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توجددأسالدد متنسعت ولدداسمالسدد نسبملدداسويسولدد اسل عدداسومصددطسىدد سلددو  سبم لدد سس دد س
بلدداونسبتلددت   بسبموتدد   سىدد سلسدد نسى لددوطسبملدداسويسولسدد نسكدد  وطسم وعدد  سصدد م سالدداونس
بألع سبم يسبلتععا سى لوطسى سعل سوداسا عد طسوج دوأنسعدطساجدءسو د حسبملد ك سوصد م س  د  س

 بسبملسدد نسبملددداسويسىدد سلدددو  سبم لدد  سع  ددد سأتمددداسعجعولدداسعدددطسبمددأتت سعلدددتعأ سعددطساددد
بمولددبسبمع ددوب  سىدد سكلدد سبم دد اط سوأتمدداسبتلددتصو  سوبمس تدد ط سوعددطسلدد ءسعدد   سبمو دد س
بمول  سوبمت اتاد سوك  د سلاد سعجعولداس تد   سوتولدت  سعدطساو راد س  دو سأكداسبمد  سبم  ا د س

 لددوطسوكدد  وط سصددد م سبم صددتفسىدد سبمدد وسسبمع ددوب  سوعطددعوطسبملسددد نسبملدداسويسىدد سكلدد سى
الددداونسبتلدددت   بسوبألعددد  سفسبمدددأتت سووج  ددد سبمتددد ستعصدددسسعددد أوأساددد بسبملسددد نسبملددداسوي س
وو متدد م س ولدد سبمودد   تطسىدد سعجدد ءسبألأنسبمع ودد سوبمو جدداسوطدد و  ستوجدد سل دد تت فسمعرتددأسعددطس
بألو دد  ستلدد سبملسدد نسبملدداسويسىدد سبم دد اطسبمصدد تف سىصددءسمو دداستوطدد سىدد سادد بسبمو دد حستودد رس

س ولاسا بسبمو  حسبمععجر.
س.س(لو  سبم ل س)بملس ن سبملاسوي سبأللاون سبمأتما بمصاع  سبمع ت  تا:س

Authoritarian discourse between style and significance  
(Surah Al-Qasas as a model) 
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Abstracts: 

There are various methods of authoritarian discourse in general, 

but in Surat Al-Qasas, the graphic appeal style prevailed in Pharaoh’s 

authoritarian discourse and Qarun’s discourse to his people, as well as 

the style of the matter that Pharaoh used in addressing Haman and his 
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soldiers in order to build the edifice, as well as a group of indications 

derived from this authoritarian discourse appeared in Surat Stories, 

including the significance of the title description in the stories of the 

Qur’an, and the significance of arrogance and tyranny Through the 

descriptive and analytical research method, we came across a set of 

results and recommendations, the most prominent of which is the 

emergence of the accuracy of the wise Qur’anic text in the title link 

with the content of the authoritarian discourse in the stories of Pharaoh 

and Qarun, as well as the method of appeal and order, the semantics 

and its face that reflect the return of this authoritarian discourse, and 

therefore we recommend researchers in the field of literature The Arab 

and rhetoric must direct their attention to more research related to the 

authoritarian discourse in the Holy Qur’an, for every brick placed in 

this building highlights the splendor of this miraculous building. 

Keywords: (Discourse - authoritarianism - style - semantics - 

Surat Al-Qasas). 
س

 الوقذهخ

و أب تداسبهللسو مد سماتكصتدأسلاد سبم  اطسبمصد تفساأبتداسماويد تا سسا رءسبهللستع م 
سع تي تطتع م سوط و  سلو أت سوس لت  سو و سلو أ سبألل  فسوبمس   سبم تطسص  وبس

مأ توتدا سوىتد سيعءسجعت سجوب نسبم ت  سبمويد تا سبمأت تداسع  د سوبصع سى سبأل ض س
تعصددددطسعدددطسل مددد سبلددددتل  سبمدددأ وسسوبم لدددد   سسععددد سوا ددددوبم فكلددد سبألعدددفس

سمعع مجاسبألرع  سى سصءسرع طسوعص ط.
ومعددءسعددطساودد رسعع  دد  سبمعدد مفسىدد سللدد   سبمعع لدد ساددوسبتلددتوأبأسوبم اددف س

 سبمدددد تطستعتددددأوطسكمدددد سبمدددد بص  سبمعلددددتوأتطبمعتع ددددءسىدددد س عدددد  لسعصدددد   سعددددطسبمس دددد  س
وكدددأسو أس صددد سبملسددد نسس  عددد وأبم تددد  سى لدددوطسوا عددد طسوكددد  وطسوسو لدددتوأبأافس ص

ىدد سبم دد اطسبمصدد تفسمتكصتددأسبموبكدد سبمعع لدد سعدد  ستاددوسبأللدد ىسلادد سلدد اسسبملدداسوي
لددددداوصت  سوعلددددد  ب سبمس دددددد  سسوتدددددد طوسس بم ددددد اطسماتسوتددددداسىددددد سصددددددءسرعددددد طسوعصددددد ط

س.بمعع ل تط
عددطسلدد ءسسم ددأس صدد سبم دد اطسبمصدد تفسىدد ساص دد سعددطسعصدد طسسدد اسواىعدد ءسبمس دد  

ىد سلدو  سبمو د  سسولس و سبملاسويس ع وأسس ت طبمسىج حس ص سلس و ت فسبملاسوتا 
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 ساص د سعدطسلدو  سى سولس و ت سوبمو ولس سصع س ص سبهللستع م سكلاسبلتوأبأسى لوط
سم  بسبمو  .ع سو أسى سلو  سبم ل سبمت سل جعا  س عو جً سوع   س

: أهويخ الوىضىع  أوالا

ست   سااعتاسبمو  سى س:
 وت طسع  وفسوأتماسبملس نسبملاسوي. -ٔ

 وت طسال متنسبملس نسبملاسويسى سلو  سبم ل . -ٕ

 بموكوبسلا سأتماسبملس نسبملاسويسى سلو  سبم ل . -ٖ

 ثبًياب: األهذاف

ا بأسبمو ددد  سعدددطسلددد ءسبمعددد   سبمولددد  س ست ددد وءسبملسددد نسبملددداسويسىددد س
ب تودددد سسعددددأىسستوددددأوسااعتددددا س تدددد سسولددددو  سبم لدددد سوعددددضساتدددد  سبم دددد اطسبمصدددد تف

 م وبا سبتجتع لتددددداسوبم   ىتددددداسودددددلدددددت جاسبملسددددد نسو ألتدددددأتوموجت سوعدددددأىستدددددك ت نس
وبملاسوتاسوبملت لتاسلا ستيصتءسوواو  سبملس ن ستسلتع سىد سبملس ود  سبم  أتداس

س.وك  وطسبملاسوتاسم  لوط
 ثبلثاب: أسئلخ الجحث

سى سلو  سبم ل ؟سالاونسوأتماسبملس نسبملاسويع ساوس
سبم  لتا:بألل ااس
سع ساوسالاونسبملس نسبملاسويسى سلو  سبم ل ؟ -ٔ
سأتماسبملس نسبملاسويسى سلو  سبم ل ؟ع سا س -ٕ

 راثعاب: فزضيبد الجحث

سبم  طتاسبأللاتا:
تتع ددءسالدداونسبملسدد نسىدد سلددو  سبم لدد سىدد سبمت  ددتفسبما  دد سعددطسبلددت   حس

سواع سوجت ن ساع سأمات سى  سعت ولاسكءس أسصوت .
سبم  طت  سبم  لتا:
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سع ساوسالاونسوأتماسبملسد نسبملداسويسىد سلدو  سبم لد تصعطس -ٔ
سى سلت اسكلاسى لوطسعطسل ءسبتلت   حسبموت   سولتغسبألع .

ىددد سلسددد نسسأتمددداسبملسددد نسبملددداسويسىددد سلدددو  سبم لددد  ت  ددد  -ٕ
سبتلتصو  سوبمعاوسوبمس ت ط.س

ب: هٌهج الجحث.  خبهسا

تمدداس)لدددو  سمعدد سصدد طسعوطددوثسبمو دد سبملسددد نسبملدداسويسوددتطسبأللدداونسوبمأ
سبم ل سا عو ًج ( سىعطسبمع  لنسبتو ثسبمع   سبمأ بلاسبمول  سبمت اتا .

سل أًل :ساتصاتاسبمو  
ستتصوطسبمو  سعطس   سعس منسول تعا:

سبمعسانسبألوء:ست أتأسبمع  اتفسوت  ت سبمعلسا   
سبمعسانسبم    :سالاونسبملس نسبملاسويسى سلو  سبم ل 

سبملاسويسى سلو  سبم ل سبملس نأتماسسبمعسانسبم  م :
س

 تحذيذ الوفبهين وتحزيز الوصطلحبدالوطلت األول: 

تعتوددد سبم دددأت س دددوءست أتدددأسبمع ددد اتف سوت  تددد سبمعلدددسا   سعدددطسبألاعتددداس
وعصدد طسو م لددواسمثو دد  سبمعاعتددا ساعدد سمعدد  ب؟سىددثطسبألم دد  سا ددوبنسبمععدد    سوصددءس

بمع د اتفسأوطست أتدأ سى وعد ساوكعد سعع  ستج سلا  سع ست توسسو  سوب  بسُت ص سا نس
بمولوءسكم سع تست عدأسست   سوءس وع ست تنسلا(ٔ)لاعتاسلأتأ سبمو   سى سالس ح

سل و ن.
و ت سس بجع لاسو بت  ساوسبمعلسا  ست ت لسست  ت ًسست صع ساطسع ستت اسلاسس

س-لا سك لأتتط:سو  حًسس تصوطسبمع لوأسع   ساوسبم ىستتفسبمتع عءسو 
م  سعلدسا سلد   سوتاد س  ت داسعع ىتداسوكعد سساءسجع ل :ساطسصعاب أكسس

سعطسبم  سسعوك سبمتلاتف سول بس م سو تلس كسبمل  .
تسصدددد طسسوك دددد ستبم  لددددأ سبم  طددددتاسس: عدددد تت   سس عيدددد  اسىدددد سبتلددددس ك سوب 
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وعتدددًأبسلدددطسكوبلدددأسبمعادددفسوال لدددت ت  سوكدددأس وددد سكمددد س مددد سىتددد سبمعيددد كساوسبمعت ددد رثس
 سوعتددد ساعصدددطست أتدددأسبمع ددد اتف س(ٕ)  سو دددأت ًسكدددأتعًسسوط  بمص تددد وطسعدددطسبمعاعددد حسوبموددد 

سا.ج ح سبم ت   سلا س   تاسل ت س وت  ت سبمعلسا   
عدددطسبمع ددد اتف سبمتددد سكدددأستعوددد سل  ددد سسا دددوفسىددد سجعادددتسبمو ددد و تددد سكطساددد نس

وت  تددددددد سس بمولدددددددبسبمع دددددددوب   سىعدددددددطسبمع  لدددددددنسبملدددددددع سكمددددددد ست أتدددددددأسبمع ددددددد اتف
س:عطسل ءسع ستا س بمعلسا   

سع  وفسبملس نسبملاسوي.سٔ-ٔ
ت تد لسبمأكدداسوبط  سداسو وبلدأسبما دداسبمو د سىد سبمع د اتفسبم  ا تدداستستدربءسكطس
و مدد سألطسبمع دد اتفسبم  ا تدداست تددويسلادد سأتت سأبلاتدداسول  جتدداسل اتدداسبمع وتددا س

سوكاوتاستل لأسى سى فسبم  سبمص عطسو بحسعع   سبآلت  سوبملو سبم  ا  .
بمع ددد اتفسبم  ا تدددا سوالسواددد سصدددءسبتاتعددد فس سلدددوبحسمددد م سبادددتفسبمعاعددد حسو ددد نس

أ لوا سأ ًل سم وًت س ساوسأ ًل سعلوً بس ساوسأ ًلد ست لدت ًت سو مع دءسوبألكدوبءسبمعدك و  س
س.(ٖ)عطسبم أع حسوبم أت تط
بمع دد اتفسبملسدد نسبملداسوي سمدد بسلد ع ى سعددطسج دداسسناد اودد رسومعدءسعددطسودتطس

سسبما اسوبتلس كسلا سبم  وسبآلت :
 . هفهىم الخطبة في اللغخ9-9-9

لسن:سبملسن:سبميكطساوسبألع  سل  ساوسل دف سوكتدء:سادوسلدونسبألعد .س
ت دددد ء:سعدددد سلسودددد ؟سايسعدددد ساعدددد  ؟سوت ددددوء:سادددد بسلسددددنسجاتددددء سولسددددنستلددددت .س
وبملسدددن:سبألعددد سبمددد يست ددد سىتددد سبمعل سودددا سوبميدددكطسوبم ددد ء سوع ددد سكدددوم ف:سجدددءس

س(4)بملسنسايسل فسبألع سوبميكط
ع دد و   سو أسم دد سبملسدد نسىدد سبما دداسبمع وتدداسلادد سبمعأتددأسعددطسبمععدد   سع  دد س

بم لد  ا س سصعد ستساداسلاد سجأبء سص فس"س}َىَ  َءسَاْصِ ْاِ ت َد سَوَلرن ِد سِىد سبْمِلَسد ِن س"
بم سدداسودددس)اعدد سوعددأ(سوعددأسَ ْعددأسبهلل سلسدد نستستصددوطسىتدد سكتجدد رسعلددّءسوتسكلدد  نس

سس.(5)َتْتَ  ُنسبْمِ ْصَعَاسَوَىْلَءسبْمِلَس ِن "ععّء سبم ايسبأللت س"س}َوَحب
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 . هفهىم السلطىي في اللغخ9-9-1

بملاسويسى سبما اسبمع وتاس لواسكمد سبملداساسوتساداسبملداساسىد سبما داسلاد س
 سبمددوبم بم  دد .سوكددأسلدداس سبهللسىتلدداسسلاددت ف.سوبتلددفسبملدداساسو مطددف.سوبملدداس ط:س

.سوبملداس طساتطد :سبم جداسوبمو اد ط سواوسىعد طستد ص سوتث د  سوبمجعد سبملد ستط
وبعد ا سلدداتسا سايسلدل وا.سو جدءسلدداتس س سوتستجعد ستطسعجد بنسعجدد ىسبمعلدأ 

ايسىلددددت س أتددددأسبمالدددد طسوددددتطسبملدددد ساسوبملدددداوسا.ست دددد ءساددددو:سالدددداس فسملدددد   .س
س(6)وبملاسا:سبمل فسبمسوتء

 سبمأبودا:سبيدتأس  ى اد .س-لد ساسولداوساسبم د ى :سبيدتأ.سوس-ولداسس-لاس
ىد ط:سسدد ءسملدد   سودد مص فسولددلن سى دوسلدداسسولدداتس سوادد سلدداتسسولدداس  اسس-و

سولاس  ا.
سلاس سلات :سجعءسم سكو سوك ً بسلات .
س.(7)تلاس:سعس وثسلاس  سوبتلفسبملاسا

 في االصطالح هفهىم الخطبة السلطىي. 9-9-1

عجعولداسعدطسبمجعدءساوسبألكدوبءسبمعتلد ا ستع بسبملس نسبملاسويسلا سا  س
س.وكأستصوطسبملس نس  ًج سبلت  ب ًت ستتصوطسعطسل  ل سعتعتر سوعت بوساس

تع دد سبملسدد نسبملدداسويساطس"بملدداساس  طدد  سوعصت تدداسىدد سصددءسلسدد نسسصعدد 
تيت سا بسبمتع تبسكم ساطسع لءسسٛ تل ن س ت سموسج حسعطسعوك سل  لسبملاسا".

ساسىعددً س سمص دد ستعدد  سسبملدداساسو تودد ثسبلددت بتتجت  سبملسدد نسكددأستستتعتدد سو ملددا
س.الاووتاسى سبملس نس سم م سى وستتعت سو ملاساسى س م سبموك 

وبملسدد نسبملدداسويس"مددتسسى ددسسعدد سُتتدد جفسكمدد سلدد بل  ساوسا  عدداسلددتس  س س
ك ددد سعددد س ت ددد ىسسو   طدددءسعدددطساجاددد سو صددد ى سعدددطساجاددد س سوادددوسبم دددو سبمتددد س  ددد وءس

سسٜبتلتت حسلات  "."
وودد م سالددو سبملسدد نستيددعءسبمجعادداسوتعتعددأسلادد سبمتوبلددءسمتصددوطسععتدد  ًبس
مت  دداسبملس وتددا سو ططدد ىاسبمدد سب دد ستددفسكم دد حسععتدد  سبم جددفسعددطست أتددأسبملسدد نس
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سٓٔ ت ستعصطساطسلو سبملس نس لً سص عً ساوسجعااسص عاا.
لس و  سبم  اطسلا سا   حسيت  سىصّءسلسد نسىد سبم د اطسو دءسى دوسلسد نسوس

س(12) بمانُ سبمنِ يسَلَاَ ُصفْس}.سولس نسبمع فسوبمع بأسو سبمععوفس  وس(11)بمتي تب
س.(13) ت سَاتَُّ  سبم نُلوُءسَواِّغْس}وبمع بأسو سبمللو س  وسسولس نسبمل  

س(14) تدد سَاتُّ َدد سبم ندد ُسسبتن ُددوبسَ ونُصددفُس}ولسدد نسبمعدد فسوبمعدد بأسودد سبمللددو س  ددوسس
سمفستألءسىت سجت سبمعصّا تط.سى  بسبملس نس

سِك بسَسانْ ُتُفسبم ِّل حَس}ولس نسبمل  سوبمع بأسو سبمععوفس  وس س.(15) ت سَاتَُّ  سبم نِو ُّ
سولس نسبمعأكس  وست سات  سبم تطساع وب.

سولس نسبمّ فس  وست سات  سبم يسص  وب.س
سولس نسبمص بعاس  وست سات  سبم و .

سولس نسبطا  اس  وسكّ  س جتف.سس
ْ لد ُطسعد سَجد نَ سِوَ وِّدَ سبْمَصدِ تفِس}ولس نسبمجع سوا  سبموب أس  وس س(16) ت سَاتَُّ  سبْطِ

سس(17) ت سَاتَُّ  سبم ُُّلُءسُصُاوبسِعَطسبمسنتِّو  ِس}وو معصسس  وس
كدد َءس}وود معصسس  دوسس(18) َاْمِ تد سِىد سَج َدد نفَس}ولسد نسبموب دأسوا د سبت  ددتطس  دوس

سايسوت سا  وط.سس(19) َىَعْطسَ وُُّصع ست سُعول 
َاْطسَتَوددونحبسِمَ ْوِعُصعدد سِوِعْلددَ سُوُتوتددً سَوبْجَعاُددوبس}ولسدد نسبت  ددتطسوا دد سبمجعدد س  ددوس

سوو معصسس  وسام ت سى سج  ف.سسس(20) ُوُتوَتُصْفسِكْوَااًس
َوع سَتُصوُطسِى سَيْكٍطسَوع سَتْتُاوبسِعْ ُ سِعْطسكُدْ اٍطس}ولس نسبمجع سوا  سبموب أس  وس

سس(22) َوَاِكتُعوبسبملن َ سَوَويِِّ سبْمُعْثِعِ تطَس} سوو معصسس  وسس(21) َتْعَعُاوطَسَوتس
سبتنددِاسبماندد َس}ولسدد نسبمعددتطسوبمعدد بأسودد سبم تدد س  ددوس  سو  ددوسس(23) تدد سَاتُّ َدد سبم نوِدد ُّ

سَلَعاُددد َس} ِصت ودددً سِىتدددِ سَم َدددْأسَاْ َرْم ددد سِكمَدددْتُصْفس} سووددد معصسس  دددوسس(24) مَدددِ ْطسَاْيدددَ ْصَ سَمَتْ دددَوَسطن
س.سس(25) ِ ْصُ ُصفْس

َومَددددْوستَدددد ىسِكِ سبْمُعْجِ ُعددددوَطس  ِصُلددددوبس}ولسدددد نسلدددد فسمددددفست لددددأسودددد سععددددّتطس  ددددوس
س.س(26) ُ ُثِلِ فْس
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س(27) ىَدددَِّمنْفسَتْلدددَتِجتُووبسَمُصددددفْس}ولسددد نسبمتللدددت س دددفسبمعددددأوءسكمددد سجتددد نس  ددددوس
سوط.لوسنسو سبم و سواعت  س فسكتءسماص   سى لاعوبسوأمتءسى ءسا تفسعلاع

َوَلَا سبمانِ سَىَتَوصنُاوبسِكْطس}ولس نسبمتاوتطسواوسبتمت   .سولس نسبمت تت س  وسس
س.(28) ُصْ ُتْفسُعْثِعِ تطَس

س.(29) ُكْءست سِلو ِأَيسبمنِ تَطسَاْلَ ُىوب}ولس نسبتلتعس بس  وسس
سس(30) ت سَاَوِ ستسَتْعُوِأسبمينْتس طَس}ولس نسبمتجّ نس  وسس

س.(31) َىْكُتوبسِوُلوَ ٍ سِعْطسِعْ ِا ِس}ولس نسبمتعجترس  وس
سولس نسبمععأوفسواوستستلّ سكّتستوع سماعوجوأس  وست سو  ساأف.

 في سىرح القصصالخطبة السلطىي الوطلت الثبًي: أسلىة 

س ت استكمتبس  وى سوصاع ت سوجعاد  سوت  لد    سوأكاسستعت رسبأللاونسبم  ا  
ماأتمداسلاد سبمععد    سوكوطد سبمعود  ب  سولو  سىد سك مدنسع صدف س دفسبلدتلأبع  س
 مع نسادفسبم لد  اس م ساوسلونسكلج رنسىوى سا أ سلت ا سواجعءسبأل  عا سوس

 سولدت اسوالداوو سبمععجدربم د اطسىد سا  عتد سس دفا ااوكدأسوافسااءسبمو جاسوبموت طس
س. س  سى سصءسلو 

ىا سلأ سع  ا س د ص سسالاونسبملس نسبملاسويسى سلو  سبم ل  اع سلط
ساو را سلا سبم  وسبآلت :

 . االستئٌبف الجيبًي9-1-9

تستع دددد سلددددأفسعص  دددداسجعادددداسبتلددددت   بساوسبعت  ل دددد سلددددطست لددددت ا سولددددت اس
بمع دد أساطسادد نسبمجعادداسل متدداسعددطسبمعع دد سوبمعع دد س ساوسلددأفسجددأوبا سىدد سبملددت اس

م  سو .ستعصدطستعتتدرنسعدطسبما ويسوبم  ا  س ساوسىلا  سبمت فسل   سول   .ستسل كاس
لدد ءسبمدد  سبم  ا دد سوعددطسبملددت ك  سبمعلتا دداسبمتدد ست توت دد س سمصددطسبلددتل بلسادد نس
بمددأتت ستتساددنست صتددً بسجتددًأبسىدد سبم لددو سولددت ك ت  س سو وددسسجوب و دد سووعطدد  س
بمدددوعضس تددد ستتطددد سبمع كددد  سبمأتمتددداس سو تددد ستتطددد سعصددد طس صدددفسبتلدددت   بس

 سعددددطسبمععصددددطست أتددددأس صع ددددفسوبمددددورطسوددددتطسسوتتطدددد سو جتدددد س سعددددطسوددددتطسبمجعددددء
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ب تع تت فسوعلد لأ سبتىت بطد  س سووعطد فسجتد سكد أ سلاد سبم تد فسود م س سمد م س
واددد بس ست ددءسبمجعادداسععص ددداسألص دد سعدددطسج  ددنسوب ددأسوى ًددد ستتجدد نسوت لدددت سبمعع دد 

ج  دددنسعدددطسجوب دددنسكلجددد رسبم ددد اطسبمصددد تف.سولاتددد س سىدددَّطسأتت سبمجعاددداسبموب دددأ س
أسوج   سبم   س سألطسمصءسس منسوج اس   نسبمل لدا سوعدطسودتطستتط لبسوتعأ

أتت سجعادددددداسبتلددددددت   بس سصعدددددد س صدددددد سبمعثمددددددبسا  دددددد حسأ بلددددددت :سااعتت دددددد سىدددددد س
بتلددددددتع ب تاسوسبملاددددددوأ سبم  دددددد ح سبمدددددد أث سبط ودددددد   سبمتكصتددددددأ سبمت لددددددت  سبمت  تدددددد  س

عتدرسوجت اد سبتلتأتءس سبمعو م اس سبمتعجن سبتاتعد فسوع تدوىسبمجعاداسوب   د  سبمت
بمص تدد س سوتلتاددبسادد نسبمددأتت سودد لت بس ددوثسبمجعادداسويددصا  س سوس لددنست تدد س
بملت اسبم يست  سىت س سوتعأأسى وط س سععرر سوككوبءسبمعاع حسبمعتعترتطس سووكع ااس

 . (32)عطسبم  اطسبمص تف
اددد بسبأللددداونسىددد سملسددد نسبملددداسويسولدددو  سبم لددد سكومددد سس وعدددطستسوت ددد 

ٌُ َعَهنِ ان  نِ          وَقَالَ فِزْ}تع م :س ِْ ِننه َياَااَينا َِِننٍ  َيْرنِزَ َفَأْوِقن  ٍْ ًُْت َنُكْى ِين ًََهُأ َيا َعِه ٌُ َياَأيَُّها اْن َعْى

واسنكك  انى وجننىيف       . فَاجْعَمْ نِه صَزْحًا نَعَه ه أَطَّهِعُ ِِنَِ ِِنَ ِ يُىسَِ وََِِ ه نَأَظُنُّ ُ يٍَِ انْكَناِِِِ َ 

س(33){أهنى ِنرنا ال يزجعىٌاألرض ِغري احلق وظنىا 
وت  ددد سبتلدددت   بسىددد سبملسددد نسبملددداسويسىددد سبآلتددداسبمص تعددداسلاددد سبم  دددوس

سبآلت :
ستسع ّءسم  سبلت   ىّتا.«سك ءسى لوطس...س»جعاا:س

سوجعااسبم أبحسوجوبو س...سى سع ّءس لنسع وءسبم وء.
ستسع ّءسم  سجوبنسبم أبح.«سع سلاع س...س»وجعاا:س
سع ّءسم  سبلت   ىّتا.ست«ساوكأس...س»وجعاا:س

ستسع ّءسم  سبلت بطّتا.«ست سا ع طس...س»وجعااسبم أبح:س
ستسع ّءسم  سععسوىاسلا سجعااساوكأس...«سبجعءس...س»وجعاا:س
ساوستعاتا ّسس-تسع ّءسم  سبلت   بسوت   ّس«سمعّا ساّسا س...س»وجعاا:س
سى سع ّءس ى سلو سمعّء.«ساّسا س...س»وجعاا:س
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اوسععسوىاسلا سجدوبنسس-تسع ّءسم  سبلت بطّتا«س س...سكّ  سأل  ّس»وجعاا:س
سبم أبح.

س.(34)ى سع ّءس ى سلو سكطّس«سا ّ  س...س»وجعاا:س
 وىسا د سولطستعترسا بسبتلدت   بسىد سبملسد نسبملداسويسعدطسج داسى لدوطس

مع ساع سوو  حسبملد ك سجعد سا عد طسبمععد ءس تد سبجتعد سلعلدوطسامدبسو د حسلدوىس
وخسبآلجدد سوبمجدد سو جدد سبمليددنسوطدد نسبمعلدد عت  سبألتودد ثسوبألجدد بح سواعدد سوسدد

ىيتأونس ت سواغسع سمفستوا  سو ت طسا أسعدطسبملادا سىصد طسبمود   ستست دأ ساطست دبس
لاددد س الددد ستو ددد  سىوعددد سبهللستعددد م سجو تدددءسلاتددد سبملددد فسل دددأسجددد ونسبميدددعس س
ىط و سوج    سى سع س   سكس :سوكع سكسعداسلاد سللدص سى لدوطسى تاد سامدبس

ع سكسعاسى سبمو  سوكسعاسى سبمع  ن سومدفستوداسا دأسعدطسلع مد سامبس جء سووك
كتسكددأساادد .سوتدد وىسىدد سادد نسبم لددا:ساّطسى لددوطسب ت دد سىوكدد سى عدد سو يدد واس  ددوس
بملددع ح سىددك بأسبهللساطست تدد  فسىدد ّأ سكمتدد سوادد سعاسولدداسو مددأفسى دد ء:سكددأسكتادد سكمدد س

س.(35)عول  سىع أا سوع سبهللسجو تءسلات سبمل فسم أع 
 خطبة األهز .1 -9-1

تيدد ساطسا عدد سسبما دداسبمع وتدداسص تدد  سوعت ولددا.سوصتددبستس سوادد سم دداسيددع  س
بطل فس سوم اسصت نسبهللسبم  م س سوم اسل تفسبأل وت حسع عأسلا سبهللسلات سولافس

س سوولتااسج مت  سماولوءسكمت ف.سال ب سوى فساأاسبمت  لتء.
معد سُوِجدَأ سبمع وتداسصعد س د ىس ساوستس و مغسك بسكا  :سمدوتسبطلد فسومدوتسبم د اطس

و تدد سم دداسجع لدداسععرومدداسلددطسبمعدد مفستعددت،سىدد سلدد  ب   .س سوىتدد ستصددوطسبمعدد مفس
راددًأبسوتيددت اسع دد سكمدد سجتدد نس سكتساطسبطلدد فس  ادد سكمدد سوددث  سبتاتعدد فسبمعدد مع س س

سوجعا  س ب أ .
وص ل سعجعول  سعطسال باسعلتا اسم ل تت  سولأعت  س سوالو ستعت دأسصدءس

اددد سبألىطدددءس سوبألص ددد سو جددداس سس-أل  ددد س عاددد سصتددد نسبهللسس-لدددافساطسبمع وتددداسع
وبألصعددءس سوبألصعددءس سوبألص دد سىطددتاا.س سواوطدد سم دداس سوادد ساكددأ سلادد سبمتعوتدد س
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ععددد ستسيددد سىتدد ساطسبمولددد ت سعدددطساادددفسبمت  ت ددد  سبم  ا تدددا.سألطس لددطسععددد   سبم ددد ا
بطل فس سواتطً ساطسا صد طسعع فسبمع طسبموي تاسعع  س سوا سلات  سعع فسأوب  س

بطلدد فسبملدددع وتاستلطدد سم ددد نسبألوبعددد س سوعددطسالددد ساددد نسبمولدد ت سى دددوسع تلددد س
سع تل سى سبمأ ت سوبآلل  .سعطست ص فسى أسبمس تاسبمل ت .

فَأَوْقِننِْ نِننه يَااَايَنناٌُ  }وعدطساودد رسلس ودد  سبألعدد سبملدداسويسىدد سلددو  سبم لدد س

س(ٖٙ){نَعَه ه أَطَّهِعُ ِِنَِ ِِنَ ِ يُىسَِ وََِِ ه نَأَظُنُّ ُ يٍَِ انْكَاِِِِ َعَهَِ ان   ِ فَاجْعَمْ نِه صَزْحًا 
بم دد حسبم لدت اسواوكددأسىعددءساعدد سس)فَأَوْقِننِْ نِننه يننا ااينناٌُ عَهَننِ ان  نن ِ فَاجْعَننمْ نِننه صَننزْحا  

وى لا سعلتت ست دأت نسا د سوتد س د بس دأبحسوا عد طسع د أىسع د أسلادفسولاد سبمسدتطس
كأ سى جعءسلسبسلا ساوكأسوم سى سع ءس لنسع عوءس  طستسجعءسعتعا  طسوكوس

س.(37)ول   سع عوءساوء
ك ءسبوطسلو س:سمع سك ءسى لوطساد بسبم دوءسكد ءسجو تدء:ستد س نسس د سلودأ س
ىك طسمد سىد سااصد  سى د ء:ستد سجو تدءسودءسادوسلودأيسومدطستلدو    سمد ساجدءستجد حس

جو تددءسلددو  سألوتدد سىدد سس مدد سبألجددء سىاعدد سكدد ء:سا دد س وصددفسبأللادد  سكدد ءسبهلل:ستدد 
س.(38)لوأي سوكأسج حساوبطسا ص 

)معا ساسا سكم سكم سعول (سايسالعأسكمت سوا   سواكبسلا سوجوبنسبألع س
  مدد سصك دد ستددوافسا دد سمددوسصدد طسا دد  سكمدد سصدد طسجلددعً سىدد سبملددع ح ستعصددطسبم كدد سكمتدد س

سوبتس ثسبملعوأسوبمساوثسوبتس ثسوب أ ست  ء:سسا سبمجوءسوبسا سايسلعأ.
)وب   سأل  د (سايسعولد س)عدطسبمصد  وتط(سىد سألدوبنساطسمدث ضسوبملاداسكم دً س

س.(39)لوبن سوا  سا لا 
تفسى لددوطسبمع صدد سا دد سوبكدد سىدد سع دد فسجتدد سع دد فسبمع دد و  سعدد سعولدد سى ددوس
صدد فساكودددءسوددد سلاددد سلسددد نساادددءسعجالدد سك ددد سبمع ددد و  سعددد سعولددد سىاددد م س صددد س

 د و  سودتطسى لدوطسوعا د سو  بسبمعسبسلسبسبم لاسلا سبم لا.سى د نسكلداسع
سى سيكطسألو سعول سى  س  ت اسو  بسبمعسبسصع ستستل  .

ا بأسى لوطسولس و سع سعا  ساطست وت فسلا سل تأ سكم تت سى  ءسع سلاع سمصفس
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عددطسكمدد سجتددد يسكوسدد تسم ددوءسعولددد سبمع صدد سىدد سلدددو  سبميددع بحسسكدد ءس وصدددفسو نس
 سوت  عدد سكطسص ددتفسعددوك تط.ساودد  صفسبألومددتطسوكومدد سا دد  س نسبملددع وب سوبأل ضسوعدد

ىددك   سم ددفسى لددوطساطسألددو سعولدد سمددفستدد لسل ددأنسوا دد سمددفستلددأاسو دد سى دد ءسعدد س
س.(40)لاع سمصفسعطسكم سجت ي

 الخطبة السلطىي في سىرح القصصداللخ  الوطلت الثبلث:

توجددأسلددأ سأتمددداسمالسددنسبملددداسويسىدد سلدددو  سبم لدد س ددد ص ساو رادد سلاددد س
سبم  وسبآلت :

 اى. داللخ العٌى9-1-9

بمد   سعتلدا  سىد سسووبواستألءسعطسل م د سبمعتا د سكمد سلد مفتعتو سبمع وبطس
تلددد لأنسلاددد سبلدددت  بحسيددد  بت  سسوعوطدددول  سبملسددد نسبمتددد بموكددد س بتددد سوع ددد تت س

تعتود سىد س   تد  سبمد  سبم أت داسلتوداسسبمع دوبطوسس ت ماع ع  سبمعت     سلاسوى ع 
ك ب تددا سول لدد بسعددطسبمع  لدد سبمعوبرتدداسبمتدد ستلدد فسىدد ستا دد سبم لددو سوى ع دد  س

طسصد طساد بسس(ٔٗ) عدءسبمع كد  سبمععص داسوت  د ووتكوتا  سأبلءسىعدءسك ب د سيدعوم س وب 
س.بمص فست وأ  سكم ستلو سبمع كاسبم   عاسوتطسبمع وبطسوبم  

صاعاس)ل وبط(ستجأا ست دأ لسىد سملد طسبمعد نسطدعطسبمعتتو سماج  سبما ويسمو
طسوتعددطسل ً دد سولُ وً دد :سعدد"لدد ط" سو مدد سىدد سكددوءسبوددطسع  ددو :سلددطسبميدد حستسودد ن

س(ٕٗ)وبلتط:سبلت ضسول ضسُ وً  ولس  طسل  وتسعط   ساع ع  سولطست
بمصتدد نسوال  تُدد سمصدد بسايسل طددُت سمدد سولددْ ىت سكمتدد  سس:سول  دد ُسصعدد س جددأسكومددا

وْل ْو ُت سوْلاْو تُد سوعع د سوب دأ سعيدتاسعدطسسع و   :سصل   وسس  لسع ُّ تسبمصت نسولط
اودأموبسعدطسس وَ تد  تع تدًاسك بسلستتُد بمصت نستع ت  سوّل ل   سبما ت   :سسوك ءسبمعع   

سس(ٖٗ)طسبمصت نسعطس   تتت عأل  ستس وب  ت ح سولع سلسك أىسبم و   
اوسبأل د سعدطسستل كسا بسبمص فسلا ساطسبمع دوبطسادوسعد ست  د سلاد سبمصتد ن

 وب ت  سوا بسبم  و سوبتلت بضسل  سو معتا   سوت لأسو ع ساطساوءسع سسك أى
سبأل  ( سوع سا بسكتستكصتأسألاعتاسبمع وبط.سوتعت ط سكوءس)بم   ست   سم 
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طسبمص تددنس ع تددا:سولددسوعدد ستصعددءسادد بسبمعع دد سعدد سجدد حسىدد سععجددفسعددتطسبما ددا
صتددنسل وب دد  سوالددا سس وبً دد  لسوْل ددوطسبميدد حسجعددءسمدد س وب دد  مدد سلسجعددءل و دد  س

م دداسجتدد سجتددأ سعددطسساددوبطوبمعس تدد ط وبمعس ددوبط وبمعس ددوبط .سوبمعنسصدد م وَل دد س َلَ  دد 
ي حسوصءسع سبلتأءسو سلا سل   نسوبأل   سوالا سسل  ط سلطسسبمصت ن سوعطسصء

س(ٗٗ)  بمصت نسْل وَس
)بأل د ( ستو  سا بسبمص فسوكطسبمع وبطسادوسل عداسلاد سعد ستتطدع  سبمصتد نس

عد سجد حس«:سس د بمصتد نسل و دًاسصتدنسل وب د  سوت د ءسلاو د سولّسسل وطسوع ستثصأس م 
 ت  د سوسسلُسس وب د بمصتد نسولس وبطوّل  نسوبتلفسبمع وبطسولسول ن  سى سع تسسبمع تس

س(٘ٗ)  طلع سو سأل  ستعطسم سعطس   تتت سوالا سلسلعت سوأتو جت س ت   ولِس
 لدد ماسم وتداستعدد بسوتاد سبم وتدداسطسوك د ستعد بسبمع ددوبولاد سع سداسبت ددت بس

وت ددأأسعطددعو    سوتجدد نسبم دد  وسكمت دد سوت  تدد سو  بحت دد  سواددوسبم دد ا سبمدد يستددأءس
اطسبمع ددوبطسس-كطدد ىاسمعدد سلددواس-تعصددسسادد بسبم ددوءس سلادد سودد سطسبمدد  سوع تددوبن

ل عاساوسكي   ستصوطسبم  سو  جاسع لاسكمت   سولات سى مع وبطستىتاسأتمتاس ب س
بمت ا دددءسىددد سو ددد نسس دددف س(ٙٗ)ت دددر  سوعدددألءساومددد ستودددأسع ددد سم ددد بح سبمددد  س كددد  سعص

بمودوكسو د سكتسسبمجر تاسبمت ست ل سوأو ا سعأبمتءسبمع وبطسبم  عطا سبمت سمفستلدتس 
بم ددد  وسسىددد سبمددد   سمصدددوطسبمع دددوبطسكدددأستدددكت سو تددداسم وتددداس بعدددر سوعيددد    ستلدددتأل 

س سيأ سبمتع ماسوت  ع .مت صتص  سوعأسبتلتع  اسو م   سوع سا بسكتسأمتءسلا
وىددددد سلدددددو  سبم لددددد س جدددددأساطسبمع دددددوبطس)بم لددددد (ستددددد توسسب تو ًسددددد سو ت ًددددد س
وعطدعوطسبملسدد نسبملداسويسوأتمتدد سعدطس تدد سكطسبملسد نسبملدداويستصدوطسعوجدد س
عددطسعددتصافسكمدد سعتا دد سوو متدد م ستددأءسادد بسلادد سوجددوأس ددوب  سوبم ددوب سالدداونسعددطس

سال متنسبم لا.
بملس نسبملاسويسبم لل سىع  ع سو أسسوى سلو  سبم ل س جأسبمت وثسى 

وَقَالَ فِزْعَىٌُْ يَاأَيُّهَنا انًَْهَنأُ يَنا    }ى سكلاسى لوطسولس و سع سكوع سبموب أسى سكوم ستع م س

عَهَِ ان   ِ فَاجْعَمْ نِه صَزْحًا نَعَه ه أَطَّهِعُ ِِنَِ ِِنَ ِ يُىسَِ  عَهًِْتُ نَكُىْ يٍِْ ِِنَ ٍ يَرْزَِ فَأَوْقِِْ نِه يَااَايَاٌُ
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واسنكك  اننى وجنننىيف    األرض ِغنري احلننق وظننىا أهنننى ِنرنننا ال    . وََِِ نه نَأَظُنُّنن ُ يِنٍَ انْكَنناِِِِ َ  

س.(47){يزجعىٌ
ووج سبمأتما:ساطسبملس نسبملاسويسم  لوطسولس و سم  عد طسوج دوأنسلد ضس

كتددءساوءسعددطسسعددوجرست  دد سىتدد سبمتجودد سعددطسى لددوطسول كودداسادد بسبمتجودد  كللدد س
بتلد سبآلجد سى لددوطسومد م ساعد سو تلدد  نسلاد سوجدد ستتطدعطستعادتفسبملدد عاسعد سعدد س

وبلدددتصو سادددوسسىتددد سعدددطستع دددفسومددد م س ددد أىسا عددد طسو لدددع سوتددد سىددد سولدددسسبمصددد ف.
عدددوطسوج دددوأنسىددد سبأل ضسو تددد سبم ددداسو تددد سبلدددت   ا.سو  دددوبسا  دددفسكمت ددد ستست ج

ىكلدد   نسوج ددوأنسى ودد   افسىدد سبمددتفسصعدد سعدد سوت  دد  سوىتدد سىل عدداسوتع ددتفس سو م يددو 
ميددكطسبآللدد سوبلددت    سماعددكلو تطسصك دد سالدد افسعدد سص دد ت فسىدد سصددبسوسدد   فسىدد س
بمدددددتف سو  تددددد ن:سوعددددد سكدددددأ وبسبهللس ددددداسكدددددأ نسوبأل ضسجعتعددددد سكوطدددددت ستدددددوفسبم ت عددددداس

صدد طسل كودداسبم دد معتطسو دد  سوبملددع وب سعسوتدد  سوتعت دد .سىدد    ستدد سع عددأ.سصتددبس
س.(48)كوع سلطسع ا  

صددد م سىددد سلسددد نسكددد  وطسجددد حسلس وددد سبملددداسويسوكلددداونسكللددد سعددد توسس
قَالَ ًَََِِّا أُوتِركُ ُ عَهَِ عِهْىٍ عِنَِِْ أَوَنَىْ يَعْهَىْ أٌََّ انهَّ َ قَِْ أَاْهَكَ يٍِْ  }وع وبطسبملو   سك ءستع م س

ٍْ اُىَ ٌِ يَ فَخَزَجَ عَهَِ قَىْيِ ِ  .أَشَُِّ يِنْ ُ قُىَّةً وَأَكْثَزُ جًَْعًا وَنَا يُسْأَلُ عٍَْ َُُِىِِهِىُ انًُْجْزِيُىٌَ  قَبْهِ ِ يٍَِ انْقُزُو

س.(49){ عَِِرىٍفِه سِينَكِ ِ قَالَ انَّذِيٍَ يُزِيُِوٌَ انْحَرَاةَ انَُِّْرَا يَانَرْتَ نَنَا يِثْمَ يَا أُوتِهَ قَارُوٌُ ََِِّ ُ نَذُو حَظٍّ
ِك نعدد سُاوِتتتُدُ ساي:سبمعدد ءسَلادد سِلْاددٍفسوجد سبمأتمددا:ساطسلسدد نسكد  وطسبملدداسوي:س

ِلْ دِأيساي:سلادد سبلدت   اسع دد  سِمَعد سىددّ سعدطسبمعاددفسبمد يسَىطددا سود سبم دد س سواددوس
لافسبمتو ب  سوص طسالافسبم  سسو سوعأ سعول سوا  وط سوصد طسعدطسبمعود أ س دفسص د س

سعددً سىدد سلددوععاسماعودد أ  سىلدد واسكواددتُسسوعددأس مدد .سو صدد سبم يددت يسا دد سصدد طسع  
لادد سبمعودد أ  سوبلددتع سععدد سلادد س مدد  سواددوستستيددع  سكمدد ساطسام دد سكمتدد :سكطسعدد س
اعدد سلاتدد  سعددطسبت  سدد ثسلددطسبمتصلددن سوصددوطساع اعدد سلادد ساتددأيسبم دد س سمددتسس
وي ح سى أنسكم سبمصلنسوتأ ت  سكمد ساطسبلدت صفسىتد س دنسبمدأ ت سوبمجعد سوبمع د  س
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س.(50) فست ص 
و دد ًحسلاتدد ستوددأوسب تودد سسل ددوبطسبملددو  سو ملسدد نسبملدداسويسبم للدد سلادد سوس

ك بسلدد سبهللسلوددأًبسوللولددتاسىدد سملدد طسى لددوطسوكدد  وط سوبطيدد   سعددطس مدد سا دد س
ت لددو  سم  لدد  ساوسم ومدد سوكوتددد  ساوسمصلددو سوعج اأتدد  سودددءستيدد أا سع نددًاسعدددطسبهللس

عد س  د سا دأسكمد س  لد سلات  سول واسل  تاسع  سكمت  سكد ءسلد ءس طد سبهللسل د :س
ىكىا  سوبملعتأسعطسل بسول نسلطساىع م سواكوبم  سوىدت سمد سلدوتءس ثتداسع داسبهللس
لاتدد  سىدد سجعتدد سبألىعدد ءسوبألكددوبء.سوبميدد  سَعددّطسُرتِّددَطسمدد سىدد سلت دد ساىع مددُ سواكوبمُدد س
وا وبم  سوألىت سم سلوتءس ثتداسع داسبهللسلاتد  سىد ىتل سو د سوبأل اد سم  لد  سىيدثع س

س(51) سصع سللبسو   وط سَمّع سبأل سم  ل سىط ًساطست اص
 . داللخ االستكجبر1 -9-1

اطسبتلتصو  سو م اسك ع ساوسهللستع م سواوسبمعتصود سىد سبم  ت داسعطسبمععاوفس
بمصو تددد حس»كدد ءسلاتددد سبملددد فسىتعددد س صدد سلدددطس وددد سسايسبمعودد مغسىددد سصو تددد حسبميدددكط 

وصددءسعلددتصو سس أب دد سوبمع عدداسكرب ي سىعددطس دد رل  سوب ددأبسع  عدد سام تتدد سىدد سبم دد  س
س.(52)لوبنسى لتصو  نسو ت سبم ا

عد أ س)تصود (سو أ سىت د سم  د سساطىَّ بسج   سكم سلو  سبم ل سبمص تعداسوجدأ  س
م   سوعع  ستأم  سلا سبكتط حسوعع  سعطسل ءسع  وفسبم   سوبمعرلسوتطسبموب أس

}ٌَِِّ فِزْعَىٌَْ عَهَا فِه انْأَرْضِ وَجَعَنمَ أَاْهَهَنا شِنرَعًا    عع ىاسبملت اسبم  ا  .سى وم ستع م سىت  :س

سسس(ٖ٘)يَسْكَضْعِفُ طَائِفَت  يِنْهُىْ يُذَِِّحُ أَِْنَاءَاُىْ وَيَسْكَحْرِه َِسَاءَاُىْ ََِِّ ُ كَاٌَ يٍَِ انًُْفْسِِِيٍَ {
 وجه الداللة: 

ىت سأتماسبمتصو سبمع ف.سص طسولونسس ت   سوص  نسوتصو نسولتونسألع   ساطسم  س
ى س  ل س)بم ع  ح(سعطساطسبمعا سبأل ط سعع أءسماعاد سبطم د سبمعد ف سمد م س دطس
ا دد سلددد  سبمددد ن سىعدد  سىددد سبأل ضسىلددد أب سومصدددطسبمعاددوسىددد سبأل ضسو م لدددواسمددد س

س.(ٗ٘)صع سى سكوم :س}تج يسعطست ت  سع  وفسعج ري سى وست ىس  ل سبأللا 
} فَاجْعَنننمْ نِنننه صَنننزْحًا نَعَهِّنننه أَطَّهِنننعُ ِِنَنننِ ِِنَننن ِ يُىسَنننِ وََِِِّنننه نَأَظُنُّننن ُ يِنننٍَ       وكومددد سم  عددد ط:س



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
9511 

س.س(٘٘)انْكَاِِِِ َ{
سسوجه الداللة:

بموكدد سبمعيددع سس ب ىدد سوس سى لددوطسعيددع بسو عددااطسادد بسبملسدد نسبملدداسويس
تعتدرسىد سبأل  د سبألمواتداسودتطس بتد سبم   تدا سوودتطسبمد ب س  لوطسمفس سى(ٙ٘)وس ت   "

بطم تدداسبمل مددأ .سوادد بسبمس تدد طسوبمتصودد سو ات دد سل  ددأسكمدد ساطسبمعلدد تتطس)بم  بل ددا(س
ص  وبستثع وطسوك  فسافسبآلم ا.سو ت س)كل  توط(سوس)تو سل خساعوط(سص   ستثع  طس

تعلوتطسبمعل تطسبمد تطسوَّم سوب أساوس)كم سبم ع سبمل  يسىت ع (سل ى سموعضسبمع
ى متو تددأسوعع دد ستو تددأسبهللسلددرسوجددءسمددفستصددطسىدد سسعو ددأتط   سترلعددوطسا  عدد سص  دد 

تددددوفسعددددطسبألتدددد فسأتدددددطسكددددأبع سبمعلدددد تتطساودددددأب.سوأمتا دددد سىدددد س مددددد سعدددد سك مدددد سا دددددأس
ال ددفسواس دد سسى ددفسبمعلتيدد كتط سك سىدد س مدد :س"سم ددأسصدد طسعع ددفسبم  بل دداسا  لدد ف

م سص  وبستتلو وطسا  فسافس)بآلم ا(س سوت   سوالع سواكأسسعطسل عاسبم  س سم 
بمو أت  ساطس) علتس(سبم يست بنسبموعضسبم  لوطسبمع صو سى سبم د بطسصد طسايدأافس
ك ل لدد سو  لدد سىدد سلاددونسلادد سبم دد س س تدد سك دد ساعدد سوسعددسسصددءس صدد سما  بل دداس
بم تطسلو ونسمت   سو ص سا  ساوسبطم سبألو أ سوكأسال حسبملدت  سىد سبم د س سوىد س

س.سس(ٚ٘)ل ب تاتتطسبم تطسلص وبسا ضسعل سى سلل نس ت سرعطسبمل ولس"بط
و جددأسىدد سلددو  سبم لدد ستصودد بسمع عدداسبم دد سسلددطسعلدد لأ سبم لدد ح سواددوسعدد س

: }وَنًََّا وَرَيفَ يَاءَ يَِْيٍََ وَجََِ عَهَرْ ِ أُيَّت  يِنٍَ اننَّنا ِ يَسْنقُىٌَ وَوَجَنَِ يِنٍْ يفُوَِهِنىُ       و أسى سكوم ستعد م 

 سسس(ٛ٘)ٍِ تَذُويفَاٌِ قَالَ يَا خَ ْبُكًَُا قَانَكَا نَا ََسْقِه حَكَِّ يُصِِْرَ انزِّعَاءُ وَأَُِىََا شَرْخٌ كَبِريٌ {ايْزَأَتَرْ
ى  بسبم  سأبءسلا ساطساثتحسبم  سسى س)عأتط(سص  وبسلا سأ جاسل متاسعدطسعدطس

   سبمتصو سبموبط سىد سلد  س لد   فسأل  لد ف سوىد سعد ع فسبم لد حسعدطسبملدوسبمعاوس
)وبم  ستيع سوكطسا بسبم عءستوع سعتجأأ(س.سوىد س مد ست دوءسوعدضسبمود   تط:س"س

ص طست عدءسعدطسبمتوبطد سبميد حسس-لات سبمل فسس-كطسعول سس(ٜ٘)تيع سا نسبآلتا
طسيددعنسعددأتطسصدد طست عددءسعددطسبمتصودد سوبمتجودد سبميدد حسبمع ددتف سوتوددأوس بمع ددتف سوب 

س.س(ٓٙ)    سأو تاس"ا  فسص  وبسعطستا سبميعونسبمت ست   سكم سبمع ا س
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تصو سبملس نسبملاسويسموتعوأسبملت اسبم  ا  سمت ت  سلو  سال ىسعطسلو س
:س}وبلتصو ساوسوج وأنسى سبأل ضسو ت سبم اسو  وبسا  دفسى سكوم ستع م سسى لوط

س.(ٔٙ) طكمت  ستست جعوس
سوج سبمأتما:

عيددددع  سودددد طسى لددددوطسصدددد طسك ستلددددتصو سىدددد سبأل ضست ددددطسبمص تعدددداسبآلتدددداساطس
وا د ستست جد سكمد سبهللستعد م  سوتودأوسا  د سص  د سل تدأ سج دوأنسصد م سلاد سسبملاوأ 

سع ستو  سو سبملت ا.
ىدددد سع  ددددوفسبمدددد  سبمس تدددد طسبمعدددد أيسمتادددد سبم دددد ىسبمتدددد سوسددددد  سصعدددد س جددددأس

ٌَ ى لتصو  س سوت وءستع م سى سبمس ت طسبموي يسوبمتصو سبم و  :س ٌَ كَا } ٌَِِّ قَارُو

س.س(ٕٙ)هِىْ {يٍِْ قَىْوِ يُىسَِ فَبَغَِ عَهَرْ
س.(ٖٙ)} قَالَ ًَََِِّا أُوتِركُ ُ عَهَِ عِهْىٍ عِنَِِْ { فست وءستع م سى س م سبملت ا:س

س.(ٗٙ): } قَالَ ًَََِِّا أُوتِركُ ُ عَهَِ عِهْىٍ عِنَِِْ { فست وءستع م 
ص طسولونستصود نسوس ت  د سىد سسى سلس و سبملاسويسىتجأساطسبمو  سبم   و  

سبأل ضسوع م سبم يساوس راسبهللسلرسوجءسوبم يسمتسسم سع  سع أب سيع  .
وبمدد  سبم  ا دد سوبطدد سصددءسبموطددوكسىدد ساطسادد بسبمتصودد ستسل كودد سمدد سكتساطس

س.(٘ٙ)تللبسو معتصو سووأب نسبأل ضس}ىلل   سو سووأب نسبأل ض 
 . داللخ الطغيبى1 -9-1

 سبملس نسبملداسوي  سوالع  سعلتا اسلا سعل  ب سم أسل  سبمس   سى ساوك
تع اددوطس عو ًجدد سملدداو سوالدداونسبمس دد  سىدد سبلددتعو أسبم دد سسوىدد سلددو  سبم لدد س

وكعدد ستساع تدد س سأوطسبلددت بساوست تتدد سكتسىدد سبمولدد  ءسوبأللدد متنسبمتدد ستتسددو س
 سوتت تدد سعدد ست تدد سبمددرعط سوادد نسبمعلدد  ب ستددتال سىدد ساتدد  سعددطسلددو  سبم لدد 

بهللستع م سى س  ضسع  وفسبمتصو سوبمس ت طسلا س أسلوبحسى سبملدو  ست ص س ت س
ٌَ ُعُهننى ا ِفننه اْنننَأْرِض َوَنننا َفَسننايًفا َواْنَعاِقَبننُت             }  لدد  س ُِو ٍَ َنننا ُيِزينن ََْجَعُهَهننا ِنهَّننِذي َِّاُر اْنننُِخَزُة  ِتْهننَك اننن



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
9515 

س.(66)نِهًُْكَّقِ َ{
 وجه الداللة:

ىدد سبلددت  ب س  لدد ستجعادد ست ودد سىدد سىتجددأساطسبملددت اسبم  ا دد ستتوبلددءسععدد س
 بتددد س)كطسصددد طسىتددد س   سعدددطسصوددد  ساوسس تددد ط(س.سواددد بسعدددطسودددأب  سكلجددد رسبمددد  س
بم  ا د سىد سلدو  سبم لد .سو مد سألطسلدت اسوعدضسبآلتد  سىد سلدو  سبم لد سدس
ول لاسع سو أسع   سى سي طسع أت سبمس تد طس)ع  وعد (سوبمتصود س)م  د (سلاد س دأس

سدستجعددءسبم دد  وسوبملدد ع  وبمعل سددنسو دد ستلتيددع سىدد س  لدد ساطسصددءس مدد سسلددوبح
ِتْادَ س بمتصو سوبمس ت طسعع ستلدت  سع د ستسععد ستت د ل سود ستطسكومد ستعد م سىت د :س}

بمدددددأنبُ سبآْلِلدددددَ ُ سَ ْجَعُا َددددد سِماندددددِ تَطسَتسُتِ تدددددُأوَطسُلاُدددددووبسِىددددد سبأْلَْ ِضسَوَتسَىَلددددد ًأبسَوبْمَع ِكَودددددُاس
بط لد  تاسم دد بسبمجعددءسبطم دد :س)وبمد يساددوسالددأاسجعددءسست  ددءسبمدد  سس(67)ِمْاُعتنِ دتَط 

س.(68)ى سبمولأ(س س}وعطسالأاسعطسبهللسكت  
س.(69)م م سص   سا نسبآلتاسك أىسات  سبسع   طسبم  سسى سبم  بطسبمص تف

)َىَكْوِكدددْأسِمددد ستددد سا عددد ُطسَلاَددد سبمسِّدددتِطسَى ْجَعدددْءسِمددد سَلدددْ  ً (سبم ددد حسوكومددد ستعددد م س
 سوى لا سعلتت ست أت نسا  سوت س  بس أبحسوا عد طسع د أىسبم لت اسواوكأسىعءساع

ع دد أسلاددفسولادد سبمسددتطسعتعا دد طسوكوكددأ سى جعددءسلسددبسلادد ساوكددأسومدد سىدد سع ددءس
 لنسع عوءس  طستسجعءسول   سع عوءساوء.س)َمَعاِّ سَاسنِاُ سِكم سِكمِ سُعول سَوبِ  ِّد س

 ادد سوبمدد سكمدد سعولدد سعتعا دد طسأَلَُ  ُّددُ سِعددَطسبْمصدد ِ ِوتَط(سمعددءسوبلددع  سوجعادداساسادد سلو
وددكسا سوب  دد سبمددوبوسل س دداسوبطسوبلددع  سوبمدد فسبمعر ا دداسوجعادداسا  دد سلودد سوبم دد حس
ع عددوءسودد ساوءسوعددطسبمصدد  وتطسىدد سعوطدد سبمع عددوءسبم دد   .س)َوبْلددَتْصَوَ سُاددَوسَوُجُ ددوُأُنس
سِىدد سبأْلَْ ِضسِوَ ْتددِ سبْمَ دداِّ(سلسددبسلادد سوكدد ءسى لددوطسواددوسى لددءسبلددتصو ساوستوصتددأ
ما  لءسألطسبلتت  سبم  لءسى سبم   نسج  رسوج وأنسلسبسلا ساوسوى سبأل ضس
عتعا ددددد طسو لدددددتصو سوو تددددد سبم ددددداس ددددد ءسعدددددطسى لدددددءسبلدددددتصو سايسعاتولدددددتطسو تددددد س

س.(70)بم ا
كطسى لددوطسلدد سىدد سبأل ض(سايسكطسى لددوطستجودد سىدد سعلدد سوك دد سااا دد س)
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سوج ورسبم  تاسى سبم افسوبمعأوبطسول سسبمو أسلت لاسج يعا.
)وجعددءسااا دد سيددتع (سايسسععدد سعصددطسمدد سىدد س مدد سعدد سوت دد سبهللسلددو    سو ومدد :وس

وى ك فسى ك سعلتا دا سوا ربود سعتعدأأ  سواجد ىسوتد  فسبمعدأبو سوبمو طد ح سصدت ستت  دوبس
لادد ساعدد سوتستجععددوبسلادد س اى سوتيددت ءسوعطدد فسو مصتددأسمددوعض سوودد بستاددتطسمددد س

لت لداسبمدأوءسبمصود ىسسا سكت أاف سوتستلعنسلات سلطول فسوبلتل ع ف سوتا 
س.(71) صع  سى بمعل سبم  ط  سو م ساوسألتو ا سسى 

وبمجعااس  ءسعطسى لءسجعءسبوسبلدت   بسصك د سكتدءسصتدبسجعا دفسيدتع سى د ءس
عدددطسبادددءسعلددد سوتاددد سبمس   ددداسو دددوبسكلددد ب تءسوعع ددد سسايتلتطدددعبسس   ددداسعددد  فس

بتلتطع بسب  فسلجروبسوطع وبسلطسأى سع سبوتاوبسو سلطسا  لد فسُتدَ وُِّ سَاْو د َحُاْفس
َوَتْلدددَتْ ِت سِ لددد َحُاْفسودددأءسعدددطسبمجعاددداسبمعددد صو  سوبلدددءسبمددد و سيددداس اددداسبم تدددوبطس

ب  سوعضس ت سكتءسسوبمتيأتأسماتص ت سوبتلت ت حسبتلتو  ح.سوبمعع  ست تءسوعط ف
س(72)بملأعاسألجءتلعتطسبم  سعطساو  حسو  سكل ب تءسل   بسوتت  سبمو   سب ت حس

 وجه الداللة:
سِىْ َلددْوَطسَلدد سِىدد سبأْلَْ ِض سبلددت   بسوتدد    سوصددكطسكدد  ً سكدد ء:سوصتددبسصدد طس ِكطن
 وكاعدد ؟سى دد ء:سك دد سلدد سىدد سبأل ض ساي:ستجّودد سوس دد سىدد سا ضسعلدد  سوجدد ورس

افسوبمعأوبط.ساو:سل سلطسلو أ س و  سوبىتل سو  ل  سو ل سبمعووأتا.سبم أسى سبم 
وى سبمتعوت سو أل ضستوصت سلات  ساي:سل سى سع ءسبمت مءسوبت ل د ض سَوَجَعدَءس
سكوفسعطسو  سكلد ب تءسىد س َاْاَا  سِيَتعً ساي:سى كً سوال  ىً سى سبملأعاسوبمتللت  سصءُّ

و  سكل ب تء.ساو:سى كً سعلتا ا سُتصد فسس   داسسي ءسع  أ.سوكتء:سَعَاَ سبم وسسوبلتعوأ
وت تطسال ى سىكص فسبم وس سوااد طسو د سكلد ب تء.سَتْلَتْطدِعُبسس ِ  َدًاسِعدْ ُ ْفسوادفسو دوس
سوو د سكلد ب تء.س كل ب تء سواوسُت يأسكم سصدوطسبمعد بأسو ومد :سَوَجَعدَءسَاْاَا د ستسُتَلد ُّ

س.(73)ِ ل َحُاْفساي:سبمو    ستت ص فسملأعت ُتَ وُِّ سَاْو  َحُاْفسبم صو  سَوَتْلَتْ ِت س
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 الخبتوخ:

ىد سلدو  سسبملس نسبملاسويسودتطسبأللداونسوبمأتمداعطسل ءسو  سعوطوثس
م ددددد اطسبمصددددد تفسادددددوسبمع عددددداسماس ددددد  سصعددددد سجددددد حسىددددد سبسعلددددد  ب كطساوءسسبم لددددد 
 سواددددوسبم  لددددفسو مدددد سعددددطسلدددد ءسبملسدددد نسبملدددداسويسم  لددددوطسوكدددد  وطسوبم س لددددا

س}سجعتدد سبمس دد  سىدد سصددءسرعدد طسوعصدد ط.بمعيددت  سوبملدد اسبمعو ددأ سوددتطس ِىْ َلددْوَطسِكطن
سوسوبجتتدد سولددءسلددعوسى لددوطى ددأسس سايستصودد سوتجودد سوس دد س سَلددَ سِىدد سبأْلَْ ِض 
ى سصءسلل سسكم سبأل حسبألمواتاسوبملت أ سوأوطسبهللستع م س سسولس و فسبملاسوي

 تدداسميددعو سل ددأع سا لددءسبهللستعدد م سعولدد سمتددألونسى دد ساددوسى لددوطست ددوءس مدد سل 
س.معو أ سبهللسو أن

وب  بسص طس  و ساد بسبمت دأتسسوبمتوجتدءسماويد سأوطسبهللسعص واد سىد سوادأستدأتطس
ا  نسوجس لت سمسبملس نسبملاسويس سىَّطسبلتوأبأااا سوتو تأسبهللسوتعوأو  ستع م 

بحسبمعتكلدءسىد سا وبكساوم د س س  ً بسماعدأتوأوسبمع مفسبطل ع سعتوكًع لا سبمع نس
سمإلل فسوي تعت س سعع ستأءسلا ستس واسس تاسبمس   .س

صع س  د سأكداسبمد  سبم  ا د سبم صدتفسىد سبمد وسسبمع دوب  سوعطدعوطسبملسد نس
 سصددددد م سالددددداونسبتلدددددت   بسوبألعددددد  سفسبملدددداسويسىددددد سكلددددد سى لدددددوطسوكددددد  وط

سبمأتت سووج   سبمت ستعصسسع أوأسا بسبملس نسبملاسوي.
بملس نسبملاسويسوتطسبأللاونسوبمأتماس ل ءسع ستفسو   سى سعوطوثوعطس

 ولدد سبمودد   تطسىدد سعجدد ءسبألأنسبمع ودد سوبمو جدداسوطدد و  سسىدد سلددو  سبم لدد 
توجدد سل دد تت فسمعرتددأسعددطسبألو دد  ستلدد سبملسدد نسبملدداسويسىدد سبم دد اطسبمصدد تف س

سىصءسمو استوط سى سا بسبمو  حستو رس ولاسا بسبمو  حسبمععجر.س
س
س
س
س
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س
س
س

                                 
اصطمح العمماء عمى أن لفظ )االصطالح( من التصالح يقال اصطمح القوم أي تصاالووا  (ٔ)

وبالتااالف نااحن توديااد المفاااييم وتوطيااط المصااطموار ماان ااااله تقطيااذ وج ااار اللظااط  ولباا  
اام  العماوم ودواء  –ه ٖٚ٘الخالنار. طاجع/ لاوان ابن سعيد الوميطي اليملاف المتاونى 

توقياااا: الااادكتوط وساااين عباااد ا  الِعماااطي  – ٖٙٔٛ/ صٙج –كاااالم العاااطذ مااان الكماااوم 
ه/ ٕٓٗٔالطبعااااة ا ولااااى  –بيااااطور لبلااااان  –طبعااااة: داط الفكااااط المعاصااااط  –وآخااااطون 

 م.ٜٜٜٔ
 -كماا لباه إلاى راطوطل االلتازام بماا يادلف باه طبيعة المصطمح الخااص  ى( لبه الغزالف إلٕ)

 -طبعاة الومباف  -ٜٛص -الثالا  القطاذ  -االقتصااد ناف االعتقااد -/ اإلمام الغزالاف طاجع
 م.ٖٜ٘ٔعام 

عبد ا  مومد. الصوطل القطآلية لإللسان. الطبعة ا ولى. داط ال دى اإلسالمف. بياطور  (ٖ)
 .ٖٗٔ- ٖٖٔم ص  ٕٜٜٔلبلان. 

 .ٖٓٙ/ٔابن ملظوط  لسان العطذ  داط صادط .بيطور  بدون سلة لاط  ( ٗ)

  ٔالعطبيااة المعاصااطل  عااالم الكتااذ  القااايطل  طأومااد مختاااط عبااد الوميااد  معجاام المغااة ( ٘)
ٕٓٓٛ  ٔ/ٙٙٓ 

أبو لصط إساماعيل بان ومااد الجاويطي  الصاواح تااج المغاة وصاواح العطبياة  توقياا:  (ٙ)
م   ٜٚٛٔ -  ياااا ٚٓٗٔ   ٗبياااطور  ط –أوماااد عباااد الغفاااوط عطااااط  داط العمااام لممالياااين 

ٖ/ٖٔٔٗ. 

 .ٜٛٔ/ٖ يا  ٖٓٛٔبيطور -ويال أومد طرا  معجم متن المغة   داط مكتبة ال (ٚ)

 ٔٔ: صولوجايميدط  السابااطر  طوالن   .ٛ

 ٘ص :وفطار المعطنةنوكو   .ٜ

 ٖٕ: صقرايا الّمغة العطبية نف الّمساليار الوظيفية  المتّوكل .ٓٔ

لقال الالص الفاطساف   موسوعة كااف اصاطالوار الفلاون والعماومالقارف الت الوي  ( ٔٔ)
/ ٔم  ٜٜٙٔ  ٔ  طبياااطور –مكتباااة لبلاااان لاااااطون   الخالاااديإلاااى العطبياااة: د. عباااد ا  

ٚ٘ٔ. 
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 .ٗ٘سوطل الطوم: اآلية ( ٕٔ)

 ٚٙ : اآليةالمائدلسوطل  (ٖٔ)

 .ٔ: اآلية اللساءسوطل  (ٗٔ)

 .ٔسوطل الطالا: اآلية ( ٘ٔ)

 .ٙسوطل االلفطاط: اآلية ( ٙٔ)

 .ٔ٘المؤملون: اآلية ( ٚٔ)

 .ٕٗسوطل ا: اآلية ( ٛٔ)

 .ٜٗسوطل طه: اآلية ( ٜٔ)

 .ٚٛسوطل يول : اآلية (ٕٓ)

 .ٔٙسوطل يول : اآلية ( ٕٔ)

 .ٚٛسوطل يول : اآلية ( ٕٕ)

 .ٔسوطل ا وزاذ: اآلية ( ٖٕ)

 .٘ٙسوطل الزمط: اآلية ( ٕٗ)

 .ٓٔسوطل ا لبياء: اآلية ( ٕ٘)

 .ٕٔسوطل السجدل: اآلية ( ٕٙ)

 .ٗٔسوطل يود: اآلية ( ٕٚ)

 .ٖٕسوطل المائدل: اآلية ( ٕٛ)

 .ٖ٘اآلية سوطل: الزمط: ( ٜٕ)

 . ٗٗسوطل مطيم: اآلية( ٖٓ)

 .ٖٕسوطل البقطل: اآلية ( ٖٔ)

  داط جطياط لملااط والتوزياع  االساتئلانية ناف القاطآن  الجمماة صكط خمف الاعبالفد. ( ٕٖ)
 .ٜٛ  ٛٛ  صٕٗٔٓ  ٔط

 .ٜٖ  ٖٛسوطل القصص: اآلية ( ٖٖ)

 موماااود بااان عباااد الاااطويم صاااانف  الجااادول ناااف إعاااطاذ القاااطآن الكاااطيم  مؤسساااة(ٖٗ)
 .ٕٔٙ/ ٕٓ  ياٛٔٗٔاإليمان  بيطور  الطبعة: الطابعة  

بياااطور   –الزمخااااطي  الكاااااف عااان وقاااائا لاااواما التلزيااال  داط الكتااااذ العطباااف (ٖ٘)
 .ٖٔٗ/ٖيا   ٚٓٗٔ -الطبعة: الثالثة 

 .ٖٛسوطل القصص: اآلية ( ٖٙ)
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موياااف الااادين أوماااد مصاااطفى دطويااا   إعاااطاذ القاااطآن وبيالاااه  داط اإلطاااااد لماااائون (ٖٚ)

بياطور( الطبعاة : الطابعاة    -دمااا  -سوطية   )داط اليمامة  -ومص  -الجامعية 
 .ٖٖٓ/ ٚ يا  ٘ٔٗٔ

مومد صديا خان  نتُح البيان نف مقاصد القطآن  الَمكتبة العصطيَّة لمطَباعاة والّلْااط   (ٖٛ)
 .ٕٓٔ/ ٓٔ  م ٕٜٜٔ -يا  َٕٔٗٔبيطور   –َصيَدا 

 .ٕٔٔ/ ٓٔ  اصد القطآن  مومد صديا خان  نتُح البيان نف مق (ٜٖ)

توطيااط المعلااى السااديد وتلااويط العقاال »مومااد الطااايط باان عااااوط  التوطيااط والتلااويط (ٓٗ)
تااول   ساالة اللاااط:  –  الااداط التولسااية لملاااط «الجديااد ماان تفساايط الكتاااذ المجيااد

ٜٔٛٗ   ٕٓ/ٕٔٔ 

ملااوطار االخاتالف  مومد بازي  العلوان نف الثقانة العطبية  التاكيل ومسالك التاويل  (ٔٗ)
 ٘ٔم  ص  ٕٕٔٓه/  ٖٖٗٔ. ٔالجزائط  ط 

 ٛٗٗص   ٗابن ملظوط  لسان العطذ  مج (ٕٗ)

 ٓ٘ٗالمطجع لفسه  ص (ٖٗ)

  ملاوطار داط مكتبة الويال  بياطور  لبلاان  د ط  ٗأومد طرا  معجم متن المغة  مج (ٗٗ)
 ٕٕٛ  ص  ٜٜٙٔ

العطبياة  مكتباة لبلاان لاااطون  بياطور  البستالف  مويط المويط  قامو  مطول لمغة  (٘ٗ)
 ٓٗٙ  ص  ٜٚٛٔطبعة جديدل  . 

باطى البستالف  قطاءار نف الاعط العطبف الودي   داط الكتاذ العطبف  بيطور  لبلاان   (ٙٗ)
 .ٖٗ  صٕٕٓٓ  ٔط 

 .ٜٖ  ٖٛسوطل القصص: اآلية ( ٚٗ)

موماد عباد الاطومن   توقياا: ألاواط التلزيال وأساطاط التاويال   البيرااوي لاصط الادين  (ٛٗ)
/ ٗيااا   ٛٔٗٔ -بيااطور  الطبعااة: ا ولااى  –داط إوياااء التااطا  العطبااف   المطعااامف

ٔٚٛ 

 .ٜٚ  ٛٚسوطل القصص: اآليتان ( ٜٗ)

 .ٕٙٚ/ ٗابن عجيبة  البوط المديد  ( ٓ٘)

 .ٕٙٚ/ ٗالمصدط السابا  ( ٔ٘)
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الطبعاة: الثالثاة   بياطور –داط إوياء التطا  العطباف نخط الدين الطازي  مفاتيح الغيذ  ( ٕ٘)
 .ٜٛ٘/ ٕٗ  يا ٕٓٗٔ -

 .ٗسوطل القصص: اآلية (ٖ٘)

 .ٔ٘سوطل الزخطف: اآلية  (ٗ٘)

 .ٖٚ- ٖٙسوطل لانط: اآليتان  (٘٘)

د. طاادي أوماد. آياار اإلنسااد ناف القاطآن الكاطيم. الطبعاة ا ولاى. داط المعاااطف (ٙ٘)
 .ٔٔم.: ص  ٜٗٛٔالجامعية. اإلسكلدطية. 

توبطيااان. تطجمااة: مومااد كمااال مومااد. الطبعااة ا ولااى. عصااط الفطاعلااة. لااوي  (ٚ٘)
 ٜٜم: ص ٕٜٜٔالقايطل. 

 .ٖٕسوطل القصص: اآلية (ٛ٘)

 من سوطل القصص  ٖٕ(أي اآلية ٜ٘)

(الصااافة اإللساااالية ناااف القاااطآن الكاااطيم. أوماااد عباااد ا . مكتباااة اللاااااط العطباااف. ٓٙ)
 .ٕٓٔ - ٜٔٔم.: ص ٜٛٛٔدماا. 

 .ٜٖسوطل القصص: اآلية (ٔٙ)

 . ٙٚالقصص: اآلية (سوطل ٕٙ)

 .ٛٚ(سوطل القصص: اآلية ٖٙ)

 .ٜٚسوطل القصص: اآلية (ٗٙ)

 .ٔٛسوطل القصص: اآلية (٘ٙ)

 . ٖٛ(سوطل القصص: اآلية ٙٙ)

 .ٖٛ(سوطل القصص: اآلية ٚٙ)

 .ٕٕٔسوطل اللساء: اآلية (ٛٙ)

السااكيلة اللفسااية نااف القااطآن الكااطيم. د. سااممان أومااد. الطبعااة ا ولااى. المكتبااة (ٜٙ)
 ٛٛم: ص ٜٜٛٔالقايطل. العممية. 

مويااف الاادين باان أومااد مصااطفى دطوياا   إعااطاذ القااطآن وبيالااه  داط اإلطااااد لمااائون (ٓٚ)
 ٖٖٓ/ٚيا   ٘ٔٗٔسوطية   الطبعة : الطابعة    -ومص  -الجامعية 

تفساايط المطالااف  مكتبااة ومطبعااة مصااطفى البااابى الومبااف   (أومااد مصااطفى المطالاافٔٚ)
 .ٕٖ/ٕٓ  م ٜٙٗٔ -يا  ٖ٘ٙٔوأوالده بمصط  الطبعة: ا ولى  

 .ٖٔٛ/ٙبيطور  بدون سلة لاط   –البطوسوي  طوح البيان  داط الفكط  (ٕٚ)
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ابن عجيبة  البوط المدياد ناف تفسايط القاطآن المجياد  توقياا: أوماد عباد ا  القطااف  (ٖٚ)

 .ٖٕٓ/ٗيا   ٜٔٗٔالقايطل  –طسالن   مطبعة الدكتوط وسن عبا  زكف 
 

 الوصبدر والوزاجع

سبمو  سبمعأتأسى ست لت سبم  اطسبمعجتأ ست  تا:سا عأسلوأسبهللسبوطس .ٔ لجتوا 
 .ادسٜٔٗٔبم  ا  سس–بم  ي س ل طس سعسوعاسبمأصتو س لطسلو سسرص س

سبوطسع  و  سمل طسبمع ن سأب سل أ س.وت و  سوأوطسل اس ي  .ٕ
اووس ل سكلع لتءسوطس ع أسبمجوا ي سبمل  كست لسبما اسول  كسبمع وتا س .ٖ

س سا عأ ست  تا: سماع تتط سبمعاف سأب  سلس    سبم  و  سسس–لوأ  سسٗوت و  
س.ف سٜٚٛٔس-سسادسٚٓٗٔ

 سع يو ب سأب سعصتواسبم ت   سوت و  سٗا عأس ط  سععجفسعتطسبما ا سع س .ٗ
س.سٜٜٙٔمو  ط سأسس س

سبمع و .س .٘ سبم  ي  سعصتوا سبمص تف. سبم  اط سى  سبط ل  تا سبمل ا سبهلل. سلوأ ا عأ
سف.:سٜٛٛٔأعيا.س

سبم .ٙ سلوأ سعلت   سبمصتن سا عأ سل مف سبمعع ل    سبمع وتا سبما ا سععجف  عتأ 
س.ٕٛٓٓ سٔبم  ا   سس

سعلس  سبمو و س .ٚ سوعسوعا سعصتوا سبمع بج   ست لت  سعلس  سبمع بج   ا عأ
س.فسٜٙٗٔس-ادسسٖ٘ٙٔبم او سواوتأنسوعل  سبمسوعا:سبألوم  س

س.وت و  سوأوطسل اس ي س–بمو ولوي س وكسبموت ط سأب سبم ص س .ٛ
بميع سبمع و سبم أت  سأب سبمصت نسبمع و  سوت و  سسبمولت    سك بحب سى  .ٜ

س.ٕٕٓٓ سٔمو  ط سسس
بمولت    سع تسسبمع تس سك عوسسعسوءسما اسبمع وتا سعصتواسمو  طس  ي وط س .ٓٔ

س.سٜٚٛٔوت و  سسوعاسجأتأ  س.س
 يأيسا عأ.سات  سبطىل أسى سبم  اطسبمص تف.سبمسوعاسبألوم .سأب سبمعع  بس .ٔٔ
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سف.سٜٗٛٔبمج ععتا.سبطلص أ تا.س
س .ٕٔ سبمع و  سبمصت ن سأب  سجوبعضسبمت رتء  س    ا سبمصي بسلط س–بمرعلي ي 

س.ادسٚٓٗٔس-وت و  سبمسوعا:سبم  م اس
بملصت اسبم  لتاسى سبم  اطسبمص تف.سأ.سلاع طسا عأ.سبمسوعاسبألوم .سبمعصتواس .ٖٔ

س.فسٜٜٛٔبمعاعتا.سبم  ا  .س
سم .ٗٔ سج ت  سأب  سبم  اط  سى  سبتلت   ىتا سبمجعاا سبميعو     سلاب ا ي سلص 

س.ٕٗٔٓ سٔوبمتورت  سس
سبم أىس .٘ٔ سأب  سبألوم . سبمسوعا سمإل ل ط. سبم  ا تا سبملو   سع عأ. سبهلل لوأ

سفسسٕٜٜٔبطل ع .سوت و  سمو  ط.س
لل سبم  بل ا.سموتسستوو ت ط.ست جعا:سع عأسصع ءسع عأ.سبمسوعاسبألوم .س .ٙٔ

سفسٕٜٜٔبم  ا  .س
سى سبتلت  أس-بم ربم س .ٚٔ سس-بم سنسبم  م سس-بتكتل أ ل فسس-بم او سسوعا

سف.ٖٜ٘ٔ
س .ٛٔ سبمع و  سبمت ب  سك ت ح سأب  سبم تن  سع  تت  سبم بري  سبمأتط وت و  سس–ىل 

س.ادسٕٓٗٔس-بمسوعا:سبم  م اس
بم  ط سبمت   وي سعولولاسصي بسبلس    سبم  وطسوبمعاوف س  ءسبم  س .ٜٔ

وت و  سس–بم   ل سكم سبمع وتا:سأ.سلوأسبهللسبمل مأي سعصتواسمو  طس  ي وطس
س.فٜٜٙٔ سٔس

ت  ت سبمعع  سبملأتأسوت وت س»ع عأسبمس ا سوطسل يو  سبمت  ت سوبمت وت س .ٕٓ
سبمصت نسبمعجتأ سعطست لت  سبمجأتأ سما ي س«بمع ء سبمتو لتا سبمأب  تو س سس– 

س.سٜٗٛٔل اسبم ي :س
ع عأسو ري سبمع وبطسى سبم   ىاسبمع وتا سبمتيصتءسوعل م سبمتكوتء سع يو ب س .ٕٔ

س.فسٕٕٔٓه/سسٖٖٗٔ.سٔبتلت ب سبمجرب   سسس
ع عأسلأتاسل ط سىتُ سبموت طسى سع  لأسبم  اط سبمَعصتواسبمعل تناسماسَو لاس .ٕٕ
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س.فسٕٜٜٔس-ادسسَٕٔٗٔوت و  سس–وبمّ ْي  سَلتَأبس
سعثللاس .ٖٕ سبمص تف  سى سكل بنسبم  اط سبمجأوء سل ى   سبم  تف سلوأ سوط ع عوأ

س.ادٛٔٗٔبطتع ط سوت و  سبمسوعا:سبم بوعا س
سأ وت،  .ٕٗ سعلس   سا عأ سبمأتط سبط ي أسسع ت  سأب  سووت     سبم  اط كل بن

وت و (سس-أعياسس-لو تاس س)أب سبمتع عاسس- ع سس-ماي وطسبمج ععتاس
س.ادس٘ٔٗٔبمسوعاس:سبم بوعاس س

ع ت سبمأتطسوطسا عأسعلس  سأ وت، سكل بنسبم  اطسووت    سأب سبط ي أس .ٕ٘
س.ادس٘ٔٗٔلو تاس سبمسوعاس:سبم بوعاس سس- ع سس-ماي وطسبمج ععتاس

تطسسبموتط وي سسا وب سبمت رتءسوال ب سبمتكوتء ست  تا:سع عأسلوأس  ل سبمأ .ٕٙ
س-وت و  سبمسوعا:سبألوم سس–بم  عطسبمع ليا  سأب سك ت حسبمت ب سبمع و س

س.ادسٛٔٗٔ
سبمتع   .ٕٚ سبم عت ي سلعتأ سبوط سعطسس– يوبط سبمع ن سص ف سوأوبح سبمعاوف يعس

س س–بمصاوف سوال وط سبمِعع ي سبهلل سلوأ س لتط سبمأصتو  سأب سسوعس–ت  تا: ا:
سف.ٜٜٜٔه/سٕٓٗٔبمسوعاسبألوم سس–وت و سمو  طسس–بم ص سبمعع ل س

 


