرٍ ُىله (حلالى):
ْ
َ ُ َ
َ
ًـل ُخم جٌٕهىن ﴾ ُجٕظس ُوجٌخذ وؤصله ؿللخم وَى مً شىاذ الخسٌٍَُ ،
اإلا ُّ
عو
وؤم َّظ ُه الش يء ً َم َّظ ُه و اإلا ِظِع

َ
ُ
ُ
ُ
اطت ٓىاًت كً اإلاباطلت وٓرا َّ
اض ُا٘ هللا حلالى  مً ُبل ؤن ًَ َخ َم ًّ
اإلا َم َّ
اطا ﴾وُىله حلالى ال ِم َظ َ
اض ﴾ؤي ال ؤ َم ُّ
الخ َم ُّ
ع
َ َّ ٌ
َ َّ ٌ
()34
وال ُؤ َم ُّ
اطت ؤي ُم ِه َّمت وُد َم َّظ ْذ بلُه الحاحت".
اطت ؤي ُسابت ُسٍبت وخاحت م
ع وبُنهما زخم م
واإلاعَ :ى َح ّ
ع الش يء بالُد ،واإلامظىض :الري به مع ٓإن الجً مظخه ،واإلامظىض مً اإلااء ما هالخه
ِ
ألاًدي"(.)35
)ُ (31ؼب ،طُد ُؼب ببساَُم خظحن الشازبي (د.ث) ،الخصىٍس الٌجي في الِسآن ،داز الشسوَ ،غ ،17ص.99
)ً )32اطىي ،حمالُاث اإلاٌسدة الِسآهُت" ،ص.185
) (33ؤبى مىس ى ،د .مدمد (د.ث) ،دالالث الترآُب ،ص.958 ،957
) (34الساشي ،) 1989( ،مسخاز الصحاح ، ،مادة ( مظع ).
) (35معجم مِاًِع اللوت ،مادة (مظع).
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َ
َّ
َ َ ُّ َ ْ َ
ًّ
ىب ِبذ ه َادي َزَّب ُه ؤ ِوي
مادة(مع) في الِسآن الٕسٍم في واخد وطخحن مىطلا ،مً ذلٗ ُىله (حلالى) :وؤً
جٕسزث
َ
َ
َ
(ألاهبُاء)83 :
َم َّظج َي ُّ
َ
الظ ُّس َو َؤ ْهذ ؤ ْزخ ُم َّ
.
الس ِاخ ِمحن (﴾ )83
ِ
َ
ْ
ًّ
و(مع) بإشٍصَا وصىتها اإلاهمىض ،ووومها السُُّ ،هدُجت لخظلٍُ خسي الصٌحر ،ؤو الخِاء خسًُه
َ
َ َ َ
مخجاوزًٍ ِٓىله (حلالى)َ  :ول ْى ل ْم ج ْم َظ ْظ ُه ه ٌاز ﴾(الىىز.)35 :
ُ
ججمم بحن حسض الصىث الهادت ،وبحن وُم ألالم الشدًدً ،اإلاَ ُّ
ع
َرٍ اإلاادة في زُتها صىجُا ،وشدتها داللُا،
ًؼلّ-كادة -وٍساد به ٔل ما ًىا٘ ؤلاوظان مً ًؤذي ومٕسوٍ في طُاَ آلاًاث ألاجُتُ :ا٘ (حلالى) :ب ْن ًَ ْم َظ ْظ ُٕ ْم َُ ْسحٌ
ِ
َ َ
ع َّ
اض ُ
الى َ
ع ْال َِ ْى َم َُ ْس ٌح ِم ْش ُل ُه﴾( آ٘ كمسان ،)141 :وُا٘ (حلالى)َ  :وب َذا َم َّ
ًَ َِ ْد َم َّ
ط ٌّس َد َك ْىا َزَّب ُه ْم﴾(السوم ،)33 :وُا٘ حلالىِ ً :ةذا
َِ
َ
َ َّ ْ ْ َ َ
ط ٌّس َد َك َاها﴾(الصمس ،)49 :وُىله (حلالى)َ  :و َلئ ْن ؤ َذ ُْ َى ُاٍ َو ْل َم َاء َب ْل َد َ
ان ُ
ط َّس َاء َم َّظ ْخ ُه﴾(َىد )11 :وُىله(حلالى) َ ول ِئ ْن
مع ِؤلاوظ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
اب ِم ًَ الل ِه َط َب َّ إلا َّظٕ ْم ًِ َُما ؤ َز ْر ُج ْم َكر ٌ
َم َّظ ْت ُه ْم َه ٌْ َد ٌت ِم ًْ َكراب َزّب َٗ﴾(ألاهبُاءَ( ،) 46 :ىد ،)11 :وُىله (حلالى)  :ل ْىال ِٓ َخ ٌ
اب
ِ ِ
َك ِـ ٌ
ُم﴾(ألاهٌاً٘ ،)68 :هرٍ الصُى اإلاسخلٌت مً اإلاادة ،وزدث للداللت كلى شدة البالء ،وزًم اإلاصاب ،وًسغ ألاذي،
َّ
ولًٕ اإلالجى شدًد هلُف ،وللداللت كلى َرا اإلالحفًِ ،د وزدث اإلاادة في صىتها السُُّ
واللٌف ًيها زًُّ زُُّ،
ََ ُ
مِـترهت باإلاع السًُّ الطخسالص ألامسًٍ في خالتي الظساء والظساء ،الشس والخحرٓ ،ما في ٔل مً ُىله (حلالى) :وُالىا
َ َ َّ ُ َّ
َّ ْ ْ َ َ
ع َآب َاء َها َّ
الش ُّس َح ُص ً
ان ُزل َّ ََ ُل ً
الظ َّس ُاء َو َّ
َُ ْد َم َّ
وكا ()91
ىكا (ِ )19بذا مظه
الظ َّس ُاء﴾(ألاكساي ،)95 :وُىله(حلالى)ِ  :بن ِؤلاوظ
ِ
َوب َذا َم َّظ ُه ْال َخ ْح ُر َم ُى ً
ىكا ((﴾ )91اإلالازج.)91 :
ِ
ًالظس ُاء جمظهم بذن ،والظساء جمظهم ٓرلٗ ،والشس ًمظهم والخحر ٓرلٗ ،ولم ٌشإ الِسآن اللـُم حوُحرَ
ُ
اإلاادة بل اللٌف كُىه في الحالخحن ،وذلٗ للخلبحر كً شدة اإلاالمظت والالخصاَ ،وٓما وزد اللٌف في مِام الظس
ً
حاملا إلادزٔي الخحر والشسًِ ،د وزد للمع الجمُل زاصت في ُىله (حلالى)ِ  :ب ْن
مىٌسدا في ؤهلب الصُى ،وزد مشله
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٌ َ ُ ْ ُ ْ (آ٘ كمسان،)191 :
جمظظٕم خظىت حظاَم﴾
وفي آلاًت مً اإلادظىاث البدٌلُت ما ٌظمى (باإلاِابلت) وذلٗ في ُىله حلالى  :بن جمظظٕم خظىت حظاَم
وبن جصبٕم طِئت ًٌسخىا بها ﴾(آ٘ كمسان ،)٦٢١ :خُث ُابل الحظىت بالظِئت واإلاظاءة بالٌسح وهي مِابلت بدٌلت.
لؼٌُت :كبر باإلاع في ُىله  بن جمظظٕم خظىت﴾ وباإلصابت في ُىله  :وبن جصبٕم طِئت ﴾ وذلٗ لإلشازة
بلى ؤن الحظىت حظىء ؤلاكداء ،وختى ولى ٔاهذ بإٌظس ألاشُاء ،ولى مظا زٌٌُا ،وؤما الظِئت ًةذا جمٕىذ ؤلاصابت بها بلى
الحد الري ًسسي له الشامذ ًةجهم ال ًسزىن ،بل ًٌسخىن وَظسون ،وَرا مً ؤطساز بالهت الخجزًلً ،لٌف ؤلاصابت ًد٘
كلى جمًٕ الىُىق بسالي اإلاع"(.)36
ُ
اللٌف بدالثله بلى ملان ؤزس ،ال كالُت لها بهرا الحدًث ً
داللُا ،وبن حللِذ به صىجُآ ،ما في
وٍيخِل َرا
بشازة الِسآن بلى اإلاع بملىُحن مسخلٌحن ؤزسًٍ.
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َّ
ْ
َ َ ٌ ( مسٍم:
َ
َ
َ
َ
ألاو٘ٓ :جى ًُه باإلا ًّ
ع كً الىٖاح في ٔل مً ُىله (حلالى)ُ :الذ ؤوى ًٖىن ِلي هال ٌم ول ْم ً ْمظ ْظ ِجي بشس ﴾
َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ ّ
،)91
الي َظ َاء َما َل ْم َج َم ُّظ ُ
ىَ ًَّ﴾( البِسة ،)٢٣٦ :وآلازس :وكبر ًُه باإلاع كً الجىىن
وُىله (حلالى) ال حىاح كلُٕم ِبن ػلِخم ِ
ىم َّالري ًَ َخ َس َّب ُؼ ُه َّ
الش ُْ َؼ ُ
َ ْ َ ّ (البِسة،)975 :
ٓما في ُىله (حلالى)َّ  :الر َ
ىمى َن ب َّال َٓ َما ًَ ُِ ُ
السَبا َال ًَ ُِ ُ
ًً ًَ ْإ ُٔ ُلى َن ّ
ع﴾
اإلا
ً
م
ان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
"(.)37
واحخملذ ٔلها في ػبُلت الصىث

) (36الصابىوي :،مدمد كلي الصابىوي (  ،)1981صفوة التفاسير ،غ ،9داز الِسآن الٕسٍم ،بحروث ،ج 1ص.145
) (37الصوحر ،مدمد خظحن (د.ث) ،الصىث اللوىي في الِسآن ،داز اإلاازر اللسبي ،بحروث ،لبىان ،ص.185-183
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َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ
وُد جيبه الصمسشسي بلى حما٘ اإلاع في آلاًت الٕسٍمت في ُىله (حلالى)ُ :ال ْذ ؤوى ًَٖىن ِلي هال ٌم َول ْم ًَ ْم َظ ْظ ِجي
َب َش ٌس َو َل ْم َؤ ُْ َب ِو ًُّا﴾ (مسٍم ،)91 :خُث حلل ّ
اإلاع كبازة كً الىٖاح الحال٘ ،خٖاًت كً مسٍم كليها الظالم ،ألهه ٓىاًت كىه،
َ ً ًَّ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ
َّ َ َ َ
وُىله (حلالى)َ  :ؤ ْو َال َم ْظ ُخ ُم ّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
ىَٕ ْم َوؤ ًْ ِدًٕ ْم ِب َّن الله ٔان
ِ
اليظاء ًلم ج ِجدوا م ًاء ًخُ َّم ُمىا ص ِلُدا ػ ُِبا ًامسحىا ِبىح ِ
ىزا﴾ (اليظاءّ )43 :
َك ٌُ ًّىا َه ٌُ ً
والصوى َ
لِع ٓرلٗ ،وبهما ُ
ًِا٘ ًُهً :جس ًيها ،وزبث ،وما ؤشبه ذلٗ ،ولِع بِمحن ؤن جسعى
ِ ،
الٕى ُ
ًُه َّ
اًاث وآلاداب"(.)38
َ
ُ
َ
ذلٗ َّ
ّ
باإلاع واإلاالمظت ،وال ًٖىن َرا في الصوى ،وٍجب ؤن
السحل واإلاس ِؤة ًٕجى كنها
ؤن اللالُت الشسكُت بحن
ِ
ِ
هظٍُ ؤن البُان الِسآوي لم ًجىذ بلى َرٍ الجمالُت ملخمدا كلى الٌسوَ اللوىٍت ،في جصسٍده في الصوى ،وٍلمذ في
الىٖاح اإلاشسوقًِ ،د كبر الِس ُ
آن كً ؤبشم الصوى الري ابخلي به ُىم لىغ بٖلمت جدظم بالـالً٘ ،خِسؤ كلى لظاجهم.
ُ
وُىله (حلالى) مالىا في بىاجٗ ْ
مً خّ ﴾ ،خُث كبرث ٔلمت(خّ) كً ُمت الهُاج كىد ُىم لىغ ،والٖلمت كلى
ؤزالُُتها التي جؼٌئ ملجى الشبّٓ ،ما جد٘ كلى زِت َاالء اإلااحىحن بإهٌظهم وبملاجهم في الظالً٘ ،هم ؤصحاب خّ
ٓما ًسون.

ً
خامسا -الخاثمة:
هآد في زخام البدث كلى ؤن اإلاٌسدة الِسآهُت لها ؤَمُت في بالهت الِسآن الٕسٍم ،وًلالُتها في جىصُل اإلالجى
وحما٘ الشٖل واإلاظمىن ،وحملها بحن ُىة الخإزحر ،وجىصُل اإلالجى ،وذلٗ ألن صُوت اإلاٌسدة جسخصس الٕشحر مً
الٕالم ،وجىم كً زًلت البُان الِسآوي وجلِي ِؿالال هٌظُت زاصت ،ألجها جِىم بخجظُم اإلالاوي وجدُلها بلى مشاَداث
ً
ً
َ
بلد ؤن جٖىن دًُىت مٕىىهت ومشاكس ومجسداث كً ػسٍّ بطبان الصٌاث آلادمُت كلى الجماداثً ،خٕدظب اإلاٌسدة
ً
ُ
ً
حماال ً
وطملُا مً خُث مخلت ألاووام.
مسثُا مً خُث الخصىٍس،
ُ
ُ
بمٖاهاث اإلاٌسدة اللوىٍت في دُت ازخُازَا ،وحلمُِها للداللت ،واإلاخإمل في اللٌـت الِسآهُت ًجد جمًٕ
وجبرش
ٔل لٌف مً مىطلها ،بدُث لى اطدبدلذ بوحرَا الزخل مٌهىم الظُاَ اللام للىص الري وزد ًُه اللٌف" ،ؤلماث
الِسآن ومٌسداجه مخصلت ومخىاطِت ،ال خشى ًيها وال جٖلًٍ ،دُؽ بها الظمى ،وٍـللها الجما٘.
ٓما جبرش دوز اإلاٌسدة في ججظُد اإلالاوي اإلاجسدة ،بما جشحرٍ مً ؤًٖاز ،وجدث اإلاخلِي في زطم مالمذ جصىٍسٍت
بٌلل دالالث الترُٓب وجٌاكل كىاصسٍ اإلاسخلٌت" ،ومً َ
للملاوي ،ؤل َرٍ الُِم اإلالىىٍت والخصىٍسٍت ً
زم لم جىطم
ً
كبشا بل وطلذ وطلا ً
دُُِا؛ َ
لخلبر كً مِاصد الظُاَ ومسادٍ.
ألالٌاؾ

التوصيات واملقترحات:
.1
.9
.3
.4

بُامت اإلااجمساث والىدواث الللمُت اإلاخسصصت كً اإلاٌسدة وؤَمُتها ودوزَا.
خث ؤَل الازخصاص ،وٓرا الجهاث ذاث اللالُت في اإلاشازٓت الٌاكلت في جإلٍُ الٕخب ،واصداز اإلاجالث
اإلاخسصصت في اإلاٌسدة.
ًخذ مىاُم كلمُت بلٕتروهُت لهرا الوسض.
بحساء دزاطاث ممازلت إلاٌسداث ؤزسي ،وبُان دالالتها وطبل الاطخٌادة منها في واُم اإلاظلمحن الُىم.

) (38الصمسشسي ( ،)1997جٌظحر الٕشاي ،جذ :كبد السشاَ اإلاهدي داز بخُاء الترار اللسبي ،بحروث ،غ ،1ج ،3ص.9
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ً
سادسا -املصاد واملراجع:
-

ً
ؤوال -الِسآن الٕسٍم.
ً
زاهُا -ألادب وؤلاعجاش الِسآوي والخٌاطحر.
ببساَُم مصؼٌى(د.ث) ،اإلاعجم الىطُؽ ـ داز الدكىة ،جذ :مجمم اللوت اللسبُت.
ابً ًازض ،ؤبى الحظً ؤخمد بً ًازض بً شٓسٍا( )1979معجم مِاًِع اللوت ،جذ :كبدالظالم مدمد َازون،
غ ،9مؼبلت مصؼٌى البابي الحلبي.
ابً مىـىز( ،)1998لظان اللسب ،جذ :كلى طحري ،داز بخُاء الترار اللسبي ،بحروث..
الجسبىق(د.ث) ،كبد هللا بً كبد السخمً ،ألامشا٘ الِسآهُت الُِاطُت.
الجىاَسي ،بطماكُل بً خماد ( )1999الصحاح( جاج اللوت وصحاح اللسبُت) ،جذ :ؤخمد كبد الوٌىز كؼاز ،داز
الللم للمالًحن ،بحروث ،غ.3
خبىٕت ،كبد السخمً بً خظً اإلاُداوي الدمشِي (ثَ1495 :ـ) ،البالهت اللسبُت ؤطظها وكلىمها وًىىجها ،داز
الِلم ،دمشّ ،الداز الشامُت ،بحروث ،غَ 1416 ،1ـ 1996 -م.
خمدان ،هرًس( ،)1991الـاَسة الجمالُت في الِسآن الٕسٍم ،داز اإلاىاز حدة الظلىدًت ،غ.1
داود ،مدمد مدمد( ،)918معجم الٌسوَ الداللُت في الِسآن الٕسٍم ،داز هسٍب ،الِاَسة.
الساشي ،مدمد بً ؤبي بٕس بً كبد الِادز( ،) 1989مسخاز الصحاح ،داز السطالت ،الٖىٍذ.
الصمسشسي )1997( ،جٌظحر الٕشاي ،جذ :كبد السشاَ اإلاهدي داز اخُاء الترار اللسبي ،بحروث ،غ.1
الظامساجيً ،اطل صالح( ،)9111الخلبحر الِسآوي ،داز كماز كمان ،غ.7
الظلدي(د.ث) ،جِظحر الٕسٍم السخمً في جٌظحر ٓالم اإلاىان.
الظُىػي(د.ث) ،حال٘ الدًً كبد السخمً بً الٕما٘ (ث ،)ٌ911 :ؤلاجِان في كلىم الِسآن.
الصحاح ( جاج اللوت اللسبُت ) ،بطماكُل بً خماد الجىَسي (د.ث) ،جذ :ؤخمد كبد الوٌىز كؼاز ،داز الٕخاب
اللسبي ،مصس ابً كاد٘ الحىبلي ،ابى خٌص كمس بً كلي(د.ث) ،جٌظحر اللباب في كلىم الٕخاب.
الصوحر ،مدمد خظحن(د.ث) ،الصىث اللوىي في الِسآن ،داز اإلاازر اللسبي ،بحروث ،لبىان.
كبد الخىاب ،مدمد لؼٌي(د.ث) ،الاججاٍ البالغي في جٌظحر البُظاوي.
كبدالباقي ،مدمد ًااد( ،)9111اإلاعجم اإلاٌهسض أللٌاؾ الِسآن الٕسٍم ،داز الحدًث -الِاَسة.
اللبدلي ،ؤمحر ًاطل طلد( ،)9118هساثب الصىزة الِسآهُت ،داز الٕخاب الشِافي( ألازدن).
اللبدلي ،ؤمحر ًاطل طلد(د.ث) ،الخإوٍل البُاوي ألخىا٘ هـم اإلالاوي في الِسآن الٕسٍم( ،مؼبىق ُُد اليشس).
اللبدلي ،ؤمحر ًاطل( ،)9111الترجِب واإلاخابلت ،كالم الٕخب الحدًشت ،ؤزبد-ألازدن ،غ.9
اللٌٌُي ،مدمد( ،) 1976الِسآن دكىة خّ ،مِدمت في كلم الخٌصُل الِسآوي ،اإلاؼبلت اإلاصسٍتـ الٖىٍذ ،غ.9
اللٌٌُي ،مدمد( ، ،)1986الِسآن جٌظحر الٖىن والحُاة ،ميشىزاث ذاث الظالطل ،الٖىٍذ ،غ.1
ُؼب ،طُد ُؼب ببساَُم خظحن الشازبي (د.ث) ،الخصىٍس الٌجي في الِسآن ،داز الشسوَ ،غ.17
اإلاؼلجى(د.ث) ، ،كبد اللـُم ،زصاثص الخلبحر الِسآن.
ًاطىي ،ؤخمد( ،)1999حمالُاث اإلاٌسدة الِسآهُت" في ٓخب ؤلاعجاش والخٌظحر" ،داز اإلإخبي ،غ.9
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دالئل البيان لمعاني مفردات القرآن
أنموذجا-
و"نلزم"
"ظلمات" ،و"عزيز" ،و "مس"،ً

