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 للطرحيي القرآن غريب تفسري يف الصرفية الدراسات
 

 غفران عبد اهلل طاىر .م.م
 متوسطة المكاسب لمبنين

abdallaghafran@gmail.com 
 الممخص:

 بالدراسات مرتبطة دراستو فكانت العربية المغوية الدراسة نشأة منذ الصرفي الدرس ارتبط       
 في جاءت الصرفية الدراسة اف المختصيف الحظ وقد, العمـ ليذا االولى البدايات  مف والنحوية المغوية
 معنى عمى واثرىا ومعنيا المفظة بصيغ المغة فقياء اىتـ وقد, سيبويو تمميذ الفراىيدي كتاب مقدمة
 ويعد. نفسو الوقت في والمستمع لمقارئ وتتضح مفيـو بنسؽ تتسؽ الحاؿ بطبيعة فالجممة, الجممة
 عميو يسمط لـ الذي المجاؿ ىذا في الميمة الكتب مف واحد يلمطريح( القرآف غريب تفسير) كتاب
 في الصرفية الجوانب بدراسة الباحث شرع لذلؾ الكريـ لمقرآف الصرفية دراساتو في خصوصا الضوء

 .الطريحي اراء عمى بناء الكتاب ىذا
 الكممات المفتاحية: )الدراسات الصرفية، تفسير غريب، القرآف لمطريحي(.

 
Morphological studies in the strange interpretation of the  

ghufran eabd allah tahir  

mutawasitat almakasib lilbanin 
Abstract:  

       The morphological lesson has been linked since the inception of the 

Arabic linguistic study, and its study was linked to linguistic and grammatical 

studies from the first beginnings of this science. In an understandable format, 

it is clear to the reader and listener at the same time. The book (Interpretation 

of the Strange Qur’an) by Al-Tarihi is one of the important books in this 

field, which did not shed light on it, especially in his morphological studies 

of the Holy Qur’an. Therefore, the researcher proceeded to study the 

morphological aspects in this book based on Al-Turaihi’s opinions. 

 Keywords: (morphological studies, strange interpretation, the Qur'an by Al-

Tarihi). 
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  :مقدمة
 سيدنا لمعالميف رحمة المبعوث عمى والسالـ والصالة العالميف رب هلل الحمد      
 .    أجمعيف وأصحابو آلو وعمى محمد
 كافة عند بؿ فحسب االسالمية األمـ عند ال العظمى منزلتو الكريـ لمقرآف اف    

 وتطور األزماف، مر عمى الخالدة المعجزة وىو والطوائؼ، القوميات ومختمؼ العناصر
 والتشريع السماوي، الوحي في القاطع والبرىاف الساطع األثر يزاؿ وال كاف البشرية،
 إلى باإلضافة والحراـ، الحالؿ ومسائؿ األحكاـ، تبياف مف عميو اشتمؿ لما اإلليي،
 معاشيـ وأمور معامالتيـ، في الناس يحتاجو وما المتأخريف، وحوادث الماضيف، أخبار
 عف كشؼ كما مجتمعيـ، وصيانة نوعيـ، لحفظ أخالقية، ودساتير اجتماعية، نظـ مف

 زماف لكؿ االجتماع عمؿ وأوضح والمعاد، المبدأ في التكويف وأسرار االيجاد، غوامض
 تعاليمو فكفمت والبقاء، والخمود االرتقاء معارج أسمى إلى باالنسانية صاعدا ومكاف
 .الداريف في والسعادة والنجاح والفوز والرقي السمو ونظمو ومناىجو وسننو،
 الجميؿ السفر ىذا لغة أسرار عف الكشؼ وسائؿ أىـ مف الصرفي البحث يعد     

 موضوع الصرفي البحث ىذا جوانب عف الكشؼ أف وجدت وقد,  إعجازه ومواطف
 غريب تفسير : ىو العربية في التفاسير أىـ مف واحدة لذلؾ واخترت ، بالدراسة جدير
 المتوفى الطريحي الديف فخر الشيخ المغوي المفسر المحدث الفقيو تأليؼ الكريـ القرآف
    وخاتمة ومبحثيف مقدمة عمى الدراسة اقسـ اف البحث منيجية اقتضت وقد .٘ٛٓٔ سنة

 وخطة منو واليدؼ البحث اىمية تضمنت لمموضوع عامة المقدمة جاءت .ٔ
 . البحث

 والمشتقات الصيغ في التناوب:  مفاىيـ لعرض االوؿ المبحث خصصت .ٕ
 .المزيدة روؼحوال ,والجموع

 ثالث عمى وكاف الطريحي عند الصرفية الداللة الثاني المبحث في عرضت .ٖ
 المشتقات عمى ركز والثاني, الصيغ في التناوب حوؿ االوؿ خصص) مطالب
 ( . المزيدة الحروؼ داللة حوؿ والثالث, والجموع
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 وبعد البحث خالؿ إلييا توصمت التي النتائج أىـ الخاتمة في ولخصت           
 .  الدراسة في عمييا اعتمدت التي والمراجع المصادر ثبت ذلؾ

 مف اتمكف لـ انني منيا عديدة صعوبات الدراسة ىذه في واجيت وقد         
 مصادر كانت والتي الدراسة مباحث بعض في احتجتيا  التي الكتب عمى الحصوؿ

  البحث تماـإل ميمة
 المغة في الصرفية الدراسات: االول المبحث

  الصرفي التناوب: االول المطمب  
 اإلشارات أولى أف إال الّنحاة، قدامى عند شائعاً  مصطمحاً  يكف لـ الصرفي التّناوب     
 مف وىو( العدؿ) باسـ وعرفيا الخصائص كتابو في جني ابف ساقيا - أعمـ فيما - إليو
 الّتصروفيو مف ضرب العدؿ إف: "فقاؿ آخر شيءٍ  إلى الّظاىر الّشيء عف العدؿ باب

 ."الفرع الى بابو عف لؤلصؿ إخراج
 

 وىو األصمي، معناه في الّمفظ يستعمؿ أف ىو: "بقولة الكفوي البقاء ابو وعرؼ     
 ذلؾ فيو يستعمؿ أف غير مف يناِسبو آخر معنى تبعيتو قصد لكف أصالة، المقصود

 أف إالّ  الّتضميف، في ِلذاِتو مقصود المعنييف مف وكؿ  ...  آخر، لفظٌ  لو يَقدر أو الّمفظ
. بمفظو المذكور وىو لآلخر تبعاً  يكوف متعّمقو بذكر المذكور وىو أحدىما إلى القصد
 (ٔ)" المقاـ في لذاتو مقصوداً  كونو ينافي فال الكالـ، مف اإلرادة في التّبعية وىذه

 إلى تشير أف دوف المباني، في الصرفي التّناوب ىذا الى المغة كتب اشارت لقد      
ّنما بابًا، أو فصالً  لو وتفرد وتعرفو، تحديدًا، المفيوـ  األمثمة قبيؿ مف ذلؾ تذكر كانت وا 

: يقوؿ عمميا، تعمؿ الفاعؿ، أبنية بمعنى المبالغة أبنية أف سيبويو قاؿ فقد الّنماذج، أو
 مف فاعؿ في جاز ما فيو يجوز وبصير، وسميع وقدير وعميـ كرحيـ فعيؿ جاء وقد"

 فاعؿ، مجرى فعيؿ جرى ىذا أف ترى وأنتَ , واإلْظيار واإلضمار والتّأخير، التّقديـ
 يطبقوف المتأّخريف وبعض سيبويو أف عمى ذلؾ دؿّ  المعنى، في وزيادةٍ  العمؿ في باتّفاؽٍ 
 كتبيـ مف جزءاً  لو يفِردوا أف دوف والمصادر، المشتّقات أبنية في الصرفي التّناوب ىذا

 (ٕ)الّمغة في فاشيةً  ظاىرةً  عنو لمحديث
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 المفعوؿ اسـ ومع تارةً  الفاعؿ اسـ مع متناوبةً  الّتعجب صيغَ  السراج ابف وجعؿ     
 أّنؾ ُتريد كذلؾ، َأْشياني وما لو، َأمَقتَِني وما لو، َأبَغضِني ما: تقوؿ: " فقاؿ أخرى تارةً 

: فقولؾ( المفعوؿ) المعنى في كاف ما وأما( فاعؿ) المعنى في فيي مبِغض، وأّنؾ ماقتٌ 
 (ٖ)"وممقوت إليؾ، مبَغض أّنو: تريد إّنما إلي أبَغضو أمقَتو،وما ما

 وَنِصيح وَكِفيؿ َنِصير:  نحو فاعؿ بمعنى فعيؿ مجيء: "يقوؿ الميداني وىذا    
 فيو ويستوي وجريح، َقِتيؿ: مثؿ مفعوؿ بمعنى فعيؿ ويجيء: "وقولو. "وعِصي وَقِصي
 وكريمة، كريـ نحو المؤّنث في الياء دَخَمْتو فاعؿ بمعنى كاف فإذا والمؤنَّث، المَذّكر
ف الياء، لحَقْتو وربما ورحيمة، ورحيـ . والّذبيحة والّمقيطة كالّنطيحة مفعوؿ بمعنى كاف وا 
ّنما  (ٗ)"األسماء ِعداد في جِعمت ألّنيا الياء؛ دَخَمْتيا وا 
 أمثمةٍ  حديث عنو وتحدث التّناوب، ىذا متفرقة، أبوابٍ  في أورد الزمخشري،فقد أما    

 اسمي وزف عمى المصدر يِرد وقد: "قالو ما بعض في فقاؿ ظاىرة، ظاىرةٍ  حديث
 والداّلة والكاذبة والعافية الفاضمة ومنو...  قائمًا، قمتُ : كقولؾ والمفعوؿ، الفاعؿ

 (٘)..." والمعسور والميسور
 الصفة عمى لمداللة مجيئو فيو يقؿّ ( فاعؿ) وزف أف إلى السيوطي،فذىب وأما      

.  المشبية الصفة معاممة فعوِمؿَ  الثّبوت بو ُقِصد فاعؿ اسـ الحقيقة في وأّنو المشبية،
 فيو َكعؼَّ  فعيؿ عمى المفتوح َفعؿ مف قياس بغير الفاعؿ وورد: "قولو ذلؾ ومثؿ

 في الراكز المفيوـ ذلؾ عمى دؿّ ... معاممة عوِمؿ: وقولو". َخِفيؼٌ  فيو وَخؼَّ  عِفيٌؼ،
 (ٙ) الصرفي العدوؿ أو التّناوب عف أذىانيـ
  والجموع المشتقات:  الثاني المطمب
 يحدد واحد، اصؿ إلى بيا والرجوع بعض، مف االلفاظ لبعض توليد" ىو االشتقاؽ
 أو. (ٚ)(الجديد الخاص بمعناىا يوصي مثمما االصيؿ المشترؾ بمعناه ويوصى مادتيا،

 .(ٛ) "أخرى مف صيغة أو لفظ مف لفظ استخراج عممية:"ىو
 ومغايرتيما وتركيبا معنى مناسبتيما يشرط اخر مف لفظ نزع"بأنو( الجرجاني) عرفو وقد
 (ٜ) "الصيغة في
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 وتتسع المغات طريقيا عف تنمو التي الرائعة الوسائؿ احدى"المحدثيف بعض رأي وفي
 مف والمستحدث االفكار مف الجديد التعبير مف بو فتتمكف المفردات، في ثراؤىا ويزداد
 .(ٓٔ) ((الحياة وسائؿ

 المفرد بناء فيو ويتغير, اثنتيف أو اثنيف مف أكثر عمى يدؿ   اسـ" فيو (الجموع) اما
 ظاىر أفَّ  يعني وىذا, النيَّة في يكوف ُمقدًَّرا أو, الكممة بنية عمى ظاىًرا داخميًّا تغييًرا

 تكف لـ خيالي تغيير فالتغيير, الجمع معنى عمى داللتيا مع بنائيا عمى باقية الصيغة
 تتغير اآلنية  أفَّ  فكما, اآلنية بتكسير تشبيًيا تكسيًرا وُسمِّي, البناء في ظاىرة آثار لو

 مف وزف عمى ُبِني إف المفرد كذلؾ, عميو كانت عمَّا لمكسر تتعرض حينما صورتيا
 في التغيير ذلؾ ينحصر وال,"(ٔٔ)"تتغير بؿ تبقى ال صورتو فإف,التكسير جمع أوزاف
 بنية في يكوف  الجمع  ىذا في التغيير وألفَّ , أيًضا الداللة  يشمؿ بؿ, فحسب المفظ
 (ٕٔ)(" الداخمي الجمع) فميش ىنري المستشرؽ عميو اصطمح المفرد

  الحروف في الزيادة: الثالث المطمب
 عمى العمماء أجمػع وقػد الزيػادة أحرؼ عدد في والمغة الصرؼ عمماء آراء تعددت      

 وتجمع منيا إال الزيادة تكوف ال ىي أو تزاد التي وىي عشرة عددىا األحرؼ ىذه أف
 ثالثة بيف ينحصر عػددىا التػي األشياء ألف أحرؼ وسميت سألتمونييا، عبارة في

 .قمة جمع يعتبر جمعيا فإف وعشرة
 أبنية بمغػت وقد أبنيتيا، ليا المزيدة األفعاؿ وكذلؾ أبنيتيا ليا المزيدة فاألسماء"     

 إدراجو عمى اصطمح ما إلييا أضيؼ بأف ،وذلؾ بناء وعشريف خمسة المزيدة األفعاؿ
 ذكر أف بعد فاألشػموني. عديدة أوزاف ذات وىي بالرباعي، الممحقة المزيدات باب في
 (13")(خالؼ بعضيا وفي) بقولو ذلؾ أعقب بناء وعشروف خمسة أنيا

 الزوائد ىذه أميات ألف المعجـ، حروؼ بيف مف العشرة األحرؼ ىذه اختيرت وقد"     
. الثالثة األحرؼ ىػذه زيػدت لػذلؾ الكالـ، في ورودىا فيكثر والياء، والواو األلؼ، ىي
 أنيما بحجة ذلؾ الزيادة، أحػرؼ مػف والياء الالـ استبعاد إلى الباحثيف بعض ذىب وقد
 (14) "واألفعاؿ األسماء مف أي في مطرديف غير
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 فيريد ابف حكاه بما لو استشيدوا الزيادة أحرؼ مف تكوف الفاء أف مف ذكروه وما"     
 (15)("َفوِجد أُخوؾ: )قوليـ في زائدة الفاء أف مف األخفش عمى فارس األخفش

 َنار َلو َفَأف: )تعالى بقولو احتجاجاً  الفاء فزاد وجد، أخوؾ بذلؾ االخفش فيريد"
 (16"))جينَّـ

 إال وأنواعيا، الزيػادة أحػرؼ عػدد في النظر وجيات واختمفت اآلراء تعددت وميما     
 دوف سألتمونييا  عبارة في وىي عشرة عددىا األحرؼ ىذه أف أثبت قد االستقراء أف

 .سواىا
  لمطريحي القرآن غريب تفسير في الصرفية الدراسات: الثاني المبحث                

 لمطريحي القرآن غريب تفسير في الصيغ تناوب االول المطمب
ُبورِ  ِفی َکَتْبَنا َوَلَقدْ ) تعالى قولة في(: مفعوؿ بمعنى فٌعوؿ(: اوال  َأفَّ  الذِّْکرِ  َبْعدِ  ِمف الزَّ

اِلُحوفَ  ِعَباِدیَ  َيِرُثَيا اأْلَْرَض   (ٚٔ)(الصَّ
  (ٛٔ)"احكمتو اي وزبرتو كتبتو الكتاب زبرت مف مفعوؿ بمعنى فعوؿ ىنا والزبور"      
 أو واحد بمعنىً  ىما وىؿ - أيضاً  بالضـ: ويقاؿ - بالفتح - َزُبور جمع: والز بر

: وَزَبْرتو كتابَتو، حسَّنت: َوَزبْرتو قرأتُو،: وَزَبْرتو كتبتُ : أي: َزَبْرتُ  مف مختمفاف؟واشتقاقو
 - المركوب: بمعنى كالركوب - مفعوؿ بمعنى َفُعوؿ - بالفتح - فزبور. َزَجرتو

ُبر المكتوبة،: أي المزبورة، الُكُتب: والمعنى - المحموب بمعنى - والحموب  جمع: والز 
 (ٜٔ)" الكتاب وىو ،زبور
 َقُدوعِ  في إال َيِجىءْ  لـ قميؿٌ  وىو ،َمْفُعوؿٍ  بمعنى َفُعوؿٌ  وىو الزاي، بفتح« َزُبوراً "»     

 وليس ودعاء، َمواعظُ  َداُودَ  زبور: قتادة قاؿ الزاي َبَضِـّ  (ٕٓ")حمزة وقرأ َوَحُموب، َوَرُكوبٍ 
  .(ٕٔ)"حراـ وال حالؿ فيو
 كما الزائد، بحذؼ زبور جمع يكوف أف أحدىما: وجياف لو الزاي، بضـ( زبورا")و    
 داود، بو جاء ما كأف زبور جمع يكوف أف واآلخر، ظروؼ، ظريؼ، جمع في قالوا

 عمى األجزاء تمؾ جمع ثـ يزبر، زبر بمصدر سمي زبر، منيا جزء كؿ أجزاء جزىء
 وسداد العقؿ ىو الذي زبر جمع يكوف أف ويحتمؿ كتبا، داود آتينا: قاؿ فكأنو ،زبور

 (ٕٕ)"كثيرا والوصايا المواعظ مف أوتي داود ألف النظر،
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ُبورِ  ِفي اْلُجْمُيورُ  َوَقَرأَ "      ْفَرادِ  ِبِصيَغةِ  الزَّ  فعوؿ اْلَمْكُتوب، َأيِ  لممزبور، اْسـ َوُىوَ  اإْلِ
 َفُعوؿٍ  ِبَوْزفِ  َزُبورٌ  اْلَجْمعِ  ِبِصيَغةِ  َحْمَزةُ  َوَقَرأَ . َوَرُكوبٌ  َحُموبٌ  َناَقةٌ : ِمْثؿَ  ،َمْفُعوؿٍ  ِبَمْعنى
 (ٖٕ)"اْلُكُتبِ  ِفي َأيْ  َوُقُشوٍر، ِقْشرٍ  ِمْثؿَ  َفَوْزُنوُ  َمْزُبوٌر، َأيْ  -َفُسُكوفٍ  ِبَكْسرٍ  -ِزْبرٍ  َجْمعُ 
 بالكسر والزبر بالكسر يزبر وجاء كتبت أي بالضـ أزبر زبرت مصدر والزبر"     
 والزبور كتبا أي َزُبوراً  داُودَ  آتَْينا وَ  بعضيـ وقرأ وقدور قدر مثؿ زبور وجمعو الكتاب
 أنا يقوؿ أعرابيا سمعت األصمعي وقاؿ مفعوؿ بمعنى فعوؿ المزبور الكتاب الزاي بفتح

 (ٕٗ)"وكتابتي خطي أي بزبرتي أعرؼ
  (25)(القصص احسن) تعالى قولو في( مفعول بمعنى فعل) :ثانيا 

 فالمعنى المصدر أريد فأف المقصوص بمعنى كاف واف مصدراً  كونو بمعنى"      
 واف طريقة واحسف اسموب ابدع اي واالقصاص( القصص احسف عميؾ نقص نحف)

  (ٕٙ)"القصص احسف عميؾ نقص نحف فالمعنى المقصوص اريد
 أبدع عمى اقتص ألف اإلقتصاص أحسف)  القصص أحسف عميؾ نقص نحف"    

 بمعنى فعؿ والعبر واآليات والحكـ العجائب عمى الشتمالو يقص ما أحسف أو األساليب
 (ٕٚ)( "تبعو إذا أثره قص مف واشتقاقو والسمب كالنقص مفعوؿ
 في وأحسنيتو االقتصاص، بمعنى مصدر( اْلَقَصصِ  َأْحَسفَ  َعَمْيؾَ  َنُقص   َنْحفُ ")     
 بمعنى فعؿ أو محذوؼ، والمقصوص مطمًقا، مفعوالً  فيكوف الفصاحة، في بالغة كونو

 قاؿ و  (ٕٛ)"بو مفعوالً  فيكوف والعجائب، والحكـ النكت مف فيو لما وأحسنيتو ،مفعوؿ
 (ٜٕ)"االقتصاص احسف: أي( القصص أحسف: " ) اآللوسي
 أو المصدر إلى إلضافتو إما المصدرية عمى فنصبو االقتصاص أحسف أي"      
 اـإيي الواقع بياف مع وفيو القصص أحسف قصصا أي مصدر صفة األصؿ في لكونو
 ىذا مضموف أي محذوؼ بو والمفعوؿ والخمؿ القبح مف الكتاب أىؿ اقتصاص في لما

  (ٖٓ)"السورة ىذه بو والمراد القرآف
 (31()َشِييد   َوُىوَ  السَّْمعَ  أَْلَقى) تعالى قولة( : فاعل بمعنى فعيل:) ثالثا
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 ترتيب اآلية وفي(  "ٕٖ")بغافؿ وليس القمب شاىد وىو اهلل كتاب  الى استمع أي"     
ال فذاؾ، وفكره بتدبره المعاني يستخرج ذكي قمب ذا كاف إف ألنو حسف،  أف بد فال وا 
 (ٖٖ")التذكر لو ليحصؿ المنذر كالـ إلى مصغًيا مستمًعا يكوف
 َغاِئبٍ  َغْيرُ : َيُقوؿُ  َشاِىٌد، َوُىوَ  ِبُأُذَنْيِو، اْسَتَمعَ  َأيِ : َسْمَعوُ  ُفاَلفٌ  َأْلَقى: َتُقوؿُ  اْلَعَربُ " و    
 سمعو فالف ألقى: تقوؿ العرب: الضحاؾ وقاؿ غائب وقمبو حاضراً  يكوف وال"( ٖٗ" )
  (ٖ٘")غائب غير بقمب شاىد وىو بأذنيو استمع ِإذا

 قراءة وىى لممفعوؿ، مبنيا: وقرئ. الجميور قراءة وىى لمفاعؿ، مبنيا ىنا والقى"    
 (ٖٙ")البرىسـ وأبى والسدى، وطمحة، السممى،

 قمبو حاضر": شييد وىو. "إلي سمعؾ ألؽ: نقوؿ كما اهلل، كتاب نحو سمعو ألقى: "أي
 (ٖٚ)"معو
 َوالرَِّقيمِ  اْلَكْيفِ  َأْصَحابَ  َأنَّ  َحِسْبتَ  َأمْ ) تعالى قولة في(: مفعول بمعنى فعيل: )رابعا   

 (38)(َعَجًبا آَياِتَنا ِمنْ  َكاُنوا
 الكعبة باب عمى نصب واسمائيـ الكيؼ اصحاب خبر فيو مكتوب لوح ىو الرقيـ"     
  (ٜٖ")مفعوؿ بمعنى فعيؿ وىو الكتاب ىو والرقيـ
ِقيـِ : "القتبي وقاؿ        باب عمى ونصب الكيؼ، أصحاب خبر فيو كتب لوح الرَّ
ِقيـِ . الكيؼ  وقاؿ. مكتوب أي َمْرُقوـٌ  ِكَتابٌ : ومنو مفعوؿ بمعنى فعيؿ وىو الكتاب، َوالرَّ
ِقيـِ : األحبار كعب وقاؿ الكيؼ، فيو الذي الجبؿ اسـ ىو: الزجاج  (ٓٗ)"القرية اسـ الرَّ
 أسماؤىـ فيو كتبت الذي الموح بو المراد أف الصواب إلى األقواؿ أقرب لعؿ"و      

 مف ومأخوذ -مفعوؿ بمعنى فعيؿ فيو -المرقـو بمعنى الرقيـ فيكوف وقصتيـ، وأنسابيـ
 (ٔٗ)"كتبتو إذا الكتاب رقمت
ِقيـَ  َأفَّ  اْلُقْرآِف، آَياتِ  َوَبْعضِ  اْلَعَرِبيَّةِ  الم َغةِ  ِبَحَسبِ  اأْلَْقَواؿِ  وَأْظَيرُ "      : َمْعَناهُ  الرَّ

 َقْوُلوُ  َوِمْنوُ  َكَتْبُتُو، ِإَذا: اْلِكَتابَ  َرَقْمتُ : ِمفْ « َمْفُعوؿٍ » ِبَمْعَنى« َفِعيؿٌ » َفُيوَ  اْلَمْرُقوـُ،
ِقيـَ  ِإفَّ : ُقْمَنا َسَواءٌ ( . َمْرُقوـٌ  ِكتَابٌ : )َتَعاَلى  َتَمسَُّكوا الَِّذي َشْرُعُيـُ  ِفيوِ  ِعْنَدُىـْ  َكافَ  ِكَتابٌ  الرَّ
ُتُيـْ  َوَأْنَساُبُيـْ  َأْسَماُؤُىـْ  ِفيوِ  ُكِتَبتْ  َذَىبٍ  ِمفْ  َلْوحٌ  َأوْ  ِبِو، ، َوَسَببُ  َوِقصَّ ـْ  َصْخَرةٌ  َأوْ  ُخُروِجِي

، ِفيَيا ُنِقَشتْ  ـْ  (ٕٗ)"َتَعاَلى المَّوِ  ِعْندَ  َواْلِعْمـُ  َأْسَماُؤُى
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 (43)(اهلل آمر من اليوم عاصم ال) تعالى قولة في( : مفعول بمعنى فاعل:)خامسا

 ما والعصمة,حباؿ اي وعصـ, واستمسؾ تمسؾ:  واعتصـ,بو اعتصـ مانع ال اي"    
 (ٗٗ")وسبب عقد مف بو يعتصـ
 ال أى, المَّوِ  َأْمرِ  ِمفْ  اْلَيْوـَ  عاِصـَ  ال: تعالى كقولو ،مفعوؿ بمعنى فاعؿ"       
 – أخرى مقاـ صيغة إقامة ىو - االشتقاقي التعمؽ االية ىذه في ويظير"  (٘ٗ)"معصوـ
( اهلل أمر مف اليوـ عاصـ ال) قولو في  ،  المفعوؿ اسـ عمى الفاعؿ اسـ بإطالؽ وذلؾ

 (ٙٗ)"معصوـ ال أي -
: اآللوسي قاؿ نسبة، صيغة عاصماً  أف: احدىما" معنييف( عاصـ) في اآللوسي ذكر  
، بالموصوؿ والمراد نسبة، صيغة عاصـ)  إال( معصوـ: )اي عصمة ذا: اي المرحـو

: ) اآللوسي قاؿ ،(معصوـ) بمعنى( عاصماً ) أف: واآلخر  (ٚٗ)(تعالى اهلل رحمة مف
 (ٛٗ)("مفتوف) بمعنى( فاتف)و ،(مدفوؽ) بمعنى( دافؽ) كػ ،(معصوـ) بمعنى( عاصـ)

: "  القرآف وفي.  معمور أي عامرٌ  ومكاف.  مكتوـ أي كاِتـ سر  :"  العرب تقوؿ و     
 أي"  داِفؽٍ  ماءٍ  مف ُخِمؽَ : "  تعالى وقاؿ.  َمعصوـ ال أي"  اهلل أمرِ  ِمفْ  اليوـ عاِصـَ  ال

 أي"  آِمناً  َحَرما: "  سبحانو اهلل وقاؿ.  َمرضيَّة أي"  راضَية عيِشةٍ : "  وقاؿ.  مدفوؽ
 (ٜٗ)"مأمونا
 قاؿ فكأنو والنجاة العصمة عمى دؿّ  ولكنو بعاصـ ليس رحـ مف الفاعؿ فالعاصـ"    
 قرية كانت فموال: )  تعالى قولو ذلؾ ومف معصوـ أو ُيعصـ رحـ مف لكف:  أعمـ واهلل

 الكالـ مف ذلؾ ومف  كثير القرآف في الضرب وىذا(  يونس قوـ إال إيمانيا فنفعيا آمنت
 ما إال نفع وما نقص ما إال زاد وما بسالـ سالماً  إال شيء في فالف مف تكونف ال: 

 (ٓ٘)"اسـ بمنزلة الفعؿ مع(  نفع فما)  ضرَّ 
  والجموع المشتقات:  الثاني المطمب

 (ٔ٘)( عروشيا عمى خاوية) تعالى قولة
 سقطت ثـ االرض عمى وقوطيا سقطت بأف ساقطة انيا فالمعنى, بخاوية تعمؽ"    

:  عروشيا عمى منطمة وىي خاوية ىي فالمعنى خبر بعد خبرا كاف واف عمييا حيطانيا
 (ٕ٘)" عمييا مسترقة الحيطاف وبقيت االرض عمى سقطت العروش اف معنى عمى
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 عروشيا بقاء مع خالية َأو سقط، ِإذا: النجـ خوى مف سقوفيا؛ عمى ساقطة َأي"     
 وَخَوى َأىميا، مف خمت إذا َخَواًء، تْخوى، الدار، َخَوت مف ىمكوا، ما بعد بنيانيا وسالمة
 (ٖ٘)"وَخواءً  َخًوى، يخوى، الطعاـ مف البطفُ 
 بيا يبؽ فمـ عروشيا، عمى حيطانيا وسقطت سكانيا وفني أىميا باد قد: "أي     
 (ٗ٘)"مقفرة أىميا مف موحشة بقيت بؿ أنيس

 عزيًرا أف وذلؾ سقفيا، عمى ساقطة: يقوؿ ،{ ُعُروِشَيا َعَمى َخاِوَيةٌ  َوِىيَ : "}السدي قاؿ
 فرآىا بالقرية مر فمما وتيف، وعنب عصير معو لو، حمار عمى الشاـ مف جائًيا مر

 وشًكا، منو تكذيًبا ليس موتيا؟ بعد اهلل ىذه يحيي كيؼ: وقاؿ يده وقّمب عمييا، وقؼ
 كـ: لو فقاؿ عزيًرا أحيا اهلل إف ثـ سنة، مائة عمييما ومر فيمكا حماره، وأمات اهلل فأماتو
 طعامؾ إلى: فانظر عاـ مائة لبثت بؿ: لو قيؿ. يوـ بعض أو يوًما لبثت: قاؿ لبثت؟
 (٘٘)"اآلية يتسنو لـ العصير مف وشرابؾ والعنب، التيف مف

 َتْخِوي الدَّارُ  َخَوتِ : َذِلؾَ  ِمفْ  ُيَقاؿُ  َوُسكَّاِنَيا، َأْىِمَيا ِمفْ  َخاِلَيةٌ  َوِىيَ {" َخاِوَيةٌ  َوِىيَ }   
ؿُ  َخِوَيْت،: ِلْمَقْرَيةِ  ُيَقاؿُ  َوَقدْ  َوُخِويًّا، َخَواءً   َكاَنتْ  ِإَذا اْلَمْرَأةِ  ِفي َوَأمَّا َوَأْفَصُح، َأْعَربُ  َواأْلَوَّ
 ُيَقاؿُ  َكَما َتْخِوي، َخَوتْ : ِفيَيا ُيَقاؿُ  َوَقدْ  ْنُقوًصا،مَ  َخًوى َتْخَوى َخِوَيتْ : ُيَقاؿُ  َفِإنَّوُ  ُنَفَساءَ 
 ِفي ِقيؿَ  َما اْلَجْوؼِ  ِفي ِقيؿَ  َوَلوْ  َشِديًدا، َخَواءً  َيْخَوى اْلَجْوؼُ  َخَوى َوَكَذِلؾَ  الدَّاِر، ِفي

 َوَأمَّا َذَكْرُت، َما اْلَفِصيحَ  َأفَّ  َغْيرَ  َصَواًبا، َكافَ  اْلَجْوؼِ  ِفي ِقيؿَ  َما الدَّارِ  َوِفي الدَّارِ 
 َفِإنَّوُ  ِبَناءٍ  َوُكؿ   َأْعُرٌش، َقِميِموِ  َوَجْمعُ  َعْرٌش، َواِحُدَىا َواْلُبُيوُت، اأْلَْبِنَيةُ  َفِإنََّيا: اْلُعُروُش 
 َتَعاَلى المَّوِ  َقْوؿُ  َوِمْنوُ  َتْعِريًشا َوَعرََّش  َويْعِرُش، َيْعُرُش  َداًرا ُفاَلفٌ  َعَرَش : َوُيَقاؿُ  َعْرٌش،
 َيْعِني َمكََّة، َعِريُش  ِقيؿَ  َوِمْنوُ  َيْبُنوَف، َيْعِني[ ٖٚٔ: األعراؼ{ ]َيْعِرُشوفَ  َكاُنوا َوَما: }ِذْكُرهُ 
 (ٙ٘")َوَأْبِنَيَتَيا ِخَياَمَيا: ِبوِ 

 (57()غرقا والنازعات) تعالى قولة     
( ٛ٘" )الغوص في النازع يغرؽ كما اغراقا الكفار ارواح االرواح تنزع المالئكة  أف" 

: يقاؿ الشدة، بالغ نزًعا َأجساميـ َأقاصي مف الكفار َأرواح تنزع التي المالئكة: "َأي
 (ٜ٘)"غايتو َأقصى وبمغ َأْوَغؿ ِإذا: فيو يغرؽ الشيءِ  في َأغرؽ
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. المخاصمة وىي الُمَناَزَعةُ  ومنو ِبِشدَِّة، الَكَفَرة أرواح َتْقَمعُ  ألنَّيا{ "َغْرقاً  والنازعات} و   
 إلى وَنَزع َوَطِنوِ  إلى َنَزع ومنو الشَِّديُد، االشتياؽُ : والنَّْزعُ  عنو، كؼ   الشَّْيء عف والنَّْزعُ 
 شعُره، اؿَ : َ أي أْنَزعُ  ورجؿ مواطنيا، إلى إبميـ َنزَعتْ : الَقْوـُ  وأْنَزعَ  َنْزَعًة، كذا مذىب

: ُيَقاؿُ  وال األْنَزع، رأس مف الموضع أيضاً  والنَّْزعة النَّاِصَية، يكتنؼ بياض والنَّْزَعتَافِ 
 ألنََّيا الَقْعرِ  َقِريَبةٌ  أي: َنُزوع وبئر َزْعَراُء،: ليا ُيَقاؿُ  بؿ ذلؾ، بيا كاف إذا َنْزَعاءُ  امرأةٌ 
 (ٓٙ)"باليدِ  منيا ُينزع
 مف شاء بما يقسـ أف تعالى وهلل بو المقسـ شأف عظـ عمى يدؿ والقسـ لمقسـ الواو"     

 نازعة المالئكة مف طائفة بمعنى نازعة جمع والنازعات العظـ ذلؾ عمى تنبييا مخموقاتو
 بمعنى نازعات فقيؿ الصفة تمؾ جمعت ثـ طائفة كونيـ باعتبار المالئكة صفة فأنثت
ال نحوه الناشطات عميو وقس نازعات المالئكة مف طوائؼ  يقاؿ أف الظاىر فكاف وا 

 وفى الماء فى الرسوب والغرؽ, بشدة مقره مف الشيء جذب والنزع والناشطيف والنازعيف
 اتفاؽ وىو موجودا شرطو فيكوف النزع مف نوع النو لمنازعات مطمؽ مفعوؿ فيو البالء

 أغرؽ يقاؿ درجاتو أقصى الى والبموغ فيو التوغؿ النزع فى واإلغراؽ عاممو مع المصدر
 المالئكة بطوائؼ اهلل أقسـ النصؿ الى انتيى حتى المد غابة بمغ إذا القوس فى النازع
 ( ٔٙ")النزع فى إغراقا أجسادىـ مف الكفار أرواح تنزع التي
 كإغراؽ شديدا مّدا اهلل بإذف األشباح مف األرواح ينزعوف الذيف المالئكة فيـ"     

غراقا القوس، في النّشاب  (ٕٙ)"اإلنساف يغرغر ما عند ريقيا في لمّنفس وا 

 (63()عصفا فالعاصفات)  تعالى قولة
 عاص ريح يقاؿ وال اىمكتو اذا الريح بو عصفت:  قوليـ مف الشدائد الرياح ىي"      
 (ٗٙ" )تشتد حتى
َياح، ِىيَ { "عصفا فالعاصفات: }َقولو     الّريح عصفت: ُيَقاؿ ىبوبيا، شدَّة: وعصفيا الرِّ

َياح: ُيَقاؿ. الّسكيت اْبف َقاَلو اشتدت، ِإذا وأعصفت  بالعصؼ تَأتي أِلَنََّيا عاصفات الرِّ
ْرع بورؽ: َأي  (٘ٙ)"اْلكفَّار بأرواح تعصؼ اْلَماَلِئَكة ِإنََّيا: َوقيؿ. الزَّ
 ُعُصوٌؼ، َوَناَقةٌ  َوَأْىَمَكُو، َأَباَدهُ  ِإَذا ِبالشَّْيءِ  َعَصؼَ : ُيَقاؿُ  اْخِتاَلٍؼ، ِبَغْيرِ :" اْلُقْرُطِبي   َقاؿَ  

 ِإَذا ِباْلَقْوـِ  اْلَحْربُ  َعَصَفتِ : َوُيَقاؿُ  الس ْرَعِة، ِفي ِريحٌ  َكَأنََّيا َفَتْمِضي ِبَراِكِبَيا َتْعِصؼُ : َأيْ 
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، َذَىَبتْ  ـْ َياحِ  اْلُمَوكَُّموفَ  اْلَماَلِئَكةُ  ِىيَ : َوِقيؿَ  ِبِي  ِبُروحِ  َيْعِصُفوفَ : َوِقيؿَ  ِبَيا، َيْعِصُفوفَ  ِبالرِّ
َياحَ  َيْعِني َنْشراً  َوالنَّاِشراتِ  َوَنْحِوَىا َكالزَّاَلِزؿِ  اْلُمْيِمَكةُ  َياتُ اآْل  ِىيَ : َوِقيؿَ  اْلَكاِفِر،  تَْأِتي الرِّ
 َأوْ  َيْنُشُروَنَيا، ِبالسََّحابِ  اْلُمَوكَُّموفَ  اْلَماَلِئَكةُ  َأوِ  َنْشًرا، السََّحابَ  َتْنُشرُ  َوِىيَ  ِباْلَمَطرِ 
. النََّباتَ  َتْنُشرُ  أِلَنََّيا اأْلَْمَطارُ  ِىيَ  َأوْ  ِباْلَوْحِي، الن ُزوؿِ  ِعْندَ  اْلَجوِّ  ِفي َأْجِنَحَتُيـْ  َيْنُشُروفَ 

اؾُ  َوَقاؿَ  حَّ ِبيعُ  َوَقاؿَ . آَدـَ  َبِني َوَأْعَماؿِ  اْلُكُتبِ  ِمفَ  ُيْنَشرُ  َما ُيِريدُ : الضَّ  اْلَبْعثُ  ِإنَّوُ : الرَّ
 َيْعِني َفْرقاً  َفاْلفاِرقاتِ  آَخرَ  َقَسـٍ  اْسِتْئَناؼُ  أِلَنَّوُ  ُىَنا ِباْلَواوِ  َوَجاءَ  اأْلَْرَواِح، ِبَنْشرِ  ِلْمِقَياَمةِ 

ؿِ  َواْلَباِطؿِ  اْلَحؽِّ  َبْيفَ  ُيَفرِّؽُ  ِبَما َتْأِتي اْلَماَلِئَكةَ  يحُ  ِىيَ : ُمَجاِىدٌ  َوَقاؿَ . َواْلَحَراـِ  َواْلَحالَّ  الرِّ
: َوِقيؿَ  َواْلَباِطِؿ، اْلَحؽِّ  َبْيفَ  تَْفُرؽُ  اْلُقْرآفِ  آَياتُ  َأنََّيا َعْنوُ  ُرِويَ وَ . َفتَُبدُِّدهُ  السََّحابِ  َبْيفَ  تَُفرِّؽُ 
 ِىيَ  ِذْكراً  َفاْلُمْمِقياتِ  اْلَحَسُف، َقاؿَ  َوِبوِ  َعْنُو، َوَنَيى ِبوِ  المَّوُ  َأَمرَ  َما َبْيفَ  َما َفَرُقوا الر ُسؿُ  ِىيَ 

 (ٙٙ)"اْلَماَلِئَكةُ 
 (67)(َقِريب   َمَكان   ِمنْ  َوُأِخُذوا) تعالى قولة
 المحشر مف"( ٛٙ)("قريب مكاف مف المنادي ينادي يوـ) وقولة اقداميـ تحت مف أي"    
 (ٜٙ" )أحد عف نداءه يبعد ال النو

 وحيث. ظيرىا إلى األرض بطف مف أخذوا: وقيؿ. أقداميـ تحت مف: "الكمبي قاؿ     
 (ٓٚ)"الدنيا عذاب يعني قريب مكاف مف: وقيؿ. يفونو ال قريب اهلل ِمفَ  فُيـْ  كانوا ما

 وُيَتَرجَّى ُيَؤمَّؿُ  الَكاِفرُ  َبْيَنَما وبعقبيا، طمأنينتيـ في قرب مف َيِجيُئُيـْ  اأَلْخذَ  أفَّ : "أي     
 (ٔٚ)"روّية وال لو ِحيمةَ  َفالَ  َقِريبٍ  ِمفْ  ُأِخذَ  َغِشَيوُ  َوَمفْ  اأَلْخُذ، َغِشَيوُ  إذْ 
 (72)(االرض خالئف) تعالى قولة 
 القروف أىؿ يعني" (ٖٚ)"خميفة واحدىـ لبعض بعضيـ يخمؼ االرض سكاف اي"

 فيما منيـ خالئؼ جعمكـ ثـّ  بعدىـ مف األرض وأورثكـ الخالية واألمـ الماضية
 فكؿ وصيفة يجمع كالوصيؼ خميفة، جمع والخالؼ بعدىـ ويعمرونيا فييا يخمفونيـ

 خالفة يخمفو داره في فالنا فالف خمؼ: يقاؿ خميفة فيو مضى مف بعد مف جاء مف
  (ٗٚ)"خميفة فيو

 َجَعْمناؾَ  ِإنَّا داُودُ  يا: تعالى قاؿ خميؼ، جمع وخمفاء خميفة، جمع والخالئؼ"      
 واالختالؼ ُنوحٍ  َقْوـِ  َبْعدِ  ِمفْ  ُخَمفاءَ  َجَعَمُكـْ  -َخالِئؼَ  َوَجَعْمناُىـْ  -اأْلَْرضِ  ِفي َخِميَفةً 
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 أعـ والخالؼ قولو، أو حالو، فى اآلخر طريؽ غير طريقا واحد كؿ يأخذ أف والمخالفة
  بيف االختالؼ كاف ولما ضديف، مختمفيف كؿ وليس مختمفاف ضديف كؿ ألف الضد مف

  (٘ٚ")والمجادلة لممنازعة ذلؾ استعير التنازع يقتضى قد القوؿ فى الناس
 والرزؽ الشرؼ في َبْعَضُكـْ  َوَرَفعَ  األرض في بعضا بعضكـ يخمؼ جعمكـ أي"      
 والفقير، والغني والقبيح، الحسف منيـ اهلل فجعؿ متفاوتة كثرة َدَرجاتٍ  َبْعضٍ  َفْوؽَ 

ظيار والضعيؼ، والقوي والجاىؿ، والعالـ والوضيع، والشريؼ  ألجؿ ليس التفاوت ىذا وا 
نما ذلؾ عف منزه تعالى فإنو والبخؿ والجيؿ العجز  مف المراد وىو االمتحاف ألجؿ ىو وا 
 والماؿ الجاه مف أعطاكـ فيما المختبر معاممة ليعاممكـ أي آتاُكـْ  ما ِفي ِلَيْبُمَوُكـْ  قولو

  (ٙٚ)"منيـ عباده بأحواؿ أعمـ وىو يصبر وأيكـ يشكر أيكـ والفقر
 (77)( دانية قطوفيا) تعالى قولة

   (ٛٚ")قطؼ واصميا ونياـ وقعود قياـ مف حاؿ كؿ عمى التناوؿ قريبة ثمراتيا اي"    
 سيمة َأو والمضطجع، والجالس القائـ ويُأخذىا يدركيا التناوؿ قريبة ثمارىا:" َأي

 (ٜٚ)"التناوؿ
 ينالونيا بحيث التناوؿ، السيمة الحسنة، بالثمار المثمرة المذيذة، الفواكو كثيرة ":أي     
 منيا عمييـ يستعصي أو شجرة، يصعدوا أف يحتاجوف ال كانوا، حاؿ: أي عمى
 بدوف أرادىا كمما يقطفيا المؤمف، ليذا التناوؿ قريبة ثمارىا: أى داِنَيةٌ  ُقُطوُفيا(" ٓٛ)"ثمرة
 وداِنَيةٌ  الثمار، مف الجاني يجتنيو ما وىو مقطوؼ، بمعنى قطؼ جمع فالقطوؼ. تعب
 (ٔٛ)"القرب بمعنى الدنو مف فاعؿ، اسـ

  الطريحي لدى المزيدة الحروف داللة: الثالث المطمب           
 (ٕٛ()اهلل تبارؾ) تعالى قولة
 وىي البركة مف تبارؾ ويقاؿ تعظيـ:  تبارؾ ويقاؿ الطيارة:  والقدس تقدس اي"  

 اهلل أفَّ  ىي ىينا البركةُ : وقيؿ تعظيمو ثبت: أي( "ٖٛ")واالتساع والنماء والكثرة الزيادة
 (84)"القيامة يوـ إلى الباقيف ىـ ذريتو جعؿ - تعالى -

: يقاؿ ال لكف ،اهلل تبارؾ الرحمف، تبارؾ: "يقاؿ اهلل، إال بيا ينادى ال ألفاظ ثمة    
 في إال يقاؿ ال( سبحاف) لفظ أف كما أمثاليا، وال المالئكة، تباركت وال النبي، تبارؾ
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 لغيره يقاؿ ال مف سبحاف: )الصالحيف بعض دعاء عف أثر وليذا جاللو، جؿ ربنا حؽ
 الصدر انشراح في ذلؾ وأثر والخير، والنماء الزيادة: بو المقصود والمبارؾ(. سبحانؾ

 بركتو مف ،(مبارؾ) وعال جؿ اهلل قوؿ في مندرج كمو ىذا األجر، وزيادة العمؿ ورفع
 (85)"الثمرات كؿ إليو يجبي وعال جؿ اهلل كأف الحسية البركة المعنوية، وبركتو الحسية،

 يطمؽ ال تفاعؿ الصيغة بيذه{ َتَباَرؾَ } و.الشكر ولؾ يقع تقدر ما تباركت:" آخر وقاؿ
ف أحد، عمى إطالقو يجوز ال ،-وعال جؿ- اهلل عمى إال  مبارؾ، فالف: يقاؿ كاف وا 

 تطمع ال{ َتَباَرؾَ } الصيغة ىذه في اإلشكاؿ لكف فيو، إشكاؿ ال ىذا بركة فيو رجؿ وفالف
 (86)"الشأف ىذا في الغاية بمغ ألنو ؛-وعال جؿ- اهلل عمى إلى
 ومعنى البركة مف تفاعؿ تبارؾ: الزجاج وقاؿ وارتفع، وتعظـ تمجد" يعني المَّوُ  تباَرؾَ     

 الذي ىو أنو يعني اْلعاَلِميفَ  َرب   اهلل وتعظـ تعالى معناه وقيؿ خير كؿ مف الكثرة البركة
 يتبرؾ باسمو معناه وقيؿ. الطيارة والتقديس تقدس معناه تبارؾ: وقيؿ, التعظيـ يستحؽ

 وأصؿ يزاؿ، وال يزؿ لـ كما وداـ ثبت الصفة ىذه معنى: المحققوف وقاؿ شيء كؿ في
   (87")التوقيؼ بو يرد لـ ألنو مبارؾ وال متبارؾ يقاؿ وال اهلل تبارؾ ويقاؿ الثبوت البركة
 (88)(حسنا نباتا انبتيا) تعالى قولة

 مف انبتكـ اهلل) تعالى قولة, احواليا جميع في يصمحيا بما تربيتيا عف مجاز ىو"      
 اهلل زرعؾ: يقاؿ كما لالنشاء االنبات فأستعار انشائكـ اي( ٜٛ()نباتاً  االرض
 (ٜٓ")لمخير
 َعَمى َفَأْنَشَأَىا َوَخْمٍؽ، َخْمؽٍ  ِفي َواْلَجْوَدةِ  النَّْشَأةِ  ُحْسفِ  َعفْ  ِعَباَرةٌ  َحَسناً  َنباتاً  َوَأْنَبَتيا"    

 َحتَّى المَّْيؿَ  َوَقاَمتِ  النََّيارِ  صامت ِسِنيفَ  ِتْسعَ  َبَمَغتْ  َلمَّا: َعبَّاسٍ  اْبفُ  َقاؿَ . َواْلِعَباَدةِ  الطَّاَعةِ 
ْثَنا: َقَتاَدةُ  َقاؿَ . َخِطيَئةٌ  َعَمْيَيا َتْجرِ  َلـْ : َوِقيؿَ . اأْلَْحَبارِ  َعَمى َأْرَبتْ   اَل  َكاَنتْ  َأنََّيا ُحدِّ

 َثَمَرَتَيا َجَعؿَ : َأيْ  َحَسناً  َنباتاً  َأْنَبَتيا معنى: وقيؿ. آَدـَ  َبُنو ُيِصيبُ  َكَما الذ ُنوبَ  ُتِصيبُ 
ْدِر، َغْيرِ  َعَمى َمْصَدرٌ  َأنَّوُ  َعَمى َنَباتًا،: َواْنَتَصبَ . ِعيَسى ِمْثؿَ   ِلِفْعؿٍ  َمْصَدرٌ  َأوْ  الصَّ

 َحتَّى اْلِعْصَمةِ  َنْعتِ  َعَمى َتْرِبَيُتَيا الحسف القبوؿ: َوُيَقاؿُ  َحَسًنا، َنَباتًا َفَنَبَتتْ : َأيْ  َمْحُذوؼٍ 
يثَارُ  الطَّاَعةِ  َعَمى ااِلْسِتَقاَمةُ  اْلَحَسفُ  َوالنََّباتُ   تَِقيًّا ُكْنتَ  ِإفْ  ِمْنؾَ  ِبالرَّْحمفِ  َأُعوذُ : َقاَلتْ   َواِ 
 (91)"اأْلَْوَقاتِ  َجِميعِ  ِفي المَّوِ  ِرَضا
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اِلِحيفَ  َوَقَرَنَيا اْلَقُبوِؿ، َأْسَبابَ  َلَيا َوَيسَّرَ  َبِييًجا، َوَمْنَظًرا َمِميًحا َشْكاًل  َجَعَمَيا َأيْ "       ِبالصَّ
 َوَكفََّميا: ِقَراَءةٍ  َوِفي َزَكِريَّا َوَكفََّميا َقاؿَ  فميذا والديف، والخير العمـ ِمْنُيـُ  َتَتَعمَّـُ  ِعَباِدهِ  ِمفْ 

: ِإْسَحاؽَ  اْبفُ  َقاؿَ . َلَيا َكاِفاًل  َجْعَموُ  َأيْ  اْلَمْفُعوِليَِّة، َعَمى يَّاَزَكرِ  َوَنْصبِ  اْلَفاِء، ِبَتْشِديدِ  َزَكِريَّا
 شيئا ينمو الذي بالزرع ونموىا الصالحة تربيتيا شبو" (92)"َيِتيَمةً  َكاَنتْ  َأنََّيا ِإالَّ  ذلؾ َوَما

 (93)"لوازمو مف بشيء واإلتياف المشبو بحذؼ ، التبعية االستعارة طريؽ عف فشيئا
 (94)( فاسقيناكموه)  تعالى قولة

 يشرب ألف عرضو أو شرباً  لو جعمنا فأذا, يسقينو فيو الى يدؾ في كاف لما" تقوؿ   
 (ٜ٘")واحد بمعنى وسقى سقى ويقاؿ أسقينو قمنا

 كاف لما تقوؿ العرب: األزىرى قاؿ مزارعكـ، بو تسقوف َمْسقى لكـ فجعمناه" َأي      
 مْسًقى، منو لو جعمت َأي َأسقيتو، جار نير مف َأو السماءِ  مف َأو األَنعاـ بطوف مف
 َرِوىَ  حتى سقيتو: يقاؿ: عمى أبو وقاؿ َأسقى، يقولوا ولـ سقى قالوا لمشََّفةِ  كاف فِإذا

 (96)"لُشربو َمْورًدا َأي لو ِشْرًبا جعمتو َأي نيًرا، وَأسقيتو
 فَأعددناه مطًرا، منو -َأنزلنا- الرياح َأقمتو الذي الكثيؼ السحاب مف فَأنزلنا َأي"    

 َأنيار في وَأجريناه بحيرات في حفظناه حيث ومواشيكـ، وزروعكـ لسقياكـ وىيَأناه
 اآلبار بحفر الحاجة وقت بو تنتفعوا لكي اأَلرض، جوؼ في بعضو واختزنا وجداوؿ
 (97)"العيوف وتفجير
 فينشأ األنثى، الذكر يمقح كما السحاب، تمقح الرحمة رياح الرياح، وسخرنا: "أي     
 مدخرا األرض في ويبقى وأرضيـ، ومواشييـ العباد اهلل فيسقيو اهلل، بإذف الماء ذلؾ عف

: يقاؿ سقيًا، لكـ جعمناه" اي( 98)"ورحمتو قدرتو مقتضى ىو ما وضروراتيـ لحاجاتيـ
  (ٜٜ)"يريد ومف ماشيتو بو ليسقي منو مكنتو أي وأسقيتو ليشربو، أي ماء سقيتو

 لجاز ثانييما ُفِصؿ ولو رتبًة، الختالِفيما ىنا الضميراف واتصؿ, وَسقاه َأْسقاه"      
 (100)[" ٕٛ: ىود{ ]َأُنْمِزُمُكُموَىا} قوِلو في تقدَّـ كما وىذا سيبويو، غير عند
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  الخاتمة
  : االتية بالنتائج الخروج يمكف البحث خاتمة الى وصمنا اف بعد     

 والشعر النبوي بالحديث استشياد الى القرآف غريب لتفسير كتابتو في الطريحي لجأ .ٔ
 . العرب واقواؿ العربي

 عف فضال, المغة مصادر مف مصدرا يعد لمطريحي القرآف غريب تفسير كتاب اف .ٕ
 مف وغيره الطريحي الشيخ اراء تضمنت قيمة لغوية مادة مف حواه لما تفسير كونو

 . العمماء
 اغمب في والتعقيد الغموض عف بعيدا واليسر بالسيولة المفسر اسموب امتاز .ٖ

 . تفسيره مواضيع
 المناسبات بعض في فيذكر, القرآنية بالقراءات اآليات بعض في المفسر اعتنى .ٗ

 . االخر عمى بعضيا ويرجح الشاذة او الصحيحة القراءة
 مصادره تعددت فقد, والميجات القراءات مف الكثير كتابة في الطريحي الشيخ ضمف .٘

 واالوسط واالخفش لمفراء واعرابو القرآف معاني كتب بيف ما مادتو منيا استقى التي
 . سيبويو كتب منيا النحو وكتب لمخميؿ كالعيف المعاجـ وكتب والزجاج

 كامالً  النص بيف ما منيا نقمة وطريقة المصادر تمؾ الى الطريحي اشارات اختمفت .ٙ
 . اخرى احياف في بمعنى ونقالً  بالمفظ تصرفا او مجزوءاً  او

 االحياف بعض في يرجح كاف واف نحويا مذىبا يمتـز لـ الطريحي الشيخ اف يبدو .ٚ
 بمصطمحات يمتـز اف دوف, الكوفة مدرسة يرجح اخرى احياف وفي, البصرة مدرسة
 .  المدرستيف احدى واراء

 اإلشارات أولى أف إال الّنحاة، قدامى عند شائعاً  مصطمحاً  يكف لـ الصرفي التّناوب  .ٛ
 (العدؿ) باسـ وعرفيا الخصائص كتابو في جني ابف ساقيا - أعمـ فيما - إليو

 عمى العمماء أجمػع وقػد الزيػادة أحرؼ عدد في والمغة الصرؼ عمماء آراء تعددت  .ٜ
 وتجمع منيا إال الزيادة تكوف ال ىي أو تزاد التي وىي عشرة عددىا األحرؼ ىذه أف
   سألتمونييا عبارة في

                                                           
 622 ص,اٌى١ٍبد(  (1
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  1/111,اٌىزبة(  (6
 151/ 3,إٌؾٛ فٟ االطٛي(  (3
 11/ 6,اٌظرف عٍُ فٟ اٌغرف ٔس٘خ(  (1
 55/ 1,ٌٍسِخشرٞ اٌّفظً شرػ(  (5
 55/ 2,اٌٙٛاِع ّ٘ع(  (2
 . 55 اٌٍغخ، فمٗ(   5) 
 .55 اٌٍغخ، فمٗ ،111اٌٍغخ فمٗ( 5) 
 .35: اٌٍغخ فمٗ فٟ اٌظبؽجٟ ،66: اٌزعر٠فبد ،111: اٌٍغخ فمٗ ،55: اٌٍغخ فمٗ( 9) 
 .691: اٌٍغخ فمٗ فٟ فظٛي( 11) 
ُُّ:أظر (1)  .  13,  اٌزىط١ر عّع فٟ إٌؾبح رٛ
 .  59,اٌفظؾٝ اٌعرث١خ:أظر(6)

  1/616,اٌشّٟٛٔ شرػ عٍٝ اٌظجبْ ؽبش١خ(  (13
  6/215,  ٚرغٛرٖ ٔشأرٗ اٌعرثٟ اٌّعغُ(  (11
 .111 ص, اٌٍغخ فمٗ فٟ اٌظبؽجٟ(  (15
 23 ا٠٢خ – اٌزٛثخ ضٛرح(  (12
 5 اال٠خ,االٔج١بء ضٛرح(  (15
 611ص, اٌغر٠ؾٟ, اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (15
 2/92, اٌىزبة عٍُ فٟ اٌٍجبة(  (19
 ٚ ،( 356) «اٌطجعخ» ٚ ،( 125/ 3) «اٌٛع١س اٌّؾرر: »٠ٕظر. ٚاألعّش ٠ؾ١ٝ ثٙب ٚلرأ ( (61

 .( 352/ 1) «اٌمراءاد إعراة»
 . ( 125/ 3) عغ١خ اثٓ رورٖ ( (61
 125/ 3,عغ١خ اثٓ رفط١ر(  (66
 15/126, ٚاٌز٠ٕٛر اٌزؾر٠ر(  (63
 6531/ 1,اٌجالغخ ٔٙظ شرػ(  (61
 3: اال٠خ,٠ٛضف ضٛرح(  (65
 365ص اٌغر٠ؾٟ,اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (62
 656 ص, 3ط,اٌج١ضبٚٞ رفط١ر(  (65
 611/ 6,اٌمرآْ رفط١ر فٟ اٌج١بْ عبِع(  (65
 .512ص, 16 ط,اٌّعبٟٔ رٚػ(  (69
 155/ 16,اٌّعبٟٔ رٚػ(  (31
 35:  اال٠خ,ق ضٛرح(  (31
 195 ص,اٌغر٠ؾٟ,اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (36
  1/115,إٌغذٞ اٌعس٠س عجذ ف١ظً,اٌمرآْ درٚش فٟ اٌرؽّٓ رٛف١ك(  (33
 123/ 61,اٌغجرٞ رفط١ر(  (31
 3/631,اٌظبثٟٛٔ,اٌزفبض١ر طفٛح( (35
 2/653,اٌمرآ١ٔخ اٌّٛضٛعخ(  (32
  1326/ 3,اٌمرآْ ِشىالد ِعبٟٔ فٟ اٌجر٘بْ ثب٘ر(  (35
 15 اال٠خ, اٌىٙف ضٛرح(  (35
 511,اٌغر٠ؾٟ,اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (39
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 335/ 6,اٌطّرلٕذٞ رفط١ر(  (11
 5/151,,اٌٛض١ظ اٌزفط١ر(  (11
 612/ 3,ثبٌمرآْ اٌمرآْ ا٠ضبػ فٟ اٌج١بْ اضٛاء(  (16
 13 اال٠خ,٘ٛد ضٛرح(  (13
 511 ص,اٌغر٠ؾٟ,اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (11
 3/93,اٌمرآ١ٔخ اٌّٛضٛعخ(  (15
 665/ 1,ٚاٌجذ٠ع ٚاٌج١بْ اٌّعبٟٔ فٟ اٌجالغخ عٛا٘ر(  (12
 .16/321اٌّعبٟٔ رٚػ ( (15
 .321ـ16/321اٌّعبٟٔ رٚػ  (15
 1636/ 1,اٌضعبٌجٟ, اٌٍغخ فمٗ(  (19
 691/ 1,إٌؾٛ فٟ االطٛي(  (51
 659:  اال٠خ,اٌجمرح ضٛرح(  (51
 61ص, اٌغر٠ؾٟ, اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (56
  1665/ 2,اٌٛض١ظ اٌزفط١ر(  (53
   116/ 1, اٌطعذٞ رفط١ر( (51
 332/ 1, اٌمرآْ درٚش فٟ اٌرؽّٓ رٛف١ك(  (55
 551/ 1,اٌغجرٞ رفط١ر(  (52
 1:  اال٠خ,إٌبزعبد ضٛرح(   (55
 161 ص,اٌغر٠ؾٟ,اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (55
 1526/ 11,اٌٛض١ظ اٌزفط١ر(  (59
  51/ 9, اٌىزبة عٍَٛ فٟ اٌٍجبة(  (21
 311/ 11, اٌج١بْ رٚػ(  (21
 686/ 2, والسَُّور اآلِي َتِفسِير فً الدُّرر َدْرُج ( (26
 6:  اال٠خ, اٌّرضالد ضٛرح(  (23
 111ص, اٌغر٠ؾٟ,اٌمراْ غر٠ت رفط١ر(  (21
  165/ 2,اٌطّعبٟٔ رفط١ر(  (25
 131/ 5,ٌٍشٛوبٟٔ اٌمذ٠ر فزؼ(  (22
 51:  اال٠خ,ضجأ ضٛرح(  (25
 11:  اال٠خ, ق ضٛرح(  (25
  119 ص,  اٌغر٠ؾٟ, اٌمراْ غر٠ت رفط١ر(  (29
 91/ 12,اٌىزبة عٍَٛ فٟ اٌٍجبة(  (51
 359 ص, 1 ط,اٌضعبٌجٟ رفط١ر(  (51
 125:  اال٠خ,االٔعبَ ضٛرح(  (56
 391 ص,اٌغر٠ؾٟ,اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (53
 613/ 1,اٌضعٍجٟ رفط١ر(  (51
 155/ 5,اٌمرآ١ٔخ اٌّٛضٛعخ(  (55
 363/ 1, المجيد القرآن معنى لكشف لبيد مراح(  (52
 63 اال٠خ,اٌؾبلخ ضٛرح(  (55
 116 ص,اٌغر٠ؾٟ, اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (55
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 1521/ 11,اٌٛض١ظ اٌزفط١ر(  (59
 961/  1,اٌطعذٞ رفط١ر(  (51
 59/ 15, اٌٛض١ظ اٌزفط١ر(  (51
  53:  اال٠خ,االعراف ضٛرح(  (56
  136 ص,اٌغر٠ؾٟ, اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر (  (53
 513/ 11, اٌذِشمٟ, اٌىزبة عٍَٛ فٟ اٌٍجبة(  (51
 5/ 1, اٌّغبِطٟ,اٌىر٠ُ اٌمرآْ فٟ اٌؾظ أ٠بد(  (55
 12/ 11,اٌىر٠ُ عجذ,اٌمرعجٟ رفط١ر عٍٝ اٌزع١ٍك(  (52
 611/ 6, اٌخبزْ,اٌزٕس٠ً ِعبٟٔ فٟ اٌزأ٠ًٚ ٌجبة(  (55
 35:  اال٠خ, عّراْ اي ضٛرح(  (55
 15:  اال٠خ,ٔٛػ ضٛرح(  (59
 139 ص, اٌغر٠ؾٟ, اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (91
 161/ 3,, اٌزفط١ر فٟ اٌّؾ١ظ اٌجؾر(  (91
  69/ 6,وض١ر اثٓ رفط١ر(  (96
 661/ 3, ٚإٌّٙظ ٚاٌشر٠عخ اٌعم١ذح فٟ ا١ٌّٕر اٌزفط١ر(  (93
  66:  اال٠خ,اٌؾغر ضٛرح(  (91
 35 ص,اٌغر٠ؾٟ,اٌمرآْ غر٠ت رفط١ر(  (95
 533/ ط,اٌٛض١ظ اٌزفط١ر(  (92
 535/ 5ط,اٌٛض١ظ اٌزفط١ر(  (95
  131/ 1ط,اٌطعذٞ رفط١ر(  (95
 35/ 11,ٚاٌطٛر اال٠بد رٕبضت فٟ اٌذرر ٔظُ(  (99

 151/  5 ,اٌّىْٕٛ اٌىزبة عٍَٛ فٟ اٌّظْٛ راٌذ(  (111

 :المصادر

:  اٌزشر٠ع١خ اٌمرآْ آ٠بد ِٓ األؽىبَ اضزٕجبط فٟ ٚاٌٍغ٠ٛخ إٌؾ٠ٛخ اٌذالٌخ أصر  .1
  6111, ٚاٌزٛز٠ع ٌٍٕشر عّبر دار, 6ط,اٌطعذٞ اٌمبدر عجذ

 رؾم١ك( ٘ـ312د) ضًٙ ثٓ ِؾّذ ثىر اثٛ اٌطراط اثٓ:  إٌؾٛ فٟ االطٛي  .6
 .  َ 1955 ث١رٚد اٌرضبٌخ ِؤضطخ 6ط اٌفزٍٟ اٌؾط١ٓ عجذ.د

 عجذ ثٓ اٌّخزبر ِؾّذ ثٓ األ١ِٓ ِؾّذ:  ثبٌمرآْ اٌمرآْ إ٠ضبػ فٟ اٌج١بْ أضٛاء .3
 اٌزٛز٠ع ٚ إٌشر ٚ ٌٍغجبعخ اٌفىر دار( , ٘ـ1393:  د) اٌشٕم١غٟ اٌغىٕٟ اٌمبدر

 .ِـ 1995 - ٘ـ 1115:  إٌشر عبَ ٌجٕبْ - ث١رٚد
( ٘ـ1113:  د) در٠ٚش ِظغفٝ أؽّذ ثٓ اٌذ٠ٓ ِؾ١ٟ:  ٚث١بٔٗ اٌمرآْ إعراة  .1

 1115 ، اٌراثعخ:  اٌغجعخ ، ضٛر٠خ - ؽّض - اٌغبِع١خ ٌٍشئْٛ اإلرشبد دار, 
 . ٘ـ

 ثٓ عّر ثٓ اهلل عجذ ضع١ذ أثٛ اٌذ٠ٓ ٔبطر:  اٌزأ٠ًٚ ٚأضرار اٌزٕس٠ً أٔٛار   .5
 اٌرؽّٓ عجذ ِؾّذ: اٌّؾمك( ٘ـ255 د) اٌج١ضبٚٞ اٌش١رازٞ ِؾّذ

 .٘ـ 1115 - األٌٚٝ: اٌغجعخ ث١رٚد - اٌعرثٟ اٌزراس إؽ١بء دار, اٌّرعشٍٟ
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 ثٓ( عٍٟ) اٌؾطٓ أثٟ ثٓ ِؾّٛد:  اٌمرآْ ِشىالد ِعبٔٝ فٝ اٌجر٘بْ ثب٘ر  .2
ّٜ اٌؾط١ٓ  ثعذ: د( )اٌؾك ث١بْ) ثـ اٌش١ٙر اٌمبضُ، أثٛ اٌغسٔٛٞ، ا١ٌٕطبثٛر

 أَ عبِعخ, ثبثمٟ ضع١ذ ثٓ طبٌؼ ثٕذ ضعبد(: ع١ٍّخ رضبٌخ) اٌّؾمك( ,٘ـ553
 .  َ 1995 - ٘ـ 1119,اٌّىرِخ ِىخ - اٌمرٜ

 د) اٌطّرلٕذٞ إثرا١ُ٘ ثٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ٔظر ا١ٌٍش أثٛ: اٌعٍَٛ ثؾر .5
 . 1993َ – 1113ٖ, اٌع١ٍّخ اٌىزت دار( ,  ٘ـ353

 ثٓ ٠ٛضف ثٓ عٍٟ ثٓ ٠ٛضف ثٓ ِؾّذ ؽ١بْ أثٛ: اٌزفط١ر فٟ اٌّؾ١ظ اٌجؾر .5
 اٌفىر دار, ع١ًّ ِؾّذ طذلٟ: اٌّؾمك( ٘ـ515: د) األٔذٌطٟ اٌذ٠ٓ أص١ر ؽ١بْ

 .٘ـ 1161: اٌغجعخ ث١رٚد -
 اٌىزبة رفط١ر ِٓ اٌغذ٠ذ اٌعمً ٚر٠ٕٛر اٌطذ٠ذ اٌّعٕٝ رؾر٠ر» ٚاٌز٠ٕٛر اٌزؾر٠ر .9

 د) اٌزٛٔطٟ عبشٛر ثٓ اٌغب٘ر ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌغب٘ر ِؾّذ«, اٌّغ١ذ
 .٘ـ 1951, رٛٔص – ٌٍٕشر اٌزٛٔط١خ اٌذار(, ٘ـ1393

( ٘ـ512: د) اٌغرعبٟٔ اٌشر٠ف اٌس٠ٓ عٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ عٍٟ:  اٌزعر٠فبد   .11
 اٌع١ٍّخ اٌىزت دار, إٌبشر ثئشراف اٌعٍّبء ِٓ عّبعخ ٚطؾؾٗ ضجغٗ: اٌّؾمك
 . 1953َ- ٘ـ1113 األٌٚٝ: اٌغجعخ ٌجٕبْ- ث١رٚد

 اٌّرٚزٜ أؽّذ اثٓ اٌغجبر عجذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ِٕظٛر اٌّظفر، أثٛ:  اٌمرآْ رفط١ر .11
 إثرا١ُ٘ ثٓ ٠بضر: اٌّؾمك( ٘ـ159: د) اٌشبفعٟ صُ اٌؾٕفٟ اٌز١ّّٟ اٌطّعبٟٔ

 األٌٚٝ،: اٌغجعخ اٌطعٛد٠خ - اٌر٠بع اٌٛعٓ، دار, غ١ُٕ ثٓ عجبش ثٓ ٚغ١ُٕ
 .1995َ -٘ـ1115

 اٌمرشٟ وض١ر ثٓ عّر ثٓ إضّبع١ً اٌفذاء أثٛ( : وض١ر اثٓ) اٌعظ١ُ اٌمرآْ رفط١ر .16
 دار, اٌذ٠ٓ شّص ؽط١ٓ ِؾّذ: اٌّؾمك( ٘ـ551: د) اٌذِشمٟ صُ اٌجظرٞ

 1119 - األٌٚٝ: اٌغجعخ ث١رٚد - ث١ضْٛ عٍٟ ِؾّذ ِٕشٛراد اٌع١ٍّخ، اٌىزت
 .٘ـ

, اٌسؽ١ٍٟ ِظغفٝ ثٓ ٚ٘جخ د:   ٚإٌّٙظ ٚاٌشر٠عخ اٌعم١ذح فٟ ا١ٌّٕر اٌزفط١ر .13
 .٘ـ 1115 ، اٌضب١ٔخ:  اٌغجعخ دِشك - اٌّعبطر اٌفىر دار

 ِظر ٔٙضخ دار, 1ط,عٕغبٚٞ ض١ذ ِؾّذ:  اٌىر٠ُ ٌٍمرآْ اٌٛض١ظ اٌزفط١ر  .11
 .1995, اٌمب٘رح - اٌفغبٌخ ٚاٌزٛز٠ع، ٚإٌشر ٌٍغجبعخ

 ؽّذ ثٓ ف١ظً ثٓ اٌعس٠س عجذ ثٓ ف١ظً:  اٌمرآْ درٚش فٟ اٌرؽّٓ رٛف١ك   .15
 آي اٌس٠ر إثرا١ُ٘ ثٓ اهلل عجذ ثٓ اٌعس٠س عجذ: اٌّؾمك, إٌغذٞ اٌؾر٠ٍّٟ اٌّجبرن

 . 1992 – 1112: إٌشر ضٕخ, اٌع١ٍبْ دار - اٌعبطّخ دار, ِؾّذ
 ـ ا٢داة ِىزجخ, 1ط,اٌىر٠ُ عبد اهلل عجذ,   اٌزىط١ر عّع فٟ إٌؾبح عٕذ اٌزُٛ٘  .12

 . ٘ـ1166/ 6111َ اٌمب٘رح



 هـ4443-م  2022. لسنة الثانً  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
 

781 

                                                                                                                                                      

 عر٠ر ثٓ ِؾّذ ععفر اثٛ اٌغجرٞ:  اٌمراْ أٞ رأ٠ًٚ عٓ اٌج١بْ عبِع  .15
 .د.د اٌمب٘رح اٌّعبرف دار( ٘ـ311د)

 عر٠ر ثٓ ِؾّذ ععفر اثٛ اٌغجرٞ:  اٌمراْ أٞ رأ٠ًٚ عٓ اٌج١بْ عبِع .15
 .د.د اٌمب٘رح اٌّعبرف دار( ٘ـ311د)

 ِظغفٝ ثٓ إثرا١ُ٘ ثٓ أؽّذ: ٚاٌجذ٠ع ٚاٌج١بْ اٌّعبٟٔ فٟ اٌجالغخ عٛا٘ر  .19
 اٌّىزجخ, اٌظ١ٍّٟ ٠ٛضف. د: ٚرٛص١ك ٚرذل١ك ضجظ( ٘ـ1326: د) اٌٙبشّٟ

 . ث١رٚد اٌعظر٠خ،
 ثٓ ِؾّذ اٌعرفبْ أثٛ: ِبٌه اثٓ ألٌف١خ األشّٛٔٝ شرػ عٍٝ اٌظجبْ ؽبش١خ  .61

: اٌغجعخ ٌجٕبْ-ث١رٚد اٌع١ٍّخ اٌىزت دار(, ٘ـ1612 د) اٌشبفعٟ اٌظجبْ عٍٟ
 .1995َ- ٘ـ 1115 األٌٚٝ

 إٌغبر عٍٟ ِؾّذ رؾم١ك( ٘ـ396د) عٕٟ ثٓ عضّبْ اٌفزؼ الثٟ:  اٌخظبئض  .61
 .  1956َ -٘ـ1351 اٌمب٘رح اٌّظر٠خ اٌىزت دار ِغجعخ –

 ثٓ أؽّذ اٌذ٠ٓ، شٙبة اٌعجبش، أثٛ: اٌّىْٕٛ اٌىزبة عٍَٛ فٟ اٌّظْٛ اٌذر .66
 اٌذوزٛر: اٌّؾمك( ٘ـ552 د) اٌؾٍجٟ ثبٌط١ّٓ اٌّعرٚف اٌذائُ عجذ ثٓ ٠ٛضف
 .   دِشك اٌمٍُ، دار, اٌخراط ِؾّذ أؽّذ

 ثٓ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ شٙبة: اٌّضبٟٔ ٚاٌطجع اٌعظ١ُ اٌمرآْ رفط١ر فٟ اٌّعبٟٔ رٚػ   .63
 دار, عغ١خ اٌجبرٞ عجذ عٍٟ: اٌّؾمك( ٘ـ1651 د) األٌٛضٟ اٌؾط١ٕٟ اهلل عجذ

 ٘ـ 1115 األٌٚٝ،: اٌغجعخ ث١رٚد - اٌع١ٍّخ اٌىزت
 ثٓ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ شٙبة: اٌّضبٟٔ ٚاٌطجع اٌعظ١ُ اٌمرآْ رفط١ر فٟ اٌّعبٟٔ رٚػ  .61

 دار, عغ١خ اٌجبرٞ عجذ عٍٟ: اٌّؾمك( ٘ـ1651 د) األٌٛضٟ اٌؾط١ٕٟ اهلل عجذ
 ٘ـ 1115 األٌٚٝ،: اٌغجعخ ث١رٚد - اٌع١ٍّخ اٌىزت

 ثٓ ِؾّذ اٌطرا٠ب أثٟ اثٓ ٠ع١ش ثٓ عٍٟ ثٓ ٠ع١ش:  ٌٍسِخشرٞ اٌّفظً شرػ   .65
 ٚثبثٓ ٠ع١ش ثبثٓ اٌّعرٚف اٌّٛطٍٟ، األضذٞ اٌذ٠ٓ ِٛفك اٌجمبء، أثٛ عٍٟ،

 اٌع١ٍّخ، اٌىزت دار,  ٠عمٛة ثذ٠ع إ١ًِ اٌذوزٛر: ٌٗ لذَ( ٘ـ213 د) اٌظبٔع
  َ 6111 - ٘ـ 1166 األٌٚٝ،: اٌغجعخ ٌجٕبْ - ث١رٚد

 - ٘ـ1165,  ث١رٚد – ٌٍٕشر اال١ِر دار,  اٌؾذ٠ذ أثٟ إثٓ:   اٌجالغخ ٔٙظ شرػ   .62
6115َ . 

 رؾم١ك( ٘ـ395د) اؽّذ اٌؾط١ٓ اثٟ فبرش الثٓ:  اٌٍغخ فمٗ فٟ اٌظبؽجٟ .65
 - ٘ـ1396 ٌجٕبْ ث١رٚد ٚإٌشر ٌٍغجبعخ ثذراْ ِؤضطخ – اٌش٠ّٟٛ ِظغفٝ

1923َ  
 ٚإٌشر ٌٍغجبعخ اٌظبثٟٛٔ دار, اٌظبثٟٛٔ عٍٟ ِؾّذ:  اٌزفبض١ر طفٛح  .65

 .َ 1995 - ٘ـ 1115 األٌٚٝ،: اٌغجعخ اٌمب٘رح - ٚاٌزٛز٠ع
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( ٘ـ1651: د) ا١ٌّٕٟ اٌشٛوبٟٔ اهلل عجذ ثٓ ِؾّذ ثٓ عٍٟ ثٓ ِؾّذ: اٌمذ٠ر فزؼ .69
 .  ٘ـ 1111 - األٌٚٝ: اٌغجعخ ث١رٚد دِشك، - اٌغ١ت اٌىٍُ دار وض١ر، اثٓ دار, 

 اٌضعبٌجٟ ِٕظٛر أثٛ إضّبع١ً ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌٍّه عجذ: اٌعرث١خ ٚأضرار اٌٍغخ فمٗ .31
  6111َ, اٌعظر٠خ اٌّىزجخ, األ٠ٛثٟ ٠بض١ٓ:  اٌّؾمك( ,٘ـ169د) 

 ثٛالق عجعخ( ٘ـ151د) لٕجر ثٓ عضّبْ ثٓ عّر ثشر اثٟ ض١ج٠ٛٗ:  اٌىزبة  .31
 - ٘ـ1113, 6ط ث١رٚد اٌىزت عبٌُ ٘برْٚ عجعخ ٚاضزعٍّذ ٘ـ1315 االٌٚٝ
1953َ . 

 اٌؾط١ٕٟ ِٛضٝ ثٓ أ٠ٛة: اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌفرٚق اٌّظغٍؾبد فٟ ِعغُ اٌى١ٍبد   .36
 - در٠ٚش عذٔبْ: اٌّؾمك( ٘ـ1191د) اٌؾٕفٟ اٌجمبء أثٛ اٌىفٛٞ، اٌمر٠ّٟ

 . ث١رٚد – اٌرضبٌخ ِؤضطخ, اٌّظرٞ ِؾّذ
 اٌؾٕجٍٟ عبدي ثٓ عٍٟ ثٓ عّر اٌذ٠ٓ ضراط ؽفض أثٛ:  اٌىزبة عٍَٛ فٟ اٌٍجبة .33

 ٚاٌش١خ اٌّٛعٛد عجذ أؽّذ عبدي اٌش١خ: اٌّؾمك( ,٘ـ555 د) إٌعّبٟٔ اٌذِشمٟ
 األٌٚٝ،: اٌغجعخ, ٌجٕبْ/  ث١رٚد - اٌع١ٍّخ اٌىزت دار, ِعٛع ِؾّذ عٍٟ

  1995َ- ٘ـ 1119
 اٌؾٕجٍٟ عبدي ثٓ عٍٟ ثٓ عّر اٌذ٠ٓ ضراط ؽفض أثٛ:  اٌىزبة عٍَٛ فٟ اٌٍجبة .31

 ٚاٌش١خ اٌّٛعٛد عجذ أؽّذ عبدي اٌش١خ: اٌّؾمك( ,٘ـ555 د) إٌعّبٟٔ اٌذِشمٟ
 األٌٚٝ،: اٌغجعخ, ٌجٕبْ/  ث١رٚد - اٌع١ٍّخ اٌىزت دار, ِعٛع ِؾّذ عٍٟ

 . 1995َ- ٘ـ 1119
 ثٓ اٌؾك عجذ(: عغ١خ اثٓ رفط١ر) اٌعس٠س اٌىزبة رفط١ر فٟ اٌٛع١س اٌّؾرر  .35

 دار, ِؾّذ اٌشبفٟ عجذ اٌطالَ عجذ: اٌّؾمك,  ِؾّذ أثٛ األٔذٌطٟ عغ١خ ثٓ غبٌت
 .  6111 – 1166,  اٌع١ٍّخ اٌىزت

 ثٓ اٌؾك عجذ(: عغ١خ اثٓ رفط١ر) اٌعس٠س اٌىزبة رفط١ر فٟ اٌٛع١س اٌّؾرر   .32
 دار, ِؾّذ اٌشبفٟ عجذ اٌطالَ عجذ: اٌّؾمك,  ِؾّذ أثٛ األٔذٌطٟ عغ١خ ثٓ غبٌت
 .  6111 – 1166,  اٌع١ٍّخ اٌىزت

 اٌجٕزٕٟ اٌغبٚٞ ٔٛٚٞ عّر ثٓ ِؾّذ:  اٌّغ١ذ اٌمرآْ ِعٕٝ ٌىشف ٌج١ذ ِراػ .35
 اٌىزت دار: اٌظٕبٚٞ أ١ِٓ ِؾّذ: اٌّؾمك( ٘ـ1312 د) ثٍذا اٌزٕبرٞ إل١ٍّب،
 .٘ـ 1115 - األٌٚٝ: اٌغجعخ ث١رٚد - اٌع١ٍّخ

 – 1115, ) ٌٍغجبعخ ِظر دار, ٔظبر ؽط١ٓ, ٚرغٛرٖ ٔشأرٗ اٌعرثٟ اٌّعغُ  .35
1955) 

 اٌع١ٍّخ اٌىزت دار, 1ط, ِعٓ عجبش ِشزبق:  اٌٍغخ فمٗ فٟ اٌّفظً اٌّعغُ  .39
,1166 – 6111  . 

 – 1115,  اٌعرة ضغً ِؤضطخ, 1ط,اإلث١برٞ إثرا١ُ٘: اٌمرآ١ٔخ اٌّٛضٛعخ   .11
1951 . 
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 ِغجعخ,1ط,ا١ٌّذأٟ ِؾّذ ثٓ أؽّذ اٌفضً اثٛ,اٌظرف عٍُ فٟ اٌغرف ٔس٘خ   .11
 . 1551,اٌمطغٕغ١ٕ١خ, اٌغٛٔت

 اٌط١ٛعٟ اٌذ٠ٓ عالي ٌالِبَ – اٌغٛاِع عّع شرػ فٟ اٌٙٛاِع ّ٘ع  .16
 اٌجؾٛس دار ِىرَ ضبٌُ اٌعبي ٚعجذ ٘برْٚ ِؾّذ اٌطالَ عجذ رؾم١ك( ٘ـ911د)

 . 1955َ -٘ـ1591 اٌى٠ٛذ اٌع١ٍّخ

 


