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الحمد  رب العالميف، أنزؿ علػ  عدػدا الابػاب كلػـ يلعػؿ لػ  
عكلا، اباب أحامت آياب  ثـ فصػلت مػف لػدف حاػيـ ،ديػر، كالصػ ة 
كالس ـ عل  ،ير ،لؽ هللا سيدنا محمد، كعل  آل  كصحد  ألمعػيف  

 كدعد:
فإف الدحث عف الع قة ديف اللفظ كالمعنػ  عامػة، كدػيف ا سػـ 
كالمسػػػم  ،اصػػػة مػػػف اممػػػكر الم مػػػة حيػػػث إن ػػػا بكقفنػػػا علػػػ  أصػػػؿ 
اشػػػب اؽ اثيػػػر مػػػف المسػػػميات البػػػو لػػػـ نسػػػبط  الكصػػػكؿ إلػػػ  أصػػػل ا 

اشػػب ت منػػ ، أك حسػػـ ال،ػػ ؼ فيمػػا كقػػ  فيػػ  ،ػػ ؼ، أك الي ػػيف  الػػذم
 مما كق  في  شؾ   

علػػػػ   - دعػػػػد أف اسػػػػب،رت هللا سػػػػدحان  -ـلػػػػذلؾ ع ػػػػدت العػػػػز 
ػػيًًٌؽ مػػف لكانػػب الدراسػػة الل كيػػة، ككقػػ   ،ػػكض امػػار اػػذا اللانػػب الشن

﴾ فػػػػو ابػػػػاب: تعليللللل التسللللميةا،بيػػػػارم علػػػػ  دراسػػػػة اػػػػذا المك ػػػػكع ﴿
 ﴾ كااف ل ذا ا ،بيار أسداب، من ا:تفسري غريب القرآن البن قتيبة﴿

  البػػو يطيػػب مم داحػػث أف أف المك ػػكع يبنػػاكؿ ألفػػاظ ال ػػرآف الاػػريـ
 يعيش فو انف ا 

  فػػو بيصػػيؿ اػػذا المك ػػكع،  –كلػػك مبكا ػػ   –أردت أف أيٍسػػً ـً دل ػػد
ل ئ    كا 

  ،مف اذا المك ػكع يسػاعد فػو معرفػة المعنػ  الػذم اشػبؽ منػ  ا سػـ
 ثـ ايفية بح ؽ اذا المعن  فو المسم ، كالردط دين ما  
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 يػػاة الفاريػػة كامدديػػة كمف مك ػػكع بعليػػؿ البسػػمية ياشػػؼ لنػػا عػػف الح
كا لبماعيػػػػػة عنػػػػػد العػػػػػربف ذلػػػػػؾ أف إطػػػػػ ؽ لفػػػػػظ دكف ايػػػػػرا علػػػػػ  
الشػػو ، كا،بيػػار صػػفة مػػف صػػفاب ، يػػدؿ علػػ  نظػػرب ـ إلػػ  امشػػيا ، 

 كابلاا ـ فو البفاير  
  أف ادػػػػف قبيدػػػػة يعػػػػد مػػػػف الرعيػػػػؿ امكؿ مػػػػف علمػػػػا  الل ػػػػة الػػػػذيف بعػػػػد

  برديدا لما قيؿ أفااراـ أفاارنا ذابية اير من كلة مف ايراـ، ك 
أما من ج الدراسة الػذم ي ػـك عليػ  اػذا الدحػث اػك المػن ج ا سػب رائو 

ف ػػػػد قامػػػػت الدراسػػػػة داسػػػػب را  لميػػػػ   الكصػػػػفو، إذ اػػػػك امنسػػػػب لػػػػ ،
ي أك امسػػػما  البػػػو نىػػػصن ادػػػف قبيدػػػة علػػػ  علػػػة  ػػػمًٌوى بسػػػميب ا د كلػػػ : يسي

يىتٍ  ػػػمًٌ ي د كلػػػ : يمنػػػ ميب ا دػػػ ـ البعليػػػؿ، أك ي أك أشػػػار إلػػػ  علػػػة بسػػػيسي
كنحك ذلؾ مػف العدػارات البػو بيٍشػًعري دعلػة البسػمية  ثػـ قمػت دبصػنيؼ 
امسػػما  المعلػػؿ ل ػػا كفػػؽ البربيػػب المعلمػػو املفدػػائو، كك ػػعت اػػؿ 
ٍ ً  ا سـ المعلػؿ  اسـ فو مك ع  مف المدحث الذم يندرج بحب ، ككى
لػػ  علػػ  رأس المك ػػكع، ثػػـ ن ػػؿ الػػنص الػػذم فيػػ  البعليػػؿ مػػف ابػػاب 

ف قبيدػػة، كمناقشػػب  كديػػاف مػػا فيػػ ، ثػػـ دعػػـ البعليػػؿ كالمناقشػػة دػػ را  ادػػ
 العلما  الذيف ل ـ داع فو اذا الملاؿ  

اذا كقد لا  الدحث فو م دمػة، كبم يػد، كدراسػة بشػبمؿ علػ  
 سبة مداحث، ك،ابمة بشبمؿ عل  نبائج الدحث 

بحػػدثت عػػف أاميػػة المك ػػكع، كدكافػػ  ا،بيػػارم  املقدمةةةففػػو 
 فو الدراسة  ل ، كمن لو
تفسلري غريلب القلرآن البلن قتيبلةل لتعليلل ﴿دعنػكاف:  التنويدكلػا  

 كاشبمؿ عل  قسميف: ﴾التسمية
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 ي لؼ كالابابالمؤ بفسير اريب ال رآف  دف قبيدة، ي: أوًلا
 : مف ـك بعليؿ البسمية، كع قب  دعلـ ا شب اؽ  ثانًيا

 أما الدراسة فقد اشتنلت على ستة مباحث، وهي:

 : بعليؿ البسمية عف طريؽ الن ؿ  األول املبحث
 : بعليؿ البسمية عف طريؽ الكصؼ املبحث الثانٌ
 : بعليؿ البسمية عف طريؽ الفعؿ املبحث الثالث
 : بعليؿ البسمية عف طريؽ الكظيفة املبحث الزابع

: بعليػػػؿ البسػػمية عػػػف طريػػػؽ الملػػاز، كع قػػػة ايػػػر املبحثثثث اسثثثا  
 المشاد ة 

 يؿ البسمية عف طريؽ الملاز، كع قة المشاد ة : بعلاملبحث السادس
كهللا أسػػػػػيؿ أف يلندنػػػػػا الزلػػػػػؿ فػػػػػو ال ػػػػػكؿ كالعمػػػػػؿ، كأف يلعػػػػػؿ 

ًلوُّ عملنا ،  ذلؾ كال ادر علي   الصا لكل   الاريـ، إن  كى
كصل  هللا كسلـ كدارؾ عل  ندينػا محمػد، كعلػ  آلػ  كصػحد ، 

 كالحمد  رب العالميف 
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 دثثثالتمهً

 تفسري غريب القرآن البن قتيبةل لتعليل التسمية
 : غزيب القزآى البو قتًبة " املؤلف والكتاب ": أوًلا

: اػػػك: أدػػػػك محمػػػد عدػػػػد هللا دػػػف مسػػػػلـ دػػػف قبيدػػػػة الػػػدينكرم، النحػػػػكم (ُ)المؤلػػػؼ(أ)
الل ػػػكم، مػػػف أئمػػػة امدب، كمػػػف المصػػػنفيف الماثػػػريف، اػػػاف فا ػػػ ن ث ػػػة، سػػػاف 

ينكًر مدةن قا يان فنسب إلي ا د داد كحدث د ا، كأقاـ   دالدًٌ
 أساتذته وتال ذته:

دنث ادف قبيدة عف إسحاؽ دف رااكي ، المبكف  سنة  ، كقيؿ سنة ِّٖحى
اما حدنث عن  أدك إسحاؽ إدراايـ دف سفياف دف سػليماف دػف أدػو داػر ، قَِّ

الم،بلػػػؼ فػػػو سػػػنة كفابػػػ ، ف يػػػؿ بػػػكفو سػػػنة  الزيػػػادم، كأدػػػو حػػػابـ السلسػػػبانو
كركل عنػ  ادنػ  أحمػد دػف عدػػد ، اػػِٓٓ، كقيػؿ ِْٓ، كقيػؿ َِٓ، كقيػؿ ِْٖ

الفارسػػػو، امػػػا ركل عنػػػ  ادػػػف ديرسػػػبيكي  ، اػػػػِِّهللا دػػػف قبيدػػػة، المبػػػكف  سػػػنة 
   قّْٕالمبكف  سنة 

  ؤلفاته:

كامدب، العديد مف المصنفات فو الل ة،  –رحم  هللا  –برؾ ادف قبيدة 
اريػػب ال ػػرآف ي )ط(، ك يك يأدب الاابػػبي )ط( ابػػاب يالمعػػارؼ كال ريػػب، من ػػا:

ي ك يمشػاؿ ال ػرآفي )ط( ك يعيػكف ام،دػار، (ط)ي ك ياريػب الحػديثي ط، الاريـ
ي )ط( ك يامشػردةي )ط( ت الشػعرا طد اك يي )ط( الحديث بيكيؿ م،بلؼك ي )ط(

ال،يػؿي ك يابػاب إعػراب ال ػرا اتي اباب ك يإص ح ال لطي ك ياباب الب فيةي ك ي
ي ك ابػػاب الميسػػر كال ػػداحي ك ي ك يابػػاب امنػػكا ي ك يابػػاب المسػػائؿ كاللكادػػات

 ي )ط( كللعلمػػا  نظػػر فػػو نسػػدب  إليػػ ، كيكابػػاب المعػػانوي ك ياةمامػػة كالسياسػػة
ي ك يالرحػػؿ كالمنػػزؿ ي)ط(يف ػػؿ العػػرب علػػ  العلػػـي)ط( ك يالػػرد علػػ  الشػػعكدية

                                                           

، كالباج ُّٕ/ْ، كامع ـ للزرالو ْْ- ِْ/ّ( اذا المادة مي،كذة مف كفيات امعياف ُ)
  ِّٖ، ِّٕ/ُ، كمعلـ المفسريف ْٕالمالؿ مف م ثر الطراز اآل،ر كامكؿ/



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُٖٕ﴾  
  

املفػػػػاظ الم ردػػػػة، ك يي )خ( ك يالعػػػػرب كعلكم ػػػػا ي )خ(شػػػػب اؽ، ك يا رسػػػػالة)ط(
  ي )خ(المعردةدامل اب 

  ىلده ووفاته:

 اانت ك دب  دد داد، كقيؿ دالاكفة، سنة ث ث عشرة كمائبيف 
كبػػكفو دد ػػداد فػػو ذم ال عػػدة سػػنة سػػدعيف، كقيػػؿ سػػنة إحػػدل كسػػدعيف، 

ف كمػػػائبيف، كقيػػؿ أكؿ ليلػػة فػػو رلػػػب، كقيػػؿ منبصػػؼ رلػػب سػػػنة سػػت كسػػدعي
كام،يػػر أصػػق امقػػكاؿ، كاانػػت كفابػػ  فلػػية، صػػاح صػػيحة سػػمعت مػػف ديعػػد ثػػـ 
أامو علي  كمات، كقيؿ أاؿ اريسة فيصاد  حػرارة ثػـ صػاح صػيحة شػديدة ثػـ 
أامػػو عليػػ  إلػػ  كقػػت الظ ػػر ثػػـ ا ػػطرب سػػاعة ثػػـ اػػدأ فمػػا زاؿ يبشػػ د إلػػ  

 كقت السحر، ثـ مات رحم  هللا بعال       
 )ب( الكتاب:

ا  الابػػاب فػػو نحػػك أردعػػيف ك،مسػػمائة صػػفحة مػػف ال طػػ  المبكسػػط، لػػ
 كاك قسماف:

ٍظ ىػار مى ي القسم األولبناكؿ فو  ًصفىاًب ، كىاً  اً  هللًا كى عىاًني ىػاي ك اٍشًب ىاؽي أىٍسمى
كؼو اىثيرىٍت ي  ي ًفو اٍلًابىابً بىٍيًكيًؿ حيري

: اريب ال رآف، ذاارنا اللفظػة البػو يعب ػد ارادػة القسم الثانٌكبناكؿ فو 
ا ل ا، كمديننا  أكل  ا شػب اؽ في ػا   كقػد البػـز فيػ  بربيدنػا -االدنا -معنااا، شارحن

سػػن ، كصػػفاب  العيػػ ، كمثنينػػا دػػذار ألفػػاظ اثػػر كركداػػا  دػػدأا دػػذٍار أسػػما  هللا الحي
دفابحػة الابػاب  فو ال رآف، ثـ الحديث عف اريػب مػا كرد فػو سػكر ال ػرآف، دػد ن 

 كانب ا ن دسكرة الناس  
كقػػد ذاػػر المؤلػػؼ اػػذا الب سػػيـ ف ػػاؿ: ي نىفىبػػًبقي ابادىنػػا اػػذا دػػذٍار أسػػمائ  
سػػن ، كصػػفاب  العيػػ ، فني،دًػػري دبيكيل مػػا كاشػػب اق ما، كنيٍبدًػػ ي ذلػػؾ ألفاظػػا اثػػر  الحي

ػػكر أكلػػ  د ػػا مػػف  بىٍردادياػػا فػػو الابػػاب  دعػػضف ثػػـ ندبػػدئ فػػولػػـ نػػر دعػػض السُّ
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ٍدنػا للمشػاؿ ابادنػا  لامعنػا بفسير اريب ال رآف، دكف بيكيؿ ميٍشػال ، إذ انػا قػد أٍفرى
  (ُ)ياافينا، دحمد هللا

كقد لا  الاباب مكلزنا إيلازنا اير ميً،ؿٌو مؤدينا لل رض الػذم سػيؽ مػف 
أللػػ ، كعػػف ذلػػؾ ي ػػكؿ المصػػنؼ: ي كار ػػنا الػػذم امبثىٍلنػػاا فػػو ابادنػػا اػػذا: أف 

ف كأ ن ، ك ن،بصػػػر كنيٍامػػػؿ ػػػق كنيٍلًمػػػؿى ٍدبىػػػذىؿ، ك  أف نك ًٌ نسبشػػػ دى علػػػ  اللفػػػظ المي
ػػػػكى ابادنػػػػا دػػػػالنحك نيٍاثًػػػػرى الدًٌ لػػػػةى علػػػػ  الحػػػػرؼ المسػػػػبعم كدالحػػػػديث ؿف كأ ن نحشي

نػػا إلػػ  أف نػػيًبوى دبفسػػير كامسػػانيد  فإننػػا لػػك فعلنػػا ذلػػؾ فػػو ن ػػؿ الحػػديث:  حبل
أبىٍينػا دبلػؾ املفػػاظ اػاف ابادنػا اسػػائر دعينػػ ف كلػك  -رحمػة هللا علػي ـ  –السػلؼ 
كلػػػك بالنٍفنػػػا دعػػدي اقبصػػػاصى ا،ػػػب ًف ـ، كبديػػػيفى بػػػو أىلنفى ىػػػا نى ىلىػػةي الحػػػديثف الابػػب ال

ًل ػـ ديلفاظنػا، كمك ػ ى ا مى قامػةى  ،بيػاًر مػف معاني ـ، كفبٍػؽى لي ذلػؾ ا ،ػب ؼ، كا 
الابػػابف كؿ، كأطلنػػا : مٍسػػ ٍدنا فػػو ال ػػ- الػػد ئؿ عليػػ ، كاة،دػػارى عػػف العلػػة فيػػ 

بف  بػػػيدًٌ ػػػبحفًٌظ، كداعػػػػٍدناا مػػػف ديٍ يىػػػػة المي كبالنفنػػػػا مػػػف ن ػػػػؿ كقطٍعنػػػا منػػػ  طمػػػػ ى المي
ًقينىاا كايًفيناا يالحديث، ما قد  كي

(ِ)  
  فهىم تعلًل التسمًة، وعالقته بعلم االشتقاق: ثانًيا

ي صػػػد دبعليػػػؿ البسػػػمية: ديػػػاف الرادطػػػة البػػػو بػػػردط دػػػيف ا سػػػـ كالمسػػػم ، 
كالسػػدب الػػذم دمكلدػػ  ك ػػ  اػػذا ا سػػـ، أك المناسػػدة البػػو ك ػػ  ل ػػا، دحيػػث إذا 

 أيٍطًلؽى ا سـ بدادر إل  الذاف معناا 
كيعد بعليؿ البسمية صػكرة مػف سػكر البفسػير ا شػب اقو ل سػـ، كقػد ااػبـ 

ػػٍف اىبىػػبى فػػو  -قػػديما –دػػ  العػػرب  كدػػدا اػػذا ا ابمػػاـ لليػػا عنػػد المفسػػريف، كعنػػد مى
رناح الحديث، كاذلؾ مىٍف بناكؿ اريب الحديث، مركرنا دشرح اريب ال ر  آف، كعند شي

 الدكاكيف، ككصك ن إل  المعالـ الل كية  
لػػػـ يحػػػظ دمؤلػػػؼ  - مػػػ  اثربػػػ  –ايػػػر أف الحػػػديث عػػػف علػػػؿ البسػػػمية 

عف امصػمعو فػو ابادػ  ياشػب اؽ امسػما ي  -حسب علمو-مسب ؿ إ  ما كرد 
                                                           

  ّ( بفسير اريب ال رآف/ُ)
  ّ( بفسير اريب ال رآف/ِ)
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  ﴿ُٖٗ﴾  
  

كا امػا يػدكر حػكؿ بعليػؿ بسػمية ال دائػؿ العرديػة،  كادف دريد فو اباد  يا شب اؽي
ػػا فػػو ثنايػػا البفسػػير  كدطكن ػػا  فيمػػا عػػدا ذلػػؾ أبػػ  الحػػديث عػػف علػػة البسػػمية عر ن

 كدياف ال ريب، كنحك ذلؾ  
مف المك كعات الم مة فو  - أعنو بعليؿ البسمية -كيعد اذا المك كع

علػػـ ا شػػب اؽ، كلاػػكف  ملػػاؿ الدراسػػة الل كيػػةف  ربداطػػ  دعلػػـ لليػػؿ ال ػػدر، كاػػك
املفاظ، كمساعدنا فو دياف الع قػة دػيف ا سػـ بعليؿ مؤدينا لدكر م ـ فو بيصيؿ ال

 كالمسم ، كايفية اربداط ما ددعض 
كيعػػد بعليػػؿ البسػػمية مػػف الدحػػكث الرائػػدة فػػو ملػػاؿ ف ػػ  الل ػػة، إذ يػػربدط 

ف دػػالبكقيؼ، حيػػث اربداطنػػا كثي نػػا دمك ػػكع نشػػية الل ػػة، كال،ػػ ؼ ال ػػائـ دػػيف ال ػػائلي
ال ػػائليف دا صػػط ح، الػػذيف يػػركف بعليػػؿ  اػػؤ   أف امسػػما    بعلػػؿ، كدػػيف يػػرل

 (ُ)امسما ف من ا مف ك   الكا   
كمف أامية اذا المك كع: أن  ياشؼ لنا عف الحياة الفاريػة كا لبماعيػة 

يػة عند العرب، كفو اذا ي كؿ الدابكر محمد المدارؾ: ي كمف انا اانػت الصػلة قك 
كعػػاداب ـ، فاملفػػاظ العرديػػة بػػدؿ علػػ  بفايػػر  دػػيف مفػػردات الل ػػة كع ليػػة أصػػحاد ا

 العرب كنظرب ـ إل  امشيا ، ذلؾ أف فو بسميب ـ ل ا 
ة مػف صػفاب ، مػا يػدؿ داسـ دعين ، كفو إط ؽ لفظ دكف ايرا علي ، كا،بيار صػف

مػػؿ فاسػػبعمال ـ العافػػو البفايػػر، كف م ػػـ ل شػػيا ، كنظػػرب ـ إلي ػػا، علػػ  ابلػػاا ـ 
ف مػػػكا الك يػػػة دعػػػد اةسػػػ ـ علػػػ  أن ػػػا عمػػػؿ مػػػف للػػػكالو كالحػػػااـ يػػػدؿ علػػػ  أن ػػػـ 

بػدؿ علػ  أن ػـ يف مػكف الع ػؿ  امعماؿ   كالمة يالع ؿي المي،كذة مف معن  الػردط
 كحدا  اللانب ال،ل و   اللانب الفارم زالرنا عف الشر كيعبدركف في  

علػ  أن ػـ ف مػكا  ياػافي دمعنػ  يكلػدي يػدؿكلفظ يالماػافي كاػك اسػـ ماػاف 
مػػػػػف مػػػػػادة )ج كر(  –ظػػػػػرؼ للكلكد   كسػػػػػمو ياللػػػػػاري لػػػػػارنا الماػػػػػاف علػػػػػ  أنػػػػػ  

يحمي  مىٍف د،ؿ فو لكاراي : الظلـف من  ييٍحمىو مف اللكرفكمعنااا
(ِ) 

                                                           

- ُِ/ُ، كالمزاػر ُْ-ُّ، كالصػاحدو /ْٕ- َْ/ُ( لبيصيؿ اذا ال  ية ينظر ال،صػائص ُ)
  ُٖٗ-ُٖٓمحمد المدارؾ ص ، كف   الل ة للدابكر ِْ

  َّٕ، َِٔ( ف   الل ة د  محمد المدارؾ صِ)
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  ﴿َِٖ﴾  
  

كممػػػا بلػػػدر اةشػػػارة إليػػػ  أف علػػػة البسػػػمية قػػػد باػػػكف ظػػػاارة لليػػػة بػػػدرؾ 
،فيػػة   بػػدرؾ إ  دإمعػػاف نظػػر كركيػػة، كفػػو اػػذا ي ػػكؿ للكالػػة امكلػػ ، كقػػد باػػكف 

لدعػػداا فػػو الزمػػاف عننػػاف أ  بػػرل إلػػ  أسػػداب البسػػمية قػػد ب،فػػ  علينػػا ادػػف لنػػو: )
اآل،ري، يعنو أف ياكف إل   قكؿ سيدكي : ي أك لعؿ امكؿ كصؿ إلي  علـ لـ يصؿ

 امكؿ الحا ر شااد الحاؿ، فعرؼ السدب الذم ل ، كمف ألل  ما كقعت 
ية، أ  بػرل إلػ  لـ يعرؼ السدب للبسػم –لدعدا عف الحاؿ -علي  البسمية، كاآل،ر

: قد رف  ع يرب   فلك ذادت بشبؽ اذا ديف بلم  -إذا رف  صكب  -قكل ـ لإلنساف
ٍفتى  كأصل : أف رل ن معن  ديف معنو الصكت كديف  ي ع ؽ ر ي لدعد عنؾ، كبعىسن

ام،رل، ثـ صرخ ديرف  صػكب ، ف ػاؿ ل  إحدل رللي ، فرفع ا كك ع ا ع قيًطعىتٍ 
    (ُ)الناس: رف  ع يرب (

أمػػػا عػػػف ع قػػػة بعليػػػؿ البسػػػمية دا شػػػب اؽ ف ػػػو ع قػػػة العػػػاـ دال،ػػػاص، 
فا شػػب اؽ مصػػطلق عػػاـ يػػراد دػػ  أ،ػػذ المػػة مػػف أ،ػػرل مطل نػػا، سػػكا  أاػػاف ام،ػػذ 

لػذم مػف ف ػك اشػب اؽ دديػاف السػدب اس أك السماع، أما بعليؿ البسمية دطريؽ ال يا
ألل  ك   ا سـ  ف ك صكرة مف صكر البفسػير ا شػب اقو ل سػـ، ف ػك إذف علػـ 

 سماعو   ملاؿ لل ياس في   
مصػػػطلق ا شػػػب اؽ مػػػرادنا دػػػ  بعليػػػؿ  –رحم ػػػـ هللا  –كقػػػد أطلػػػؽ أسػػػ فنا 

البسمية، كاػاف مػف أشػ ر مػف فعػؿ ذلػؾ: امصػمعو، فػو ابادػ  اشػب اؽ امسػما ، 
شب اؽ، كقد اب ق لنا مف مطالعب ما أن ما ي،بصاف دديػاف كادف دريد فو اباد  ا 

 علؿ امسما    
كا شػػػػب اؽ عػػػػاـ يشػػػػمؿ ا شػػػػب اؽ اللزئػػػػو، كا شػػػػب اؽ الصػػػػ ير، كدكراف 

 المادة حكؿ معن  كاحد، كيندرج بحب  ا شب اؽ د رض بعليؿ البسمية   
 

 
    

                                                           

  ٔٔ/ُ( ال،صائص ُ)
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 املبحث األول

 التسمًة بالهقل

َفاح ا االس ِّ
َر } ػفىٍحتى  (ُ){ُمَساِفِحيَ َغيلْ )أم: اير زناة  كالسفاح: الزنا  كأصل  مف سى

ال ردةى: إذا صددبى ا، فسمو الزنا: سفاحا  اما يسم : ًمذىا نف من  يسافق، يصب 
ييبو دالمىٍذم كبيبو المرأة دالمىٍذم(النطفة كبصب المرأة النطفة ك 

(ِ)  
ثػػـ راح يعلػػؿ ل ػػذا فػػو اػػذا الػػنص رادؼ ادػػف قبيدػػة دػػيف الزنػػا كالسػػفاح، 

البػػػرادؼ ف ػػػاؿ: يمنػػػ  يسػػػافق، يصػػػب النطفػػػة كبصػػػب المػػػرأة النطفػػػةي  كمعنػػػ  
مك ػع ، كيعػد اػذا البعليػؿ ؽ الما  م يعنا لػ  لاكنػ  فػو ايػر يسافق، أم: يري

 مف داب البسمية دالن ؿ  
كممػػػا يػػػدؿ علػػػ  صػػػحة مػػػا ذاػػػر مػػػا كرد عػػػف ادػػػف فػػػارس حػػػيف قػػػاؿ: 

ػػا ػػيفي كىاٍلفىػػا ي كىاٍلحى ، ًإذىا )السًٌ ـى ػػفىقى الػػدن ػػٍو و  يي ىػػاؿي سى لىػػ  ًإرىاقىػػًة شى  ي أىٍصػػؿه كىاًحػػده يىػػديؿُّ عى
ػػفىاحي  : اىرىاقىػػ ي  كىالسًٌ ـى ػػفىقى الػػدن سى ػػدن ي  كى ٍ ػػًد صى ػػاً  دًػػ ى عى ػػبُّ اٍلمى ػػٍوً  : صى ، فى يػػكى اىالشن ًناىػػاحو

ػاً  اٍلعىػرىبً  ؤىسى ػػؿه ًمػٍف ري : رىلي ػفناحي ػيىاعنا  كىالسن ػػييٍسػفىقي  ى ػٍزكىةو اىزىااىػػا ، سى ػا ى ًفػو اى فىقى اٍلمى
ا( فناحن مًٌوى سى      (ّ)فىسي

ةي:  ػاًفحى اؽ: الميسى كيؤيد بعليؿ ادػف قبيدػة مػا ن لػ  امزاػرم: )قىػاؿى أىديػك ًإٍسػحى
نػ  ًسػفىاحان: ًمىننػ ي اىػافى عىػف ايػر ع ػد،  مًٌو الزًٌ : كسي النًبو  ى بىٍمبىًن ي عىف الزًٌن ، قىاؿى

نٍ  نىػػػ  اىيىننػػػ ي ًدمى ػػػمًٌو الزًٌ يػػػرا: سي قىػػػاؿى اى ػػػٍو ، كى ػػػ  شى ٍسػػػفيكح النػػػًذم  ى يىٍحًدسي ػػػا  المى ًزلىػػػة المى
ًنينػ ،  ػفىقى مى ػا سى ٍ دي بىػٍزًكيج، كاػؿ كىاًحػد ًمٍن يمى ٍرمة ًنااحو كى ى عى ا: ًمىنن ي لىٍيسى ثىـن حي ًسفىاحن

ػػ يي ىػػاؿ: ايػػكى مى ػػٍت دىٍف ى ػػا، كى ػػة أداحى ٍرمى ػػا  أىم يٍ أىم: دىف ى ػػا دًػػ ى حي ػػفىٍحتي المى كذ مػػف سى ،ي

                                                           

  مف سكرة البكدة ٓمف سكرة النسا ، كاآلية/ ِْمف اآلية/ (ُ)
  ُِّبفسير اريب ال رآف/ (ِ)
 ( س ؼ ح) :( م اييس الل ةّ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِِٖ﴾  
  

: أناًحينًػػو،  ػػؿ المػػرأةى قىػػاؿى اًاًلينػػة ًإذا ،طػػب الرلي اىػػافى أاػػؿ اٍللى ػػدىٍدبي ، كى فىػػًإذا أىرىادى صى
اًفًحيًنو( : سى الزًٌنى  قىاؿى
     (ِ)اؿ اثير مف الل كييف، كالمفسريف(كدمثل  ق (ُ)

ااأَلْعرَافِّا
وى دػػػذلؾ  ربفاعػػػ  كاػػػؿ : سػػػكر دػػػيف اللنػػػة كالنػػػار، (ّ){ اأَلْعلللَرا ِ )} ػػػمًٌ سي

 قاؿ الشاعر: مربف  عند العرب: أٍعرىاؼ
 (4)َعَلِم املُوىِف على األْعَراِ (ُكلُّ ِكَناٍز َلَُْمُو نَِياِ  ... كال

يعلػػػؿ ادػػػف قبيدػػػة دػػػذلؾ لبسػػػمية امعػػػراؼ د ػػػذا ا سػػػـ، كيرمػػػز إلػػػ  أف 
دا ربفػاع، كعليػ  البسمية سديل ا الن ؿ، حيث ذار أف امعراؼ سػكر مكصػكؼ 

 ف د ن لت الد لة مف العمكـ إل  ال،صكص 
لىػ  -كرد عف أدو عديدة كيؤاد اذا ما عنػد بفسػيرا ل ػكؿ هللا بعػال : }كىعى

 } حيث قاؿ: ملازاا: عل  دنا  سكرف مف اؿ مربفػ   -اٍمىٍعراًؼ ًرلاؿه يىٍعًرفيكفى
 مف امرض عند العرب: أعراؼ، قاؿ:

 نَِياِ  ... كالَعَلِم املُوىِف على األْعَرا ِ ُكلُّ ِكَناٍز َلَُْمُو 
 كقاؿ الٌشٌماخ:

 (5)لظّلت بَِأْعَراٍ  َتفاََل َكأَنلََّها ... رَِماٌح ََنَاَىا َلْجَهَة الّرِيِح رَاِكز
                                                           

  داب الحا  كالسيف كالفا  ُٖٗ/ْالب ذيب  ُ ))
، كبفسػػػػػير الرااػػػػػب ِٖٔ/ّ، كالاشػػػػػؼ كالديػػػػػاف ِّٓ/ُ، كاللم ػػػػػرة ُْٕ/ّينظػػػػػر العػػػػػيف  (ِ)

، كبفسػػػػػير ْْ، ّٖ/َُ، كمفػػػػػابيق ال يػػػػػب ّٔ/ِ، كالمحػػػػػرر الػػػػػكليز ُُّٕامصػػػػػف انو /
  ٖٗٓ/ّ، كالدحر المحيط ٗٔ/ِالدي اكم 

مػػػف السػػػكرة البػػػو بحمػػػؿ اػػػذا ا سػػػـ، قػػػاؿ  ْٖ، ْٔكردت المػػػة امعػػػراؼ فػػػو اآليبػػػيف/ (ّ)
ٌَ َلَعلَللى اأْلَْعللَراِ  رَِجللاٌل يَلْعرِفُللوَن ُكلل ِّ ِبِسلليَماُىمْ  : }لبعػػا نَلُهَمللا ِجَاللا َلنَللاَى  : }{ كقػػاؿ َلبَليلْ

َُ اأْلَْعَراِ  رَِجاالا يَلْعرُِفونَلُهْم ِبِسيَماُىمْ      {َأْصَحا
، ُِٓ/ُ، كالديت مف الرمػؿ دكف عػزك فػو ملػاز ال ػرآف ُٖٔبفسير اريب ال رآف ص (ْ)

  كاللساف )ف ك ؼ(
دركايػػػػػػػػػة )كظىلنػػػػػػػػػٍت بىفػػػػػػػػػال  داليىفىػػػػػػػػػاًع اينن ػػػػػػػػػا          ،ّٓ( الديػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف الطكيػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػو ديكانػػػػػػػػػ /ٓ)

)                      



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِّٖ﴾  
  

 ( ِ)ا لماعة مف الل كييف كالمفسريف كقاؿ دذلؾ أي ن  (ُ)أم: عل  نشز(
يٍسػبىٍعم - فدعػد أف ن ػؿ مػا ذاػرا المفسػركف -أمػا السلسػبانو  ؿ قػاؿ: )كى

ف ػػػك يشػػػير إلػػػ  أف الالمػػػة انب لػػػت  (ّ)ًفػػػو اٍلدنػػا ( ًفػػو الٌشػػػرؼ كىاٍلملػػػد، كىأىصػػػل  
ٌسً إل  المع كؿ    د لب ا مف الميحى

 كقد ألمق دعض المفسريف أف للبسمية علة أ،رل فن لكا عف السدم قك
   (ْ)رافنا، مف أصحاد  يعرفكف الناس(نما سمو امعراؼ أعل : إ

 وأرى أن التعليل األول أرجح ألنى هو األنسب لسياق اآلية.

االعتكاف
: الم يميف  ي اؿ: عاؼ عل  اذاف إذا أقاـ علي   كمن  قكلػ :  )اٍلعىاًاًفيفى

كمنػ  ا عباػاؼف إنمػا اػك: اةقامػة  (ٓ){ظَْلَت َعَلْيِو َعاِكفالاِذي َلاْنظُْر ِإََل ِإَلََِك الَّ }
ُُوفاللاكالػذار ( }المسػالد علػ  الصػػ ة فػو  َي َمْع ْْ ػا  ي ػػاؿ:  (ٔ){َلاَْلَل أم محدكسن

حدسب   كمن : العااؼ فػو المسػلد، إنمػا اػك: الػذم حػدىس عافبي  عف اذاف إذا 
  (ٕ)نفس  في (

فػو النصػيف السػاد يف كردت المبا)ا عباػاؼ( ك)العػااؼ فػو المسػلد( 
، البػػو كقػػد أبػػ  ادػػف قبيدػػة دالالمػػة امكلػػ  فػػو معػػرض بفسػػيرا للفظػػة ى  اٍلعىػػاًاًفيفى

فسػػػراا دػػػالم يميف، كفسػػػر ا عباػػػاؼ دينػػػ : اةقامػػػة فػػػو المسػػػالد علػػػ  الصػػػ ة 

                                                           

   ُِٓ/ُملاز ال رآف ( ُ)
مػػ  الفػػا ، كلػػام  دػػاب العػػيف كالػػرا   ُُِ/ِ، كالمحاػػـ َِٗ، َِٖ/ِينظػػر الب ػػذيب ( ِ)

شػػػػؼ كالديػػػػاف ، كالاِّْ/ِ، كمعػػػػانو ال ػػػػرآف للزلػػػػاج َْٓ، ْْٗ/ُِ الديػػػػاف للطدػػػػرم
   َْْ/ِ، كالمحرر الكليز ٗٓ، ٖٓللسلسبانو/ ، كاريب ال رآفِّٓ/ْ

  ٗٓاريب ال رآف للسلسبانو/( ّ)
  َْْ/ِ، كالمحرر الكليز ِّٓ/ْ، كالاشؼ كالدياف َْٓ/ُِلام  الدياف للطدرم ( ْ)
  ٕٗط /( ٓ)
 ِٓ الفبق/( ٔ)
  ُّْكص ّٔبفسير اريب ال رآف ص( ٕ)
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ُُوفالللاكالػػػذار   كأبػػػ  دالثانيػػػة فػػػو معػػػرض بفسػػػيرا ل كلػػػ  بعػػػال : } َي َمْع ْْ { َلاَْلَللل
ا(  كفسر يالعااؼ فػو المسػلدي دالػذ م حػدىس نفسػ  فيػ   كعليػ  كفسراا )محدكسن

ع مػا أمػر  ف: )اةقامة( ك)الحدس( ايػر أف اللفظػيف يلمعندا ل ا مدلك فالالمة 
ػػػػٍيً  كاحػػػد، فػػػالم يـ علػػػػ  شػػػو   حػػػادس نفسػػػػ  عليػػػ  كاػػػك مػػػػا نسػػػبنبل  مػػػف نىصن

الن ػػؿ مػػف اةقامػػة كالحػػدس امػػف فػػو السػػاد يف  كعلػػ  اػػذا فىًعلنػػةي البسػػمية عنػػدا ب
 إل  البعدد 

ادػػف  كممػا يػدؿ علػ  صػحة مػػا ذاػب إليػ  ادػف قبيدػػة كيؤاػد ا مػ  قػكؿ
 : ، يي ىػػػاؿي ػػػٍدسو لىػػ  مي ىادىلىػػػةو كىحى ػػػًحيقه يىػػػديؿُّ عى ػػػاؼي كىاٍلفىػػا ي أىٍصػػػؿه صى فػػارس: )اٍلعىػػػٍيفي كىاٍلاى

ذىًلؾى ًإٍقدىا يىٍعًاؼي عيايكفنا، كى لى  عىاىؼى يىٍعايؼي كى :ليؾى عى ٍن ي  قىاؿى ًرؼي عى ٍوً   ى بىٍنصى  الشن
َزَجا َف النَِّبيِط يَلْلَعُبوَن اْلَفنلْ َُ ْفَن ِبِو ِإَذا َجَاا ... َع ُُ  (1)فَلُهنَّ يَلْع

ك: يي ىاؿي عىاىفىًت الطنٍيري ًداٍل ىًبيًؿ  قىاؿى عىٍمره  كى
ةا َأِعنَّتُلَها ُصُفوناا َْ  (2)تَلرَْكَنا اْْلَْيَل َعاِكَفةا َعَلْيِو ... ُمَقلَّ

: اٍلميٍعبىًاػػػؼي   ػػػؼى كىاٍلعىػػػاًاؼي : عياًٌ ػػػٍكاىري ـى ًفيػػػً  اٍللى ـٍ ًللػػػننٍظـً ًإذىا نيًظػػػ ًمػػػفى اٍلدىػػػاًب قىػػػٍكلي ي كى
:  بىٍعًايفنا  قىاؿى

اَء ُأمِّ َغَزالِ  َْ ْل ... ُك بِِعْطَفْي َجْي َفَها السِّ َُّ  (3)لََكَأنَّ السُُّموَط َع
ػػا عى  : مى : يي ىػػػاؿي ٍحديػػكسي  قىػػػاؿى اٍدػػفي اٍمىٍعرىادًػػوًٌ : اٍلمى ٍعايػػكؼي ػػذىا، أىمٍ كىاٍلمى ػػػا  اىفىػػؾى ًمػػػٍف اى مى

ؾى  قىاؿى اَّللني  دىسى ُُ }: -بىعىالى   –حى َي َمْع ُلَغ َمَِلَّوُ َلاَْلَْْ     (ْ){(وفاا َأْن يَلبلْ
 
 

                                                           

كاللسػػاف )ع ؾ ِِٖ/ُ، كالصػػحاح )ع ؾ ؼ(،كالمحاػػـ َِٓ/ُ( مػػف الرلػػز للعلػػاج فػػو العػػيف ُ)
  ؼ( ك)ح ج ا(

كشػػرح المعل ػػات البسػػ   ُِٖ، ُِ/( ديػت مػػف الػػكافر لعمػػرك دػف الثػػـك فػػو لم ػػرة أشػعار العػػرب ِ)
/ُّٖ  

              [َِٗ/ُ( ديت مف ال،فيؼ عزاا امزارم ل عش  ]ب ذيب الل ة ّ)
  الم اييس )ع ؾ ؼ( (ْ)
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كعػػػػف الطدػػػػرم: )إنمػػػػا قيػػػػؿ للمعباػػػػؼ: معباػػػػؼ، مػػػػف ألػػػػؿ م امػػػػ  فػػػػو 
   (ُ)بعال (المك   الذم حدس في  نفس   

االغائط
كا إذا أرادكا ال ػػػػائط: المطمػػػئف مػػػػف امرض  كاػػػػان)اٍل ىػػػاًئًط: الحػػػػدث  كأصػػػؿ 

 ( ِ)ذلػؾ فيػ   فانػ  عػف الحػدث دال ػائط(اائطػا مػف امرض فىفىعىلػكا ق ا  الحالة أبػكا 
يرمػػػز ادػػػف قبيدػػػة فػػػو اػػػذا الػػػنص إلػػػ  علػػػة بسػػػمية )الحػػػدث( اائطنػػػا، كاػػػك مػػػف دػػػاب 

 البسمية دالن ؿ  
الماػػػػاف إلػػػػ   كأصػػػػؿ ال ػػػػائط: المطمػػػػئف مػػػػف امرض  فانب لػػػػت الد لػػػػة مػػػػف
 الحدث عل  سديؿ الاناية بعففنا عف ذار الحدث، كبكسيعنا فو الد لة 

ػائو  كمما يدؿ عل  صحة ما ذاب إلي  ادف قبيدة قكؿ أدػو عديػد: )اىػافى اٍلاسى
بن  : حى الة قىاؿى ا  اٍلحى   آًبػو يى يكؿ: ًإننمىا سمو اٍل ىاًئط اائطنا ًمىف أحداـ اىافى ًإذا أىرىادى قى ى

بو اٍل ى  الى : فىاثػر ذىًلػؾ ًفػو اًئط فيق و حى ننمىا أصؿ اٍل ىاًئط المطمػئف مػف امىٍرض، قىػاؿى كىاً 
م ػـ  ػاف دػػذلؾ(اى ى ٍنسى ػػاًئط اٍةً بنػػ  سػمكا اى حى

كدمثلػػ  قػاؿ ال،ليػػؿ، كالفػرا ، كأدػػك عديػػدة،  (ّ)
داػػر السلسػػبانو، كاػػراع، كال ػػالو، كادػػف سلسػػبانو، كأدػػك كادػػف السػػايت، كأدػػك حػػابـ ال

  (ْ)كامندارم، كاللكارم، كايراـ( د،دري
                                                           

، َِٗ/ُ، كالب ػػػذيب َِٗ/ُ، كاللم ػػػرة َِٔ، َِٓ/ُكينظػػػر العػػػيف  ُْ/ِبفسػػػير الطدػػػرم  (ُ)
، ٕٗٓدػػػػاب العػػػػيف كالاػػػػاؼ مػػػػ  الفػػػػا ، كالصػػػػحاح )ع ؾ ؼ(، كالمفػػػػردات/ ِّٖ/ُكالمحاػػػػـ 

  كالمصداح المنير )ع ؾ ؼ(
  ُِٕبفسير اريب ال رآف/ (ِ)
  ُٔٓ/ُ( اريب الحديث مدو عديدّ)
، ُِٖ/ُ، كملػاز ال ػرآف َّّ/ُكالذاؿ م  الرا ، كمعانو ال رآف للفرا  داب العيف ٔٗ/ِالعيف ( ْ)

صػ ح المنطػػؽ/  ُٓٓ/ُ ، كاريػب ال ػػرآف ِِْ، كالفػرؽ مدػػو حػابـ السلسػػبانو/ِِٓ، ِِْكا 
دػاب  ُِّ، كالدػارع/ْٓٔ، ّٔ، ِٔ، كالمنب،ػب مػف اػ ـ العػرب/ّْٗمدو داػر السلسػبانو /

اب ال ػػػيف كالطػػػا  مػػػف الث ثػػػو المعبػػػؿ، كاللم ػػػرة دػػػ ِّْال،ػػػا  كالػػػرا  مػػػف الث ثػػػو المعبػػػؿ، ك
)غ ك ط(  ُُْٕ/ّ، كالصػػحاح ِْ/ُ )ط غ ك(، كالزااػػر فػػو معػػانو المػػات النػػاسَُٕٗ/ِ

 ُّٔ/ُكبفسػػػير الد ػػػكم  ُّْ/ّكالاشػػػؼ كالديػػػاف  ّٖ/َُ، ّْٓ/ٓكينظػػػر بفسػػػير الطدػػػرم 
، كالدحػر المحػيط ٕٔ/ِكأنػكار البنزيػؿ  َِِ/ٓكاللػام  محاػاـ ال ػرآف  ٖٓ/ِكالمحرر الكليز 

  ُٗٔ/ّ، كالدر المصكف ِْٔ/ّ
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االقفو
ِه بِالرُُّسلِ َلقَلفَّيلْ } ِْ كاػك مػف )أم: أٍبدىٍعنػاا د ػـ كأٍردىٍفنىػاا إينػااـ،  (ُ){َنا ِمْن بَلْع

: إذا سرت فو أثرا(قى ال فا مي،كذ  كمن  ي اؿ:  فىٍكتي الرلؿى
(ِ)  

كمدلكلػػ  يحػػاكؿ ادػػف قبيدػػة فػػو اػػذا الػػنص أف يػػردط دػػيف الفعػػؿ )قىفنػػ ( 
مػػػي،كذ  كمػػف المعلػػػـك أف ال فػػػا: مػػؤ،ر العنػػػؽ مػػػف  )اٍبدىػػ ى( ف ػػػاؿ: اػػػك مػػف ال فػػػا

علػة البسػمية طري  ػا الن ػؿ، اػيف ن  يبدع   كفو اذا إشػارة إلػ  أف اةنساف، فاي
قىفىٍكبيػػػ  إذا مػػػف  ملػػػو  الرسػػػؿ إثػػػر دعػػػض اػػػاف فػػػو قفػػػااـ كذاػػػاد ـ  )كاشػػػب اقي 

ف دىعيدى زمافي البادً  مف زماًف   ابندىٍعتى قىفاا، ثـ ابُّس  في ، فىايٍطًلؽى عل  اؿًٌ باد ، كا 
ٍبدكع( المى
(ّ)   

كقد كرد عف أصحاب المعالـ ما يدؿ عل  صحة ما ذار ادػف قبيدػة، كيؤاػد 
: مصدر قكلؾ: قفا يىٍ فيك، كاك أف يبد  شػ يئان، كقىفىٍكبيػ  أىٍقفيػكا ا م ، ي كؿ ال،ليؿ: )ال ىٍفكي

بى ى      (ْ){(ُف ما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلمٌ َلال تَلقْ : }فنٍيبي ، أم: ابدعب   قاؿ هللا قىٍفكان، كى
كقػػاؿ اللػػكارم: )قىفىػػٍكتي أثػػرا قىٍفػػكان كقيفيػػكتا، أم ابندعبػػ   كقىفىٍيػػتي علػػ  أثػػرا 

ـن قىفن  ًلنا(ٍينا دف ف، أم أبدعب  إيناا  قاؿ بعال : )ث كمن  الاػ ـ  (ٓ)عل  آثاًرًاـ درسي
يت قكافو الشعر مفن دع  ا يبد  أثر دعض( المي ىفن     (ٔ)كمن  سمًٌ

 
 

                                                           

  ٕٖالد رة/ (ُ)
  ٕٓبفسير اريب ال رآف/ ( ِ)
  ّْٗ/ُالدر المصكف ( ّ)
  ّٔداب ال اؼ كالفا  مف الث ثو المعبؿ، كاآلية مف سكرة اةسرا  رقـ/ ُِِ/ٓالعيف ( ْ)
  ِٕالحديد/( ٓ)
، َُِٖ/ِ، كاللم ػرة ُِْ، ُِّ/ِ)ؽ ؼ ك( كينظر معانو ال رآف للفػرا  ِْٔٔ/ٔالصحاح ( ٔ)

، ٗٗ/ٔ، كم ػػػػػاييس الل ػػػػػة )ؽ ؼ ل(، كالاشػػػػػؼ كالديػػػػػػاف ِّٕكاريػػػػػب ال ػػػػػرآف للسلسػػػػػبانو /
، كالػػػػػػدر ِٖٓ/َُ، كاللػػػػػػام  محاػػػػػػاـ ال ػػػػػػرآف َِٕ/ٓكْٔٓ/ّك ُٖٗ/ ِكالمحػػػػػػرر الػػػػػػكليز 

 ّْٗ /ُالمصكف 
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االقرآنا - الكتاب
َُ ال رَيْلللَب ِفيلللوِ َذلِللل)سػػػم  هللا ال ػػػرآف ًابىادنػػػا، ف ػػػاؿ: } ُِتَلللا  كقػػػاؿ: (ُ){َك اْل

ٌَ َأنزْلَناُه ِإلَْيكَ }       (ِ){ِكَتا
ػبى ًحلكالاباب ًفٍعؿي  لى ادػا كقػاـ الاابب  ب كؿ: ابب ابادنا، اما ب كؿ: حى

ػػٍربي قيامػا كصػػاـ صػػياما  كقػػد  ييسػػمن  الشػػو  دفعػؿ الفاعػػؿ، ي ػػاؿ: اػػذا دراػػـ  ى
نمػػا اػػك م ػػركب امميػػر، كب ػػكؿ:  امميػػر، عػػة النػػاس، اػػؤ   ،لػػؽ هللا  للماكا 

نما اـ م،لكقك هللا(   (ّ)كا 
سػدة دػيف ال ػرآف كالابػاب حيػث يشير ادف قبيدة فو اذا الػنص إلػ  المنا

سػػػػػمو ال ػػػػػرآف ابادػػػػػا، فػػػػػال رآف لمػػػػػ  للسػػػػػكر كاآليػػػػػات، كالابػػػػػاب لمػػػػػ  لللمػػػػػؿ 
لػػا ت عػػف طريػػؽ الن ػػؿ، ة دين مػػا اػػو المشػػاد ة، كالبسػػمية كالعدػػارات، فالع قػػ

 حيث نيً لىت لفظة الاباب للد لة عل  ال رآف، من  الاباب الحؽ   
اػػرا ادػػف قبيدػػة ف ػػد كرد عػػن ـ: كقػػد ابفػػؽ اثيػػر مػػف المفسػػريف مػػ  مػػا ذ
)لفػػػظ اٍلًابػػػابي مػػػي،كذ مػػػف  (ْ)قكلػػػ : ذًلػػػؾى اٍلًابػػػابي أىٍم: اىػػػذىا اٍلًابىػػػابي كىايػػػكى اٍل يػػػٍرآفي 

ـ دعػػض اابػػب ال،ػػرز د ػػإذا لمعبػػ  ك ػػممت دع ػػ  إلػػ  « لشػػو ابدػػت ا»
: ال ػػرآف  كسػػمو ابادػػان، )ا (ٓ)الاػػاؼ كفػػبق البػػا  كابػػب الناقػػة( منػػ  لمػػ  ٍلًابػػابي

بمػػاع دع ػػ ا إلػػ  دعػػض  لػػ  دعػػض، كمنػػ  الابيدػػة، سػػميت دػػذلؾ  لدع ػػ  إ
اً   (ٔ)كمن : ابدت الد لة( ػمى ػارىةه ًإلىػ  اٍل يػٍرآًف النػًذم ًفػو السن ي ًإشى :ي ذًلؾى اًئوُّ )قىاؿى اٍلًاسى

: ًإفن اَّللنى بىعىالى  قىٍد اىافى كىعىدى أىٍاؿى اٍلًابىاًب أىٍف يينى  ًقيؿى ـٍ يىٍنًزٍؿ دىٍعدي  كى منػدو لى لى  ميحى زًٌؿى عى

                                                           

  ِالد رة/ (ُ)
  ُإدراايـ/( ِ)
       ّٕ، ّٔبفسير اريب ال رآف ص( ّ)
     ُٖ/ُبفسير الد كم ( ْ)
  ّٖ/ُالمحرر الكليز ( ٓ)
  ِٕ/ُزاد المسير ( ٔ)
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  ٍعنىػ  اىػذىا اٍل يػٍرآفي ذىًلػؾى اٍلًابىػابي ارىةي ًإلى  ذىًلؾى اٍلكىٍعًد  قىػاؿى اٍلميدىػرًٌدي: اٍلمى شى ًابىادنا، فىاٍةً
كا     لى  النًذيفى اىفىري كفى ًدً  عى  النًذم ايٍنبيـٍ بىٍسبىٍفًبحي

ٍصػػػػػػدىره ًمػػػػػػٍف اىبىػػػػػػبى يىٍابيػػػػػػبي ًإذىا  : اىًبيدىػػػػػػةه، اٍلًابىػػػػػػابي مى ًمٍنػػػػػػ ي ًقيػػػػػػؿى ػػػػػػ ى، كى مى لى
ٍعػػػتي دىػػػٍيفى  مى اىبىٍدػػػتي اٍلدىٍ لىػػػةى: ًإذىا لى ػػػارىٍت اىبىائًػػػبى  كى ٍيػػػؿي صى بىاىبندىػػػًت اٍل،ى اًع ىػػػا  كى ً ٍلًبمى

: ، قىاؿى ٍيرو ٍل ىةو أىٍك سى ٍفرىٍم رىًحًم ىا ًدحى  شي
َها بَِأْسَيارِ اَل تَْأَمَننَّ فَلَزارِياا َجَلْلَت ِبِو ... َعَلى قَلُلوِصَك َلاكْ   (1)ُتبلْ

ٍرزي  قىاؿى ذيك الرُّمنًة: : اٍل،ي ٍم ي ايبىبه  كىاٍلايٍببي ٍرزىةي، كىاٍللى ٌـً اٍلاىاًؼ(: اٍل،ي  كىاٍلايٍبدىةي )ًد ى
َُُتبُ  نَلَها اْل  (2)َلفْلَراُء َغْرِفيٌَّة َأثََأ  َخَواِرزَُىا ... ُمَشْلِشٌل َضيلََّعْتُو بَليلْ

طُّ ا : ايكى ،ى وى ًابىادنػا كىاٍلًابىابي مًٌ سي ـً مىٍلميكعىةن أىٍك ميبىفىرنقىةن، كى كؼى اٍلميٍعلى ٍف ٍلاىاًبًب حيري كىاً 
ٍابيكدنا، اىمىا  :اىافى مى اًعري  قىاؿى الشن

ٌَ ِمْثَل َما َلِصَق اْلِغَراُء( ُل رَْجَعةا ِمّنِّ َلِفيَها ... ِكَتا  (3)تُلُؤمِّ
لىٍيػػؾى  ػػنيٍلً و عى )المػراد دػػ  الابػػاب المكعػػكد إنزالػػ  دنحػك قكلػػ  بعػػال : }ًإننػػا سى

 }   أك فو الابب المب دمة  كاك مصدر سمو د  المفعػكؿ للمدال ػة  (ْ)قىٍك ن ثىً ي ن
أطلػػػؽ علػػػ  المنظػػػـك عدػػػارة قدػػػؿ أف فعػػػاؿ دمعنػػػ  المفعػػػكؿ االلدػػػاس، ثػػػـ كقيػػػؿ 

أما المعلميكف ف د  (ٓ)م  كمن  الابيدة(ابب الليابب من  مما يابب  كأصؿ ال
: ،ػػرز الشػػو  دسػػير، ذاػػركا معنػػ  )ابػػب كالابػػاب( علػػ  النحػػك البػػ الو: الاىبٍػػبي

ت عل  كلد ايراػا كالايٍبدةي: ال،رزة البو  ـ السير ا  كل ي ا  كالناقة إذا ظئر 
 د،يط لئ  بشـ الدك، كالرأـ  قاؿ ذك الرمة:ايًببى من،رااا 

َُُتبُ َلفْلَراُء  نَلَها اْل  َغْرِفيٌَّة َأثََأ  َخَواِرزَُىا ... ُمَشْلِشٌل َضيلََّعْتُو بَليلْ
: ال،رزي دسيريف، قاؿ:   كالاىٍببي

                                                           

  ( ديت مف الدسيط دكف عزك فو م اييس الل ة )ؾ ت ب(ُ)
  ُُ( ديت مف الدسيط فو ديكان  صِ)
  ٖٓ/ُالدر المصكف كالديت مف الكافر دكف عزك فو  ُٗٓ، ُٖٓ/ُال رطدو ( ّ)
  ٓالمزمؿ/ (ْ)
  ّٔ/ُبفسير الدي اكم ( ٓ)
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َها بَِأْسَيارِ   اَل تَْأَمَننَّ فَلَزارِياا َجَلْلَت ِبِو ... َعَلى قَلُلوِصَك َلاْكُتبلْ
: المعلـ  كالاباب: ملم  صديان    كالاباب كالابادة: مصدر ابدت  كالميٍاًببي

كالاىبيدػػةي مػػف ال،يػػؿ: لماعػػة مسػػبحيزة  كالًاٍبدػػة: ا اببػػاب فػػو الفػػرض 
كالػػػرزؽ، كاٍابىبىػػػبى فػػػ ف، أم: اىبىػػػب اسػػػم  فػػػو الفػػػرض  كالاًبدػػػةي: اابباديػػػؾ ابادػػػان 

قػػد ابػػب اٍلابػػاب يىٍابيدػػ ي  كفػػ   كأصػػؿ اٍلابػػب بابدػػ  كبنسػػ، ( )كى ري ابدػػا ًإذا لمػػ  حي
ػػػٍو   كابدػػػت المػػػزادة كىاىيراىػػػا أىابد ىػػػا ابدػػػا ًإذا ،رزب ػػػا   ػػػٍو  ًإلىػػػ  الشن  ػػػمؾ الشن
كال،ػػػرزة: الابدػػػة كىاٍللمػػػ  اٍلابب  كابدػػػت الابيدػػػة ًإذا  ػػػممت دعػػػض أىال ىػػػا ًإلىػػػ  

    (ُ)دعض(
االمنافق

ٍحػػر مػػف لً )النًٌفىػػاؽ: فػػو الل ػػة مػػي،كذ مػػف ناًف ػػا   ربًػػ ، اليىٍرديػػكًع كاػػك: لي حى
ٍحػػر الػػذم د،ػػؿ فيػػ   في ػػاؿ: قػػد نىفىػػؽى كنػػافىؽ، شػػدًٌ  ي،ػػرج منػػ  إذا أ،ػػذ عليػػ   اللي

دػاب  كاػذلؾ المنػافؽ يػد،ؿ فػو دكعف من  يد،ؿ مػف دػاب كي،ػرج مػف دفعؿ الير 
   (ِ)ةس ـ داللفظ كي،رج من  دالع د(ا

معنػ  اللفػظ )النفػاؽ( كال فو اذا النص يشػير ادػف قبيدػة إلػ  الػردط دػيف
،فػا  مانكنػات الػنفس( كاػك امػا ذاػر مػي،كذ مػف الداؿ علي  كاك: )المراكاة  كا 

فيد،ؿ نف   مف دػاب لي ػرب مػف الذم يب،ف  عف أعيف المطارديف  فعؿ اليردكع
اػػو المشػػاد ة، فىًعلنػػة بسػػمية المنػػافؽ -امػػا ألمػػق -دػػاب آ،ػػر، كالع قػػة دين مػػا 

كع، فالمنػػػافؽ يظ ػػػر اةسػػػ ـ كيػػػدطف الافػػػر، كاػػػذلؾ د ػػػذا ا سػػػـ لشػػػد   دػػػاليرد
 اليردكع يظ ر الد،كؿ لللحر كي،فو ال ركب  

نىػػػاًفؽ  ػػػا سػػػمو اٍلمي كقػػػد أىانػػػدى اػػػذا البعليػػػؿ اثيػػػركف، ي ػػػكؿ أدػػػك عديػػػد: )ًإننمى
ننمىا مناف ناف ًمىنن  كل  ناف ا ا يي ىاؿ ًمٍن ي: قد نفؽ ًفيً  كنػا ي نىافؽ االيردكع كىاً  فؽ ايكى دي،ي

                                                           

، كالصػػػحاح، كالم ػػػاييس ٕٖ/َُ، كينظػػػر الب ػػػذيب ِٓٓ/ُ، كاللم ػػػرة ُّْ/ٓالعػػػيف ( ُ)
  )ب ت ؾ(

  ِٗبفسير اريب ال رآف ص( ِ)
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حػػػر آ،ػػػر يي ىػػػاؿ لىػػػ ي: ال اصػػػعا  فىػػػ لػػػ  لي ٍحػػػرا كى طلػػػب قصػػػ  فى،ػػػرج مػػػف ًإذا كىايػػػكى لي
ال اصػعا  ي،رج مػف ال اصػعا  أىك يػٍد،ؿ ًفػو ال اصعا  كىايكى يٍد،ؿ ًفو الناف ا  كى 

نىػاًفؽ يػٍد،ؿ ًفػو اٍةً  ي،رج مف الناف ا  فىيي ىاؿ: اىاىذىا يفعػؿ اٍلمي ـن ي،ػرج ًمٍنػ ي كى ـ ثػ ٍسػ ى
ػػػا سػػػمو مناف ػػػا الٍ مػػػف ايػػػر  نىػػػاًفؽ: ًإننمى قػػػد يي ىػػػاؿ ًفػػػو اٍلمي كىٍلػػػ  النػػػًذم د،ػػػؿ ًفيػػػً     كى

    (ُ)البنٍفًسير امكؿ أعلب ًإلىٌو(كى لنفؽ: كىايكى السرب ًفو امىٍرض ل
ػرىبه ًفػو اٍمىٍرًض لىػ ي مىٍ،لىػصه  اما أشار إل  ذلؾ الرازم ف ػاؿ: )الننفىػؽي: سى

ًمٍنػػ ي نى  ، كى ػػرى اًف ىػػا ي اٍليىٍرديػػكًع ًمىفن اٍليىٍرديػػكعى يىٍث يػػبي اٍمىٍرضى إلػػ  ال عػػر، ثػػـ ًإلىػػ  مىاىػػافو آ،ى
، فىاىيىننػػ ي يىٍنفيػػؽي اٍمىٍرضى ؾ ال عػػر ًإلىػػ  كىٍلػػً  اٍمىٍرًض يصػػعد مػػف ذلػػ ػػرى انًػػبو آ،ى ًمػػٍف لى

اًنبو آ،ى  ٍنفىذنا ًمٍف لى وى نىٍف نا، أىٍم يىٍلعىؿي لى ي مى ػمًٌ ػا سي ًمٍن ي أىٍي ن نىػاًفؽي مينىاًف نػا ًمىننػ ي اٍلمي رى  كى
ػػا ييٍظً ػػري اىالنناًف ىػػاً  النػػ ٍيػػرى مى ًذم يىبنً،ػػذياي اٍليىٍرديػػكعي(ييٍ ػػًمري اى

كدمثلػػ  قػػاؿ الزلػػاج،   (ِ)
، كالثعلدػػو، الػػرازم، كادػػف كادػػف دريػػد، كالنحػػاس، كال ػػالو، كامزاػػرم، كاللػػكارم

  (ّ)منظكر(
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ُْ ،ُّ/ّاريب الحديث مدو عديد  (ُ)
  َِٓ/ُِبفسير الرازم  (ِ)
ال ػػػػرآف للنحػػػػاس  ، كمعػػػػانؤٕٗ/ِ، كاللم ػػػػرة ِْْ/ِللزلػػػػاج معػػػػانو ال ػػػػرآف كا عرادػػػػ  ( ّ)

، الصػػػػػػحاح )ف ؼ ؽ(، كالاشػػػػػػؼ كالديػػػػػػاف ُٔٓ/ٖكالب ػػػػػػذيب ُٗٔ/، كالدػػػػػػارع ِِْ/ِ
  ، كلساف العرب )ف ؼ ؽ(ِْٖ، ِّٖ/ٗ



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُّٖ﴾  
  

 املبحث الثانٌ

 التسمًة بالصفة

ااآلزَِّفةِّا
)اآلًزفىػػًة: ال يامػػة  سػػميٍت دػػذلؾ: ل رد ػػا  ي ػػاؿ: أًزفىػػٍت ف ػػو آزفػػةف كأزؼ 

   (ُ)ش،كص ف ف، أم: قريب(
فو اذا النص يعلؿ لبسمية ال يامة داآلزفة، كاك قرب الحدكث، كبامف 
المناسدة دػيف ا سػـ )اآلزفػة( كالمسػم  )ال يامػة( فػو الصػفة كاػو قػرب الكقػكع، 

، كصفنا )آزفة( كسمو د   كقد )لا  يث اشبؽ مف الفعؿ )أزؼ( كمعناا: ح قىريبى
نما ف  فو البفسير  كا  ػدىااا  ي ػاؿقيؿ ل ا آزفة، من ا قريدػة كا  قػد  اٍسػبىٍدعىدى النػاس مى

) : إذىا قىريبى أًزؼى امٍمري
 )إذ اؿ ما اك آت قريب  قاؿ الناد ة: (ِ)

 (3)برجالنا لكأن قْ( ا ... ملّا تزلأز  الرتجل غري أن ركابن
دىػًة،  لىػ  الػدُّنيكًٌ كىاٍلمي ىارى كقد ذار ادف فارس أف )اٍل ىٍمزىةى كىالزنامى كىاٍلفىا ى يىديؿُّ عى

: ًإذىا يي ىػػػ : أىًزؼى الرنًحيػػػؿي دىنىػػػا  قىػػػاؿى اَّللني اؿي يىٍعنًػػػو  (ْ)بىعىػػػالى : }أىًزفىػػػًت اآٍلًزفىػػػةي{اٍقبىػػػرىبى كى
بىػػػػ ػػػػا اٍلمي ػػػػةى  فىيىمن ، أىٍم: قىًصػػػػيره   ًزؼي فىًمػػػػٍف اىػػػػذىا اٍلً يىػػػػاًس،اٍلً يىامى بىػػػػ ًزؼه ػػػػؿه مي : رىلي يي ىػػػػاؿي

ٍلًؽ  قىالىٍت أيُـّ يىًزيدى ٍدًف الطنٍثًرينًة:  ميبى ىاًربي اٍل،ى
َّْ السَّْيِف اَل ُمَتآِزٌ  ... َلاَل  َّْ َق  (5)ُو(َرِىٌل لَبَّاتُُو َلبَآِىلُ  فَلًتا ُق

                                                           

  ّٖٔبفسير اريب ال رآف ص( ُ)
  ّٗٔ/ْمعانو ال رآف كا عراد  للزلاج ( ِ)
 َُٔ/ْكالد ػكمُٕٓ/ْكالاشػاؼ  َِٕ/ٖ ، كالاشؼ كالديػافْٕٓينظر ملالس ثعلب/( ّ)

كالديت  ٕٓكالمفردات / ِٖكاريب ال رآف للسلسبانو/ َِّ/ُٓال رآف كاللام  محااـ 
 كاك مف الاامؿ  ُْفو ديكان  /

  ٕٓالنلـ/( ْ)
و )ال ريػػػب م ػػػاييس الل ػػػة )أ ز ؼ( كالديػػػت مػػػف الاامػػػؿ عػػػزاا أدػػػك عديػػػد للعليػػػز السػػػلكل( ٓ)

ر اػػػ ؿ(عػػزاا اللػػكارم م،ػػت يزيػػد دػػف  -كس )أ ز ؼ العػػر المصػػنؼ( كاػػذلؾ فػػو بػػاج 
ب أ د ؿ(  –فػػػػو مك ػػػػعيف )أ ز ؼ الصػػػػحاح( كعػػػػزاا ادػػػػف منظػػػػكر للعليػػػػز الطثريػػػػة )

   كم،ت يزيد فو )ر اػ ؿ(
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ااإلصر
ػػػ ـٍ ًإٍصػػػًرم{}كىأى،ى لىػػػ  ذىًلايػػػ ٍذبيـٍ عى

ٍ ػػػدم  كأصػػػؿ اةٍصػػػر: الثًٌٍ ػػػؿ   (ُ) )أم: عى
د(يمن  مف اممر ع دي إصرنا: من  فسٌمو ال دًٌ   (ِ)الذم أيً،ذى ل  كثي ًٌؿ كشي

رادؼ ادػػف قبيدػػة دػػيف اةصػػر كالع ػػد كعلػػؿ لبسػػمية الع ػػد إصػػرنا، فػػذار 
أف الالمبػػيف بشػػبرااف فػػو الكصػػؼ كاػػك الث ػػؿ  كعليػػ  فعلػػة البسػػمية بامػػف فػػو 

 الكصؼ  
كذار ال،ليؿ المعن  اللام  ديف ا سميف مما يشير إلػ  بعليػؿ بسػمية 

: دسي : الحى : الثًٌٍ ؿ  كامٍصري كاك أف يىحًدسكا أمػكالى ـ  الع د داةصر ف اؿ: اًةصري
، ييًصػػػركنى ا ك    يىرعىكنى ػػػا منن ػػـ   يلػػػدكف دػػيىٍفنيًب ـ فػػػ ، كاػػذلؾ امىٍصػػػري مىٍرعػػػ ن

ػػرًٌحكنى اف كاػػذا لًشػػٌدًة الزنمػػ ، اف     كاػػؿُّ شػػو و عىطىفبىػػ  علػػ  ييسى شػػو و ف ػػك: آًصػػره
ٍربى ( ٍرتى علي  كأصى ، ف د أصي مف عى دو أك رىًحـو
(ّ)   

ف فػػارس لمػػا دػػيف ا سػػميف مػػف اشػػبراؾ فػػو الد لػػة ف ػػاؿ: امػػا ألمػػق ادػػ
ادي كىالرنا ي، أىٍصػؿه )اٍل ىٍمزىةي كى  ػٍدسي الصن : اٍلحى كىاًحػده يىبىفىػرنعي ًمٍنػ ي أىٍشػيىا ي ميبى ىاًردىػةه  فىاٍمىٍصػري

ٍعنىااي  ػػػا ًفػػػو مى مى ًلػػػؾى أىفن كىاٍلعىٍطػػػؼي كى بىٍفًسػػػيري ذى ػػػا  كى ، كىاٍل ىرىادىػػػةي اٍلعىٍ ػػػدى يي ىػػػاؿي لىػػػ ي: ًإٍصػػػمى ره
ٍ دو ًإٍصره  كىاٍلدىابي ايلُّ ي كىاًحده( قىرىادىةو كىعى ٍ دو كى ايؿُّ عى من  آًصرىةه، كى    (ْ)بيسى

ا ااإلْفك 
 : : الاػذبف منػ  اػ ـ قيًلػبى عػف الحػؽ  كأصػل  مػف أفىٍاػتي الرلػؿى )اةٍفؾي

    (ٓ)علي ( إذا صرفب  عف رأم ااف
الع قػة دػيف لفظػة )إفػؾ( كمػدلكل ا  اذا النص يشير فيػ  ادػف قبيدػة إلػ 

ػٍف  الاذب( فاٍل ىٍمزىةي كىاٍلفىا ي ) ػٍرًفً  عى ػٍوً  كىصى لى  قىٍلًب الشن كىاٍلاىاؼي أىٍصؿه كىاًحده، يىديؿُّ عى
                                                           

  ُٖ( آؿ عمراف/ُ)
ا–كينظر اريب الحديث ل   َُٕبفسير اريب ال رآف ص( ِ)   َٗٓ/ِ-أي ن
 ْٖ /ُالث ثو المعبؿ كينظر ملاز ال رآف داب الصاد كالرا  مف ُْٕ/ٕالعيف ( ّ)
 ( أ ص ر) :م اييس الل ة( ْ)
  َّبفسير اريب ال رآف ص( ٓ)
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الحػؽ، كالاػاذب يصػرؼ النػاس عػف  ًل ىًبً   كاػذلؾ الاػذب اػك قلػب للاػ ـ عػف
ـن علػػػة كمدلكلػػػ ،  إلػػ  الع قػػػة دػػيف اللفػػػظآرائ ػػـ  فػػػادف قبيدػػة د ػػػذا يلمػػػق  كمػػف ثىػػػ

 بسمية الااذب أفاانا، كاو المشاراة فو الكصؼ، كاك: ال لب كالصرؼ  
 : كقد ذار ذلػؾ ال،ليػؿ كايػرا مػف الل ػكييف، ف ػاؿ ال،ليػؿ: )أفػؾ: اةفػؾي

 الاذب  أفؾ ييفؾ أفاان  
كأىفىٍاب  عف اممر: صرفب  عن  دالاذب كالداطؿ  كامفيؾ: الماذب عف 

: الػػذم ييًفػػؾ النػػاس عػػف الحػػؽ   حيلبػػ  كحزمػػ ،   ، أم: يصػػداـ عنػػ  كامىفٌػػاؾي
  (ُ)دالاذب كالداطؿ(

، كأىًفػػؾى يٍيفىػػؾي ًإذا  ػػف اٍدػػف اٍمىعرىادًػػو: أىفىػػؾى يىٍيًفػػؾي كفػػو الب ػػذيب :)ثىٍعلىػػب عى
: ا ، كاةٍفؾي ـي(اذبى ةٍث

(ِ) 
لىػ  كذاب ادف فارس إل  أف )اٍل ىٍمزىةى كىاٍلفىا ى كىاٍلاىاؼى أىٍصػؿه  كىاًحػده، يىػديؿُّ عى

ػػٍف قىٍلػػ ػػٍرًفً  عى ػػٍوً  كىصى : ًإذىا اىػػذىبى  ًب الشن ػػؿي ػػٍو ي  كىأىًفػػؾى الرنلي : أيًفػػؾى الشن ًل ىبًػػً   يي ىػػاؿي
ػػًف ال ػػػؿى عى ٍفػػؾي اٍلاىػػًذبي  كىأىفىٍاػػتي الرنلي ػػٍوً : ًإذىا كىاٍةً ٍنػػ ي  قىػػاؿى اَّللني بىعىػػػالى : شن ٍفبي ي عى ػػػرى صى

ٍف آًل ىًبنىا{ }قىاليكا أىًلٍئبىنىا ًلبىٍيًفاىنىا عى
(ّ): اًعره قىاؿى شى    كى

ُُوا ْْ أُِف ا َفِفي آَخرِيَن َق  ِإْن َتُك َعْن َأْفَضِل اْْلَِليَفِة َمْأ ... ُفوكا
:ي ًإذىا اىثيػػرىًت الٍ  يىػػاحي النبًػػو بىٍ،بىًلػػؼي مى ىادُّ ىػػا  يى يكليػػكفى : الرًٌ اىػػًت كىاٍلميٍؤبىًفاىػػاتي ميٍؤبىًفاىػػاتي زى

)    (ْ)اٍمىٍرضي
ااإلنس

دراًؾ الدصػر إيػػااـ  كاػػك مػػف قكلػػؾ:  ػمو }اةنػػس{ إنسػػا: لظ ػػكراـ، كا  سي
 آنستي اذاف أم: أدصربي   

                                                           

  ُْٔ/ٓالعيف ( ُ)
  ُِٓ/َُب ذيب الل ة ( ِ)
  ِِامح اؼ /( ّ)
 ( أ ؼ ؾ)م اييس الل ة ( ْ)
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كاةنػػس: اػػـ  (ِ)أم: أدصػػرت (ُ) قػػاؿ هللا لػػؿ ثنػػاؤا: }ًإٌنًػػو آنىٍسػػتي نىػػارنا{
 دنك آدـ  

، ف ػك يػرل فو النص السادؽ يعلؿ ادف قبيدػة لبسػمية الدشػر د ػذا ا سػـ
كالمسػػم  بامػػف فػػو الصػػفة، فعػػالـ الدشػػر يبصػػؼ دينػػ  أف الع قػػة دػػيف ا سػػـ 

ا سػببار كا ،بفػا  عػف امعػيف، فمػف د، ؼ عالـ اللف الذم مػف شػين   ييرىل،
 انا سمو الدشر إنسا  ناشاف ـ كظ كراـ  

ٍنػػػػس  كدمثػػػػؿ اػػػػذا البعليػػػػؿ علػػػػؿ آ،ػػػػركف ف ػػػػد قىػػػػاؿى امىزاػػػػرم: )أصػػػػؿي اٍةً
ػػػػاف: مػػػػف اةينػػػػاس  نىػػػػسكامى  ٍنسى  ي كأىًنٍسػػػػبي : أىم: كىايػػػػكى اةدصػػػػار، يي ىػػػػاؿ: أىنىٍسػػػػبي كىاٍةً

ػػٍرب ( ػػيفي كعػػف ادػػف فػػارس: )الٍ  (ّ)أىٍدصى أىٍصػػؿه كىاًحػػده، كىايػػكى ظي يػػكري  ىٍمػػزىةي كىالنُّػػكفي كىالسًٌ
ًش  قىػاليك  ػالىؼى طىًري ىػةى البنػكىحُّ ػٍو و ،ى ايػؿُّ شى ٍوً ، كى ٍنػسي ً،ػ ى الشن ، ا: اٍةً ػمُّكا ؼي اٍلًلػفًٌ سي كى

ػػػٍو ى: ًإذىا رىأىٍيبيػػػ ي  قىػػػاؿى اَّللني بىعىػػػالى : }فىػػػإً  : آنىٍسػػػتي الشن ـٍ  يي ىػػػاؿي ـٍ ًلظي يػػػكًرًا ٍف آنىٍسػػػبيـٍ ًمػػػٍن ي
ريٍشدنا{
(ْ)    

لػػػػػكف: آىنٍسػػػػػتي الشػػػػػو : كي ػػػػػكؿ السػػػػػيكطو: )اةنػػػػػس مػػػػػف الظػػػػػػػ كر، ي ك 
ػػػٍربي ( وى  (ٓ)أٍدصى ػػػمًٌ (اةنًسػػػيُّكفى مىنن كعػػػف الزديػػػػػػػػدم: )سي ٍكفى ، أىم: ييػػػرى ػػػكفى  ػػػـ ييٍؤنىسي

(ٔ) 
 كعل  اذا يبديف لنا صحة ما ذارا ادف قبيدػػة   

اإبميسا

                                                           

مػػف  ِٗمػػف سػػكرة النمػػؿ، كمػػف اآليػػة/ ٕمػػف سػػكرة طػػ ، كمػػف اآليػػة/ َُلػػز  مػػف اآليػػة/( ُ)
  ال صص سكرة

     ُِبفسير اريب ال رآف ص( ِ)
 (داب السيف كالنكف) ُٔ/ُّب ذيب الل ة ( ّ)
  ٔكاآلية مف سكرة النسا  رقـ/( أ ف س) :م اييس الل ة( ْ)
  ِْٕ/ُالمزار ( ٓ)
 ( أ ف س) :باج العركس (ٔ)
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فيػػػػ  قػػػػك ف: قػػػػاؿ أدػػػػك عديػػػػدة: اػػػػك اسػػػػـ أعلمػػػػو كلػػػػذلؾ   )إبميييييس ا
يصرؼ  كقاؿ ايرا: اك يإٍفًعيؿي مف أٍدلىػسى الرلػؿ إذا يىػًئسى  قػاؿ هللا لػؿ ثنػاؤا: 

ـٍ دى  ٍذنىااي { ٍ }أى،ى كفى ٍدًلسي ـٍ مي بىةن فىًإذىا اي
 أم: يائسكف   (ُ)

اػػذلؾ قػػاؿ ادػػف عدػػاس فػػو ركايػػة أدػػو صػػالق عنػػ ، قػػاؿ: كلمػػا لعنػػ  هللا 
إدلػػػيس  كاػػػاف   كا ػػػب عليػػػ  أٍدلىػػػس مػػػف رحمبػػػ  أم: يػػػئس من ػػػا فسػػػماا هللا

   (ِ)زىاًزيؿ(اسم  عى 
يشػػير ادػػف قبيدػػة فػػو ال ػػكؿ الثػػانو مػػف قكليػػ  اللػػذيف أكردامػػا إلػػ  علػػة 
مًٌ  دإدليس لييس  كقنكط  مف رحمػة ردػ ف  بسمية إدليس د ذا ا سـ، فيرل أن  سي

 حيث إف اةد س يعنو ال نكط، ف ك مف داب البسمية دالصفة  
و ًإدلػيسى مننػ  مًٌ ًدلػسى مػف أي  كقد سدؽ ال،ليؿي ادف قبيدة فو ذلؾ ف اؿ: )سي

) ٍير أم أيًكيسى ػرنجى منػ  ف ػاؿ: )أدلػس الرلػؿ أما  (ّ)ال،ى ادف دريد فن ػؿ البعليػؿ كبىحى
أاػػؿ اللُّ ىػػة أىف اشػػب اؽ ًإٍدًلػػيس مػػف كى مػػدلس ًإذا يػػئس  كىزعػػـ قػػكـ مػػف إد سػػا فى يػػ

هللا أعلػـ(اةد س اىيىنن ي أدلس أىم ي ادػف فػارس اػذا ؤاػد كي (ْ)ئس مف رىٍحمىػة هللا كى
ػػػا دىٍعػػػدىاي فىػػػ ى البعل مى ػػػيفي أىٍصػػػؿه كىاًحػػػده، كى ـي كىالسًٌ لىٍيػػػً   يػػػؿ في كؿ:)اٍلدىػػػا ي كىالػػػ ن ؿى عى ميعىػػػكن

{، فاٍمىٍصػػؿي  ػػكفى ٍدًلسي ـٍ ًفيػػً  مي ، يي ىػػاؿي أىٍدلىػػسى ًإذىا يىػػًئسى  قىػػاؿى اَّللني بىعىػػالى : }ًإذىا ايػػ اٍليىػػٍيسي
ًمٍف ذىًلؾى اشٍ  ـي قىاليكا: كى ، بيؽن اٍس ( اىيىنن ي ًإٍدًليسى ًة اَّللًن يىًئسى ًمٍف رىٍحمى

(ٓ)  
االثقالن

                                                           

  ْْ( امنعاـ/ُ)
  ِّ( بفسير اريب ال رآف/ِ)
  ِِٔ/ٕ( العيف ّ)
  َّْ/ُ( اللم رة ْ)
  ( الم اييس )ب ؿ س(ٓ)
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  ﴿ّٖٔ﴾  
  

)الػػػث  ف، يعنػػػو: اللػػػف كاةنػػػس  سػػػميا دػػػذلؾف من مػػػا ًثٍ ػػػؿ امرض، إذ 
ػػًت امٍرضي أىٍث ىالى ىػػا{اانػػت بحمل ػػـ أحيػػا  كأمكابػػا  كمنػػ  قػػكؿ هللا: }كىأى  ٍ،رىلى

أم:  (ُ)
   (ِ)مكبااا(

دػػالث ليف، كاػػذا العلػػة اػػذا الػػنص يشػػير إلػػ  علػػة بسػػمية اللػػف كاةنػػس 
مرداػػا إلػػ  الكصػػؼ، كاػػك الث ػػؿ كقػػد ابفػػؽ مػػ  ادػػف قبيدػػة فػػو بعليلػػ  لمػػ  مػػف 

الػػػػث  ف: اللػػػػف ؿ: )ي ػػػػك يف، ف ػػػػا اػػػػك ذا أدػػػػك داػػػػر امندػػػػارم الل ػػػػكييف كالمفسػػػػر 
نما قيؿ ل ما ث      (ّ)فف من ما االث ؿ ل رض كعلي ا(كاةنس  كا 
ػػػػٍو  نىًفػػػػيس )أصػػػػؿ الثن ىػػػػؿ: أٌف العىػػػػ كي ػػػػكؿ امزاػػػػرم: رىب بى ػػػػكؿ لاػػػػؿًٌ شى

كف  كف: ثى ىؿ، كأصلي  ًفو دىيض النعاـ المىصي عىٍير المازنٌو  مىصي قىاؿى ثىٍعلىدىة دف صي كى
 يىذار الظنليـ كالنعامة:

ما َْ  (4)ألَقْت ذُكاُء ََيينها ِف كاِفرِ ...  فَتذكَّرا ثَلَق ا رئيْاا بَع
ٍنػس  ػمن  هللا لػٌؿ كىعػز اللػفن كىاٍةً ، مف اىػذىا  كسى يي ىاؿ للسٌيد اٍلعىًزيز: ثى ىؿه كى

ـٍ  ػنىٍفريغي لىايػ : }سى أىيُّ ىػا الػثن ى ىًف{الثن ىلىيف فى ىاؿى
يا ثى ىلػٍيف لبف ػيؿ هللا إيناامػا علػ   (ٓ) ػمًٌ سي

يىكىاف الٍ  اًئر اٍلحى   (ٔ)ا ًدً (ًذم ،يصن كىاٍلع ؿ الن مىٍ،ليكؽ ًفو امىٍرض دالبمييز سى
ـي أىٍصػػؿه كىاًحػػده يىبىفىػػرنعي ًمٍنػػ ي  أمػػا ادػػف فػػارس ف ػػد قػػاؿ: )الثنػػا ي كىاٍل ىػػاؼي كىالػػ ن

ػػػا ٍنػػػسي الثن ته ميبى ىاًردىػػػةه، كىايػػػكى ً ػػػدُّ اىًلمى وى اٍلًلػػػفُّ كىاٍةً ػػػمًٌ ًلػػػذىًلؾى سي ثٍػػػرىًة اٍلً،فنػػػًة، كى  ىلىػػػٍيًف، ًلاى
كذاػػر عػػدد مػػف المفسػػريف البعلػػي ت السػػاد ة كزادكا علػػة أ،ػػرل، ي ػػكؿ  (ٕ)اٍلعىػػدىًد(

                                                           

  ِالزلزلة/( ُ)
  ِِبفسير اريب ال رآف ص( ِ)
  َِّ/ِالزاار فو معانو المات الناس ( ّ)
كاملفػػاظ  دػػف  ُٓكالانػػز الل ػػكم / ِْٗ( الديػػت مػػف دحػػر الاامػػؿ فػػو إصػػ ح المنطػػؽ /ْ)

   َِٔ/ُكالزاار  دف امندارم  ُْٗ/ُكاللم رة  ِِٖالسايت/
  ُّالرحمف/( ٓ)
  ٖٕ/ٗب ذيب الل ة ( ٔ)
 م اييس الل ة /داب الثا  كال اؼ كما يثلث ما  ( ٕ)
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  ﴿ّٖٕ﴾  
  

سػػػػمو اللػػػػف كا نػػػػس ث لػػػػيفف من مػػػػا مػػػػث  ف  الثعلدػػػػو: )قػػػػاؿ لعفػػػػر الصػػػػادؽ:
 كاذا البعليؿ   يدعد عف البعليؿ الذم ذارا ادف قبيدة  (ُ)دالذنكب(
 الَمثَانِّيا

اػيف المئػيف المثانو: ما كلػو الًمئػيف مػف السػكر البػو اػو دكف المائػة  
ثىافو  دىادو كاذا مى  مى

كىر ال رآف الن ا قصاراا كطكال ا  كي اؿ  : مػف ذلػؾ قكلػ  كقد باكف المثانو سي
} ثىػػاًنوى ػػاًد نا مى }ًابىادنػػا ميبىشى
ثىػػاًنو  (ِ) ػػٍدعنا ًمػػفى اٍلمى لى ىػػٍد آبىٍينىػػاؾى سى كىاٍل يػػٍرآفى كمنػػ  قكلػػ : }كى

} ـى اٍلعىًظي
(ّ)   

نما سمًٌو ال رآف مثانوف  مف امندا  كال صص بثنن  في   كا 
 } ـى ثىاًنو كىاٍل يٍرآفى اٍلعىًظػي ٍدعنا ًمفى اٍلمى لى ىٍد آبىٍينىاؾى سى كي اؿ المثانو فو قكل : }كى

      (ْ)مثانو من ا بثنن  فو اؿ ص ة(آيات سكرة الحمد  سمنااا 
ذاػػػر ادػػػف قبيدػػػة للمثػػػانو ث ثػػػة معػػػافو كعلػػػؿ لاػػػؿ معنػػػ  من ػػػا، كسػػػديؿ 
البسمية في ا لميعا الكصؼ، ف ك يرل أن ا بطلؽ بػارة علػ  نػكع مػف السػكر لػـ 

 ببلاكز المائة آية، ف و بيبو ثانية دعد المئيف   
نمػػػا سػػػمًٌو  كبػػػارة بطلػػػؽ علػػػ  ال ػػػرآف الػػػ  كعلػػػؿ ل ػػػذا البسػػػمية د كلػػػ : كا 

ف امندػا  كال صػص بثننػ  فيػ   كبػارة أ،ػرل يطلػؽ ا سػـ علػ  ال ػرآف مثػانوف م
فػػػو اػػػؿ صػػػ ة  -أم باػػػرر –كعلػػػؿ ل ػػػذا البسػػػمية دين ػػػا بثننػػػ  فابحػػػة الابػػػاب 

  ، كالعلة كاحدةفا سـ كاحد، كالمسم  ث ثة، كالكصؼ مبعدد
ثىػػاننو: آيػػاتي فابحػػًة الًابػػاًب،  كقػػد ذاػػر ال،ليػػؿ نحػػكنا مػػف ذلػػؾ ف ػػاؿ: )المي

:  كفػػػو حػػػديث لي ػػػا: الدى ىػػػرة، كآً،رياػػػا: دىػػػرا ة  كفػػػو ثالػػػثو ػػػكىره أىكن ثػػػانو: سي آ،ػػػر: المى
                                                           

، ّّٔ/ْ، كالد ػػػكم َِّ/ٓكالمحػػػرر الػػػكليز  ْْٖ/ْكينظرالاشػػػاؼ ُٖٔ/ٗالثعلدػػػو ( ُ)
  ُٗٔ/ُٕ، كاللام  محااـ ال رآف ُُِ/ْ كزاد المسير

  ْٔالزمر/( ِ)
  ٕٖالحلر/( ّ)
  ّٓبفسير اريب ال رآف /( ْ)
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كن حػظ أف ادػف قبيدػة  (ُ)لُّ ف مٌف ال صص كا ندػا  بثنػ  فيػ (المثانو: ال يرآفي اي 
الطكاؿ، دينما ثانو، حيث لعل ا بنحصر فو السد  قد ،الؼ ال،ليؿ فو قكل  ال

البػو اػو دكف المائػة  اػيف ئػيف مػف السػكر قاؿ ادف قبيدة: المثػانو: مػا كلػو المً 
ثىافو  المئيف  دىادو كاذا مى  مى

كدمثػؿ اػذا ال ػكؿ قػاؿ أدػك عديػػد كأدػك داػر امندػارم كالزلػاج كاللػػكارم 
    (ِ)و ال يثـ، كادف سيدا كالسلسبانو كامزارم ن   عف الفرا  كالزلاج كأد

ميت دػػذلؾ ك دػػف عطيػػة بعليػػؿ ثػػافو حيػػث قػػاؿ: )أمػػا المثػػانو ف يػػؿ: سػػ
لػـ بنػزؿ من ا بثن  فو اؿ راعة كقيؿ سميت دذلؾ من ػا اسػبثنيت ل ػذا اممػة ف

  (ّ)عل  أحد قدل ا ذ،را ل ا(
أمػػا أدػػك عديػػدة فلػػ  بعليػػؿ آ،ػػر ي ػػكؿ فيػػ : )سػػميت آيػػات ال ػػرآف مثػػانو 
من ا ببلك دع  ا دع ا فثنيت ام،يرة عل  امكلػ ، كل ػا م ػاط  بفٌصػؿ اآليػة 

ك  يدعد اذا البعليػؿ عمػا  (ْ)بن  و السكرة، كاو اذا كاذا آية(دعد اآلية حب  
 ذيًارى مف قدؿ حيث يشبرؾ مع ا فو المعن  العاـ  

كيؤاػػد ذلػػؾ مػػا ذاػػرا ادػػف فػػارس حيػػث قػػاؿ: )الثنػػا ي كىالنُّػػكفي كىاٍليىػػا ي أىٍصػػؿه 
ػٍيئىٍيًف  ٍعليػػ ي شى بىٍيًف، أىٍك لى ػػرن ػٍوً  مى ذىًلػػؾى كىاًحػده، كىايػػكى بىٍاًريػػري الشن بىػػكىاًليىٍيًف أىٍك ميبىدىػػاًينىٍيًف، كى مي

ٍو ى ثىٍنين  كفىاًف  كالثنو كىالثٍُّنيىافي النًذم يىايكفي ا  كىاً ٍثنىاًف ًفو اٍلعىدىًد قىٍكليؾى ثىنىٍيتي الشن مىٍعري

                                                           

  داب الثا  كالنكف مف الث ثو المعبؿ ِّْ/ٖالعيف ( ُ)
 ،َِٓ/ِزااػر فػو معػانو المػات النػاس ، كالُْٔ، ُْٓ/ّاريب الحديث مدو عديػد ( ِ)

-ث ف م( -، كالصػػحاح ُٖٔ، ُٖٓ/ِال ػػرآف كا عرادػػ  للزلػػاج  ، كينظػػر معػػانؤَِ
 داب الثا  كالنكف كاليا ، كاريب ُٕٗ، ُٔٗ/َُ، كالمحاـ َُُ، ََُ/ُٓكالب ذيب 

  ِّٔال رآف للسلسبانو/
  ٓٔ/ُالمحرر الكليز ( ّ)
  ّْٓ/ُملاز ال رآف ( ْ)
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  ﴿ّٖٗ﴾  
  

ايػرًٌ  ػا قيػًرئى ًمػفى اٍلًابىػاًب كى ٍثنىػاةي: مى يًًٌد، اىيىنن ي ثىاًنيً      كىاٍلمى رى  قىػاؿى اَّللني بىعىػالى : دىٍعدى السن
ثىاًنو{ أىرىادى أىفن ًقرى  ٍدعنا ًمفى اٍلمى لى ىٍد آبىٍينىاؾى سى (}كى ري بياىرن ا ىبى ىا بيثىنن  كى

(ُ)      
االجن

ننػةهف من ػا سػبرت   )اللف: مف ا ٍلبنػاف، كاػك ا ٍسػًبباري  ي ػاؿ للػدرع: لي
ٌنة نن  الليؿف أم: لعل  مف سكادا فو لي نما سػمكا كي اؿ: ألى فن علي  الليؿي  كاً  ف كلى

 (ِ)نتا:  سبباراـ عف أدصار اةنس(لً 
فػػػو اػػػذا الػػػنص يعلػػػؿ ادػػػف قبيدػػػة لبسػػػمية اللػػػف د ػػػذا ا سػػػـ، كلبسػػػمية 
ػمُّكا دػذلؾ  سػبباراـ عػف أدصػار اةنػس، كأف  ننةن ي، فيػرل أف اللػف سي الدرع: ي لي

ننػػةن من ػػا بسػػبر مػػا كرا اػػا، ك  باػػكف علػػة البسػػمية طري  ػػا عليػػ  الػػدرع سػػميت لي
 الكصؼ  

لىػػػًد  : لماعػػػة كى كقػػػد سػػػدؽ ال،ليػػػؿ إلػػػ  اػػػذا البعليػػػؿ حيػػػث قػػػاؿ: )اللػػػفُّ
ػػػػػػمُّكا دػػػػػػ   سػػػػػػبلنان ـ مػػػػػػف النػػػػػػاس فػػػػػػ   ، سي ، كلمع ػػػػػػـ الًلننػػػػػػةي كالًلٌنػػػػػػافي اللػػػػػػافًٌ

ننةي: ا ننبيؾ(ييركفى   كاللي لدرع، كاؿ ما كقاؾ ف ك لي
(ّ)  

: كيؤيػػد ذلػػؾ مػػا لػػا  فػػو الم ػػاييس: ) ـي كىالنُّػػكفي أىٍصػػؿه كىاًحػػده، كىايػػكى اٍلًلػػي
ٍسػبيكره  ا يىًصيري ًإلىٍيً  اٍلميٍسًلميكفى ًفو اآٍلً،رىًة، كىايكى ثىػكىابه مى ننةي: مى بُّري  فىاٍللى ٍبري كىالبنسى السن

ًقػػػػً  يىٍسػػػػ رى ًدكىرى ػػػػلى ف ًمىفن الشن ، كىايػػػػكى ذىاؾى ننػػػػةي: اٍلديٍسػػػػبىافي ػػػػٍن يـي اٍليىػػػػٍكـى  كىاٍللى نىػػػػاسه عى بيري  كى
: كفى ًد ىٍكًؿ زياىٍيرو يىٍحبىلُّ ، كى كىاؿي ننةي ًعٍندى اٍلعىرىًب: الننٍ،ؿي الطًٌ :اٍللى  يى يكليكفى

َّنَّ ِف َغْرََبْ ُمَقتلََّلٍة ... ِمَن النلَّوَ   (4)اِضِح َتْسِقي َجنَّةا ُسُحقااَكَأنَّ َعيلْ
: اٍل ىٍلػػػػبي   نىػػػػافي ٍ ديػػػػكري  كىاٍللى : اٍلمى نًػػػػيفي ػػػػً   كىاٍللى لىػػػػدي ًفػػػػو دىٍطػػػػًف أيمًٌ : اٍلكى نًػػػػيفي كىاٍللى
ػمُّكا دًػذىًلؾى  ننةه     كىاٍلًلػفُّ سي ًح فى يكى لي ا اٍسبيًبرى ًدً  ًمفى السًٌ ى ايؿُّ مى : البٍُّرسي  كى فُّ كىاٍلًملى

                                                           

 ( ث ف م)م اييس الل ة ( ُ)
  ُِبفسير اريب ال رآف ص( ِ)
  ُِ/ٔالعيف ( ّ)
  ّٕ( ديت مف الدسيط فو ديكان /ْ)
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ػػٍف أىٍعػػييًف الٍ  كفى عى ػػبًٌري ـٍ ميبىسى قىًديليػػ ي ًمػػٍف ًمىنن يػػ ـٍ ايػػكى كى ٍلػػًؽ  قىػػاؿى اَّللني بىعىػػالى : }ًإننػػ ي يىػػرىااي ،ى
)} ـٍ ٍكنى ي ٍيثي  ى بىرى حى
 (ِ)كدمثؿ قكؿ ادف قبيدة قاؿ لم  مف الل كييف  (ُ)

احجر
} ٍرثه ًحٍلره )}كىحى
ًلػرى (ّ) نما قيؿ للحراـ: ًحٍلرف منػ  حي : أم زرع حراـ  كا 

  (ْ)يصيدكا(عل  الناس أف 
يلبمس ادف قبيدة فو اػذا الػنص بعلػي ن لبسػمية الحػراـ: حلػرنا، فػالًحٍلري 
ٍلػػًر كاػػػك: المنػػ ، كالحػػراـ محلػػػكر علػػ  النػػاس إصػػػادب ، فالبعليػػؿ انػػػا  مػػف الحى

 مدنو عل  الكصؼ  
كيؤاػػد اػػذا البعليػػؿ كيدعمػػ  مػػا ذاػػرا ادػػف فػػارس فػػو اػػذا الصػػدد حػػيف 

ـي كىالرنا ي أىٍصؿه  ا ي كىاٍلًلي ٍوً    قاؿ: )اٍلحى لى  الشن اطىةي عى حى ٍن ي كىاٍةً كىاًحده ميطنًرده، كىايكى اٍلمى
ػػػ ٍنسى ٍلػػػري اٍةً ٍلري حى ػػػاؤياي  فىػػػاٍلحى ػػػري حى قىػػػٍد بيٍاسى ػػػًفيً  اًف، كى لىػػػ  السن ـي عى ػػػاًا ػػػرى اٍلحى لى يي ىػػػاؿي حى كى

ػرًُّؼ ًفػو ٍنعيػ ي ًإينػااي ًمػفى البنصى ذىًلػؾى مى ٍلػرناف كى ػمن  حى اًلػً   كىاٍلعىٍ ػؿي ييسى ًحٍلػرنا ًمىننػ ي يىٍمنىػ ي   مى
ٍ ػػ ن بىٍشػػًدي نا ًداٍلًع ىػػاًؿ  قىػػا ػػمًٌوى عى ػػا سي ػػا  ى يىٍندىً ػػو، اىمى ؿى اَّللني بىعىػػالى : }اىػػٍؿ ًمػػٍف ًإٍبيىػػاًف مى

{ ًفو  ـه ًلًذم ًحٍلرو ذىًلؾى قىسى
، كىأى  (ٓ) كؼه ري مىٍعري لى ًة  كىاٍلحى دىةي اٍليىمىامى : قىصى ٍلره ٍحًسػبي كىحى

ـي  ابى ايلن ي أىفن اٍلدى  ػرىا : اٍلحى دىًبً      كىاٍلًحٍلري كذه ًمٍن ي، ًلًشدنًبً  كىصى ى ٍي،ي مى لىٍيً  كى مىٍحميكؿه عى
ػػ اىػػافى الرنلي افيػػ ي كى ػػؿى يى،ى ػػا، ؿي يىٍل ىػػ  الرنلي رىامن : ًحٍلػػرنا، أىٍم حى ، فىيى يػػكؿي ـً ػػري ًفػػو اٍمىٍشػػ يًر اٍلحي

لىٍيػػؾى أىٍف بىنىػػػالى  ػػػرىاـه عى ٍعنىػػااي: حى مى ػػًة رىأىل اٍلميٍشػػػًرايكفى كى كاو، فىػػػًإذىا اىػػافى يىػػػٍكـي اٍلً يىامى ٍاػػري ًنو ًدمى

                                                           

  ِٕكاآلية مف سكرة امعراؼ/ -ج ف ف-م اييس الل ة ( ُ)
، ِِّ/ِعػػانو اػػ ـ النػػاس ، كالزااػػر فػػو مّٗ/ُ، كاللم ػػرة ٖٓينظػػر ملػػالس ثعلػػب/( ِ)

، كالمحاػػػػػػـ ّٓ، كالصػػػػػاحدو/-ج ف ف-، كالصػػػػػػحاحَّّ، ُّٕالفصػػػػػيق /كبصػػػػػحيق 
  ِْٕ/ُ، كالمزار -ج ف ف –، كلساف العرب ُِْ –ُُِ/ٕ

  ُّٖامنعاـ/( ّ)
  ُُبفسير اريب ال رآف/( ْ)
  ٓاآليةالفلر: ( ٓ)
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ػػكرنا{  : }ًحٍلػػرنا مىٍحلي ًئاىػةى اٍلعىػػذىاًب فىيى يكليػكفى مى ى
ـٍ فىظىنُّػ (ُ) ًفػػو اآٍلً،ػػرىًة كا أىفن ذىًلػػؾى يىػٍنفىعي ي

ًمٍف ذىًلؾى قىٍكؿي اٍل ىاًئؿً  ـٍ ًفو الدٍُّنيىا  كى  :اىمىا اىافى يىٍنفىعي ي
 (2)قَائُِلُهْم ِإّّنِ ِبَاُجوِر( َجًتَّ َىَعْونَا بَِأْرَجاٍم ََلُْم َسَلَفْت ... َلقَالَ 

يى يػػكؿ الرلػػؿ للرلػػؿ: أبفعػػؿ  ٍي و: كى ككرد عػػف ادػػف سػػيدا قكلػػ : )قىػػاؿى ًسػػيدىكى
دىرىا ىة مف اىذىا اٍمىمر، كىايكى  ف؟ فىيى يكؿ: ًحٍلران أىم: سبرا كى اىذىا يىا ف ى رىال  ًإلى   اىذىا كى

  (ّ)معن  البنٍحًريـ(
احفدة

فىػػػدىةن{} دىنًػػػيفى كىحى
)الحفػػػدة: ال،ػػػدـ كامعػػػكاف  كي ػػػاؿ: اػػػـ دنػػػكف ك،ػػػدـ   (ْ)

 كي اؿ: الحفدة امص ار  
نمػػػا يفعػػػؿ اػػػذا  ػػػةي ال،طػػػك كاةسػػػراع فػػػو المشػػػو  كا  اى ٍفػػػد: ميدىارى كأصػػػؿ الحى

  (ٓ)كاحداـ حافد، مثؿ: اافر كافرة(ال،دـ  ف يؿ ل ـ: حفدة، 
رادؼ ادف قبيدة فو اذا النص ديف )،دـ( ك)حفدة( كعلؿ ل ذا البػرادؼ 

نمػا  كاذا البسمية د كل : اىػةي ال،طػك، كاةسػراع فػو المشػو  كا  ٍفػد: ميدىارى كأصػؿ الحى
 كاك مف داب البسمية دالكصؼ  يفعؿ اذا ال،دـ  ف يؿ ل ـ: حفدة 

ػػة كقػػد أشػػار أدػػك عديػػد إلػػ  ذلػػؾ ف ػػاؿ: )قىٍكلػػ : نىٍحًفػػدي أصػػؿ ال ٍفػػد اٍل،دمى حى
قىاؿى ام،طؿ:  ٍفدان كى فىد يىحًفدي حى  كىاٍلعىمىؿ يي ىاؿ: حى

 
 
 

                                                           

  ِِالفرقاف:( ُ)
كاريػػب الحػػديث  ْٕ/ّكالديػػت مػػف الدسػػيط دكف عػػزك فػػو العػػيف  -ح ج ر-الم ػػاييس ( ِ)

  ُٖ/ْكالب ذيب  ِّّ/ُللحردو 
  داب الحا  كالليـ كالرا  ٔٔ/ّالمحاـ ( ّ)
  ِٕالنحؿ/( ْ)
  ِْٔبفسير اريب ال رآف/( ٓ)
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ُْ جوََلن لأسلمْت ...  َْ الوالِئ  (1)بأُكفِِّهنَّ أزِمََّة األّْتالِ َجَف
اًعر:  قىاؿى الشن  أىرىادى ،دم ف الك ئد، كى

ُْلا(ا اَلُْاة على أكسائها َكّلفُت جمهوََلا نوقا َيانِية ... ِإذ  (2)َجَف
: إذا دارىؾى  ل  اذا ذاب الفارادو كايرا حػيف قػاؿ: )ي ػاؿ: حفػدى الدعيػري كا 

بىػػػػؾي مػػػػف اػػػػذا  أم المشػػػػو كفيػػػػ  قرمطػػػػة  كقػػػػكؿ الػػػػٌداعو: يكنحفػػػػد: نرلػػػػ ك رىٍحمى
) ندادري
(ّ)   

ػػا ي كىاٍلفىػػا ي  كممػػا يؤاػػد مػػا ذاػػرا ادػػف قبيدػػة كيدعمػػ  قػػكؿ ادػػف فػػارس: )اٍلحى
ف ًمىننػػػ ي  فىػػػدىةي: اٍمىٍعػػػكىافي ػػػً   فىاٍلحى مُّ ػػػًؿ، كىالبنلى لىػػػ  اٍلً،فنػػػًة ًفػػػو اٍلعىمى كىالػػػدناؿي أىٍصػػػؿه يىػػػديؿُّ عى

مُّ ي كىالبن  ـي البنلى اًفده  يىٍلبىًم ي ًفيً  ـٍ حى ، كىاًحدياي فُّؼي ًلػذىًلؾى كالسُّ ،ى ٍفػده، كى ػًة حى ٍرعىةي ًإلىػ  الطناعى
اً  اٍل ينيكتً  نىٍحًفديييي ىاؿي ًفو ديعى : ي ًإلىٍيؾى نىٍسعى  كى

(ْ)                 :  ، قىاؿى
 (5)ِِت َعَلى قَلُعوٍى َجفَّاْى *(* يَا اْبَن الَّ 

                                                           

، كدكف عػػزك فػػػو ّْٕ/ّ( الديػػت مػػف الاامػػػؿ ل ،طػػؿ فػػو اريػػػب الحػػديث مدػػو عديػػػد ُ)
اللسػػاف )ح ؼ د( كمعػػانو ال ػػرآف ك  ِْٕ/ْكالب ػػذيب  َْٓ/ُكاللم ػػرة  ُٖٓ/ّالعػػيف 

كالدحػػر َّ/ٔكالاشػػؼ كالديػػاف  َٗ/ْكمعػػانو ال ػػرآف للنحػػاس  ُِّ/ّكا عرادػػ  للزلػػاج 
  ِٓٔ/ٕكالدر المصكف  ّْٓ/ٔالمحيط 

كالديػػػت مػػػف الدسػػػيط عػػػزاا الثعلدػػػو للراعػػػو )الاشػػػؼ  ّْٕ/ّاريػػب الحػػػديث مدػػػو عديػػػد( ِ)
( كدكف عػزك فػو ِٓٔ/ٕ( كعزاا السميف الحلدو ل عش  )الدر المصكف ُّ/ٔكالدياف 
  َُٕ/َُالب ذيب 

، ُّ، َّ/ٔ، كالاشػػػػػػػػؼ كالديػػػػػػػػاف َْٓ/ُ، كينظػػػػػػػػر اللم ػػػػػػػػرة ُُٓ/ِديػػػػػػػػكاف امدب ( ّ)
  َِٔ/ِكالاشاؼ 

ر اريػب الحػديث مدػو ( عزاا أدك عديد لعمر دف ال،طاب، كذارا آ،ركف دكف عزك  ينظػْ)
و ، كاريػػب الحػػديث لل،طػػادْٕٓ، َُٕ/ُكاريػػب الحػػديث  دػػف قبيدػػة  ،ّْٕ/ّعديػػد

، كالن ايػػػػة فػػػػو اريػػػػب الحػػػػديث كامثػػػػر ِٕٔ/ّ ، كالفػػػػائؽ فػػػػو اريػػػػب الحػػػػديثُُُ/ِ
ُ/َُْ  

كالرلػػز دكف عػػزك فػػو ال لػػب كاةدػػداؿ  دػػف السػػايت )الانػػز  –ح ؼ د –( م ػػاييس الل ػػة (ٓ
  (ُِّالل كم /
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اداراالسالما–السالما
ػػػم  نفسػػػ   ػػػا يىلحػػػؽ -لػػػؿ ثنػػػاؤا -سى اي: لسػػػ مب  ممن ال،لػػػؽى: مػػػف يسػػػ من

 العيب كالن ص، كالفنا  كالمكت 
 } ػػػػ ـً ف فالسػػػػ ـ: هللاف (ُ)قػػػػاؿ هللا لػػػػؿ كعػػػػز: }كىاَّللني يىػػػػٍدعيك ًإلىػػػػ  دىاًر السن

 كداريا: اللنة  
ـي في ا مف اؿ ما  يلكز أف ياكف سمااا)س ما(ف مف الصائر إلي ا يىسلى

ـف كأشػػػداًا ذ ، كمػػػكت كاىػػػرى ػػػبو لػػػؾ  ف ػػػو داري ياػػػكف فػػػو الػػػدنيا: مػػػف مػػػرض ككىصى
ـٍ دى  {الس ـ  كًمثلي : }لى ي ـٍ دًًٌ  اري السن ـً ًعٍندى رى

(ِ)    
ػًلـ مػف العيػب كاةثػـ( قػاؿ:  كييسمن  الصكابي مف ال كؿ يس ماي: منػ  سى

اًاليكفى  اطىدى يـي اٍللى ذىا ،ى ا{}كىاً    (ْ)أم: سدادنا مف ال كؿ( (ّ)قىاليكا سى من
ة أسػما  كعلػؿ ل ػا، كامسػما  اػػو: فػو اػذا الػنص ذاػر ادػف قبيدػة ث ثػ

ػػػػػػمن  نفسػػػػػػ  السػػػػػػ ـ  كدار السػػػػػػ ـ، مػػػػػػرادنا د ػػػػػػا  السػػػػػػ ـ، كاػػػػػػك هللا  ف ػػػػػػد سى
 كالس ـ: صكاب ال كؿ كسدادا   اللنة 

من  نفس  السػ ـ، كقػد علػؿ ادػف قبيدػة ل ػذا البسػمية   كذار أف هللا سى
ا  كالمػكت  كطريػؽ ف اؿ: لس مب  ممنا يىلحؽ ال،لؽى: مػف العيػب كالػن ص، كالفنػ

 العلة انا اك الكصؼ 
كعلؿ لبسمية اللنة )دار الس ـ( دبعليلػيف، امكؿ: أن ػا دار هللا السػ ـ 

 البو أعداا لعدادا المب يف 
ا   كالعلة انا مف داب بسمية الشو  دما ي اؼ إلي  بشريفنا كبعظيمن

                                                           

  ِٓ( يكنس/ُ)
  ُِٕ( امنعاـ/ِ)
  ّٔالفرقاف/ (ّ)
  ٕ-ٔبفسير اريب ال رآف/  (ْ)
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ـي في ػػا  كالثػػانو: يلػػكز أف ياػػكف سمااا)سػػ ما(ف مف الصػػائر إلي ػػا يىسػػلى
ـف كأشػداًا ذلػؾ  كعلػة  ، كمكت كاىػرى بو مف اؿ ما ياكف فو الدنيامف مرض ككىصى

 البسمية انا او الكصؼ 
ا( د كلػػػ : منػػػ  سػػػلـ مػػػف  كيعلػػػؿ لبسػػػمية صػػػكاب ال ػػػكؿ كسػػػدادا )سػػػ من

 بد،ؿ فو داب الكصؼ  -اذلؾ-العيكب، فالعلة
ػ مة   ػ ـ ياػكف دمعنىػ  السن كيؤيد ذلػؾ مػا ذاػرا ال،ليػؿ حيػث قػاؿ: )السن
ـه مػػف  لىػػٍياـ  كقيػػؿ: اػػك اسػػ ػػ مةي مػػف هللًا عى ػػ ـ علػػياـ، أم: السن كقػػكؿ الٌنػػاس: السن

ػػػ ـي  ػػػ ـي اػػػك هللاي، فػػػإذا قيػػػؿ: السن علػػػياـ فايٌنػػػ  ي ػػػكؿ: هللاي أسػػػماً  هللًا، كقيػػػؿ: السن
  (ُ)فكقاـ(

ـي دىاًدػػ ً كقػػاؿ ادػػف فػػار  ـي ميٍعظىػػ ـي كىاٍلًمػػي ػػيفي كىالػػ ن ًة كىاٍلعىاًفيىػػةً  س: )السًٌ ػػحن ف ًمػػفى الصًٌ
ػػافي ًمػػفى اٍلعىااىػػًة  ٍنسى ـى اٍةً مىةي: أىٍف يىٍسػػلى ػػ ى ، فىالسن ٍنػػ ي قىًليػػؿه ػػاذُّ عى ػػا يىًشػػذُّ، كىالشن يىايػػكفي ًفيػػً  مى كى

ؿن ثىنىاؤي  : اَّللني لى ٍ،ليػكًقيفى كىاٍمىذىل  قىاؿى أىٍاؿي اٍلًعٍلـً ػؽي اٍلمى ػا يىٍلحى ًبً  ًممن مى ػ ى ـي ف ًلسى ػ ى اي ايػكى السن
 ،} ـً ػػػ ى ليػػ ي: }كىاَّللني يىػػٍدعيك ًإلىػػ  دىاًر السن ػػؿن لى ى ًمػػفى اٍلعىٍيػػًب كىالػػننٍ ًص كىاٍلفىنىػػاً   قىػػػاؿى اَّللني لى

ًمفى اٍلدى  ننةي  كى دىارياي اٍللى ؿن ثىنىاؤياي، كى ـي اَّللني لى ـي، كىايػكى اً ٍنً يىػاديففىالسن ى ٍسػ ى ا اٍةً ًمىننػ ي  اًب أىٍي ن
ًثيػػرنا  لىػػًة اى ًفعىػػاؿه بىًلػػو ي ًفػػو اٍلميفىاعى ػػالىمىةي  كى ـي: اٍلميسى ػػ ى دىػػاً  كىاً ٍمًبنىػػاًع  كىالسًٌ ـي ًمػػفى اٍةً يىٍسػػلى

اًب كىاً ٍنً يىػػاًد: ا ٍصػػحى ًمػػٍف دىػػاًب اٍةً ، نىٍحػػكى اٍلً بىػػاًؿ كىاٍلمي ىابىلىػػًة  كى ػػلىؼى ػػمن  السن ـي النػػًذم ييسى ػػلى لسن
ا  من يىٍت ًسػػ ى ػػمًٌ ػػارىةي سي ميٍمًاػػفه أىٍف بىايػػكفى اٍلًحلى ـٍ يىٍمبىًنػػٍ  ًمػػٍف إًٍعطىاًئػػً   كى لىػػ ـي كى ػػاؿه أىٍسػػلى اىيىننػػ ي مى

دىًب ىا( ٍو و ًفو اٍمىٍرًض ًمفى اٍلفىنىاً  كىالذناىاًبف ًلًشدنًب ىا كىصى ى ًمىنن ىا أىٍدعىدي شى
(ِ)  
ـ ياػػكف دمعنػػ  كذاػػر اثيػػر مػػف المفسػػريف كأصػػحاب المعػػالـ أف السػػ 

   (ّ)صكاب ال كؿ كسدادا 

                                                           

  ِٓٔ/ٕ( العيف ُ)
  ( الم اييس )س ؿ ـ(ِ)
، كالمحػػػرر ُِٗ/ّ، كالاشػػػاؼ ْْٓ/ّ، كالد ػػػكم ُْٓ/ٕ، كالثعلدػػػو ِٓٗ/ُٗينظػػػر الطدػػػرم ( ّ)

، كالدحػر المحػيط َُّ/ْ، كبفسػير الدي ػاكم ٗٔ/ُّ، كاللام  محااـ ال ػرآف ُِٖ/ْالكليز 
  ، كلساف العرب داب الميـ فصؿ السيفْٖٗ/ٖالمصكف  ، كالدرُِٕ/ٖ
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وَرة ا   السُّ
ػػػػكرىةي  ، يعنػػػػو ، فمػػػػف امزاػػػػا لعل ػػػػا مػػػػف أٍسػػػػيىٍرتي -ب مػػػػز ك  ب مػػػػز-السُّ

ػػٍلت  من ػػا قطعػػة مػػف  ػػكرىة الًدنىػػا ، أم أف ى ال ػػرآف  كمػػف لػػـ ي مزاػػا لعل ػػا مػػف سي
 ناد ة فو الٌنٍعماف:منزلة دعد منزلة  قاؿ ال

َُ  َأََلْ تَلَر أنَّ هللا َأْعطَاَك ُسورَةا ... تَلَر  كلَّ   (1)َمْلٍك ُىلنَلَها يَلَتَذْبَذ
كرىةي المىلٍ  كرىةي فو اذا الديت سي  (ِ)د  كاو مسبعارة مف سكرة الدنا (كالسُّ

ف د ػذا فو اذا النص يشير ادف قبيدػة إلػ  علػة بسػمية السػكرة مػف ال ػرآ
الالمػػػة قػػػد باػػػكف م مػػػكزة العػػػيف ف ػػػو مػػػف )س أ ر( ا سػػػـ، كيػػػذار ادبػػػدا ن أف 

العيف فباكف مف )س ك ر( دمعن   ية كف لة، كقد باكف اير م مكزة دمعن  د
السكر المحيط دالدنا   كقد علؿ للبسػمية علػ  ا حبمػاليف، ف ػك يػرل أن ػا علػ  

دكف ال مػػز بعنػػو أن ػػا لػػز  ال مػػز باػػكف دمثادػػة ال طعػػة مػػف ال ػػرآف، كأن ػػا مػػف 
منػػ  ال ػػرآف  كالعلػػة البػػو أكرداػػا ادػػف قبيدػػة فػػو الحػػاليف بعػػكد إلػػ  البسػػمية دينًػػوى 

 دالكصؼ    
ػػكرة  كيؤيػػد بعليػػؿ ادػػف قبيدػػة مػػا ذاػػرا ادػػف دريػػد فػػو ذلػػؾ حيػػث قػػاؿ: )السُّ
ة أىك مىنزلة ييٍف ى  ًمٍن ىا ال  اىيراىا ًفو لي ىة مف لـ ي مز      مف اٍل يٍرآف اىيىنن ىا دىرىلى

ٍؤر، مىٍ مي  ػا أد يػتى كالسُّ نىػا   كىزعػـ قػكـ أىف الٌسػكرة مػف كز، كىاٍللم  أٍس ر: مى ًفػو اٍةً
ًفػػػو كصػػػٌية يىنن ىػػػا أيسػػػئرت، أىم ديٌ يػػػت مػػػف آف مػػػف اىػػػذىا ًإذا ايمػػػزت، اى اٍل يػػػرٍ  ػػػٍو   كى شى

نىا  فىًإنن ي ألمؿ(دعض اٍلعىرىب ًلدىًنيً : ًإذا شردبـي فيسئركا، أىم أٍد يك    (ّ)ا ًفو اٍةً
عديػػدة:  امػػا ذاػػر أدػػك داػػر دػػف امندػػارم: )في ػػا أردعػػة أقػػكاؿ: قػػاؿ أدػػك

ػػكرىة الدنػػا   يربسػػميت السػػكرة سػػكرة، منػػ   فػػ  في ػػا مػػف منزلػػة إلػػ  منزلػػة، مثػػؿ سي
 قاؿ الناد ة:

                                                           

  ِّ( الديت مف الطكيؿ فو ديكان  /ُ)
ا  ّْ( بفسير اريب ال رآف /ِ) ا فو اريب الحديث أي ن   ُِْ/ُكذار ذلؾ أي ن
  ِّٕ/ِ( اللم رة ّ)
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 َُ  أَل تَر َأنَّ هللا أعطاَك ُسورَةا ... تر  كلَّ َمْلٍك ىلََنا يَلَتَذْبَذ
 أم: أعطاؾ منزلة شرؼ، اربفعت إلي ا عف منازؿ الملكؾ 

فباػػكف  كال ػػكؿ الثػػانو: أف باػػكف سػػميت: سػػكرة، لشػػرف ا كعظػػـ شػػين اف
 :سكرة فو الملد، أم: شرؼ كاربفاع  قاؿ الناد ةكؿ العرب: ل  مي،كذة مف ق

ٍّْ ُسورٌَة .. ٍَ لَق ِْ ليَس غراُُبا ُُبطارللَرْىِط َجّرا  (1). ِف اجمل
 كقاؿ اآل،ر:

 (2)جملْ تنميهم على َمْن تَلَفضَّ َأَبْت ُسورٌة فيهم قَْياا ثباهتا ... من ا
كال ػػكؿ الثالػػث: أف باػػكف سػػميت: سػػكرة، لادراػػا كبمام ػػا علػػ  حيال ػػا  
كره مف اةدؿ، أم: أقراـ اراـ  كاحدب ا:  فباكف مي،كذة مف قكؿ العرب: عندا سي

 سكرة  قاؿ الشاعر:
 (3)ّباا بأطهاِر املرابيِع الُسَورْ أرسلُت فيها ُمُقَرماا غري فقْر ...طَ 
سػػكرة، من ػػا قطعػػة مػػف ال ػػرآف علػػ  كال ػػكؿ الرادػػ : أف باػػكف سػػميت: 

ػؤران، أم: أد يػت منػ   حدة، كف ػلة منػ   أً،ػذت مػف قػكؿ العػرب: أسػيرت منػ  سي
كا(، أم: أد ػػكا   لػػا  فػػو الحػػديث: )إذا د يػػة، كأف ػػلت منػػ  ف ػػلة ٍلػػبيـٍ فىيىٍسػػًئري أىاى

ؤرة، دال مز، فبراكا د ية، كأف لكا ف لة  فياكف ام ال مزة، كأدػدلكا صؿ في ا: سي
  ا كاكان،  ن ماـ ما قدل ا  قاؿ الشاعر:من

 ُْ  إزاُء معاٍش ما يزاُل نطاُقها ... شْيْاا لفيها ُسْؤرٌَة لىي قاِع
  (ْ)د ية مف شداب( معناا: كفي ا
            

                                                           

  َٓ( الديت مف الاامؿ فو ديكان /ُ)
  امندارم( الديت مف الطكيؿ، كلـ أقؼ علي  عند اير ادف ِ)
ـي ّ) : الدعيػػري الميٍاػػرى ـي ٍ ػػرى    ( الديػػت مػػف الرلػػز، كلػػـ أقػػؼ عليػػ  عنػػد ايػػر ادػػف امندػػارم  )كالمي

 ،    ي( -ؽ ر ـ–كلاف ياكف للفحلة  ي الصحاح ييحمؿ علي  ك  ييذىلنؿي
س أ  -، كأسػػػاس الد اػػػة -س ك ر -كينظػػػر الصػػػحاح  ٕٔ -ٕٓ/ُ( الزااػػػر ل ندػػػارم ْ)

 يؿ كالديت مف الطك  -ر
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االشيطان
 ، ػطىفى أم: دىعيػدى  )الشيطاف، ب ديرا فىٍيعىػاؿ  كالنػكف مػف نفػس الحػرؼ، اينػ  مػف شى

طىنىٍت  طيكف، أم: دعيدة(داريا أم: دعدت  كقى كمن  ي اؿ شى ذفىٍب  نىكنل شى
(ُ)    

يشػػػػير ادػػػػف قبيدػػػػة د ػػػػذا الػػػػنص إلػػػػ  المناسػػػػدة دػػػػيف اللفػػػػظ )الشػػػػيطاف( 
 ، ػطىفى كمدلكل ، كعلػة بسػميب  د ػذا ا سػـ، المبمثلػة فػو الدعػد، ف ػاؿ: اينػ  مػف شى

حؽ، كعف أم: دىعيدى، كلا  البعدير دالدعد ليشمؿ اؿ دعد، الدعد عف طاعة هللا ال
 ال،ير، كعف رحمة هللا بعال ، كعف اللنة  

: فيعػاؿ، مػف  ػيطافي كقد سػدؽ ال،ليػؿ ادػف قبيدػة فػو اػذا حػيف قػاؿ: )الشن
ػيطاف  كفعػؿ  ، كبشػيطف: إذا صػار االشن شطف، أم: دعػد  كي ػاؿ: شػيطف الرنلػؿي

 فعل ، قاؿ رؤدة:
ياط املُشَِّن   (2)(... شاٍ  لبغي الُلِب املُشيطنِ لِف أخاىيْ السِّ

ػيفي كىالطنػا ي كىالنُّػكفي أىٍصػؿه  اما ذاب إل  ذلؾ ادف فارس حيػث قػاؿ: )الشًٌ
لىػػ  مي  ػػًحيقه يىػػديؿُّ عى دىػػٍت  طنػػًرده صى ػػطيكننا ًإذىا اىرى ػػطىنىًت الػػدناري بىٍشػػطيفي شي اٍلديٍعػػًد  يي ىػػاؿي شى

، أىٍم دىًعيدىةه  قىاؿى النناًد ىةي: طيكفه نىكنل شى   كى
 (3)َنْت َلاْلُفَؤاُى ُِبَا َرِىيُ َعْنَك نَلوا  َشطُوُن ... فَلَبانََأْت ِبُسَعاَى 

 ، ٍدػػؿي  كىايػػكى اٍلً يىػػػاسي : اٍلحى ػػطىفي ، أىٍم دىًعيػػدىةي اٍل ىٍعػػًر، كىالشن ػػطيكفه يي ىػػاؿي ًدٍئػػره شى كى
فىٍيًف   ا دىٍيفى الطنرى  ًمىنن ي دىًعيده مى

 : ًليػؿي ػٍيطىافه ًفػو أىٍشػطىافو ي  قىػاؿى اٍل،ى : ي اىيىننػ ي شى ا فى ىاؿى ؼى أىٍعرىاًدوٌّ فىرىسن كىكىصى
ٍدؿي الطنًكيؿي   : اٍلحى طىفي  الشن

ذىًلؾى  طىنىٍيًف  كى ك دىٍيفى شى اًحًدً : ًإنن ي لىيىٍنزي لى  صى يي ىاؿي ًلٍلفىرىًس ًإذىا اٍسبىٍعصى  عى كى
دُّاي ميكثى ن  ٍدلىٍيًف أىنن ي يىشي  ا دىٍيفى حى

                                                           

  ِّبفسير اريب ال رآف ص( ُ)
   ُٓٔداب الشيف كالطا  كالنكف ، كالرلز لرؤدة فو ديكان / ِّٕ/ٔالعيف ( ِ)
  ُٖٔمف الكافر للناد ة فو ديكان /( ّ)
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وى  مًٌ ، فى ىاؿى قىٍكـه: ايكى ًمٍف اىذىا اٍلدىاًب، كىالنُّكفي ًفيً  أىٍصًلينةه، فىسي ٍيطىافي كىأىمنا الشن
ٍنػػػًس  ػػرًٌدو ًمػػفى اٍلًلػػفًٌ كىاٍةً ػػاتو ميبىمى ًلػػػؾى أىفن ايػػؿن عى ذى ًدًا  كى ػػرُّ بىمى ػػؽًٌ كى ػػًف اٍلحى دًػػذىًلؾى ًلديٍعػػًدًا عى

: شى  :كىالدنكىابًٌ ًريره  ٍيطىافه  قىاؿى لى
ُعوَنِّن الشَّْيطَاَن ِمْن َغَزِل ... َلُىنَّ يَلْهَويْلَنِّن ِإْذ ُكْنُت َشْيطَاناا  ْْ  (1)َأيَّاَم َي

ػػرى قىٍكليػػ ي بىعىػػالى : }طىٍلعي ىػػا اى  لىػػ  ذىًلػػؾى فيسًٌ ػػيىاًطيًف{كىعى يىننػػ ي ري يكسي الشن
ًقيػػؿى ًإننػػ ي  (ِ) أىرىادى  كى

ذى  يناًت: كى :ًلؾى اٍلحى ٍيطىاننا، قىاؿى من  شى ينةى بيسى  أىفن اٍلحى
 (3)َشْيطَاٍن ِبِذي ِخْرلٍَع قَلْفرٍ ُتَ ِعُب َمثْلََن َجْضَرِميٍّ َكأَنَُّو ... تَلَعمُُّج 

ػٍيطىاًف أىٍصػًلينةه  ػٍف قىػاؿى ًد ىػذىا اٍل ىػٍكًؿ، كىأىفن النُّػكفى ًفػو الشن ًة مى لن ييٍشًد ي أىٍف يىايكفى ًمٍف حي كى
ينةى:  قىٍكؿي أيمى

ِْ َلاأْلَْغَ لِ  اُه ... َلرََماُه ِف اْلَقْي َُ َا َشاِطٍن َعَصاُه َع  َأَيُّ
لىػػ  اىػػذىا ػػٍيطىافي عى عىػػؿى النُّػػكفى ًفيػػً  أىٍصػػًلينةن؟ فىيىايػػكفي الشن لىػػ  فىاًعػػؿو كىلى  أىفىػػ ى بىػػرىااي دىنىػػااي عى

) ٍزًف فىٍيعىػػػاؿو اٍل ىػػػٍكًؿ دًػػػكى
يػػػػرا:  (ْ) قىػػػاؿى اى كقػػػػاؿ امزاػػػرم دعػػػد أف ن ػػػؿ عػػػػف لليػػػث: )كى

اطى يىًشيطي: ًإذا الشٍيطاف: فى  ٍيمػاف، مػف ٍع ف، مف شى اىلىؾ كاٍحبىػرىؽ، مثػؿ اىٍيمػاف كاى
ي قىػكؿ أيميػة دػف أدػو  ػطىفى ، كالٌدليؿ عل  أىن  مف ي شى ااـ كااـ  قلت: كىاٍمكؿ أادري

لىٍيمىاف الننًدو: لت يذار سي  الصن
ا َشاِطٍن َعصاُه َعُاهُ   َأَيُّ

ٍيطىاف( أىرىادى: أىٌيمىا شى
(ٓ)    

، كمػف ثػـ -شػاط يشػيط  –ف ذا النص يشير لكلػكد أصػؿ آ،ػر للالمػة 
بعليػػػؿ آ،ػػػر ل سػػػـ كاػػػك أنػػػ  االػػػؾ محبػػػرؽ  كدػػػالرأييف فػػػو أصػػػؿ الالمػػػة قػػػاؿ 

                                                           

  ّْٗ( مف الدسيط فو ديكان /ُ)
  ٓٔالصافات/( ِ)
، كالب ػػػذيب َٔ/ِ، كديػػػكاف امدب َٖ( مػػػف الطكيػػػؿ دكف عػػػزك فػػػو المنلػػػد فػػػو الل ػػػة /ّ)

  كالصحاح كلساف العرب )ش ط ف(  ْٔٓ/ِ، كالمحاـ ِّ/ُ
 ( ش ط ف) :م اييس الل ة (ْ)
  داب الشيف كالطا  ُِْ/ُُب ذيب الل ة ( ٓ)
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كقد لعؿ سيدكي   (ُ)البفسير اللكارم، كايرا مف أصحاب المعالـ، كأصحاب 
  (ِ)لشيطاف فو مك   مف اباد  أصلية، كفو آ،ر زائدةنكف ا

اشهداء
} ـٍ ػػػػ ىدىا ىاي ػػػػكا شي }كىاٍدعي
 )أم: ادعػػػػكاـ ًلييعىػػػػاًكنيكاـ علػػػػ  سػػػػكرةو مثًلػػػػ      (ّ)

مكا دذلؾ من ـ يش دكن ـ كيح           (ْ)ركن ـ(كش داؤاـ مف دكف هللا: آل ب ـف سي
فو اذا الػنص يحػاكؿ ادػف قبيدػة الػردط دػيف ا سػـ كالمسػم ، كالمسػم  

اك: اآلل ة البو يعدػدكن ا مػف دكف هللا، كا سػـ: -اما يرل علما  البفسير-انا 
، أم يح ػػركف إلي ػػا –كمػػة يشػػ دكن ا المزعاػػك شػػ دا ، كالػػذيف يعدػػدكف اآلل ػػة 
ـن ف ػػد اشػػبؽ مػػف الفعػػؿ )شػػ د المشػػ كديف، ف ػػو دمعنػػ : ( ا سػػـ شػػ دا ، كمػػف ثىػػ

 صفة ل ـ، كعلي  فعلة البسمية طري  ا الكصؼ  
كممػػا يػػدؿ علػػ  صػػحة ذلػػؾ، كيؤاػػدا مػػا ذاػػرا ادػػف فػػارس حيػػث قػػاؿ: 
ػٍو ه ًمػٍف  ،  ى يىٍ،ػريجي شى ـو ٍعػ ى ، كىاً  كرو كىًعٍلـو لى  حي ي يفي كىاٍل ىا ي كىالدناؿي أىٍصؿه يىديؿُّ عى الشًٌ

ػػًف النػػًذم ذىاىٍرنىػػ كًعػػً  عى ػػ ىادىةي،  ااي فيري ػػكؿى النبًػػو ذىاىٍرنىااىػػا ًمػػفى ًمػػٍف ذىًلػػؾى الشن ػػ ي اٍميصي يىٍلمى
ً دى يىشٍ  : شى ـً  يي ىاؿي ٍع ى ، كىاٍةً كًر، كىاٍلًعٍلـً ري النناًس   ىدي شى ىادىةن  كىاٍلمىٍش ىدي: اٍلحي ي مىٍح ى

ػػا ي النػػًذم  ػػاًاًد، كىايػػكى اٍلمى ٍمػػ ي الشن ػػ يكدي: لى ًمػػفى اٍلدىػػاًب: الشُّ ػػًدوًٌ  يىٍ،ػػريجي كى لىػػ  رىٍأًس الصن عى
:ًإذىا  اًعري : دىٍؿ ايكى اٍلً ٍرسي  قىاؿى الشن يي ىاؿي ًلدى، كى  كي

 (5)َر  َما َجفَّ َعْنُو ُشُهوُىَىاَفَااَءْت ُبِْثِل السَّاِبِريِّ تَلَعاَُّبوا ... َلُو َلالثلَّ 

                                                           

ش م -ط ف( كال ػػامكسالصػػحاح، كالم ػػاييس، كلسػػاف العػػرب، كال ػػامكس المحػػيط )ش ( ُ)
، كاللػام  َُّ/ُكبفسػير الرااػب امصػف انو ُّٖ/ُالاشػؼ الديػاف  كينظر بفسير-ط

  ِٓ/ُكالنسفو  َٗ/ُمحااـ ال رآف 
  ُِٕ/ّالاباب ( ِ)
  ِّالد رة/( ّ)
  ّْبفسير اريب ال رآف/( ْ)
  ٓٔ( مف الطكيؿ لحميد دف ثكر ال  لو فو ديكان  /ٓ)
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ٍنبىًل ىػا ٍكً ػً  مى قىاؿى قىٍكـه: شي يكدي النناقىػًة: آثىػاري مى ػً يدي: اٍل ىبً  كى ػلن   كىالشن يػؿي ًمػٍف دىـو أىٍك سى
، قىػػػػػػاؿى  ػػػػػػًديًؿ اَّللًن ػػػػػػًفػػػػػػو سى ػػػػػػةى الرنٍحمى ًئاى وى دًػػػػػػذىًلؾى ًمىفن مى ى ػػػػػػمًٌ ًة بىٍشػػػػػػػ ىدياي، أىٍم قىػػػػػػٍكـه: سي

رياي(   (ُ)بىٍح ي
كقػػػد ذاػػػب إلػػػ  اػػػذا الرؤيػػػة دعػػػض المفسػػػريف ف ػػػا اػػػك ذا امصػػػف انو 
ي ػػكؿ: )الشػػ ادة: بدػػيف الشػػو  الحا ػػر، ف ػػكل ـ: ي شػػ د زيػػد ي فػػو المعنػػ  مػػف 

ف ااف قػد يفسػر دػ ، كلمػا اػاف قكل ـ: ي ح ر  بدػيف الشػو  علػ   ػرديف: ي كا 
دالػػػػذات، دصػػػيرة، كالح ػػػكر علػػػ   ػػػرديف: ح ػػػكر بدػػػيف دالدصػػػر، كبدػػػيف دال

دالبصػػكر، صػػارت الشػػ ادة بسػػبعمؿ علػػ  أكلػػ  دحسػػب ذلػػؾ، في ػػاؿ  كح ػػكر
اسبشػػػ د فػػػ ف ي ي كاػػػك شػػػ يد ي اينػػػ  يقردػػػة كمنزلػػػة، كمنػػػ  قيػػػؿ: لحصػػػكؿ ذلػػػؾ 

 ح ر كبديف ما ااف يرلكا     
كلذلؾ مب  أطلؽ لفظ الش ادة عل  ما يظ ر مف اللساف دكف حصػكل  

ػكؿي فو ال لب عػد اػذدان، ا كلػ  بعػال  فػو المنػاف يف حيػث  قػالكا: }نىٍشػ ىدي ًإننػؾى لىرىسي
{ فاػػذد ـ كقػػاؿ: }كىاَّللني  ػػكلي ي  اَّللًن ـي ًإننػػؾى لىرىسي { كىاَّللني يىٍشػػ ىدي ًإفن يىٍعلىػػ ػػاًذديكفى نىػػاًفً يفى لىاى اٍلمي

(ِ) 
ف لػػػـ ياػػػف قػػػك ن،  ثػػػـ ي ػػػاؿ لاػػػؿ مػػػا يػػػدؿ علػػػ  ػػػكا شػػػو : شػػػ ادة، كا  ف كلػػػ : }كىاٍدعي

{ قػػد فسػػر علػػ  مػػا ي ـٍ ػػ ىدىا ىاي لشػػ ادة، قػػاؿ ادػػف عدػػاس )ر ػػو هللا  ب ػػي  لفػػظ اشي
  (ّ)ملااد: معناا الذيف يش دكف لاـ( عن ما( معناا: أعكاناـ، كقاؿ

أما أدػك الفػرج ادػف اللػكزم ف ػاؿ: )قػاؿ ادػف قبيدػة: سػمكا شػ دا ، من ػـ 
   (ْ)ـ عددكاـف ليش دكا ل ـ عند هللا(يش دكن ـ كيح ركن ـ  كقاؿ ايرا: من 

م ن ل  ادػف اللػكزم عػف ايػر ادػف قبيدػة يشػير قائلػ  إلػ  ف ذا ال كؿ الذ
أف لفظػػة الشػػ دا  الػػكاردة فػػو اآليػػة مشػػب ة مػػف الفعػػؿ )شػػ د( دمعنػػ  أ،دػػر دمػػا 

 يعلـ، كليست مف )ش د( دمعن  ح ر  
                                                           

 ( ش اػ د)م اييس الل ة  (ُ)
  ُالمناف كف/( ِ)
  ُُٕ/ُالرااب امصف انو بفسير ( ّ)
  ْْ/ُزاد المسير  (ْ)
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أصحاب المعالـ المعنييف ف الكا: )الٌش ادة أف ب كؿ: اسبشػ د كقد ذار 
شى ادةن، كاك: شااد كشػ يد  كالٌبشػ ُّدي  ف فه ف ك ش يد، كقد ش د علٌو ف فه داذا

ٍدػديا كرسػكلي    فو الٌص ة مف قكلؾ: أش دي أف   إل  إٌ  هللاي، كأش د أٌف محٌمػدان عى
ٍلمػػػػػػػ ي الٌنػػػػػػػاًس، كاللمػػػػػػػ ي: مشػػػػػػػااده  ٍشػػػػػػػ ىدي: مى ، كمشػػػػػػػاادي مٌاػػػػػػػة: مكا ػػػػػػػ ي     كالمى

   (ُ)المناسؾ(
االمظمومة-الظمما

ػ ىاً : )الظلـ فػو الل ػة: ك ػ  الشػو  فػو  ـي السًٌ ايػر مك ػع ، كمنػ  ظيٍلػ
ػٍردي ي قدػؿ اة كًر: ٍدرىاؾف مننػ  كاػك شي ػزي ػٍرب فػو ايػرى مك ػع   كظلػـ اللى ك ػ  الشُّ
، أم: مػا ك ػ  الشػد  لنة  كمنػ  ي ػاؿ: مػف أشػد  أدػاا كاك نىٍحريا ل ير عً  ـى فمػا ظىلىػ

 فو اير مك ع   
ًفرى في ا كلـ باف مك    سميت دذلؾ  حٍفر،كالمظلكمة: امرض البو حي

ً ػػ  فػػو  ايػػر مك ػػع   فاػػيىف الظػػالـ اػػك الػػذم أزاؿ الحػػؽ عػػف مف الحفػػر: كي
  (ِ)كأ،ذ ما ليس ل ، اذا كما أشد  ( ل ب 

فػػو اػػذا الػػنص يشػػير ادػػف قبيدػػة إلػػ  المناسػػدة دػػيف اللفػػظ كالمػػدلكؿ فػػو 
كامرض المظلكمػة، ف ػذا العدػارات الػث ث يلمع ػا  ظلـ الس ا ، كظلـ اللػزكر،

مك ع  كاػذا المعنػ  يعدػر عنػ  دلفظػة معن  كاحد كاك ك   الشو  فو اير 
ً ػػػ  ايػػػر ،يػػػرة من ػػػا د كلػػػ : سػػػميت دػػػذلؾ مف )الظلػػػـ( كقػػػد علػػػؿ ل  الحفػػػر كي

 مك ع   فايىف الظالـ اك الذم أزاؿ الحؽ عف ل ب  كأ،ذ ما ليس ل   كعل  
 اذا فعلة البسمية انا او البسمية دالصفة 

إلػػػ  اػػػذا المعنػػػ  ف ػػػاؿ: )الظنٍلػػػـ: مصػػػدر ظلمبيػػػ  كقػػػد أشػػػار ادػػػف دريػػػد 
ػػٌـً اً ٍسػػـ  كأصػػؿ الظٍُّلػػـ: ك ػػعيؾ الشػػو ى ًفػػو ايػػر  أظًلمػػ  ظىٍلمػػان، كالظٍُّلػػـ، ًدال ن

ٌمو اؿ عىٍسؼ ظيلمان   بن  سي ـن اثر ذىًلؾ حى  مىٍكً ع ، ث
                                                           

، كالصػحاح، كالم ػاييس، كلسػاف العػرب )ش ّٓٔ/ِاللم ػرة  :كينظػر ،ّٖٗ/ّ :العػيف( ُ)
  اػ د(

  ِٗبفسير اريب ال رآف ص( ِ)
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ػػػا ًفيػػػً  قدػػػؿ أىف يػػػركب  قىػػػاؿى  ػػػ ا ى أظًلمػػػ  ظيٍلمػػػان، ًإذا شػػػردت مى كظلمػػػتي السًٌ
اًعر:  الشن

ِْ الظَّليمُ لقائلٍة ظلمُت لُم ِسقائي ... َلىل ََيَْفى  َُ  (1)على الَع
ػػاف فىلػػـ يسػػب ـ لىػػ ي اٍلدىٍيػػت  كالمثػػؿ  ػػا أىرىادى اللًٌسى ننمى ػػاف، كىاً  السػػائر: العىاىػػدىة: أصػػؿ اللًٌسى

: ًس ا   في مظلكـو ، كأٍاكى يي ىاؿ: ظلمتي امرضى ًإذا حفرت ًفو اير مىكً ػ  مركنبي كى
ٍفر( حى
(ِ)  
االعتيق

}ًداٍلدىٍيػػػًت اٍلعىًبيػػػًؽ{
دُّػػػر، فػػػ  يبادػػػر )سػػػمو دػػػذلؾف منػػػ  عبيػػػؽ مػػػف البن  (ّ) لى

  (ْ)عندا لٌدار(
يعلػػؿ ادػػف قبيدػػة لبسػػمية الديػػت العبيػػؽ د ػػذا ا سػػـ، ف ػػك يشػػير إلػػ  أنػػ  

  مف داب الصفات البو بحكلت مسما ، فعلة البسمية انا او الكصؼ 
أم  دػػػػف عدػػػػاس )ر ػػػػو هللا عن مػػػػا( ف ػػػػاؿ: كذاػػػػر الفػػػػرا  أف اػػػػذا الػػػػر 

دنثىًنو ًحدن  ًف اٍلاىٍلًدوًٌ عىٍف  )حى : العبيػؽ: أيٍعبًػؽى افي عى دنػاسو قىػاؿى ًف اٍدًف عى اًلقو عى أىًدو صى
دىػػػاًدرىًة( ًمػػػفى اٍللى
، كادػػػف دريػػػد، كامزاػػػرم، كدمثػػػؿ ذلػػػؾ قػػػاؿ الطدػػػرم، كالزلػػػاج   (ٓ)

  (ٔ)اللكزم، كال رطدو سلسبانو، كادف كالنحاس، كالثعلدو، كال
                                                           

كالب ػػذيب  ٖٔد /، كالمنلػػْٖٓ/ُ( مػػف الػػكافر دكف عػػزك فػػو اريػػب الحػػديث مدػػف قبيدػػة ُ)
  كالصحاح كالم اييس كلساف العرب )ظ ؿ ـ( ِٓ/َُكالمحاـ ِٕٓ/ُْ

، كالب ػػذيب ُْٖ/ِ ، كديػػكاف امدبُُٕ/ُ، كينظػػر الزااػػر ل ندػػارم ّْٗ/ِاللم ػػرة ( ِ)
  ُِٖ/ُالصحاح، كالم اييس )ظ ؿ ـ(، كالاشؼ كالدياف ، ِٕٔ – ِْٕ/ُْ

فيكا ًدا ّ)) ٍليىطنكن ـٍ كى ٍلييكفيكا نيذيكرىاي ـٍ كى كا بىفىثى ي   ٍِٗلدىٍيًت اٍلعىًبيًؽ{ الحج/}ثيـن ٍليىٍ  ي
  ِِٗبفسير اريب ال رآف ص (ْ)
  ِِٓ/ِمعانو ال رآف للفرا  ( ٓ)
، كمعػانو ال ػرآف ِْْ/ّكمعانو ال رآف كا عرادػ  للزلػاج  ُْٔ/ُٖلام  الدياف للطدرم ( ٔ)

)دػػػػػاب البػػػػػا  كالعػػػػػيف كال ػػػػػاؼ(، كالب ػػػػػػذيب  َِْ/ُكلم ػػػػػرة الل ػػػػػة  ،َّْ/ْللنحػػػػػاس 
، كاريػػػػػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػػػػػرآف َِ/ٕالاشػػػػػػػػػػػػؼ كالديػػػػػػػػػػػػاف )دػػػػػػػػػػػػاب العػػػػػػػػػػػػيف كال ػػػػػػػػػػػػاؼ(، ك ُِْ/ُ

  ِٓ/ُِ، كاللام  محااـ ال رآف ِّٓ- ِّْ/ّك زاد المسير ُِٔللسلسبانو/
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ػػٍف يػػرل أنػػ  أيٍعبًػػؽى مػػف ال ػػرؽ أىينػػاـ الطُّكفػػاف زمػػف نػػكح  كانػاؾ مى
 (ُ)، 

يدعد عما ذارا ادف قبيدػة مػف ل ػة ا شػب اؽ، كرأم ثالػث   يدعػد كاذا الرأم   
ػمًٌ  دػذلؾ )مف هللا  أعبػؽ زكارا مػف  اشب اقنا عػف سػاد ي  يػرل أصػحاد  أنػ  سي

لىٍيػً  نديػ   ػا عى مى فنػاايـ علػ  بكحيػدا، كى )كقػاؿ الحسػًف: اػك الديػت  (ِ)(الننػار ًإذا بىكى
ؿى ال ػػػػػديـ، كدليلػػػػػػ ً ػػػػػػ ى ًللننػػػػػاًس لى   علػػػػػ  ذلػػػػػػؾ قكلػػػػػػ : }ًإفن أىكن لنػػػػػػًذم ًددىانػػػػػػةى دىٍيػػػػػتو كي

انػػا{ ( ميدىارى
، امكلػػ  م،بلػػؼ د ليػػا عمػػا سػػدؽ، فالفعػػؿ فػػو كالمػػادة انػػا ب (ّ) بعػػدو

ـى      مف)أعب  ( دمعن  أنلاا، كانا  ـز مف )عبؽ( دمعن  قىًد
االعاني

نىػ ػكاي{}كىعى ًت اٍلكيلي
ًنيبيػ : أ (ْ) م حدسػب   كمنػ  قيػػؿ )أم: ذىلنػٍت  كأصػل  مػػف عى

)    (ٓ)ل سير: عافو
ذاػػػر ادػػػف قبيدػػػة أف امسػػػير يسػػػم : عػػػاف، كاػػػـ مػػػي،كذ مػػػف )عنػػػا( فىًعلنػػػةي 

 ، مربدطػة دالكصػؼ كاػك ال  ػر كالػذؿ، كاػذلؾ امسػير م  ػكر بسمية امسير: عػافو
 ذليؿ، فالعلة إذف مدنية عل  الكصؼ 

كيػػدؿ علػػ  صػػحة ذلػػؾ مػػا كرد عػػف ال،ليػػؿ فػػو ذلػػؾ حػػيف قاؿ:)العػػانو: 
ػػػوًٌ اٍل ىيُّػػػكـً ي كاػػػو بىٍعنػػػك عينيػػػٌكان ال،ا ػػػ  الميبىػػػذىلًٌؿ  قػػػاؿ هللا  ػػػكاي ًلٍلحى نىػػػًت اٍلكيلي  : يكىعى

: أم: ،ا ػعان اامسػير المػرب ف دذنكدػ   كالعنػكة: ال  ػر  أ،ػذاا كلئت إليؾ عانيػان 
  (ٔ)العنكة، أم: الذلة(عنكة، أم: ق ران دالٌسيؼ  كالعانو مي،كذ مف 

                                                           

ب ، كالب ػػػػػذيِْْ/ّ، كمعػػػػػانو ال ػػػػػرآف كا عرادػػػػػ  للزلػػػػػاج ِِٓ/ِمعػػػػػانو ال ػػػػػرآف للفػػػػػرا  ( ُ)
ُ/ُِْ  

  ُِٔاريب ال رآف للسلسبانو/ (ِ)
، كمعانو ال رآف للنحػاس ُِٔ، كاريب ال رآف للسلسبانو/ِْْ/ّمعانو ال رآف كا عراد  للزلاج  (ّ)

  مف سكرة آؿ عمرافٔٗكاآلية رقـ / َِ/ٕ، كالاشؼ كالدياف ُِْ/ُ، كالب ذيب َّْ/ْ
  ُُُط / (ْ)
  ِِٖبفسير اريب ال رآف ص( ٓ)
)ع ف  ٓٓٗ، ْٓٗ/ِ)دػػػاب العػػػيف كالنػػػكف مػػػ  املػػػؼ( كينظػػػر اللم ػػػرة ِِٓ/ِالعػػػيف ( ٔ)

  ّّٔللسلسبانو/ آفك(، كاريب ال ر 
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ـ: يابن ػػكا اَّللن ًفػػو  ػػ ى لىٍيػػً  الصػػ ة كالسن ػػًديث الننًدػػو عى )كقىػػاؿى أىديػػك عديػػد: ًفػػو حى
ي ـٍ عكافو ا  فىًإنن يفن عٍنداي النًٌسى
قىٍكل : عػكاف، كاحػدب ا: عانيػة، كىًاػو اٍمىًسػيرىة، يى يػكؿ:  (ُ)

ػػا اػػف ع ٍنًزلىػػة امسػػرل، ًإننمى ـٍ ًدمى يي ىػػاؿ للرلػػؿ مػػف ذىًلػػؾ: ايػػكى عػػافو كىلمعػػ  عنػػاة  ٍنػػداي كى
ػػػًديث الننًدػػػو  ًمٍنػػػ  حى ، كى ػػػًريضى ػػػكديكا اٍلمى {: }عي فياُّػػػكا العػػػاًنوى ػػػكا اللػػػاًئ ى، كى كأىٍطًعمي

(ِ)  
يىٍعًنػو: اٍمىسػػير، كى ى أىظػػف اىػػذىا مػػي،كذا ًإ ن مػػف الػػذؿ كال، ػػكعف ًمىننػػ ي يي ىػػاؿ لاػػؿ مػػف 

ننا يعنك       كىاً ٍسـ مف ذىًلؾ العىنكة(ذؿ كاسبااف: قد عى
(ّ)  

االغدير
دنا{  ـٍ أىحى ـٍ ني ىاًدٍر ًمٍن ي )}فىلى
لًٌؼ، ي اؿ: اادرت اذا كأى  (ْ) ٍادىٍربيػ : أم: لـ ني،ى

(ال دإذا ،ٌلفب  كمن  سمو  لًٌف  السيكؿي يرف من  ما  بي،ى
(ٓ)  

يرمػػز ادػػف قبيدػػة د ػػذا لبسػػمية ال ػػدير )ملبمػػ  المػػا  فػػو امرض( د ػػذا 
، أم ب ػادرا، فالبسػمية عنػدا لػا ت عػف  لًٌفػ   السػيكؿي ا سـ في كؿ: منػ  مػا  بي،ى

 طريؽ بسمية الشو  دصفة في  
كيدعم  قكؿ ال،ليؿ:)سػمو ال ػدير، مف السػيؿ  كمما يؤاد ذلؾ البعليؿ

اػػػادرا( كقػػػكؿ ادػػػف دريػػػد: )اػػػادرت الشػػػو ى، ًإذا برابػػػ  م ػػػادرةن كًاػػػداران كأادربػػػ  
ٍيؿ اادرىا ٌمو ال دير ًمىف السن ًد  سي أىم بىرا ، كىلم  ال دير ايدير( إاداران، كى

(ٔ)  
 

 
 

                                                           

  ُّ/ّ( الفائؽ فو اريب الحديث ُ)
  ( السادؽ الصفحة نفس اِ)
  )داب العيف كالنكف( ُّْ/ّكينظر الب ذيب  ُٖٔ/ِاريب الحديث مدو عديد( ّ)
  ْٕالا ؼ/( ْ)
  ِٖٔبفسير اريب ال رآف/ (ٓ)
ر(  كالصػػػػػػحاح )غ د ِٖٗ)د رغ( كينظػػػػػػر الدػػػػػػارع /ّّٔ/ِكاللم ػػػػػػرة  ّّٕ/ٓالعػػػػػػيف  (ٔ)

  ّٔ/ّ)غ د ر( كالم،صص  ْٗٓ/ٓفو المحاـ  كالنص عف أدو عديد
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االفجور
أي ػػا: فلػػكر، )الفلػػكر: الميػػؿ عػػف الحػػؽ إلػػ  الداطػػؿ  كي ػػاؿ للاػػذب 

        (ُ)كاك الميؿ عف الصدؽ(
فو اذا النص يلمق ادف قبيدة إلو سدب بسمية الاذب فلػكران، فػالفلكر 
ميػػػػؿ عػػػػف الحػػػػؽ كالاػػػػذب ميػػػػؿ عػػػػف الصػػػػدؽ، ف ػػػػك يػػػػرل أف الفلػػػػكر كالاػػػػذب 

 الشو  دصفب   بسمية عن  عاـ، كاك الميؿ، ف ك مف داب يلمع ما م
ـي كىالػرنا ي أىٍصػػؿه كىاًحػػده،  كيؤيػد ذلػػؾ مػا ذاػػرا ادػف فػػارس ف ػػاؿ: )اٍلفىػا ي كىاٍلًلػػي

ٍوً     كىايكى البنفىبُّقي ًفو الشن
ػػػػا ي  ػػػػرى اٍلمى ًمٍنػػػػ ي: اٍنفىلى ػػػػٍدًق  كى ػػػػًف الصُّ ػػػػًة عى ػػػػاري الظٍُّلمى : اٍنًفلى ًلػػػػؾى اٍلفىٍلػػػػري ًمػػػػٍف ذى

ػػارنا: بىفىػػبنقى  كىاٍلفيٍلػػرى  ػػارى اً ٍنًدعىػػاثي اٍنًفلى بنػػ  صى ـن اىثيػػرى اىػػذىا حى ػػاً   ثيػػ ٍكً ػػ ي بىفىػػبًُّق اٍلمى ةي: مى
ًلذى  كرنا  كى وى اٍلاىًذبي كىالبنفىبُّقي ًفو اٍلمىعىاًصو فيلي مًٌ وى ًلؾى سي مًٌ بن  سي كرنا  ثيـن اىثيرى اىذىا حى فيلي

اًئؿو ًعٍندىاي  ايؿُّ مى ؽًٌ فىاًلرنا  كى ًف اٍلحى اًئؿو عى  ـٍ فىاٍلره  قىاؿى لىًديده:ايؿُّ مى
ماا ..... َغِليظاا َلِإنْ  َّْ َها ُمَق ْم تَلْغَش ِمنلْ َّْ ُِْفُل فَاِجرُ  فَِإْن تَلتَلَق  (2)َأخَّْرَت فَاْل

ػػػ ي،  فىػػػاًلري اٍلػػػكىاًدم: مىرىاًف ي مى ٍيًر  كى ػػػري دًػػػاٍل،ى ـي كىالبنفىلُّ ػػػرى ، كىايػػػكى اٍلاى ػػػري ًمػػػفى اٍلدىػػػاًب اٍلفىلى كى
فىاًلرى كى  يىٍت مى مًٌ :لىعىلن ىا سي اً  ًفي ىا  قىاؿى اًر اٍلمى  ً ٍنًفلى

َْ  َجْيُث نَاَم اْلَمَفاِجرُ   ِبَْنِب اْلَعَلْن
ػػػػاًر: يىػػػػٍكـه ًلٍلعىػػػػرىًب  يىػػػػٍكـي اٍلًفلى ٍمػػػػًؿ: طىًريػػػػؽه يىايػػػػكفي ًفيػػػػً   كى ػػػػري الرن ٍنفىلى مي اٍسػػػػبيًحلنٍت ًفيػػػػً  كى

ٍرمىةي( اٍلحي
(ّ)  

 : بي ػػػذًٌ ، كىاٍلمياى : فػػػالره ػػػاًذبي كقػػػد ذاػػػب ادػػػف منظػػػكر إلػػػ  ذلػػػؾ ف ػػػاؿ: )كىاٍلاى
ـٍ  ٍيًلً  ف ًلمى : فالره ، كىاٍلاىاًفري ٍدًؽ كىاٍل ىٍصًد(فالره ًف الصًٌ   (ْ)عى

 
                                                           

  َّبفسير اريب ال رآف/( ُ)
  ٓٔ( مف الطكيؿ فو ديكان  /ِ)
  داب الفا  كالليـ كما يثلث ما–م اييس الل ة ( ّ)
  لساف العرب )ؼ ج ر(( ْ)
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ل ا االم َفصَّ
يت مفٌصػ  ل  ػار الٌسػكرف سػمًٌ ( مػا يلػو المثػانو مػف ًقصى ؿي صػراا )الميفىصن

كؿ في ا دسطر:  {}ًدٍسـً كاثرة الفصي ًف الرنًحيـً اَّللًن الرنٍحمى
(ُ)  

 –كاػك قصػار السػكر –فو اذا النص يعلؿ ادف قبيدة لبسػمية المفصػؿ 
ػػػكؿ في ػػػا  كالً صػػػر،  يت مفٌصػػػ  ل صػػػراا، كاثػػػرة الفصي د ػػػذا ا سػػػـ، في ػػػكؿ: سػػػمًٌ

يرمػز إلػ  أف البسػمية مدنيػة علػ  الفصػكؿ كصػؼ فػو السػكر، ف ػك د ػذا  كاثرة
 الكصؼ  

كقػػػػػد ذاػػػػػر اػػػػػذا البعليػػػػػؿ نفسػػػػػ  لمػػػػػ  مػػػػػف الل ػػػػػكييف كالمفسػػػػػريف مػػػػػن ـ 
   (ِ)كالطدرم، كادف اللكزمامندارم، كادف منظكر، كالفيكمو، 

ـي  ػػادي كىالػػ ن أمػػا ادػػف فػػارس ف ػػد ذاػػر المػػادة كاشػػب اق ا، ف ػػاؿ: )اٍلفىػػا ي كىالصن
ػوٍ  ػٍوً  ًمػفى الشن لىػ  بىٍمًييػًز الشن ةه بىػديؿُّ عى ػًحيحى ػٍلتي اىًلمىةه صى : فىصى ٍنػ ي  يي ىػاؿي دىانىبًػً  عى ً  كىاً 

ػػ ػػٍو ى فىٍصػػ ن  كىاٍلفىٍيصى : الشن ـي  كىاٍلفىًصػػيؿي ػػاًا : اٍلحى ػػً   ؿي ػػٍف أيمًٌ لىػػدي النناقىػػًة ًإذىا اٍفبيًصػػؿى عى كى
: ينزي  قىاؿى اٍمىٍ،طىؿي بيمى ؿي اٍميميكري كى ، ًمىفن ًدً  بيٍفصى افي : اللًٌسى ؿي  كىاٍلًمٍفصى

ْْ َماَتْت ِعظَاٌم َلِمْفَصُل   .............  .............  (3)َلَق
فىاًصػؿي  قىػاؿى  ٍمػ ي مى دىلىػٍيًف، كىاٍللى ػا دىػٍيفى اٍللى : مى ٍفًصػؿي فىاًصؿي اٍلًعظىاـً  كىاٍلمى : مى فىاًصؿي كىاٍلمى

: ٍيبو  أىديك ذيؤى
َُ ُبَِ  يٍث نَِتاُجَها   ...    ُيَشا ِْ اٍر َج َُ  (4)اْلَمَفاِصلِ  اٍء ِمْثِل َماءِ َمطَاِفيَل َأْب

                                                           

  ّٔبفسير اريب ال رآف/( ُ)
المصػػداح المنيػػر )ؼ ص ، كلسػػاف العػػرب، ك َِٓ/ِالزااػػر فػػو معػػانو المػػات النػػاس ( ِ)

  ُُْ/ْ، كزاد المسير َُْ/ُ ؿ(، كالطدرم
 كالديت دبمام : َِ( الديت فو ديكان  /ّ)

َُ رَأَسُو   اٍم يَلْرَفُع الشُّْر َْ ْْ َماَتْت ِعظَاٌم َلِمْفَصلُ    ...َصرِيُع ُم  لَِيْحيا َلَق
  ُٗٗ( مف الطكيؿ فو ديكان  /ْ)
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ػػًديًث:  ًفػػو دىٍعػػًض اٍلحى ًدينىػػًة  كى ػػكًر اٍلمى ػػاًئطه ديكفى سي : حى ػػٍف أىٍنفىػػؽى »كىاٍلفىًصػػيؿي مى
ػػذىا ػػلىتٍ «نىفى ىػػةن فىاًصػػلىةن فىلىػػ ي ًمػػفى اٍمىٍلػػًر اى ػػًديًث أىنن ىػػا النبًػػو فىصى بىٍفًسػػيرياي ًفػػو اٍلحى دىػػٍيفى  ، كى

ايٍفًرًا( اًنً  كى ًإيمى
(ُ)     

االفصيل
ػكىار  ف إذا فطمب   كمنػ  قيػؿ للحي لتي الصدون : الفطاـ  ي اؿ: فىصى اؿي )الًفصى

ؿ عػػػف أمػػػ   كأصػػػؿ الفصػػػؿ: :  فصػػػيؿ  منػػػ  فيًصػػػ-إذا قطػػػ  عػػػف الر ػػػاع -
    (ِ)البفريؽ(

ػكىار فو اذا النص يعلؿ ادف قبيدة لبسػم : إذا قطػ  عػف الر ػاع-ية الحي
ػػً ي، كاػػك د ، د كلػػ : يمنػػ  فيًصػػؿى عػػف أيمًٌ  ػػذا يرمػػز إلػػ  أف علػػة البسػػػمية فصػػي ن

 بامف فو الكصؼ  
كمما يؤاد اذا البعليؿ قكؿ ادف السايت: )فإذا دلغ الحػكار سػنة ففصػؿ 

ن كاػذلؾ مػا  (ّ)ما يسم  فصي ف من  فصػؿ مػف أمػ (ف ك فصيؿ كفطيـ، قاؿ كا 
كرد عف الطدرم حيف قاؿ: )يعنو ب يالفصاؿي: الفطػاـ، كاػك مصػدر مػف قػكؿ 

 نػػا أفاصػػل  مفاصػػلة كفصػػا ي، إذا فارقػػ  مػػف ،لطػػة اانػػت ال ائػػؿ: يفاصػػلت ف
منع  اللدف، كقطعػ  شػرد ، كفراقػ  ثػدم دين ما  فاذلؾ يفصاؿ الفطيـي، إنما اك 

  (ْ)أم (
 
 
 
 

                                                           

  م اييس الل ة )ؼ ص ؿ(( ُ)
  ٖٗبفسير اريب ال رآف/( ِ)
  (ٕٓالانز الل كم )ال لب كاةدداؿ/( ّ)
الصاد كال ـ م  داب  ِّٗ/ٖ، كالمحاـ ُٖٗ/ِكينظر اللم رة  ٕٔ/ٓبفسير الطدرم ( ْ)

  َِِ/ُ، كمعانو ال رآف للنحاس ّْٔ/ٔال يب الفا ، كمفابيق 
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ا)حظيرةاالقدس ا-)األرضاالمقدسة ا
ي، كاػػك حػػرؼ مدنػػو علػػ  يفيعُّػػكؿيف مػػف يال يػػٍدسي  )كمػػف صػػفاب : يقيػػدُّكسه

ةيف يراد: المط نرة دالبدريؾ  كمن  قكل   كاك: الط ارة  كمن  قيؿ: يامٍرض اٍلمي ىدنسى
ػػػدؾ إلػػػػ   {ف أم: نىٍنسي سي لىػػػؾى ني ىػػػػدًٌ ٍمػػػًدؾى كى ػػػدًٌقي ًدحى نىٍحػػػػفي نيسى حاايػػػة عػػػف الم ئاػػػة: }كى

دًٌق لؾ كنيسدًٌحؾي دمعن  كاحد  س لؾي كينيسى  الط ارة  كيني ٌدسؾ كني دًٌ
ًظيػػػرة ال يػػػدس  اػػػو: اللنػػػة  من ػػػا مك ػػػ  -النظػػػر فيمػػػا قالػػػ  أاػػػؿ -كحى

ائط كالدػكؿ كالحػيض، كأشػداًا الط ارة مف امدناس البو باكف فو الدنيا: مف ال ػ
  (ُ)ذلؾ(

 -يعلػػؿ ادػػف قبيدػػػة فػػو اػػذا الػػػنص لبسػػمية )امرض الم دسػػة( ك)اللنػػػة
حظيرة ال دس( دذلؾ، ف ك يرل أف ال دس اك: الط ارة، كامرض الم دسة: اػو 

ًظيػػرة ال يػػدس، كاػػو: اللنػػة سػػميت دػػذلؾ من ػػا  -امػػا قيػػؿ -المط ػػرة، كاػػذلؾ حى
كالحػيض، مك   الط ارة مف امدناس البو باكف فو الدنيا مػف ال ػائط كالدػكؿ 

 كأشداًا ذلؾ  كعل  ذلؾ باكف بسميب ما مف داب بسمية الشو  دصفة في   
كممػػا يػػدؿ علػػ  صػػحة مػػا ذاػػرا ادػػف قبيدػػة مػػا كرد عػػف ادػػف دريػػد حػػيف 
س ب ديسان  كىالبنٍ ًديس: البنٍطً يػر مػف قىػٍكل ـ:  ى  قاؿ: )ال يدس مف قىٍكل ـ: قدنس ي دًٌ

قىػػػػاؿى  ػػػػاـ  قدنسػػػػ  هللا، أىم  ى ط ٌػػػػرا  كى يت الشن دًػػػػ  سػػػػمًٌ ػػػػة، كى قػػػػكـ: دػػػػؿ البنٍ ػػػػًديس اٍلدراى
ٍ ػػًدس مػػف البنٍ ػػدً   (ِ)يس، كىايػػكى البنٍطً يػػر أىٍي ػػا(امىٍرض الم دنسػػة  كاشػػب اؽ دىيػػت المى

، اسػػـه كمصػػدره  كمنػػ  قيػػؿ لللننػػة  : الطيٍ ػػري كمػػا ذاػػرا اللػػكارم: )ال يػػٍدسي كال يػػديسي
    (ّ)( حظيرة ال يٍدًس  كركح ال يديًس: لدريؿ

أمػا ادػػف فػارس فدػػيف اشػب اؽ المػػادة، كمػا ينػػدرج بحب ػا مػػف ألفػاظ ف ػػاؿ: 
، كىايكى  ًموًٌ ٍس ى ٍرًعوًٌ اٍةً ـً الشن ، كىأىظينُّ ي ًمفى اٍلاى ى ًحيقه يفي أىٍصؿه صى )اٍل ىاؼي كىالدناؿي كىالسًٌ

ػػػةي ًاػػػوى  ًلػػػؾى اٍمىٍرضي اٍلمي ىدنسى ًمػػػٍف ذى لىػػػ  الطٍُّ ػػػًر  كى ننػػػةي يىػػػديؿُّ عى ػػػمن  اٍللى بيسى اٍلميطى نػػػرىةي  كى
                                                           

  ٗ-ٖ( بفسير اريب ال رآف/ ُ)
  ْٔٔ/ِ( اللم رة ِ)
  ( الصحاح )ؽ د س(ّ)
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ًئيػؿي  ٍدرى ًظيػرىةى اٍل يػٍدًس، أىًم الطٍُّ ػًر  كىلى ٍعنىػااي كىاًحػده    حى ايػؿُّ ذىًلػؾى مى كحي اٍل يػديًس  كى ري
ػػػًف اٍمىٍ ػػػدىاًد  نىػػػزناه عى ٍعنىػػػ ، ًمىننػػػ ي مي ًلػػػؾى اٍلمى ، كىايػػػكى ذى ًفػػػو ًصػػػفىًة اَّللًن بىعىػػػالى : اٍل يػػػدُّكسي كى

ليػػكتا ػػا يى يػػكؿي الظنػػاًلميكفى عي لىػػًد، بىعىػػالى  اَّللني عىمن ػػاًحدىًة كىاٍلكى :  كاٍمىٍنػػدىاًد، كىالصن يي ىػػاؿي ًديػػرنا  كى اى
ـى  فن ًإٍدرىاًاي يىٍت ًدذىًلؾى كاً  مًٌ ا لى ىا ًداٍل يٍدًس( ًإفن اٍل ىاًدًسينةى سي دىعى

(ُ)  
ا االَقتُّا-اْلَقْضب 

ػػػبي مػػػرن  : ال ىػػػتُّ  ي ػػػاؿ: سػػػموى دػػػذلؾ: منػػػ  ييٍ  ى ة دعػػػد مػػػرةف أم )اٍل ىٍ ػػػبي
يي ط (
(ِ)   

أف ال ػت يسػم  ق ػدنا، يرادؼ ادف قبيدة ديف ال  ب كال ػت، ف ػك يػرل 
ػػبي مػػرنة دعػػد مػػرة، أم يي طػػ   ف ػػك يفسػػر  ثػـ يعلػػؿ ل ػػذا البسػػمية د كلػػ : منػػ  ييٍ  ى

مػػػرة بلػػػك مػػػرة، لمػػػا فيػػػ  مػػػف الر،ػػػاكة،  ػػػب دػػػال ط ، كال ػػػت ي طػػػ  عنػػػد أالػػػ  ال 
 كالليكنة، فلذا سمو ق دنا  كعلي  فالبسمية سديل ا الكصؼ 

: ، كذاػػر ذلػػؾ الفػػرا  ف ػػاؿ: )ال  ػػب: الرنطدػػة كأاػػؿ مانػػة يسػػمكف ال ػػتن
   (ّ)ال  ب(

كيؤاػػد مػػا ذاػػرا ادػػف قبيدػػة قػػكؿ ادػػف دريػػد: )ال  ػػب: اػػؿ ندػػت اقب ػػب 
لىػػ   ػػًحيقه يىػػديؿُّ عى ػػادي كىاٍلدىػػا ي أىٍصػػؿه صى فىياػػؿ رطدػػا( كقػػكؿ ادػػف فػػارس: )اٍل ىػػاؼي كىال ن

ٍو ى قىٍ دنا   ٍدتي الشن : قى ى ٍوً   يي ىاؿي  قىٍطً  الشن
ك » اىافى رىسي دى ي ؿي اَّللًن كى  ، أىٍم قىطىعى ي  «، ًإذىا رىأىل البنٍصًليبى ًفو ثىٍكبو قى ى

ـي ًمٍف مىاىاًنً   قىاؿى ذيك الرُّمنًة: بى الننٍل  كىاٍن ى ى
 
 

                                                           

  ( الم اييس )ؽ د س( ُ)
  ُْٓبفسير اريب ال رآف/ (ِ)
داب ال اؼ كال اد مػ  الدػا ، كزاد  ِِٕ/ٖكينظر الب ذيب ِّٖ/ّمعانو ال رآف للفرا   (ّ)

، َّٖ، كاريػػػب ال ػػػرآف للسلسػػػبانو/ِِٔ/ِْكلػػػام  الديػػػاف للطدػػػرم  َّْ/ْالمسػػػير 
  ُِِ/ٓكبفسير الد كم  ،ُّّ/َُ كينظر الاشؼ كالدياف
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َقِضبُ َكأَنَُّو َكوَْكٌب ِف ِإْثِر ِعْفرِيٍَة ... ُمَسوٌَّم ِف   (1) َسَواِى اللَّْيِل ُمنلْ
: اٍل يٍصفي   : الرنٍطدىةي، سي كىاٍل ىً يبي بي   (كىاٍل ىٍ بي يىٍت ًمىنن ىا بيٍ  ى مًٌ

(ِ)  
ااألسدا–قسورةا

 ىٍسػػري )قػػاؿ أدػػك عديػػدة: اػػك امسػػد  كاينػػ  مػػف يال (ّ)}فىػػرنٍت ًمػػٍف قىٍسػػكىرىةو{
داع كاك: ال  ر  كامسدي ي  ر   (ْ)(السًٌ

مية يػػرادؼ ادػػف قبيدػػة فػػو اػػذا الػػنص دػػيف قسػػكرة كامسػػد، ثػػـ يعلػػؿ لبسػػ
ػداع، فاشػبؽ امسد قسكرة د كل : اين  مف  يال ىٍسري كاك: ال  ر  كامسػدي ي  ػر السًٌ

لػػ  اسػػـ مػػف ال سػػر، كاػػك ال  ػػر، ف كلػػ : اينػػ  مػػف ال سػػر، كاػػك ال  ػػر، كامسػػد 
 ي  ر السداع، يرمز إل  أف البسمية لا ت عف طريؽ الكصؼ  

اٍمىٍ،ػػػذ  كممػػػا يػػػدؿ علػػػ  صػػػحة اػػػذا البعليػػػؿ قػػػكؿ ادػػػف دريػػػد: )ال ىٍسػػػر:
ػيفي لىدة كا  ط اد بى كؿ: قسربي  دال ى  أقًسرا قىٍسػران( كقػكؿ ادػف فػارس: )اٍل ىػاؼي كىالسًٌ

ػٍربي ي  : قىسى : اٍل ىلىدىػةي كىاٍل ىٍ ػري  يي ىػاؿي لىدىةو ًدًشدنةو  ًمػٍف ذىًلػؾى اٍل ىٍسػري لى  قىٍ رو كىاى كىالرنا ي يىديؿُّ عى
ارنا كى  ٍربي ي اٍقًبسى ٍلبه  كىاٍل ىٍسكىرىةي: اٍمى قىٍسرنا، كىاٍقبىسى : صي ًرمٌّ لىدىًبً (دىًعيره قىٍيسى ًبً  كىاى دي، ًل يكن سى

(ٓ) 
  (ٔ)ثل  قاؿ أصحاب ال ريب كالمفسركفكدم

اوالكفاراا-الكافرا
 الايٍفري فو الل ة: مف قكلؾ: اىفىٍرتي الشو ى: إذا اىطنيب   

                                                           

  ُِ( مف الدسيط فو ديكان  /ُ)
)ؽ ض ب(، كالمحاػػـ ، كم ػػاييس الل ػػة )ؽ ض ب( كينظػػر الصػػحاح ّٓٓ/ُ( اللم ػػرة ِ)

، كاللػػػػػام  محاػػػػػاـ ال ػػػػػرآف ّْٗ/ٓ)ؽ ض ب(، كالمحػػػػػرر الػػػػػكليز كاللسػػػػػاف  ُُٖ/ٔ
ُٗ/ُِِ  

  ُٓالمدثر/( ّ)
  ْٖٗبفسير اريب ال رآف/( ْ)
 ( ؽ س ر)، كم اييس الل ة ُٖٕ/ِاللم رة  (ٓ)
  ٔٓٔ/ْ، كالاشاؼ ٕٗ/َُ، كالاشؼ كالدياف ّٕٗللسلسبانو /اريب ال رآف  :ينظر( ٔ)
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ي اؿ لليؿ: اافر من  يسبر دظلمب  اؿ شو   كمن  قكؿ هللا عز كلؿ: 
ػبى اٍلايفنػارى  ٍيػثو أىٍعلى ثىػًؿ اى نىدىابيػ ي{}اىمى

رناع  سػٌمااـ افٌػارناف من ػػـ  (ُ) يريػد دالايفنػار: الػزُّ
كا أم: إذا أل كان، فاػيف الاػافر سػابر للحػؽ  كا الدذر فػو امرض افىػري ػبىري اىطُّػكاي كسى

  (ِ)(هللا  كسابر لنعـ
فػػو اػػذا الػػنص يشػػير ادػػف قبيدػػة إلػػ  علػػة بسػػمية الليػػؿ اػػافرنا، كاػػذلؾ 
رناعى ايفنػػارنا، لمػا فػو ا سػػميف مػف معنػ  السػػبر كالب طيػة، فمػادة )افػػر(  بسػمية الػزي

لسػبرا امشػيا  دظلمبػ ، كمبح  ػة ية كالسػبر، كاػو مبح  ػة فػو الليػؿ بعنو الب ط
بسػػمية الشػػو  كسػػبرا، كيعػػد اػػذا البعليػػؿ مػػف دػػاب فػػو الػػزراع لب طيػػب ـ الدػػذر 

 دصفب  
كمما يؤيد ا ـ ادػف قبيدػة قػكؿ ادػف فػارس: )اٍلاىػاؼي كىاٍلفىػا ي كىالػرنا ي أىٍصػؿه 
ػػ ي  ػػٍف اىطنػػ  ًدٍرعى ػػٍبري كىالبنٍ ًطيىػػةي  يي ىػػاؿي ًلمى ، كىايػػكى السن ٍعننػػ   كىاًحػػدو لىػػ  مى ػػًحيقه يىػػديؿُّ عى صى

: قىٍد اىفىرى دً  ًحً   فىيىمنا قىٍكلي ي:ًدثىٍكبو و ًدًس ى ؿي اٍلميبى ىطًٌ : الرنلي  ٍرعى ي  كىاٍلمياىفًٌري
ا ِف َكاِفٍر ... َلَأَجنَّ  ْا  (3)َعْورَاِت الثلُُّغوِر َظَ ُمَهاَجًتَّ ِإَذا َأْلَقْت َي

: اٍلدىٍحػري  : دىػًؿ اٍلاىػاًفري يي ىاؿي ٍمًس  كى : مىً يبي الشن : ًإفن اٍلاىاًفرى ػرى قىػٍكؿي  فىيي ىاؿي اىػذىًلؾى فيسًٌ كى
ًر:  اآٍل،ى

َما ... َأْلَقتْ  َْ ا بَلْع ْا  (4)ذَُكاُء ََيِينَلَها ِف َكاِفرِ  فَلَتذَكََّرا ثَلَق ا رَثِي
ػػػبن  ػػػو اٍلحى ، ًمىننػػػ ي يي ىطًٌ ػػػاًفره يي ىػػػاؿي ًللػػػزناًرًع اى ، بىٍشػػػًدي ه دًػػػاٍلدىٍحًر  كى ػػػاًفره ـي اى  كىالننٍ ػػػري اٍلعىًظػػػي

ػػبى اٍلايفنػػارى نىدىابيػػ ي{اَّللني بىعىػػالى : }  قىػػاؿى ًدبيػػرىاًب اٍمىٍرضً  أىٍعلى
ػػفىًت  (ٓ) : سى ٍافيػػكره ػػاده مى مى كىرى

: بن  اىطنٍب ي  قىاؿى لىٍيً  حى  الرًٌيقي البُّرىابى عى
                                                           

  َِ( الحديد/ ُ)
  ِٖ( بفسير اريب ال رآف صِ)
  ُٕٔ( مف الاامؿ للديد فو ديكان  /ّ)
اظ  دػػف كاملفػػ ُٓكالانػػز الل ػػكم / ِْٗ( الديػػت مػػف دحػػر الاامػػؿ فػػو إصػػ ح المنطػػؽ /ْ)

  َِٔ/ُ كالزاار  دف امندارم ُْٗ/ُكاللم رة  ِِٖالسايت/
  َِالحديد/ (ٓ)
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ْْ ىَ  ُفورْ َق ُْ َر رََماٍى َم  (1)َرَسْت َغيلْ
ػًة:   اىػذىًلؾى ايٍفػرىافي النًٌٍعمى ػؽًٌ  كى وى ًمىنن ي بىٍ ًطيىػةي اٍلحى مًٌ اًف، سي يمى : ً دُّ اٍةً كىاٍلايٍفري

ػػافيكرنا ًمىننػػ ي اىفىػػرى  وى اى ػػمًٌ سي رى  كى ُـّ اٍلًعنىػػًب قىٍدػػؿى أىٍف يينىػػكًٌ : ًاػػ ػػافيكري ػػٍبرياىا  كىاٍلاى سى كدياىػػا كى حي لي
 : ًلي ى، أىٍم اىطنااي  قىاؿى  اٍلكى

رْ  َُ اُفورِ َكاْل َُ  (2)ِم ِإْذ نَاَى  ِمَن اْل
لىعىلن ىػػػا  ًفػػػرىاتي كىاٍلاىفىػػػري فىالثننىايىػػػا ًمػػػفى اٍلًلدىػػػاًؿ، كى ػػػا اٍلاى يي ىػػػاؿي لىػػػ ي: اٍلايفيػػػرنل  فىيىمن كى

: ٍب ىا  قىاؿى بىرى كىاًمخى قىٍد سى ، ًمىنن ىا ميبىطىاًمنىةه، اىيىفن اٍلًلدىاؿى الشن يىٍت اىًفرىاتو مًٌ ينااي بىطىلن  سي  ي رى
ًمفى اٍلاىًفرىاتً 
(ّ)  

ػده   ا دىعيدى ًمفى الننػاًس،  ى يىاىػادي يىٍنًزليػ ي كى ى يىميػرُّ دًػً  أىحى كىاٍلاىٍفري ًمفى اٍمىٍرًض: مى
ػػػًديًث   ػػا ى ًفػػػو اٍلحى : اٍل يػػػرىل  لى : دىػػػًؿ اٍلايفيػػكري يي ىػػاؿي ـٍ أىٍاػػؿي اٍلايفيػػػكًر  كى ػػػؿن دًػػً  فى يػػػ ػػٍف حى مى كى

ـي الرُّ ًلبي،ٍ » نناي   (ْ)«(كـي ًمٍن ىا اىٍفرنا اىٍفرناًرلى
كقد ردط اذا الردط ديف اللفظ كالمعن  اثير مػف المعلميػيف، ف ػا اػك ذا ال،ليػؿ 

 دف أحمد ي كؿ:  

                                                           

)ر ك ح( ك)ؽ ك ر( ( الرلػز لمنظػكر دػػف مرثػد امسػػدم فػو لسػاف العػػرب كبػاج العػػركس ُ)
 ُُّ/َُ، كب ػػذيب الل ػػػة َِْ، كٗٗعػػزك فػػو إصػػػ ح المنطػػؽ / ك)ؾ ؼ ر( كدكف

 كالصحاح )ؽ ك ر( ك)ؾ ؼ ر( كقدل :
 ىل تعر  الْار بأعلى ذي الُقْور ... قْ ىرست غري رماٍى مُفور

، كباج العركس )ؾ ؼ ر( أما لسػاف ُُٓ/َُ، كالب ذيب ٖٕٔ/ِ( للعلاج فو اللم رة ِ)
 )ؾ ؼ ر( للعلاج كفو )ص م ح( ك)ع ر ؽ( لرؤدة، كقدل : العرب فعزاا فو

َُُف َأْل َمْنُشورِ   َغرَّاَء َتْسِب َنظََر النَُّظوِر       بَِفاِجٍم يُلْع
  اىاٍلاىٍرـً ًإٍذ نىادىل ًمفى اٍلاىافيكرً 

( علػػز ديػػت مػػف الطكيػػؿ فػػو لسػػاف العػػرب كبػػاج العػػركس )ؾ ؼ ر( لعدػػد هللا دػػف نميػػر ّ)
، كالديت دبمام :  الث فوُّ

ِفراتِ  َُ ِْ ساِطٌع ... تطلَُّع رَيّاُه من ال  َلُو َأرٌَج مْن جُمِْمِر اَلن
  الم اييس، كالملمؿ داب الااؼ كالفا  كما يثلث ما (ْ)
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ٍفػػػػران، إذا لدسػػػ  فكقػػػ ، فػػػػذلؾ الثػػػكب اػػػػاًفر  )الرلػػػؿ يٍاًفػػػري درعػػػػ  دثػػػكب اى
اطػػػ  شػػػيئان ف ػػػد الػػػدرع  كالاػػػافر: الليػػػؿ كالدحػػػر، كم يػػػب الشػػػمس  كاػػػؿ شػػػو  

اىفىػراي  كالاػاًفري مػف امرض: مػا دعػد عػف النػاس،   ياػاد ينزلػ  أحػد، ك  يمػر دػػ  
الايٍفػػر أمػػا ادػػف دريػػد ف ػػاؿ: )أصػػؿ  (ُ)أحػػد، كمػػف حل ػػا ي ػػاؿ: اػػـ أاػػؿ الايفيػػكر(

ػػاًفر م طػػ  علػػ  ق ػػيىف اٍلاى ػػٍو  كالسػػبر لىػػ ي، فىاى لدػػ ، كأحسػػب أىف الب طيػػة علػػ  الشن
ف النعمػةى: ًإذا لػـ يشػاراا، يافيراػػا ًفػلىفظػ  لفػظ فىاعػؿ  و معنػ  مفعػػكؿ  كاىفىػرى فػ ى

قىاؿى دعض فى يكى اىفيكر  كالاافكر: كعىا  اىٍفران  الطنٍل  ، كىايكى الاىفىر كالايفرنل أىٍي ا  كى
ٍو  اافكرا(أاؿ ا   (ِ)للُّ ىة: كعىا  اؿ شى

أمػا المفسػركف فبنػاكلكا اللفػظ كمدلكلػ  عنػد بفسػيراـ آليػة الحديػد كقػػالكا: 
)ا،بلؼ المبيكلكف فو لفظة اٍلايفنارى انا، ف اؿ دعض أاؿ البيكيؿ: اك مف الافر 

إعلادػػػا دمحاسػػػن ا  كقػػػاؿ آ،ػػػركف ؾ من ػػػـ أشػػػد بعظيمػػػا للػػػدنيا كأشػػػد دػػػا، كذلػػػ
ك،صػ ـ دالػذار، الػزراع  ، أم سػبرا فػو امرض، ف ػـمػن ـ: اػك مػف افػر الحػب

من ػػـ أاػػؿ الدصػػر دالندػػات كالف حػػة فػػ  يعلػػد ـ إ  المعلػػب ح ي ػػة، الػػذم   
    (ّ)(عيب ل 

االمئين
ػٍد  الطػكاؿ، سػم يت دمئػيف )السكر البو بعرؼ دالًمًئيف: او ما كلػو السن

    (ْ)عل  مائة آية أك ب ارد ا(مف اؿ سكرة من ا بزيد 

                                                           

  كالفا  مع ماداب الااؼ كالرا   ّٕٓ/ٓالعيف ( ُ)
دػػاب  –ذيب الل ػػة دػػاب الػػرا  كالفػػا  مػػ  مػػا دعػػداما مػػف الحػػركؼ، كينظػػر ب ػػ –اللم ػػرة ( ِ)

صػحاح ، كالُْ، ُّ/ّ، كاريػب الحػديث لل اسػـ دػف سػ ـ ّ/ٕكالمحاـ الااؼ كالرا ، 
    العرب كباج العركس )ؾ ؼ ر( كلساف َُْ/ِكأساس الد اة 

 ِٖٓ/ٗ، َِّ/ٗريػدم كبفسػير الماب ِْْ/ٗدػو كينظػر الثعل ِٕٔ/ٓالمحرر الػكليز ( ّ)
كال رطدػػػػػو  ْْٔ/ِٗب ك بفسػػػػػير الػػػػػرازم مفػػػػػابيق ال يػػػػػِّٔ/ْالمسػػػػػير  كالاشػػػػػاؼ كزاد

  ّْٗ/ّالنسفو  كبفسير ِٓٓ/ُٕ
  ِِْ/ُ، كاريب الحديث  دف قبيدةّٓبفسير اريب ال رآف/ (ْ)
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كمن ػػا  دػػالطكاؿ، كمن ػػا مػػا يسػػم  دػػالمئيف،سػػكر ال ػػرآف من ػػا مػػا يسػػم  
يسػػم  مفصػػ ، كفػػو اػػذا الػػنص يعلػػؿ ادػػف قبيدػػة مػػا يسػػم  مثػػانو، كمن ػػا مػػا 

مف اؿ سػكرة من ػا بزيػد علػ    دالمئيف د ذا ا سـ، حيث قاؿ: لبسمية ما يسم
 مائة آية أك ب ارد ا، فعلة البسمية انا او الكصؼ كال يئة   

إ  مػػا لػػا   أحػػد سػػكاا، الل ػػـ –علمػػو  حسػػب –كلػػـ ي ػػؿ د ػػذا البعليػػؿ 
دػػػالنص نفسػػػ  ممػػػا يشػػػعر دن لػػػ  عػػػف ادػػػف قبيدػػػة دكف   (ُ)فػػػو اةب ػػػاف للسػػػيكطو

 عزك 
االمضغة

ػػغي، امػػا  )الم ػػ ة: اللنحمػػة الصػػ يرة، سػػميت دػػذلؾ من ػػا د ػػٍدر مػػا ييٍم ى
قيؿ: ارفة، د در ما ييٍ رىؼ(
فو اػذا الػنص يعلػؿ ادػف قبيدػة لبسػمية الم ػ ة  (ِ)

يىت دذلؾ من ا د در ما يم ػغ، ف ػك د ػذا يرمػز إلػ  أف د ذا  مًٌ ا سـ، في كؿ: سي
الطػػكر الػػذم  –سػػدحان   –البسػػمية لػػا ت عػػف طريػػؽ الكصػػؼ، حيػػث كصػػؼ 

 دالم  ة، أم: ال طعة الص يرة   -مف أطكار ،لؽ اةنساف -يلو العل ة 
ـي كمما يدؿ عل  يؤاد ما ذارا ادف قبيدة ما ذارا ادف فارس ف اؿ: )اٍلًمػ ي

ػػػػػ ي ي   ػػػػػ ى ي يىٍم ي مى ى ٍ ػػػػػغي ًللطنعىػػػػػاـً  كى ، كىايػػػػػكى اٍلمى ػػػػػًحيقه ػػػػػادي كىاٍل ىػػػػػٍيفي أىٍصػػػػػؿه صى كىال ن
غي  كىاٍلمىٍ  ىةي:  ا يىٍد ى  ًفو اٍلفىـً ًممنا ييٍم ى ااىةي: مى غي  كىاٍلمي ى ـي ييٍم ى اغي: الطنعىا كىاٍلمى ى

، ًمىنن ىػػػا اىاٍلً ٍطعىػػػًة النبًػػػو بي  ػػػا ًقٍطعىػػػةي لىٍحػػػـو اً ػػػ ىاًف: مى ػػػذي فبم ػػػغ  كىاٍلمى ـن ًمػػػفى ٍؤ،ى ػػػ اٍن ى
ٍدقىٍيًف(    (ّ)الشًٌ

                                                           

  َِِ/ُاةب اف فو علـك ال رآف للسيكطو  (ُ)
  ِٔٗبفسير اريب ال رآف/ (ِ)
، ْْْ، كاريػػػػب ال ػػػػرآف للسلسػػػػبانو/َّٕ/ْم ػػػاييس الل ػػػػة )ـ ض غ( كينظػػػػر العػػػػيف  (ّ)

  ْٕٕ/ٕ، كالدحر المحيط ْْٕ/ْكمعانو ال رآف للنحاس 
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ندػة: الميٍ ػ ىةي مػف  اًلػد دػف لى كاذلؾ ما ن ل  امزاػرم عػف شػمر: )قىػاؿى ،ى
ػػػاف ميٍ ػػػ ىبىاف ًإذا  ٍنسى ًمٍنػػػ  قيػػػؿ: ًفػػػو اٍةً ػػػاف ًفػػػو ًفيػػػ ، كى ٍنسى ػػػا ييل ػػػو اٍةً اللنٍحػػػـ قػػػدر مى

لح ، ال لبي كالصى لق الددفي (ا صى    (ُ)لسافي
االوفاةا

} فن  امٍنفيػػػسى )قكلػػػ  }يىبىػػػكى
اػػػك مػػػف اسػػػبيفا  العػػػدد كاسػػػبيفا  الشػػػو  إذا  (ِ)

اسب صػػػيب  الػػػ   ي ػػػاؿ: بكفيبػػػ  كاسػػػبكفيب   امػػػا ي ػػػاؿ: بي ننػػػت ال،دػػػر كاٍسػػػبىٍي ىٍنبي ، 
  (ّ)امصؿ  ثـ قيؿ للمكت: كفاة كبكؼ(كبثدنت فو اممر كاٍسبىٍثدىبي   كاذا ]اك[ 

فو اذا النص يشير ادف قبيدة إل  علة بسمية المكت كفاةن، حيث ألمق 
إل  أف البكفو اك اسبيفا  الشػو  كاسب صػاؤا، كاللفظػة بحبمػؿ أف ياػكف المػراد 
أف اةنساف قد اسبكف  ألل ، كلـ يدؽ ل  من  شػو ، امػا بحبمػؿ اللفظػة أف هللا 

 الكصؼ قد اسبكف  اةنساف د دض ركح   كيعد ذلؾ مف البسمية د
فىػػ  يفػػو كفػػا ن ف ػػك كاؼ      كيؤاػػد ذلػػؾ مػػا كرد عػػف ال،ليػػؿ: )ب ػػكؿ: كى
، كاػػٌؿ  فىػػ  ريػػشي اللنػػاح ف ػػك كاؼو كفيػػتى دع ػػدؾ، كل ػػة أاػػؿ ب امػػة: أكفيػػت  ككى
، يعنو أٌنػ  دراػـ  ـن   كاذلؾ ي اؿ: دراـ كاؼو فى  كب شو و دلغ بماـ الاماؿ، ف د كى

: ذك ػرؼو مػف  يزف مث ا ن   كايػؿ كاؼ  كرلػؿ كفػوٌّ كفػا   كب ػكؿ: أىٍكفىػ  علػ  شى
امرض، إذا أىٍشػػرؼ فكقى ػػا  كالًميفػػاةي: المك ػػ ي الػػذم ييػػكفو فكقػػ  الدػػازم ةينػػاس 
: الٌطيػػر أك ايػػرا  كالميكافػػاةي: أف بيػػكاًفوى إنسػػانا فػػو الميعػػاد، ب ػػكؿ: كافيبػػ   كب ػػكؿ

فًٌوى أىٍلػػػرىاي الٌػػػ  كحسػػػاد  كنحػػػك ذلػػػؾ  كالك أىٍكفىٍيبيػػػ ي ح نػػػ ي، ككٌفيبػػػ   فػػػاةي: المنٌيػػػة   كبيػػػكي
   (ْ)كبكٌفاا هللا، إذا قدض نىفسى ي( ف ف،

ػػػػػػٍكت: مػػػػػف بػػػػػػكٌفو اٍلعػػػػػػدىد،  أمػػػػػا السلسػػػػػػبانو ف ػػػػػػاؿ: )يبكفػػػػػااـ ملػػػػػػؾ اٍلمى
ػػػا  ًعػػػيفى فىػػػ ى يػػػن ص كىاًحػػػد ًمػػػٍنايـ، اىمى كاسػػػبيفائ ، كبيكيلػػػ  أىنػػػ  ي ػػػدض أركاحاػػػـ أىٍلمى

                                                           

  )داب ال يف كال اد كالميـ( ٕٓ/ٖالب ذيب ( ُ)
  ِْ( الزمر/ِ)
  ِْ( بفسير اريب ال رآف /ّ)
  َُْ، َْٗ/ٖ( العيف ْ)
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ف مى  بكفيت مف ف ى ف، كى لىٍيػً  ا لو ًعٍندبى كؿ: اسبكفيت مف ف ى ا، أىم لػـ يٍدػؽ لػو عى
    (ُ)شو (

ػػػػٍرؼي  كيػػػػذار ادػػػػف فػػػػارس المػػػػادة كمشػػػػب اب ا في ػػػػكؿ: )اٍلػػػػكىاكي كىاٍلفىػػػػا ي كىاٍلحى
ػٍرًط   ػاؿي الشن ٍامى ـي اٍلعىٍ ػًد كىاً  ػا فىػا ي: ًإٍبمى ػاـو  ًمٍنػ ي اٍلكى ٍبمى لى  ًإٍامىاؿو كىاً  : اىًلمىةه بىديؿُّ عى اٍلميٍعبىؿُّ

فىػػػػ :  كى ػػػػٍيبى ي ًإينػػػػااي كىاًفينػػػػا  كى ػػػػٍو ى، ًإذىا قى ى : أىٍكفىٍيبيػػػػؾى الشن يى يكليػػػػكفى ًفػػػػوٌّ  كى أىٍكفىػػػػ ، فى يػػػػكى كى
ًمٍنػػ ي يي ىػػاؿي  ػػٍيئنا  كى ـٍ بىبٍػػريٍؾ ًمٍنػػ ي شى بنػػ  لىػػ ٍذبىػػ ي ايلنػػ ي حى ػػٍو ى كىاٍسػػبىٍكفىٍيبي ي، ًإذىا أى،ى فنٍيػػتي الشن بىكى كى

فنااي اَّللني(لً  يًًٌت: بىكى ٍلمى
(ِ)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ُٗٓاريب ال رآف للسلسبانو/( ُ)
  ( الم اييس )ك ؼ ل(ِ)
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 املبحث الثالث

 التسمًة بالفعل

ب ا االَحاصِّ
: الريق  سميت دذلؾف من ا بىٍحصب، أم: برمو دالحصدا ، اًصبي  )الحى

    (ُ)الص ار(كاو: الحص  
علػػؿ  أشػػار ادػػف قبيدػػة فػػو اػػذا الػػنص إلػػ  بسػػمية الػػريق دالحاصػػب، ثػػـ

اذا البسمية مف داب البسػمية برمو دالحصدا ، كبعد ل ذا البسمية د كل : من ا 
دالحصدا ، أم الحص  الص ار، ، حيث إف بحصب الناس، أم برمي ـ دالفعؿ

 ف و لذلؾ حاصب  
ػادي كىاٍلدىػا ي  ػا ي كىالصن  كقد ألمق ادػف فػارس إلػ  اػذا البعليػؿ حػيف قػاؿ: )اٍلحى

ـن ييٍشػػػبىؽُّ مً  ٍصػػػدىا ي، أىٍصػػػؿه كىاًحػػػده، كىايػػػكى ًلػػػٍنسه ًمػػػٍف أىٍلػػػزىاً  اٍمىٍرًض، ثيػػػ ٍنػػػ ي، كىايػػػكى اٍلحى
ذىًلؾى ًلٍنسه ًمفى اٍلحىصى  ػؿى كى ٍدتي الرنلي يي ىاؿي حىصى ، ًإذىا   كى اًصػبه ًريػقه حى ٍصػدىاً   كى ًداٍلحى

ٍصػػدىةي فىدىثٍػػرىةه بىٍ،ػػريجي  ػػا اٍلحى ػػدن ه  أىبىػػٍت ًداٍل يدىػػاًر  فىيىمن ػػًد، كىايػػكى ميشى سى ػػا ًداٍللى ٍصػػدىاً   فىيىمن ًداٍلحى
بي  اًر  قىاؿى ذيك الرُّمنًة:اٍلميحىصن  دمن : فى يكى مىٍكً  ي اٍلًلمى

َْ اْلُمَحصَِّب َشاقَلَها ... َرَلاُح اْلَيَما يُل اْلُمَرجَُّع(َأَر  نَاَقِِت ِعْن  (2)ّن َلاَْلَِْ
كفػػػو قػػػكؿ ادػػػف قبيدػػػة يػػػذار الػػػريق مطل ػػػة، فػػػو حػػػيف ذاراػػػا اثيػػػر مػػػف 

، كاذلؾ ما بىناثىر الل كييف م يدة، ي كؿ ال،ليؿ:  )الحاًصب:  الريقي بىحًمؿي البيرابى
 مف ًدقاؽ الدىرىد كالٌثلج، قاؿ امعش :

ََب ... لجألاُء ُترِبق عنها اَلُُيوبا َّْ  لنا جاِصٌب مثُل رِْجِل ال
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 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٖٔ﴾  
  

عىلىػػػ  دم يشػػػان لى -كذاػػػر (ُ)نزلػػػًة الػػػريق الحاصػػػب ييثيػػػر امرض(يصػػػؼ لى
 (ِ)ال،ليؿ كالمفسريف ما ذارا لم  مف الل كييف  –اذلؾ 
ااْلَحاقَّة ا

اقنةي: ال يامةف م ن ا حى نٍت، ف و حاقة كحى نةه()اٍلحى
(ّ)     

اسػػػماف فػػػو اػػػذا الػػػنص يػػػرادؼ ادػػػف قبيدػػػة دػػػيف ال يامػػػة كالحاقػػػة، ف مػػػا 
البسػمية، كاػذا البػرادؼ د كلػ : من ػا حى نػٍت  كعلػة لمسم  كاحػد، كقػد علػؿ ل ػذا 

 إح اؽ الحؽ البسمية انا بامف فو الفعؿ، كاك 
ين ػا البػو ح نػٍت فػ  كقد بداينت اآلرا  حكؿ الم صكد د كل  يح ػتي، فمػف قائػؿ د

أك شػرف  ائؿ دين ا البو بحؽ اػؿ شػو  يعملػ  إنسػاف مػف ،يػر كمن (ْ)ااذدةى ل ا
ػٌؽ اػػؿ ميحػاٌؽ ًفػو ديػػف هللا كمػف  (ٓ)كمف في ػا الثػكاب كاللػػزا  قائػؿ ديىنن ىػػا البػو بىحي

ػػم اػػؿ مًداٍلدىاًطػػًؿ، أىم  كمػػف قائػػؿ:  (ٔ)لػػادؿ كم،اصػػـ فبحي ػػ ، أىم: ب لدػػ  كب،صي

                                                           

كلسػػػاف العػػػرب كبػػػاج  ُّٓ/ْكالديػػػت مػػػف دحػػػر المب ػػػارب فػػػو الب ػػػذيب  ُِْ/ّ( العػػػيف ُ)
  العركس )ح ص ب(

، كاللم ػػػػػرة ُِٓ/ّ، كمعػػػػػانو ال ػػػػػرآف للزلػػػػػاج ْٗٗ، ْٖٗ/ُٕينظػػػػػر لػػػػػام  الديػػػػػاف   (ِ)
 ،ّْْ/ُ، كديػػكاف امدب ِٗ)ب ح ص(، كالزااػر فػػو اريػػب ألفػاظ الشػػافعو/ ِٕٗ/ُ

، كالد ػػػكم ُُْ/ٔ، كالاشػػػؼ كالديػػػاف ُّٓ/ْ ، كالب ػػػذيب-ح ص ب-كلسػػػاف العػػػرب 
، كاريػػػػب ال ػػػػرآف ُٕٓ/ْ، كمعػػػػانو ال ػػػػرآف للنحػػػػاس ُٔ/ٕحػػػػيط ، كالدحػػػػر المُْْ/ّ

  ُِٗللسلسبانو/
 ّْٖبفسير اريب ال رآف/( ّ)
   ُْْ/ٓ، كالد كم ِٓ/َُ، كبفسير الاشؼ كالدياف للثعلدو ٕ/ّالعيف ( ْ)
كالمحػػرر الػػكليز  ُِّ/ٓكمعػػانو ال ػػرآف كا عرادػػ  للزلػػاج ُٕٗ/ّمعػػانو ال ػػرآف للفػػرا  ( ٓ)

ٓ/ّٓٔ  
  داب الحا  كال اؼ ِّْ/ّالب ذيب ( ٔ)
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ػػكر، أىم: صػػحائح اإن ػػا حاقػػة ًمىف ًفي ىػػ ا حػػكاؽ اٍميمي
كعلػػ  أيػػة حػػاؿ فالالمػػة  (ُ)

 عل  إط ق ا بحبمؿ اؿ اذا الكلكا      
االطارق

ماً  كىالطناًرًؽ{ }كىالسى
مو دذلؾ: من  يىطػريؽ، أم يطليػ  لػي ،  (ِ) )النلـف سي

طىرىقؾ(كاؿُّ مف أباؾ لي  ف د 
(ّ)   

يعلػػػؿ ادػػػف قبيدػػػة دػػػذلؾ لبسػػػمية النلػػػكـ دػػػالطكارؽ، حيػػػث يشػػػير إلػػػ  أف 
 الطركؽ اك اةبياف لي ن  

كالنلػػػػكـ   بػػػػيبو إ  دليػػػػؿ، ف ػػػػو إذف طػػػػكارؽ، كالػػػػنلـ طػػػػارؽ، فعلػػػػة 
 البسمية انا سديل ا الفعؿ  

ػػماً  كىالطنػػ اًرًؽي ي ػػاؿ: الطػػارؽ اكاػػب ي ػػكؿ ال،ليػػؿ: )قكلػػ  بعػػال : يكىالسن
كاذلؾ ي كؿ  ادف درسػبكي : )الطػركؽ، كاػك اةبيػاف دالليػؿ  كأنشػدنا  (ْ)الصدق(

 محمد دف يزيد المدرد، للشماخ:
 صاى  زاىا لجْيثا ما اشتهى ...لَر ضيف طرق اَلي سر  

  (ٓ)إف الحديث لانب مف ال رل
 
 
 

                                                           

كبفسػير ُٕٗكالصحاح )ح ؽ ؽ( كاريب ال رآف للسلسبانو/ َٔ/ّينظر ديكاف امدب ( ُ)
  ُْْ/ٓالد كم 

  ُالطارؽ/ (ِ)
  ِّٓ( بفسير اريب ال رآف صّ)
  داب ال اؼ كالطا  م  الرا  ٖٗ/ٓالعيف ( ْ)
( لػػػـ أقػػػؼ علػػػ  اػػػذا الرلػػػز فػػػو ديػػػكاف الشػػػماخ دػػػف  ػػػرار، كاػػػك دكف عػػػزك فػػػو اريػػػب ٓ)

   ِٓٗ/ُالحديث مدف قبيدة 
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اً   ػمى نما سمو النلـ: الطارؽف من  يطل  دالليؿ  قاؿ هللا بعػال : يكىالسن كا 
ا الطن  ا أىٍدرىاؾى مى ي(كالطناًرًؽ   كمى ـي الثناًقبي اًرؽي   الننٍل

(ُ)    
 الغاشية

ا (ِ) يامةف من ا بىٍ شااـ()اٍل ىاًشيىًة: ال
ب اػػذا الػػنص يرمػػز إلػػ  أف علػػة بسػػػمية ال يامػػة دال اشػػية اػػو مػػف دػػػا

يت ااشػية مػف  ػمًٌ البسمية دالفعؿ، فال يامة ب ش  الناس، أم ب طي ـ د كل ا  فسي
 داب بسمية الشو  دفعل  

ػػًحيقه يىػػديؿُّ  ػػٍرؼي اٍلميٍعبىػػؿُّ أىٍصػػؿه صى ػػيفي كىاٍلحى كعػػف ادػػف فػػارس: )اٍل ىػػٍيفي كىالشًٌ
ػػػيً    ػػػٍو ى أياىشًٌ ػػػٍيتي الشن ػػػٍو و  يي ىػػػاؿي اىشن ػػػٍو و ًدشى لىػػػ  بىٍ ًطيىػػػًة شى ػػػا ي: اٍلً طىػػػا ي  عى كىاٍلً شى

ػػااي اَّللني ًد ىاًشػػيىةو، كىايػػكى  مى : رى يي ىػػاؿي ٍلػػؽى ًدًإٍفزىاًع ىػا  كى ػػ  اٍل،ى ػػةي، ًمىنن ىػػا بىٍ شى كىاٍل ىاًشػيىةي: اٍلً يىامى
: اً  ااي  كىاٍلً ٍشيىافي ذي اىيىنن ي يىٍ شى ٍرأىةى(دىا ه يىٍي،ي ًؿ اٍلمى ٍشيىافي الرنلي

(ّ) 
قيؿ (لل يامة: ااشيةه، ًمى  كقاؿ امزارم: )كى ُـّ ال،ٍلؽى ألمعيفى نن ىا بىعي

(ْ)  
ا اا–الَغْفر  ْغَفر  االغفوراا–المِّ

)كمف صفاب : ال فكر، كاك مف اىفىرت الشو ي: إذا اىطنيب ى  اما ي ػاؿ: 
 ياىفىٍربي ي: إذا اطنٍيب   

ػػزًٌ كالصػػكؼ مػػا عػػ   ٍفػػري ال،ى كي ػػاؿ: اػػذا أىٍافىػػري مػػف اػػذاف أم: أسػػبىري  كاى
ننػًة الػرأس: ف ٍفػرنايف منػ  سػبر الثػكب    كي ػاؿ للي وى ياى مًٌ ٍئًدر سي كؽ الثكب من ا االزًٌ

                                                           

، كاللم ػػرة ِْٓ/ّكينظػػر معػػانو ال ػػرآف للفػػرا  ّّْ، ِّْبصػػحيق الفصػػيق كشػػرح /( ُ)
، َِّ، كاريػػب ال ػػرآف للسلسػػبانو/ُُّ/ٓال ػػرآف كا عرادػػ  للزلػػاج   ، كمعػػانؤٕٓ/ِ

، كالػػػػػدر المصػػػػػكف ْْٖ/َُكالدحػػػػػر المحػػػػػيط  ،ّّٖ/ِم،صػػػػػص ، كالٗ/ٗكالب ػػػػػذيب 
َُ/ُٕٓ  

  ِٓٓبفسير اريب ال رآف/( ِ)
 ( م غ ش) :الم اييس( ّ)
  داب ال يف كالشيف مف الث ثو المعبؿ ُْٓ/ٖب ذيب الل ة ( ْ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُٖٕ﴾  
  

يف من ػػا بسػػبر الػػرأس  فاػػيف يال فػػكري: السػػابري ل عدػػدا درحمبػػ ، أك السػػابري يًم فػػره
  (ُ)لذنكد (

ٍفػري  أكرد ادف قبيدة فو اذا الػنص ث ثػة أسػما  كعلػؿ لبسػميب ا كاػو: اى
ػزًٌ كالصػكؼ مػػا  عػ  فػكؽ الثػػكب من ػا، كالم فػر: مػػا يسػبر الػرأس، كال فػػكر، ال،ى

 السابري لذنكد   دحان  السابري لعددا درحمب ، أك كاك هللا س
ٍفػػرنا(  ػػو مػػا د ػػا )اى يعلػػؿ ادػػف قبيدػػة لبسػػمية مػػا يك ػػ  علػػ  الثيػػاب ًليي ىطًٌ
د كلػػ : منػػ  سػػبر الثػػكب، كلبسػػمية )الم فػػر( من ػػا بسػػبر الػػرأس، أمػػا )ال فػػكر( 

فامسػما  الث ثػة مػف مػادة كاحػدة عدػادا درحمبػ ، كالسػابر لػذنكد ـ، لسػابر لف ك ا
كالسػبر، كعلػ  اػذا بدكر حػكؿ معنػ  كاحػد كاػك الب طيػة كاو )غ ؼ ر( كاو 

الفعػػؿ  ف ػػو مػػف دػػاب بسػػمية الشػػو   فىًعلنػػةي البسػػمية فػػو اػػذا امسػػما  بعػػكد إلػػ 
 دفعل   

فػارس: )اٍل ىػٍيفي كىاٍلفىػا ي كمما يدؿ عل  صحة ما ذارا ادف قبيدة قكؿ ادف 
ػٍبري  كىاٍل يٍفػرىافي كىاٍل ىٍفػري  : السن ػا ييػٍذاىري  فىػاٍل ىٍفري ٍن ي مى ، ثيـن يىًشذُّ عى ٍبري ـي دىاًدً  السن كىالرنا ي عيٍظ

: اىفىرى اَّللني  ٍعنن   يي ىاؿي ٍ ًفرىةن  ًدمى مى ٍفرنا كى  كىايٍفرىاننا  قىاؿى ًفو اٍل ىٍفًر:ذىٍندى ي اى
 (2)اْلُمُلوِك َلَماِلِك اْلَغْفرِ  لِّ َمْن َعَنِت اْلُوُجوُه َلُو ... َمِلكِ ِف ظِ 

ػو  ٍئدًػري يي ىطًٌ ، ًإذىا ثىػارى ًزٍئدًػرياي  كىايػكى ًمػفى اٍلدىػاًب، ًمىفن الزًٌ ًفػرى الثنػٍكبي : اى يي ىاؿي كى
كؼه  كىاٍلً فىػػػارىةي: ً،ٍرقىػػةه  ٍعػػػري بًػػػً   كىٍلػػ ى الثنػػػٍكًب  كىاٍلًمٍ فىػػػري مى لىػػػ  اىامى ػػػدنًافي عى ػػػعي ىا اٍلمي يى ى

ػػ : الشن يي ىػػاؿي اٍل ىًفيػػري ػػاًئؿي ًفػػو اٍل ىفىػػا  كى ػػًف اٍمػػرىأىةو ًمػػفى اٍلعىػػرىًب أىنن ىػػا قىالىػػٍت ٍعري السن ذيًاػػرى عى كى
ًفيرىًؾ ي، بيرً  يً   كىاٍل ىًفيرىةي: ً ٍدنىًب ىا: ي اٍاًفًرم اى :يدي: اىطًٌ ا  قىاؿى  اٍل يٍفرىافي أىٍي ن
 (3)ُم لَْيَسْت ِفيِهُم َغِفريَْه(ا قَلوْ يَ 

                                                           

  ُٓ، ُْبفسير اريب ال رآف ص (ُ)
  ( الديت مف دحر الاامؿ كلـ أقؼ علي  عند اير ادف فارسِ)
كأسػاس الد اػة كلسػػاف  ََٓ/ٓالم ػاييس )غ ؼ ر( كالرلػز لصػ،ر ال ػو فػػو المحاػـ ( ّ)

ا بىٍمًشو ًلمىاؿي الًحيرىاٍ  )غ ؼ ر(العرب كباج العركس  كا اىمى   كدعدا : فىاٍمشي
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ػر  ًديث عيمى ٍسػًلد قىػاؿى لىػ ي أىنػ  لمػا حٌصػ كاذلؾ ما قىالى  )أىديك عديد: ًفو حى ب اٍلمى
ف:  : ايكى أىافر للني،امة كأليف ًفو المػكط   قىػاؿى أىديػك عديػدف ى : لـ فعلت اىذىا، قىاؿى

يىٍعنًػػػػو أىنػػػػ  أسػػػػبر لى ىػػػػا كأشػػػػٌد بى ًطيػػػػةن  أافىػػػػر للني،امػػػػة، قىػػػػاؿى اٍمىٍصػػػػمىًعو: قىٍكلػػػػ :  
مً  يى ًفػػػر الػػرأسى أىم يٍلدسػػػ ي ٍنػػ  سػػػٌمو الًمٍ فىػػري ًمىننػػ ي  كىاٍمىٍصػػؿ ًفػػو ال ىٍفػػػر البىٍ ًطيػػة كى

ػػػذىًلؾ أىٍي ػػػ ٍ ًفػػػرىة مػػػف الػػػذُّنيكب اى : كىاٍلمى ا إٌنمػػػا ايػػػكى إلدػػػاس هللا النػػػاسى كييٌ طيػػػ   قىػػػاؿى
   (ُ)ال يفرافى كب ٌمداـ ًدً (

 ػػكؿ امزاػػرم: )أصػػؿ ال ٍفػػر: الٌسػػبر كالب طيػػة، كىافػػر هللا ذنكدىػػ : أىم كي
ًمٍنػ   ػٍو  سػبربى  ف ػد افربىػ ، كى ؤيكس اٍلمىػ   كاػؿُّ شى ح ي د ىا علػ  ري لـ يىٍف ى براا كى سى

ًديد عل  الرنٍأس م فر( قيؿ للنذم    (ِ)ياكف بحتى دٍي ة اٍلحى
 القارعة

ػػػػػةي: ال يامػػػػػةف من ػػػػػا بىٍ ػػػػػرى    كي ػػػػػاؿ: ع ال، ئػػػػػؽى ديحكال ػػػػػا كأفزاع ػػػػػا)اٍل ىاًرعى
  (ّ)أصادٍب ـ قكارعي الدار(

فو اذا النص يرادؼ ادػف قبيدػة دػيف ال يامػة كال ارعػة، ثػـ يعلػؿ لبسػمية 
ال يامػػػة دال ارعػػػة، د كلػػػ :ي من ػػػا ب ػػػرع ال، ئػػػؽ ديحكال ػػػا كأفزاع ػػػا ي  كاػػػك د ػػػذا 

فال ارعػة مشػب ة  بسػمية الشػو  دفعلػ ،مز إلػ  أف البسػمية لػا ت عػف طريػؽ ير 
اف كالداٌدة دالعصا أقرىع  قىٍرعان( مف ال ىٍرع، )كال رع: مصدر ٍنسى قىرىٍعتي اٍةً

(ْ)  
ًديدى  لىٍيً ـ ديمرو عىًظيـ(كمعن  ال ارعة ًفو اللُّ ىة: )النناًزلىة الشن    (ٓ)ة بنًزؿ عى

كممػػا يػػػدؿ علػػػ  صػػحة مػػػا ذاػػػرا ادػػف قبيدػػػة قػػػكؿ ادػػف فػػػارس :) اٍل ىػػػاؼي 
ٍدبي ي   ػرى ػٍو ى أىٍقرىعيػ ي:  ى : قىرىٍعػتي الشن ٍوً   يي ىػاؿي ٍربي الشن ـي اٍلدىاًب  ى كىالرنا ي كىاٍلعىٍيفي ميٍعظى

ا   ـٍ دىٍع ن مي ىارىعىةي اٍمىٍدطىاًؿ: قىٍرعي دىٍعً ً   كى
                                                           

  ّْٖ/ّاريب الحذيث مدو عديد  (ُ)
  داب ال يف كالرا  م  الفا  ُُِ/ٖالب ذيب ( ِ)
    ّٕٓبفسير اريب ال رآف/( ّ)
 ( ؽ رع) ٕٗٔ/ِاللم رة ( ْ)
  داب العيف كال اؼ م  الرا  ُٕٓ/ُالب ذيب ( ٓ)
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ف ًمى  يى كىاٍل ىًريػػ ي: اٍلفىٍحػػؿي ػػمًٌ سي ػػااىمىةي  كى ػػةي: ًاػػوى اٍلميسى ٍقػػرىاعي كىاٍلمي ىارىعى ٍت ننػػ ي يىٍ ػػرىعي النناقىػػةى  كىاٍةً
ػػٍو ه  ف ًمىنن ىػػا شى ػػةي دًػػذىًلؾى ػػادىٍبًنو اٍل يٍرعى ننػػا فى ىرىٍعبيػػ ي، أىٍم: أىصى قىارىٍعػػتي في ى اىيىننػػ ي ييٍ ػػرىبي  كى

ػػةي  ػػدىائً ديكنىػػ ي  كىاٍل ىاًرعى ػػًديدىةي ًمػػٍف شى ، ًد : الشن ف ًمىنن ىػػا بيٍ ػػًرعي الننػػاسى يىٍت دًػػذىًلؾى ػػمًٌ سي الػػدنٍاًر، كى
ػػػػػػةي: الٍ  ـٍ ًدًشػػػػػػدنًب ىا  كىاٍل ىاًرعى ػػػػػػػةي، ًمىنن ىػػػػػػا بىٍ ػػػػػػًربي أىٍم بىٍ ػػػػػػًردي ي بي ً يىامى ًصػػػػػػيبي الننػػػػػػػاسى كى

ًدًإٍقرىاًع ىا(
(ُ)   

ػػػًة ًمىنن  اً  اٍلً يىامى ـه ًمػػػٍف أىٍسػػػمى ػػػةي: اٍسػػػ ٍ ػػػرىعي اٍل يليػػػكبى  ىػػػا بى كقػػػكؿ الد ػػػكم: )اٍل اًرعى
ػػػػةي  (ِ)دًػػػاٍلفىزىًع( ػػػةي: اٍلً يىامى : اٍل اًرعى ٍم يػػػكري كاػػػذلؾ مػػػا كرد عػػػف أدػػػو حيػػػاف: )قىػػػاؿى اٍللي
كًر، ًمىنن ىػا بىٍ ػرىعي ًمىنن ىا بىٍ رىعي اٍل يليكبى نىٍفسي ىا،  ًة ًفو الصُّ ةي الننٍف،ى ٍيحى : صى ًقيؿى ًد ىٍكًل ىا  كى

ًلػػػؾى اٍل يليػػػػكبي  ًفػػػو ً ػػػمٍ اٍمىٍسػػػمىاعى كى  : ًاػػػوى الننػػػاري ذى ًف ذى اؾي ػػػحن قىػػػاؿى ال ن اتي البن ىػػػػيًُّظ كى
ًفيًر( كىالزن
(ّ)  

اوزير
ًزارىة مػػػف الػػػػًكٍزر  ٍربيػػػ : صػػػػرت لػػػ  كزيػػػػرنا  كأصػػػػؿ الػػػكىزىارىة كالػػػػكى كاػػػػك -)كىازى

    (ْ)يحمؿ عف السلطاف الثًٌٍ ؿ( ايف الكزير-الًحٍمؿ 
سػػـ، علػػة بسػػمية الػػكزير د ػػذا ا يشػػير ادػػف قبيدػػة فػػو اػػذا الػػنص إلػػ  

الفعؿ، فالًكٍزر: اك الًحٍمػؿ، كالػكزير يحمػؿ عػف كيرل أف ا سـ لا  عف طريؽ 
 للمحسات ثـ انب لت للمعنكيات  الثًٌٍ ؿ، فاللفظة فو أصؿ ك ع ا السلطاف 

كقػػد أينػػدى اػػذا ال ػػكؿ اثيػػر مػػػف الل ػػكييف، ف ػػاؿ ثعلػػب: )الػػكزر: اػػؿ مػػػا 
 احبمؿ الرلؿ عل  ظ را  

 

                                                           

 ( ؽ رع) :م اييس الل ة (ُ)
  ِٕٗ/ٓبفسير الد كم ( ِ)
، كشػػمس العلػػـك ُٗٗ/ُ، كالمحاػػـ ُٕٓ/ُكينظػػر الب ػػذيب  ِّٓ/َُالدحػػر المحػػيط  (ّ)

  العرب )ؽ ر ع( كلساف ّْٔٓ/ٖ
  ِٖٕبفسير اريب ال رآف/ (ْ)
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نمػػا سػػم  الػػكزير كزيػػران منػػ  يحمػػؿ أث  ػػاؿ صػػاحد ، كاػػك ااانػػا حمػػؿ كا 
كذاػػب ادػػف فػػارس إلػػ  أف الػػكاك كالػػزام كالػػرا  بػػدكر حػػكؿ اػػذا المعنػػ  ( ُ)اةثػػـ(

: طى  ف اؿ: )اٍلًكٍزري ًؿ ًإذىا دىسى وى ًحٍمؿي الرنلي مًٌ ًلذىًلؾى سي لى ي، كى مى بىاعى كىحى عىؿى ًفيً  اٍلمى ثىٍكدى ي فىلى
: السًٌ  الذنٍنبي  اىذىا اٍلًكٍزري ٍم ي أىٍكزىاره  ًكٍزرنا  كى ، كىاٍللى حي  قىاؿى اٍمىٍعشى : ى

َِ َأْلزَاَرَىا ... رَِما ْىُت لِْلَحْر َْ  (2)جاا ِطَواالا َلَخْي ا ذُُكورااَلَأْع
وى ًدً  ًمىنن ي يىحٍ  مًٌ ًزيري سي اًحًدً (كىاٍلكى ًمؿي الثًٌ ىؿى عىٍف صى

(ّ)  
ف دريػػد، كادػػف امندػػارم، كالسلسػػبانو، كالد ػػكم، كابفػػؽ مع ػػـ اػػذلؾ ادػػ

   (ْ)قكلي ، كادف عطيةكالزم،شرم فو أحد  
ر  -دفػػػػبق الػػػػكاك كالػػػػزام-كانػػػػاؾ مػػػػف يػػػػرل أف الػػػػكزير مشػػػػبؽ مػػػػف الػػػػكىزى

اىػافى اٍمىٍصػمىًعو يى يػكؿ: اشػب اؽ  كمعناا: المللي كالم ذ، ف د لا  فو اللم ػرة: )كى
اىا رىا، كى ًزير(فى ًفو اٍلكىزير مف آزى كي كؿ الزلاج: )الكزير  (ٓ)امىٍصؿ أزير فى ىاليكا: كى

ػفي  يبىحىصن ػ ي إليػ  كي ري مػا يلبلػي  فو اللُّ ىًة الػذم ييٍرلى ـي دًػً ، درٍأيًػً ، كالػكىزى ػ إليػ ، كييٍعبىصى
رى  ػي يػكـى ال  (ٔ){كمن  قكل : }اىػ    كىزى ٍللى ٍنلػا إ  لمػف رحػـ أم  ى مى ػًة ك  مى اَّللن يامى

كاػػذا البعليػػؿ  (ٕ)النحػػاس، كالزم،شػػرم فػػو أحػػد قكليػػ  لػػرأم قػػاؿ( كد ػػذا ا–
 كالبعلي ف عل  درلة كاحدة مف ال دكؿ مف داب البسمية دالفعؿ    -أي ا

 
 

                                                           

  ِِٔ، ِِٓثعلب/ملالس ( ُ)
  ٗٗ، كاك فو ديكان  /( الديت مف دحر المب اربِ)
 ( كزر) :م اييس الل ة( ّ)
، َِٕ/ُلمات الناس داب الرا  كالزام م  الكاك، كالزاار فو معانو ا ُِٕ/ِاللم رة ( ْ)

كالمحػػرر الػػكليز ُٔ/ّ، كالاشػػاؼ ُِٔ/ّ، كالد ػػكم ّْٖللسلسػػبانو/كاريػػب ال ػػرآف 
ْ/ِْ  

  داب الرا  كالزام م  الكاك ُِٕ/ِاللم رة ( ٓ)
  ُُال يامة/( ٔ)
           ُٔ/ّ، كالاشاؼ ُُُ/ّ، كا عراب ال رآف للنحاس ٕٔ/ْمعانو ال رآف للزلاج ( ٕ)
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 املبحث الزابع

 التسمًة بالىظًفة

االمالئكة
، كمنػ  قالػت )الم ئاة مف امليكؾ  كاو الرسالة  كاو المٍيلياىة كالمٍيلىاىة

  (ُ)كدمعن  اف رسكلو(الشعرا : أىًلٍاًنو  أم أرسلنو  
فػػو اػػذا الػػنص يلمػػق ادػػف قبيدػػة إلػػ  علػػة بسػػمية الم ئاػػة د ػػذا ا سػػـ، 
فالم ئاػة مػف )أ ؿ ؾ( دمعنػ  أرسػؿ، كدمػا أف الم ئاػة اػـ رسػؿ هللا المالفػػكف 
دم اـ ،اصة فمف انا سمكا م ئاة، يعنو مرسليف  كيعد ذلػؾ مػف دػاب بسػمية 

 الشو  دكظيفب    
: الرسػػػػ ٍيلياػػػػةي، علػػػػ  كيؤاػػػػد ال،ليػػػػؿ ذلػػػػؾ في ػػػػكؿ: )امليػػػػكؾي الة، كاػػػػو اٍلمى

فو الفػـ، مػف قػكل ـ: يىٍيليػؾي الفػرس الللػاـ، أم: لة، سميت أىليكاانف من ا بؤلؾ مفع
 يىٍعلياي ي  قاؿ:

ّن يا عتيق إليك قوالا  ُْ    (2) ... ستهْيو الرلاة إليك عّن (َأِل
ىؾ  : الكاحػدي مػف الم ئاػة، كأصػل  مىػ ى كيدعم  قكؿ ادف السايت: )المىلىؾي
دػػػػال مز، فبيػػػػرؾ امػػػػزيا، كاػػػػك  مػػػػي،كذ مػػػػف املػػػػكؾ، كالميلىاػػػػة، كالميلياػػػػًة، كاػػػػو 

 الرسالة، قاؿ الشاعر:
( فلسَت إلنسيٍّ للُن مِلْْلَكٍ  َُ     (3)... تنزل من جو السماء يُصو
 (ْ)دف فارس كدمثل  قاؿ الزلاج، كاللكارم، كا

                                                           

  ِّ( بفسير اريب ال رآف/ُ)
  كالديت مف دحر الكافر دكف عزك فو لساف العرب كباج العركس )أ ؿ ؾ( َْٗ/ٓ( العيف ِ)
 ِٓٓ/ِو الزااػػر كالديػػت مػػف دحػػر الطكيػػؿ عػػزاا ادػػف امندػػارم فػػ ،ٗٓ( إصػػ ح المنطػػؽ/ّ)

كفو لساف العرب كباج العػركس )ص ك ب( دعػد ًذٍاػًر الديػت: قىػاؿى اٍدػفي لعل مة دف عددا 
: ال : ايػكى مىدػو كلػزىة يىٍمػدىحي عدػدى اَّللنً  ديتي لرلػؿو ًمػٍف عدػًد اٍل ىػٍيسً دىرًٌمٌو ًقيػؿى ف كى يمػدىحي النٍُّعمػافى
ٍددىة  ٍدًف الزُّ  : ايكى لعىٍل ىمىة ٍدًف عى ًقيؿى  ديرف كى

  ، كالصحاح، كالم اييس )أ ؿ ؾ(ُُِ/ُ( ينظر معانو ال رآف كا عراد  للزلاج ْ)
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االخ طَّاف
ػػػػارىايـٍ  ب، : يىػػػػٍذاىب د ػػػػا  كأصػػػػؿ ا ،بطػػػػاؼ: ا سػػػػب (ُ){}يىٍ،طىػػػػؼي أىٍدصى

طنػاؼه ي اؿ: ا،بطؼ الذئب الشاة مػف  : ،ي ف ال ػنـ  كمنػ  ي ػاؿ لمػا ي،ػرج دػ  الػدنٍلكي
ًلؽى د ( من  يىٍ،بىًطؼي ما عى
(ِ)   

كالع قػة يشير ادف قبيدة إل  المناسدة ديف لفظ )،يطناؼ( كديف مدلكل ، 
 ع قة ملازية، كبسمية لآللة دكظيفب ا كاو ال،طؼ –اما ألمق –دين ما كاو 

ػػا ي  كقػػد ذاػػر ادػػف فػػارس أف المػػادة بػػدكر حػػكؿ اػػذا المعنػػ  ف ػػاؿ: )اٍل،ى
ٍن ىػػػاسه ا ي كىاٍلفىػػػا ي أىٍصػػػؿه كىاًحػػػده كىالطنػػػ ٍطؼي ميطنػػػًرده مي به ًفػػػو ً،فنػػػةو  فىػػػاٍل،ى ، كىايػػػكى اٍسػػػًب ى

ًطفٍ  بي  بى يػػػػػكؿي  ،ى طىٍفبيػػػػػ ي اً ٍسػػػػػًب ى ػػػػػاًطؼه ًلنيػػػػػكًر بيػػػػػ ي أىٍ،طىفيػػػػػ ي، كى،ى دىػػػػػٍرؽه ،ى أىٍ،ًطفيػػػػػ ي  كى
ػػػادي اٍلدىػػػٍرؽي يىٍ،طىػػػؼي  ػػػاًر  قىػػػاؿى اَّللني بىعىػػػالى : )يىاى ػػػٍيطىافى  اٍمىٍدصى ( كىالشن ـٍ ػػػارىاي يىٍ،ًطػػػؼي أىٍدصى

ٍم ى  ٍطفىةى{: ًإذىا اٍسبىرىؽى  قىاؿى اَّللني بىعىالى : }السن ًطؼى اٍل،ى ًإ ن مىٍف ،ى
(ّ)   

ػػػًديًث     ـي ًفػػػو اٍلحى ػػػا ى اىػػػذىا اً ٍسػػػ قىػػػٍد لى طنػػػاؼي ي، كى ػػػٍيطىاًف: ي اٍل،ى يي ىػػػاؿي ًللشن كى
مى  ًري ي اٍلمىرًٌ  كىلى : سى ٍيطىؼه :ؿه ،ى ٍيطىفى   قىاؿى ٍرعىةي اٍل،ى ًبٍلؾى السُّ  كى

 (4)ا بَاِقي الرَِّسيِم َخْيطَفااَلَعنَلقا 
طىفىػػ ، كىاٍمىٍصػػؿي ًفيػػً  كىاًحػػده، ًمىفن اٍلميٍسػػًرعى يىً ػػؿُّ ليٍدػػثي قىكىاًئًمػػً   ػػمًٌو اٍل،ى دًػػً  سي كى

لىػػ ػػا، ًإذىا اىػػافى   اٍمىٍرًض، فىاىيىننػػ ي قىػػٍد عى شى : ايػػكى ميٍ،طىػػؼي اٍلحى يي ىػػاؿي ػػٍو ى  كى ًطػػؼى الشن ،ى
ػػػػػػػػا  كى  شى ػػػػػػػػًحيميٍنطىػػػػػػػػًكمى اٍلحى ًلػػػػػػػػؾى صى ػػػػػػػػ ي ذى ػػػػػػػػيىفن لىٍحمى ، ًمىننػػػػػػػػ ي اى ًطػػػػػػػػؼى ًمٍنػػػػػػػػ ي فىػػػػػػػػرىؽن قه ،ي

، ًمىننػ ي يىٍ،طىػؼي ا ػًحيقه ، كىاٍلً يىػاسي صى : طىػاًئره دىؽن   كىاٍل،يطناؼي ػٍو ى ًدًمٍ،لىدًػً   يي ىػاؿي كى لشن
: طىاًطيفي ىا، قىاؿى دىاًع: ،ى اًليًب السًٌ  ًلمى،ى

 
                                                           

  َِالد رة/ (ُ)
  ِْ( بفسير اريب ال رآف/ِ)
  َُالصافات/ (ّ)
 كقدل : َّٔ/ِ( شطر مف الرلز لحذيفة دف ددر اليردكعو، فو نكادر الم،طكطات ْ)

 باللَّيِل إذا ما أسْفاَ ... أعناَق جنَّاٍن لىاماا رجفَّايرفعَن 
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نَلْيِ َأْسَوَى َأْْتََرافِِّو ... رََأ  اْلَمْوَت بِاِإَذا َعِلَقْت ِقْرناا َخطَاِطيُف كَ   (1)ْلَعيلْ
ٍمػػػػػػ ي  ػػػػػػٍو ي، كىاٍللى ٍلنىػػػػػػا يف ًمىننػػػػػػ ي ييٍ،بىطىػػػػػػؼي ًد ىػػػػػػا الشن ًديػػػػػػدىةه حى : حى طنػػػػػػاؼى كىاٍل،ي

طىاًطيؼي  قىاؿى النناًد ىةي:  ،ى
ُّْ ُِبَا أَ  ٍْ ِإلَْيَك َخطَاِطيُف ُجْاٌن ِف ِجَباٍل َمِتيَنٍة ... ُتَُ  (2)نَلَوازُِع(ْي
علمػػػػػػا  الل ػػػػػػة كاثيػػػػػػر مػػػػػػف  كقػػػػػػد ذاػػػػػػر اػػػػػػذا المعنػػػػػػ  كاػػػػػػذا المناسػػػػػػدة

   (ّ)المفسريف
االغمد 

أكرد ادف قبيدة فو معػرض حديثػ  عػف مشػب ات )غ ؼ ر( الدالػة علػ  
الب طية كالسبر قكل : )كنحكه من  قكل ـ: يبى ىمنٍدنو درحمبؾيف أم: ألًدٍسنو إيااا  

من  يي مد في ، أم: ييد،ؿ(يؼيف كمن  قيؿ: يًاٍمدي الس
(ْ)  

فو اذا النص يشير ادف قبيدة إل  علة بسمية لفػف السػيؼ امػدنا ف ػك 
ػٍدنو درحمبػؾيف أم: ألًدٍسػنو إيااػا  فلػذلؾ قيػؿ:  يرل أنػ  مػي،كذ مػف قػكل ـ: يبى ىمن
يًاٍمػػػػدي السػػػػيؼيف منػػػػ  يي مػػػػد فيػػػػ ، أم: ييػػػػد،ؿ  ف ػػػػك مػػػػف دػػػػاب بسػػػػمية الشػػػػو  

 دكظيفب  
يؼى  كيؤاد ذلؾ ما : كرد عف أئمة الل ة، حيث قاؿ ال،ليؿ: )أىٍامىٍدتي السن

ػػدتى ف نػػان: أ،ذبػػ  د،بػػؿو أىد،لبيػ  فػػو ًاٍمػػًدا، أم فػػو  ٍ ًمػػدا كبى ىمن ًا ًفػػ  كًامػاًدا كمى
ككرد عػف اللػكارم:  (ٓ)كاطىػاا(ب مػدا هللا كدرحمبػ : امػرا في ػا  حب  ب طيً ، ك 

                                                           

، َْٖ/ّ( الديػت مػػف دحػػر الطكيػؿ مدػػو زديػػد يصػؼ امسػػد )اريػػب الحػديث مدػػو عديػػد ُ)
  (ّٖ/ٓكب ذيب الل ة 

 ( خ ط ؼ) :الم اييس( ِ)
كاللم ػػرة دػػاب ال،ػػػا  -ال،ػػا  مػػ  الطػػا  كالفػػا  –ينظػػر العػػيف/ دػػاب الث ثػػو الصػػحيق  (ّ)

، كزاد المسػػػػػير َُّ/ُكالطػػػػػا  كالفػػػػػا ، كلسػػػػػاف العػػػػػرب )خ ط ؼ(، كالمحػػػػػرر الػػػػػكليز 
  ِِِ/ُ، كال رطدو ُْ/ُ

  ُٓ( بفسير اريب ال رآف/ ْ)
  ّٔٗ، ّٓٗ/ْ( العيف ٓ)
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 (ُ)منػ  كاطيبػ (منػدتي ف نػان: سػبرت مػا اػاف )بى ىمندىاي هللا درحمب : امػرا د ػا  كبى ى 
ـي كىالػػػدناؿي أىٍصػػػؿه كى  لىػػػ   أمػػػا ادػػػف فػػػارس ف ػػػاؿ: )اٍل ىػػػٍيفي كىاٍلًمػػػي ، يىػػػديؿُّ عى ػػػًحيقه اًحػػػده صى

ٍمػػػدنا   ٍدبيػػػ ي أىٍاًمػػػدياي اى : اىمى فيػػػ ي، يي ىػػػاؿي ػػػٍيًؼ: ا ى ًلػػػؾى اٍلً ٍمػػػدي ًللسن ػػػٍبرو  ًمػػػٍف ذى سى بىٍ ًطيىػػػةو كى
: بى ى  يي ىػاؿي بًػً ، كى ػػدىاي اَّللني ًدرىٍحمى عىٍلبىػمن ننػػا: لى بى ىمنػٍدتي في ى بنػػ  اىيىننػػ ي يىٍ ميػرياي ًد ىػػا  كى  ي بىٍحبىػػؾى حى
يى ي( بي ىطًٌ
(ِ)       

االغمام
ُـّ السما ى، أم: يسبراا مًٌو دذلؾف من  ي ي : السحاب، سي ـى ا ، كايؿُّ شو و )اٍل ىمى

    (ّ)اطيب  ف د اممبى (
ية قبيدة فو اذا النص ديف )ال ماـ( ك)السحاب( ثـ يعلؿ لبسميرادؼ ادف 

ا د كل : ُـّ السما ى، أم: يسبراا( فالب مية: او السػبر  كفػو  السحاب امامن )من  ي ي
ػػ :  اػػذا ٍيػػت الديػػت ب ميػػة: إذا المعنػػ  ي ػػكؿ ال،ليػػؿ: )ال ىمى من ػػٍ ؼي الدىٍيػػت، كقػػد اى سى

ٍيػػتي اًةنػػا ى: اطنيٍ  من ػػ ىٍفب   كاى ـن   كأيٍاًمػػوى يكمنػػا، أم: داـ بيػػ ي سى ػػ ػػ ي  كلىٍيلػػةه ميٍ مػػاةه: اي ٍيمي  اى
   (ْ)ا ل ا( كدمثل  قاؿ ادف فارس

الكظيفػػة البػػو  كادػف قبيدػػة فػػو نصػػ  السػادؽ يرمػػز إلػػ  أف علػػة البسػمية مرداػػا إلػػ 
 كاو: السبر  ي ـك د ا السحاب، 

د عػػػػف كممػػػػا يػػػػدؿ علػػػػ  صػػػػحة مػػػػا ذاػػػػرا ادػػػػف قبيدػػػػة، كيػػػػدعـ رأيػػػػ  مػػػػا كر 
كاللدلػػو، كادػػف منظػػكر، كالزديػػدم  كالمفسػػريف أمثػػاؿ: الل ػػكييف، أمثػػاؿ: الحميػػرم، 

أمػػػا  (ٓ)كأدػػػو حيػػػاف، كالسػػػميف الحلدػػػو الطدػػػرم، كالثعلدػػػو، كاللػػػكزم، كال رطدػػػو، 
                                                           

  ( الصحاح )غ ـ د(ُ)
  ( الم اييس )غ ـ د(ِ)
  ْٗ( بفسير اريب ال رآف/ صّ)
  داب ال يف كالميـ مف الث ثو المعبؿ ْٓٓ/ْالعيف ( ْ)
، كلساف العرب ّّٗ، كبحفة الملد الصريق مف اباب الفصيق/ْٕٖٔ/ٖشمس العلـك  (ٓ)

 ،َٗ/ِ)غ ـ ـ(، كلػػػػام  الديػػػػاف للطدػػػػرم ت شػػػػاارُُٖ/ّّ)غ ـ ـ(، كبػػػػاج العػػػػركس 
، كالدحر َْٓ/ُ، كاللام  محااـ ال رآف ٕٔ/ُالمسير ، كزاد ُِٖ/ِكالاشؼ كالدياف 

  ّٗٔ/ُ، كالدر المصكف ُّّ/ُالمحيط 
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ٍعػؿ ال مػاـ مرادفػا للسػحاب، الثعالدو ف،الؼ ادف قبيدػة  ف ػد لعلػ  طػكرنا يػيبو فػو لى
ػمىا ى، دعد السحاب ف اؿ: )ال ىماـ: ال ى  ُـّ السن ػاف مىنػ  يى يػ امن ػمًٌوى اىمى ننمىا سي ٍيـ امىديض، كىاً 

بى فػػػو ال ػػػحى ػػػحابي فى يػػػكى الػػػننٍش ي  فػػػإذا اٍنسى ػػػيي السن ػػػا يىٍنشى ؿي مى  ىػػػكىاً  فى يػػػكى أىٍم: يىٍسػػػبيرياىا  أكن
حابي  فإذا  ـي( بى ىينرىتٍ السن ا : ال ىمى ل  الٌسما  فى يكى

(ُ)    
  القرآن

منت فو رحم ػا  )ال يٍرآف( مف لن  قىطُّ، أم: ما  ى قكلؾ: ما قرأت الناقة سى
 كلدنا، كاذلؾ ما قرأت لنينا  كأنشد أدك عيدىٍيدة:

 ِىَااِن اللَّوِن ََلْ تَلْقَرْأ َجِنيَنا  ....................... 
قيٍرآنىػػ ي{فػػو قكلػػ : }ًإفن  -كقػػاؿ ٍمعىػػ ي كى لىٍينىػػا لى عى

قػػاؿ: إنمػػا  أم: بيليفػػ  - (ِ)
   (ّ)السكر(سمو قرآناف من  لم  

ان( منػ  اذا النص يشير في  ادف قبيدة إل  سػدب بسػمية ابػاب هللا )قرآنػ
يرمز إل  أف علػة بسػمية ابػاب هللا قرآنػا لػا ت عػف لم  السكر ك م ا، ف ك 

كال صص، كاآليات، كالسػكر، فيعػد ب ، لاكف ال رآف لام ه ل حااـ، طريؽ كظيف
 ئف   ذلؾ مف كظا

ٍرؼي اٍلميٍعبىػؿُّ   كيؤاد ذلؾ ما ذارا ادف فارس حيف قاؿ: )اٍل ىاؼي كىالرنا ي كىاٍلحى
لىػ   ًحيقه يىديؿُّ عى ػاًع أىٍصؿه صى يىٍت قىٍريىػةن ً ٍلًبمى ػمًٌ ػاعو  ًمػٍف ذىًلػؾى اٍل ىٍريىػةي، سي ػ و كىاٍلًبمى مى لي

ذىا ايًمزى اىذىا اٍلدىابي اىافى ايكى كى  ا قىرىأىٍت اىًذًا النناًس ًفي ىا    كىاً  : مى كىا ن  يى يكليكفى ؿي سى اٍمىكن
: لىٍت قىطُّ  قىاؿى مى لن ، اىيىنن ي ييرىادي أىنن ىا مىا حى  النناقىةي سى
ٍر ... ِىِااِن ا ُْ  (4)للَّْوِن ََلْ تَلْقَرْأ َجِنينااِذرَاَعْي َعْيَطٍل َأْىَماَء ِب

                                                           

  ُٖٗف   الل ة كسر العردية/( ُ)
  ُٕ( ال يامة /ِ)
  ّّبفسير اريب ال رآف ص( ّ)
  ِْٖ/ُالل ػػػة  كلم ػػرة ٖٔ( ديػػت مػػف الػػػكافر مػػف معل ػػة عمػػػرك دػػف الثػػـك فػػػو ديكانػػ  /ْ)

  العرب )ع ط ؿ( ك )اػ ج ف(كلساف ٖٗ/ِكالب ذيب 
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وى  ػػػػمًٌ ، اىيىننػػػػ ي سي ًمٍنػػػػ ي اٍل يػػػػٍرآفي ػػػػا قىػػػػاليكا: كى ػػػػا ًفيػػػػً  ًمػػػػفى اٍمىٍحاى ٍمًعػػػػً  مى ـً دًػػػػذىًلؾى ًللى
) ٍيًر ذىًلؾى ًص كىاى كىاٍلً صى
(ُ)  

اؽ الٌزلػػاج: يسػػمن  اػػ ـي هللا النػػًذم أنزلػػ ي علػػ  نديػػ   : )قىػػاؿى أىديػػك ًإٍسػػحى
ػا قػػرأٍت  معنػػ  قيػٍرآف معنىػ  اٍللمػػ   يي ىػاؿ: مى : كى ًابادػان، كقرآنػان، كفيرقانػػان، كًذٍاػران  قىػاؿى

لن  قطُّ، ًإذا اىًذا     (ِ)لـ ي طـٌ رىًحمي ا عل  الكلىًد(الناقةي سى
كقد ابفؽ المفسركف م  ما قال  الل كيكف، ف د كرد عن ـ ي ال رآف أصػل  
مف ال ىٍرًل، كاك:  ـ ما ااف مبفرقان، كمن : ما قرأت الناقة سػ  قػط، أم مػا لػـ 

المنػػػزؿ علػػػ  ك  يبنػػػاكؿ إ  علػػػ  فػػػو رحم ػػػا، ب ػػػم  إلػػػ  نفسػػػ ا كلػػػـ بلمعػػػ  
إف قيػؿ: فلػػـ -كالابػاب عػػاـ، كالفرقػاف قيػؿ إنػػ  يبنػاكؿ ال ػرآف كالبػػكراة  محمػد

مػػا علػػ   ؿ، ف نػػ  لػػام  للسػػكر كاميػػاـ، سػػمو دػػذلؾ؟ قيػػؿ: إمػػا دػػالنظر الحػػ كا 
نظػػػر أدؽ مػػػف ذلػػػؾ، ف نػػػ  لمػػػ  فيػػػ  اػػػؿ شػػػو  محبػػػاج إليػػػ  النػػػاس مػػػف أمػػػر 

ػا فىرنطٍ كمعاداـ مما يبدل كف د  إل  اآل،رة، عاش ـ م نىػا ًفػو كل ػذا قػاؿ بعػال : }مى
} ٍو و بىٍفًصيؿى ايؿًٌ   (ّ)اٍلًابىاًب ًمٍف شى {( كقاؿ: }كى ٍو و   (ْ)شى

االزراع-الكفارا
)الايٍفري فػو الل ػة: مػف قكلػؾ: اىفىػٍرتي الشػو ى: إذا اىطنيبػ   ي ػاؿ لليػؿ اػافر 

ٍيػػػثو شػػػو   كمنػػػ  قػػػكؿ هللا  منػػػ  يسػػػبر دظلمبػػػ  اػػػؿ ثىػػػًؿ اى ػػػبى اٍلايفنػػػارى : }اىمى أىٍعلى
رناع    (ٓ)نىدىابي ي{  يريد دالايفنار الزُّ

كا أم: اطػكا كسػبركا،  سٌمااـ اٌفارنا: من ـ إذا أل كا الدذر فو امرض افىػري
  (ٔ)(للحؽ كسابر لنعـ هللا فايف الاافر سابر 

                                                           

  الم اييس داب ال اؼ كالرا  كما يثلث ما (ُ)
  َِٗ/ٗب ذيب الل ة داب ال اؼ كالرا  ( ِ)
    ّٖامنعاـ/( ّ)
مػف سػكرة  ُُُ، كاآلية رقػـ/ ٔٓ/ُ، كينظر المحرر الكليز ِّٗ/ُبفسير الرااب امصف انو ( ْ)

  يكسؼ
  َِ( الحديد/ٓ)
  ِٖص( بفسير اريب ال رآف ٔ)
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ار(، فاللفظػػاف ك)الافػػ فػػو اػػذا الػػنص يشػػير يػػرادؼ ادػػف قبيدػػة ديف)الػػزراع(
، ممارسػػة م نػػة الزراعػػة، كاػػو مبح  ػػة فػػو )الػػزراع( دا شػػب اؽمػػدلكل ما كاحػػد اػػك 

مادة )افر( بعنو الب طية كالسبر، كاو مبح  ة كفو )الافار( دالكصؼ، ذلؾ مف 
ادػف قبيدػة لبسػمية الػزراع افػارنا مػف حيث ب طية الدذر كسبرا، كقد علؿ فو الزراعة 

        داب بسمية الشو  دكظيفب
ػػاؼي كىاٍلفىػػا ي كىالػػرنا ي أىٍصػػؿه  كممػػا يؤيػػد اػػ ـ ادػػف قبيدػػة قػػكؿ ادػػف فػػارس: )اٍلاى

ٍعننػػػ    لىػػػ  مى ػػػًحيقه يىػػػديؿُّ عى ػػػ ي صى ػػػٍف اىطنػػػ  ًدٍرعى ػػػٍبري كىالبنٍ ًطيىػػػةي  يي ىػػػاؿي ًلمى ، كىايػػػكى السن كىاًحػػػدو
: قىٍد اىفىرى ًدٍرعى ي  كىالٍ  ؿي ًدثىٍكبو : الرنلي ًحً   فىيىمنا قىٍكلي ي:اٍلميبى مياىفًٌري و ًدًس ى   ىطًٌ

ا ِف َكاِفٍر ... َلَأَجنَّ َعْورَاِت الثلُُّغوِر َظَ   ْا  (1)ُمَهاَجًتَّ ِإَذا َأْلَقْت َي
اىػػذىًلؾى  : اٍلدىٍحػػري  كى ػػاًفري : دىػػًؿ اٍلاى يي ىػػاؿي ػػٍمًس  كى ً يػػبي الشن : مى ػػاًفرى : ًإفن اٍلاى فىيي ىػػاؿي

ًر: رى قىٍكؿي اآٍل،ى  فيسًٌ
َما ... َأْلَقتْ  َْ ا بَلْع ْا  (2)ذَُكاُء ََيِينَلَها ِف َكاِفرِ  فَلَتذَكََّرا ثَلَق ا رَثِي

و اٍلحى  ، ًمىنن ي يي ىطًٌ يي ىاؿي ًللزناًرًع اىاًفره ، بىٍشًدي ه ًداٍلدىٍحًر  كى ـي اىاًفره بن كىالننٍ ري اٍلعىًظي
ػػبى ًدبيػػرىاًب اٍمىٍرًض  قىػػاؿى  اٍلايفنػػارى نىدىابيػػ ي{ اَّللني بىعىػػالى : }أىٍعلى

ػػفىًت (ّ) : سى ٍافيػػكره ػػاده مى مى رى   كى
: بن  اىطنٍب ي  قىاؿى لىٍيً  حى يقي البُّرىابى عى  الرًٌ

ُفورْ  ُْ َر رََماٍى َم ْْ َىَرَسْت َغيلْ  َق
كدياىػػا   ػػًة: ليحي ػػذىًلؾى ايٍفػػرىافي النًٌٍعمى اى ػػؽًٌ  كى ػػمًٌوى ًمىننػػ ي بىٍ ًطيىػػةي اٍلحى ػػاًف، سي يمى : ً ػػدُّ اٍةً كىاٍلايٍفػػري

ٍبرياىا   سى  كى
ػػافيكرنا ًمىننػػ ي اىفىػػرى اٍلكى  ػػمًٌوى اى سي رى  كى ُـّ اٍلًعنىػػًب قىٍدػػؿى أىٍف يينىػػكًٌ : ًاػػ ػػافيكري ًليػػ ى، أىٍم كىاٍلاى

 : ػػاٍلاىرٍ اىطنػػااي  قىػػاؿى ػػافيكرً اى ًفػػرىاتي كىاٍلاىفىػػري  ـً ًإٍذ نىػػادىل ًمػػفى اٍلاى ػػا اٍلاى يي ىػػاؿي لىػػ ي اٍلايفيػػرنل  فىيىمن كى

                                                           

ص ح المنطؽ /ُٕٔ( ديت مف الاامؿ للديد فو ديكان  /ُ) ، كاريب الحديث َِْ، ٗٗ، كا 
  ُّ/ّمدو عديد 

ػػػعىير المػػػازنوِ)  ُٓ، كالانػػػز الل ػػػكم / ِْٗفػػػو إصػػػ ح المنطػػػؽ / ( الديػػػت لثعلدػػػة دػػػف صي
  كاك مف دحر الاامؿ َِٔ/ُ دف ل ندارم  كالزاارِِٖلفاظ /كام

  َِالحديد/ (ّ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِٖٖ﴾  
  

يىٍت اىًفرى  مًٌ لىعىلن ىا سي ، ًمىنن ىا ميبىطىاًمنىةه، فىالثننىايىا ًمفى اٍلًلدىاًؿ، كى ػكىاًمخى قىػٍد اتو اىيىفن اٍلًلدىاؿى الشن
: ٍب ىا  قىاؿى بىرى  سى

ِفَراتِ َتطَلَّ  ................ ..... َُ  (1)ُع رَيَّاُه ِمَن اْل
ده  كى  ا دىعيدى ًمفى النناًس،  ى يىاىادي يىٍنًزلي ي كى ى يىميرُّ ًدً  أىحى ؿن ًدً  كىاٍلاىٍفري ًمفى اٍمىٍرًض: مى مىٍف حى

ػا ى ًفػو فى يـٍ أىٍاؿي  : اٍل يػرىل  لى : دىػًؿ اٍلايفيػكري يي ىاؿي ػًديًث ي اٍلايفيكًر  كى ـي الػرُّ »اٍلحى نناي كـي ًلبيٍ،ػًرلى
  (ِ)«(ًمٍن ىا اىٍفرنا اىٍفرنا

ف ػا اػك ذا كقد ردط اػذا الػردط دػيف اللفػظ كالمعنػ  اثيػر مػف المعلميػيف، 
)الرلؿ يٍاًفري درع  دثكب اىٍفران، إذا لدس  فكق ، فذلؾ الثكب  ال،ليؿ دف أحمد ي كؿ:

كم يػب الشػمس  كاػؿ شػو  اطػ  شػيئان ف ػد الػدرع  كالاػافر: الليػؿ كالدحػر،  اػاًفر
اىفىراي  كالااًفري مف امرض: ما دعد عف الناس،   يااد ينزل  أحد، ك  يمر د  أحد، 

الايٍفر الب طية عل  أما ادف دريد ف اؿ: )أصؿ  (ّ)كمف حل ا ي اؿ: اـ أاؿ الايفيكر(
ٍو  كالسبر لى ي، فىاىيىف اٍلاىاًفر م ط  عل  قلد ، كأحسب ًفػو أىف لىفظ  لفظ فىاعؿ  الشن

ف النعمػػػػةى، ًإذا لػػػػـ يشػػػػاراا، ٍفػػػػران  معنػػػػ  مفعػػػػكؿ  كاىفىػػػػرى فػػػػ ى فى يػػػػكى اىفيػػػػكر  يافيراػػػػا اى
قىػاؿى دعػض أاػؿ اكالاافكر: كعىا   ػا  الطنٍل  ، كىايكى الاىفىػر كالايفػرنل أىٍي ػا  كى للُّ ىػة: كعى
ٍو  اافكرا(   (ْ)اؿ شى

عنػػد بفسػػػيراـ آليػػػة الحديػػػد كقػػػالكا: أمػػا المفسػػػركف فبنػػػاكلكا اللفػػػظ كمدلكلػػػ  
)ا،بلؼ المبيكلكف فػو لفظػة اٍلايفنػارى انػا، ف ػاؿ دعػض أاػؿ البيكيػؿ: اػك مػف الافػر 
دا، كذلؾ من ـ أشػد بعظيمػا للػدنيا كأشػد إعلادػا دمحاسػن ا  كقػاؿ آ،ػركف مػن ـ: 

                                                           

ٍيػػرو الثن ىًفػػوُّ فػػو لسػػاف العػػرب )ؾ ؼ ر( كالديػػت  ( علػػزُ) ديػػت مػػف الطكيػػؿ لعدػػدي اَّللنً ٍدػػفي نيمى
 دبمام :

ِفراتِ  َُ ِْ ساِطٌعل ... ُتطَلَُّع رَيَّاُه ِمَن ال  َلُو َأرٌَج ِمْن جُمِْمِر اَلِْن
  الم اييس، كالملمؿ داب الااؼ كالفا  كما يثلث ما( ِ)
  كالرا  كالفا  مع ماداب الااؼ  ّٕٓ/ٓالعيف ( ّ)
دػػاب  –ل ػػة دػػاب الػػرا  كالفػػا  مػػ  مػػا دعػػداما مػػف الحػػركؼ، كينظػػر ب ػػذيب ال –اللم ػػرة  (ْ)

، كالصػحاح، ُْ، ُّ/ّ، كاريػب الحػديث لل اسػـ دػف سػ ـ ّ/ٕالااؼ كالرا ، المحاـ 
    العركس )ؾ ؼ ر( أساس الد اة، كلساف العرب كباجك 
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اك مف افر الحب، أم سبرا فو امرض، ف ـ الزراع ك،صػ ـ دالػذار، من ػـ أاػؿ 
   (ُ) المعلب ح ي ة، الذم   عيب ل (ر دالندات كالف حة ف  يعلد ـ إ الدص

اك مُّا
ا بىٍ،ريجي مً  مى اًم ىا{}كى ٍف ثىمىرىاتو ًمٍف أىٍامى

البػو اانػت في ػا )أم مف المكا   ( ِ)
ُـّ ال ميصفمسببرةن  كًا ؼ  نما قيؿ: اي   (ّ)مف اذا( اؿ شو : ايمنبي   كا 

ارم اليػديف كاكمػا يػك  –لبسمية اـ ال ميص يعلؿ ادف قبيدة فو اذا النص 
أف البسمية لا ت عل  سديؿ الكظيفة، ف ػ ؼ اػؿ شػو ن د ذا ا سـ حيث يرل -

 ام ، فلعؿ ما يسبر اليديف اال  ؼ ل   
، كاػؿ مػا ذاػرا الزلػاج حيػث قػاؿ: )معنػ  امامػاـ: مػا اىطنػ  كيؤاد ذلؾ

ػػـ  ـي شػػلرة ب،ػػرج مػػا اػػك مياىمن ٌمارىاػػا مػػف  ف ػػو ذات أىامػػاـ كأىامػػا الن،لػػة مػػا اىطػػ  لي
عىؼ كا قشػراا  الن،لة ف ك ذك أىاماـ فالطنٍلعة ايمُّ الليؼ كالًلٍذع كاؿُّ ما أى،رلب  السن

ػػكة اي  ػػو الػػرٍأس كمػػف كمػػف اػػذا قيػػؿ لل ىلىٍنسي ػػة من ػػا بي ىطًٌ ٌمػػا ال مػػيص من مػػا اػػذا: اي من
   (ْ)ي طيا اليديف(

ُـّ  ُـّ: اي ػةي: مػف  كي كؿ ال،ليؿ: )الاي ـي: شػو  ال ميص  كالايمن ال  نػس  كالًامػا
: الطلػػ   لاػػؿ شػػلرة اػػـ يلعػػؿ فػػو فػػـ الدعيػػر أك الدػػرذكف لػػئ  يعػػض ُـّ كاػػك   كالايػػ

                                                           

 ِٖٓ/ٗ، َِّ/ٗيدم كبفسير المابر  ِْْ/ٗثعلدو ، كينظر الِٕٔ/ٓالمحرر الكليز ( ُ)
 ْْٔ/ِٗك بفسػػػػػػير الػػػػػػرازم مفػػػػػػابيق ال يػػػػػػب ِّٔ/ْكزاد المسػػػػػػير  ْٕٗ/ْكالاشػػػػػػاؼ 
  ّْٗ/ّكبفسير النسفو  ِٓٓ/ُٕكال رطدو 

  ْٕفصلت/( ِ)
  َّٗبفسير اريب ال رآف/ (ّ)
و اريػػب ، كالزااػػر فػػُٖٗ/ِكينظػػر ملػاز ال ػػرآف  ٕٗ/ٓمعػانو ال ػػرآف كا عرادػػ  للزلػػاج ( ْ)

ـ(، )دػػػاب الاػػػاؼ كالمػػػيـ(، كالصػػػحاح )ؾ ـ ّّْ/ٗ، كالب ػػػذيب ُّٓألفػػػاظ الشػػػافعو /
، كالاشػػػػػػػػاؼ ُٕٗ، ُٖٕ/ٗ، ِٗٗ/ٖكالديػػػػػػػػاف ، كالاشػػػػػػػػؼ ُِٕٓ/ٗكشػػػػػػػمس العلػػػػػػػػـك 

  ِِٓ/ٓ، كالمحرر الكليز ْْْ/ْ
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ٌمػػػػان كايميكمػػػػػان، قػػػػاؿ هللا لػػػػػؿ كعػػػػز: ػػػػت الن،لػػػػػة اى }كىالننٍ،ػػػػػؿي ذاتي  درعكمبػػػػ   كقػػػػػد ايمن
}    (ُ)اٍمىٍاماـً

ما بىٍ،ريجي ًمٍف ثىمىراتو ًمٍف أىاٍ   ماًم ا{  قاؿ لديد:}كى
ُمومُ ََنٌْل َكَوارُِع ِف َخِليِج َُمَلَِّم ... َْتَلَ  ُْ َها ُموِقٌر َم  (2)ْت َفِمنلْ

 كقكؿ العلاج: 
مُّوا(َبْل َلو شَ  َُ َت النَّاَس ِإْذ َت ْْ  (3)ِه

االنفير
}أىٍاثىػػػػرى نىًفيػػػػرنا{
ػػػػٍف يىٍنًفػػػػري مػػػػ  الرلػػػػؿ مػػػػف  (ْ) )أم أاثػػػػر عػػػػددنا  كأصػػػػل : مى

كالننافري كاحد(أاؿ ديب   كالننًفيري عشيرب  ك 
(ٓ)  

دى يـٍ -يشير ادف قبيدة د ذا إل  علة بسػمية النفيػر ػزى أمػر  كاػـ الػٌذيف إذا حى
د ذا ا سػـ فػيلمق إلػ  أنػ  مػف مػي،كذ مػف الننٍفػًر،  -البمعكا كنفركا إل  عدٌكاـ 

عف مكطن  النافر يبلاف  كيبداعد بلافو كالبداعد، ايف النفير، أك الداؿ عل  ال
البسػػمية مدنيػػة ياػػكف الل ػػا   كعلػػ  اػػذا باػػكف علػػة كأالػػ  إلػػ  مػػكطف امعػػدا  ل

 عل  الكظيفة، كاو النلدة، كنصرة الصحب كالرفاؽ  
كممػػػا يػػػدؿ علػػػ  صػػػحة اػػػذا البعليػػػؿ قػػػكؿ ادػػػف فػػػارس: )النُّػػػكفي كىاٍلفىػػػا ي 

ػػدو  ًمٍنػػػ ي  بىدىاعي ػػػاؼو كى لىػػػ  بىلى ػػػًحيقه يىػػديؿُّ عى ٍيػػػرياي ًنفىػػػارنا،  كىالػػرنا ي: أىٍصػػػؿه صى نىفىػػػرى الدنادنػػةي كىاى
ػًديًث: ي  ًفػو اٍلحى ًرـى  كى نىفىػرى ًلٍلػدياي: كى مى ىػرًًٌا  كى بىدىاعيدياي عىٍف مىاىاًنً  كى اًفيً  كى ذىًلؾى بىلى أىفن »كى

ًب فىنىفىػرى فىميػ ي  لنؿى ًداٍل ىصى ًرـى  قىػاؿى أى « رىلي ن بى،ى ػا ايػي، أىٍم كى ننمى : كىاً  دىٍيػدو ًمػٍف ًنفىػاًر كى ديػك عي
ػػػًف اللنٍحػػػـً ًللػػػدناً  الٍ  ٍلػػػدى يىٍنًفػػػري عى ٍنػػػ يف ًمىفن اٍللى اًفيػػػً  عى بىلى ػػػٍوً  كى ػػػًف الشن ػػػٍوً  عى ػػػاًدًث الشن حى

                                                           

  ُُالرحمف/ (ُ)
  ُِٓ( ديت مف دحر الاامؿ فو ديكان  /ِ)
العػػػػرب )غ ـ ـ( ك)ؾ ـ ـ(  الصػػػحاح كلسػػػاف كالشػػػطر مػػػف الرلػػػػز فػػػو ِٖٔ/ٓالعػػػيف ( ّ)

ُُمُّوا كدعدا:   بُغمٍَّة لو َل تُلَفرَّْج ُغمُّوا لُت
 ٔاةسرا /( ْ)
 ُِٓبفسير اريب ال رآف/ (ٓ)
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يىٍكـي  ، دىٍينى يمىا  كى نىٍفػرو ػٍيقو كى : لىً يبي ي قىٍدؿى صى يى يكليكفى ٍف ًمنى   كى الننٍفًر: يىٍكـى يىٍنًفري النناسي عى
نىاًفرو  ٍدؿى اي أىٍم قى  اًئقو كى  ؿًٌ صى

ٍدبى ىػػ   ٍعنىػػااي أىفن اٍلمي ػػةي ًإلىػػ  اٍل ىاً ػػو دىػػٍيفى اٍثنىػػٍيًف، قىػػاليكا: مى ااىمى نىػػافىرىةي: اٍلميحى كىاٍلمي
لى  نىفىرو    بىٍفً يؿي نىفىرو عى

ػػػا ًمػػػٍف ًقيىػػػػاًس اٍلدىػػػاًب ًمىنن يػػػػـٍ  ػػػًر  كىالننفىػػػػري أىٍي ن لىػػػػ  اآٍل،ى ػػػدىايمىا عى  كىأىٍنفىػػػٍرتي أىحى
ػدى  ػ ي كىاًحػده  كىأىٍنشى اىذىا الننٍفري كىالننٍفرىةي: ايؿُّ ذىًلػؾى ًقيىاسي ، كى : الننفىري كفى ًللنٍُّصرىًة  كىالننًفيري  يىٍنًفري

 اٍلفىرنا ي ًفو الننٍفرىًة: 
  (1)يَا ُعْرَل ُمْشَتِغُل( اْليَلْوَم ُكلُُّهمُ قَاَلْت ِإنَّ نَلْفَرتَلَنا ...  َجيَّْتَك ِتَّتَ 

كيدؿ عل  صحة المعن  الذم ذارا ادف قبيدة قكؿ ال،ليؿ: )الننفىر: مف 
الٌث ثػػػػة إلػػػػ  العشػػػػرة  يي ػػػػاؿ: اػػػػؤ ً  عشػػػػرةي نىفىػػػػر، أم: عشػػػػرة رلػػػػاؿ، ك  ي ػػػػاؿ: 

ػرة  كاػؤ   عشركف نفػران  نىفىػريؾ، أم: رىٍاطيػؾ الػٌذيف أنػتى مػن ـ  ، ك  مػا فػكؽى العىشى
ـٍ أمػر  ر،كالننفري الننفير، كاللماعةي: أىنفا دى ي زى البمعػكا، كنفػركا إلػ  كاـ الٌذيف إذا حى

 عدٌكاـ، قاؿ:
(لنَف .........................  َُ             (2)ُر قَلْوِمك ِف األَْنفار مُتو

ػٍرب أىك اىيراىػا  كالمثػ ؿ السػائر: كاذلؾ قكؿ ادف دريد: )الننفير: اٍل ىٍكـ النافركف ًلحى
ٍرب(و الننفيًر، أىم  ى كى ى فً  ى أنتى ًفو الًعيًر  ارىة كى ى حى   (ّ)أىٍنت ًفو ًبلى

 
 

 
 
 

                                                           

  الم اييس )ف ؼ ر( (ُ)
  داب الرا  كالنكف كالفا  ِٕٔ/ٖالعيف ( ِ)
، ِْٕ/ٓدػػػػاب الػػػػرا  كالفػػػػا  كالنػػػػكف، كينظػػػػر اللػػػػام  محاػػػػاـ ال ػػػػرآف ٖٖٕ/ِاللم ػػػػرة  (ّ)

  ُٓ/ٕكالدحر المحيط ، ِْٖ/ّي اكم كالد
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 املبحث اسا  

 التسمًة باجملاس، وعالقته غري املصابهة

االبث
: أشػػد الحػػزف، سػػمو دػػذلؾف مف صػػاحد    يصػػدر عليػػ ، حبػػ   )اٍلدىػػثُّ

يىدثن ، أم: يشاكىا(
(ُ)  

فػػو اػػذا الػػنص يدػػيف لنػػا ادػػف قبيدػػة المناسػػدة دػػيف الدػػث كالحػػزف، كعلػػة 
بسميب  دذلؾ، ف ك يشير إلىبسمية الحزف دثنػا د زمػ  كاػك النشػر، ف ػك مػف دػاب 

الصػػػدر علػػػ  الحػػػزف سػػػدبه فػػػو لػػػذم ع قبػػػ  السػػػددية، حيػػػث إف عػػػدـ الملػػػاز ا
 نشرا 

: أشد الحزف دكف بعليؿكقد ذار أصحاب المعالـ أف اٍلدى     (ِ)لذلؾ ثُّ
أما ادف فارس فذار أف المادة كمشب اب ا بدكر حكؿ البفريؽ كاةظ ار، 

ٍيؿى ًفو اؿ: اٍلدىا ي كىالثنا ي أىٍصؿه ف  : دىثُّكا اٍل،ى ٍظ ىارياي، يي ىاؿي ٍوً  كىاً  كىاًحده، كىايكى بىٍفًريؽي الشن
ٍيًد   لى  الصن دى ي عى ينادي ًا ى دىثن الصن  اٍل ىارىًة  كى

 النناًد ىةي: قىاؿى 
 ُُ َِ بَرِيَئاٌت ِمَن اَْلََرىِ فَلَبثلَُّهنَّ َعَلْيِو َلاْسَتَمرَّ بِِو ... ُصْمُع اْل  (3)ُعو

دىثىثٍػػػتي  : كى ٍنػػػزه  قىػػػاؿى ٍعػػػ ي اى ـٍ يىٍلمى ، أىٍم: ميبىفىػػػرًٌؽه لىػػػ : بىٍمػػػره دىػػػثٌّ     قىػػػاؿى اٍدػػػفي اٍمىٍعرىادًػػػوًٌ
ـى  : ًإذىا قىلنٍدبيػػػ ي الطنعىػػػا ، أىٍم: كىالبنٍمػػػػرى ػػػػًديثى دىثىثٍػػػػتي اٍلحى ، كى لىػػػػ  دىٍعػػػضو ػػػ ي عى كىأىٍل ىٍيػػػػتي دىٍع ى

ػػػػا اٍلدىػػػػثُّ ًمػػػػفى الٍ  ػػػػٍربي ي  كىأىمن ػػػػا، نىشى ًلػػػػؾى أىٍي ن ػػػػٍزًف فىًمػػػػٍف ذى ػػػػٍو ه حي ييدىػػػػثُّ ًمىننػػػػ ي شى ييٍشػػػػبىاى  كى
) ييٍظ ىري كى
(ْ)  

                                                           

      ِِِ( بفسير اريب ال رآف صُ)
دػػاب الدػػا  ّٔ/ُ، كاللم ػػرة ِّٗ/ِ، كاريػػب الحػػديث مدػػو عديػػد ُّٕ( ينظػػر المنلػػد/ِ)

العػػػرب )ب ث ث( كف ػػػ  الل ػػػة كسػػػر  ، كالصػػػحاح، كلسػػػافّ/ّكالثػػػا ، كديػػػكاف امدب 
  َُّ، ْٕالعردية/

  كالديت مف الدسيط َٓ( ديكان  /ّ)
 ( ب ث ث) :م اييس الل ة (ْ)
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أشػػٌد كقػػد بطػػادؽ قػػكؿ المفسػػريف مػػ  مػػا ذاػػرا ادػػف قبيدػػة، ي ػػكؿ الثعلدػػو: )الدػػٌث: 
مٌف صاحد    يصػدر عليػ  حبػ  يدثٌػ ، أم: يظ ػرا    قػاؿ زف، سٌمو دذلؾ الح

 ذك الرٌمة:
 لقفت على ربع ملّية ناقِت ... فما زلت أبُي عنْه لأخاطبو

 (1)لأسقيو جًت كاى ممّا أبثّو ... تُّلمّن أجااره لم عبو(
كدنػػا  علػػ  مػػا كرد عػػف أصػػحاب المعػػالـ، كعػػف المفسػػريف، يبدػػيف لنػػا 

 دقة ما ذاب إلي  ادف قبيدة  
 السفه-البذاء

ً لػػػػػ   كمنػػػػػ  ق ػػػػػًف  فػػػػػ فه رأيىػػػػػ ف إذا لى ػػػػػفى هف منػػػػػ  )ي ػػػػػاؿ: سى يػػػػػؿ للدىػػػػػذىا : سى
  (ِ)لٍ ؿ(

ذا يشير ادف قبيدة إل  علة بسمية الدذا  سف ا حيث إف الدػذا   ل ػؿ، كا 
عليػػ  البسػػمية )سػػف نا( مػػف دػػاب بسػػمية الشػػو  داسػػـ اػػاف الدػػذا  ل ػػؿ فيصػػدؽ 

 سدد ، حيث إف الل ؿ يؤدم إل  السف ، كعف السف  يصدر الدذا   
كممػػػا يػػػدؿ علػػػ  صػػػحة البعليػػػؿ الػػػذم قػػػاؿ دػػػ  ادػػػف قبيدػػػة مػػػا كرد عػػػف 
دعض المفسريف مثؿ قكل ـ: )السػفي : اللااػؿ، ال ػعيؼي الػرأم، ال ليػؿي المعرفػة 

النًٌسػا  كالصػديافى سػف ا ، ف ػاؿ    كلذلؾ سػم  هللا مناف  كالم ارٌ دمكا   ال
ـي  فى ىا ى أىٍمكىالىاي ػا{ بعال : }كى  بيٍؤبيكا السُّ ـٍ ًقيىامن عىػؿى اَّللني لىايػ النًبو لى

)ف ػاؿ عامػة أاػؿ  (ّ)
المصػالق عؼ آرائ ـ، كقلة معرفب ـ دمكا ػ  البيكيؿ: اـ النسا  كالصدياف، ل 

  (ْ)مكاؿ(م ارًٌ البو بصرؼ إلي ا امكال
                                                           

كالدحر ُِٓ/ٗ رآف كاللام  محااـ ال ْٗٗ/ِكينظر الاشاؼ  َِٓ/ٓالاشؼ كالدياف  (ُ)
   كاما مف الطكيؿ ِٔكالديباف فو ديكان  / ُّٓ/ٔالمحيط 

  ُْال رآف صبفسير اريب ( ِ)
  ٓالنسا / (ّ)
، ٖٖ/ُر الد ػػػػكم ، كبفسػػػػئّٖ/ُكينظػػػػر بفسػػػػير المابريػػػػدم  ِّٗ/ُبفسػػػػير الطدػػػػرم  (ْ)

     ٗ/ِكالمحرر الكليز  ،ُْٕ/ُكالاشاؼ 
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ػػػفى   : كلػػػـ ي،بلػػػؼ علمػػػا  الل ػػػة عمػػػا ذاػػػرا المفسػػػركف، ف ػػػد قػػػاؿ ادػػػف دريػػػد: )السًٌ
كؼ، كىأىصػػػػػػل  الً،فٌػػػػػة    ٍعػػػػػري : ًإذا حٌراب ػػػػػػا، مى كالٌنػػػػػػزىؽ  بسػػػػػٌف ت الػػػػػػريقي ال صػػػػػكفى

ًفػػػػػو كبسػػػػػٌف ًت الرمػػػػػاحي ًفػػػػػو الٍ  دىٍت  كى ػػػػػٍرب: ًإذا اٍ ػػػػػطىرى ػػػػػًف ى البن حى ػػػػػف سى ٍنًزيػػػػػؿ: }إٌ  مى
ً ؿ( (ُ)نفسى { ، أىم لى ًف ى الرلؿي هللا أعلـ  كسى ًسرىاا، كى قىاؿى أىديك عيدىٍيدىة: ،ى

(ِ)   
لىػػ   ػػيفي كىاٍلفىػػا ي كىاٍل ىػػا ي أىٍصػػؿه كىاًحػػده، يىػػديؿُّ عى أمػػا ادػػف فػػارس ف ػػد قػػاؿ: )السًٌ

ػػ ػػفى ي: ً ػػدُّ اٍلًحٍلػػـً  يي ىػػاؿي ثىػػٍكبه سى افىةو  كىايػػكى ًقيىػػاسه ميطنػػًرده  فىالسن ػػ،ى سى ًفي ه، أىٍم: ً،فنػػةو كى
الىٍت   ، ًإذىا مى فن ىًت الرًٌيقي : بىسى يي ىاؿي  رىًدم ي الننٍسًج  كى

 قىاؿى ذيك الرُّمنًة:
 (3)ا َمرُّ الّرِيَاِح الرََّلاِسمِ َمَشْيَ َكَما اْىتَلزَّْت رِيَاٌح َتَسفََّهْت ... َأَعالِيَلهَ 

ا: ًفو ًشٍعًرًا أىٍي ن  كى
يُلَها ... . . . . . . . . .                      ِْ  (4)َسِفيٍو َج

ـى  ا كىاٍ ًطرىادى ي(يىٍذايري الزًٌمى
(ٓ) 

امػػا ذاػػر معنػػ  الدػػذا  ف ػػاؿ: )اٍلدىػػا ي كىالػػذناؿي كىاٍل ىٍمػػزىةي أىٍصػػؿه كىاًحػػده، كىايػػكى 
قىػػٍد  ػػاًف، كى : ايػػكى دىػػًذم ي اللًٌسى ػػاًد، بى يػػكؿي ٍحمى ػػٍف طىًري ىػػًة اٍةً ػػٍوً  عى كجي الشن ػػري لىػػ  ،ي دىػػذىٍأتي عى

: دىذىٍأتي الٍ  يي ىاؿي فو أىٍدذىأي ديذىا ن  كى ـٍ بيٍحًمٍداي(مىاىافى أىٍدذىؤياي: ًإذىا في ى أىبىٍيبى ي فىلى
(ٔ)  

 
 
 

                                                           

 َُّ( الد رة/ُ)
 داب السيف كال ا  م  ما دعداما مف الحركؼ ْٖٗ/ِاللم رة  (ِ)
  ( كاك مف دحر الطكيؿاما اابزت ًرماحه     ركايدنادركاية: )  ِِٔ( الديت فو ديكان  /ّ)
 كالديت دبمام : ُِْ( المباف مف ديت مف الطكيؿ فو ديكان  /ْ)

يُلَها ِْ  َلأبْلَيَض ُموِشيِّ الَقِميِص َنَصْبُتُو            َعَلى َخْصِر ِمْق ٍت َسِفيٍو َج
    كالفا  كما يثلث ما مف الث ثو داب السيف –الم اييس ( ٓ)
  داب الدا  كالذاؿ كال مز – اييس الم (ٔ)
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االَجبَّار
، يسمن  دذلؾ: لبلدُّرا دنار: المًلؾي   (1)ي كؿ: فلستى علي ـ دملؾ مسلنط( )اللى

 داللدػػار، فػػاللدر: اػػك البسػػلطفػػو اػػذا الػػنص يعلػػؿ ادػػف قبيدػػة لبسػػمية الملػػؾ 
كالملػؾ مبسػلط علػ  رعيبػ ، فمػف انػا  (ِ)اراب  علي (اممر: أكاةاراا، ك)أىٍلدىٍربي ي عل  

رادؼ ديف اللدار كالملػؾ، كسػديؿ ذلػؾ اػك الملػاز، كملمػق البعليػؿ يرمػز إلػ  بسػميب  
دُّػرى  ـز الملػاز انػا اػو المسػددية، حيػث إف البن زم  كاك البسلط كالبلدر، فع قػة د  لى

 مف لكاـز الملؾ، كمسدب عن      
كقد أاد ادػف فػارس اػذا المعنػ  ف ػاؿ: )اٍلًلػيـي كىاٍلدىػا ي كىالػرنا ي أىٍصػؿه كىاًحػده، كىايػكى 
فىػػػاتى اٍليىػػػدى، يي ىػػػاؿي فىػػػرىسه  : النػػػًذم طىػػػاؿى كى دنػػػاري ًة  فىاٍللى ػػػًة كىاٍلعيليػػػكًٌ كىاً ٍسػػػًب ىامى ًلػػػٍنسه ًمػػػفى اٍلعىظىمى

دنا دى لى ذيك اٍللى دُّكرىًة، كى دُّكرىًة، كاٍللى ذيك اٍللي دنارىةه، كى نىٍ،لىةه لى ، كى ؿن ثىنىاؤياي(ره كًت: اَّللني لى ري
(ّ)    

: -عنػػد ديػػاف معنػػ  اػػذا اآليػػة-كمػػا ذاػػرا ادػػف قبيدػػة، قػػاؿ دػػ  الفػػرا   : )يى يػػكؿي
: أن ٍدرٌيػػة، قىػػاؿى شػػدنو لسػػت علػػي ـ دمسػػلنط، لعػػؿ اللدػػار ًفػػو مك ػػ  السػػلطاف مػػف اللى

 المف ؿ:
ّّْ ... لكان الناُس إال ََنُْن ىينا َْت َمع  ليوم اَلَزن إذ جَش
 عصينا عزمَة اجلبار َجًتَّ ... صبحنا اجلوَ  ألفا ُمْعلمينا

  (ْ)أراد داللدار: المنذر لك يب (
ٍمػػػ ه مػػػف الل ػػػكييف مػػػن ـ ال،ليػػػؿ، كأدػػػك داػػػر امندػػػارم،  كقػػػد أشػػػار إلػػػ  ذلػػػؾ لى

مما يؤاػد قػكؿ ادػف قبيدػة كي طػ  ( ٓ) كادف سيدا، كادف منظكر،كامزارم، كالسلسبانو، 
 دصحب   

ا
                                                           

{ سػكرة  كاذا النص يشير د  إل  قكل  بعال :} ُْٗبفسير اريب ال رآف /( (ُ دنػارو ـٍ ًدلى لىٍيً  مىا أىٍنتى عى كى
  ْٓؽ/ 

 ( ج ب ر) :الصحاح ((ِ
 ( ج ب ر) :م اييس الل ة  (ّ)
 علي ما فو المف ليات ك  فو ايراا كالديباف مف الكافر، كلـ أقؼ  ُٖ/ّمعانو ال رآف للفرا    (ْ)
، كاريػب ال ػرآف ُْ/ُُ، كالب ػذيب ُٖ، َٖ/ُ، كالزاار فو معانو اػ ـ النػاس ُُٕ/ٔالعيف ( (ٓ

 ( ج ب ر)، كاللساف َْٔ/ٕ، كالمحاـ ُْٕللسلسبانو/
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احديقة
ًدي ىػةهي  سػميت دػذلؾف منػ  ييٍحػدىؽي علي ػا، أم  دىاًئؽي: الدسػابيفي  كاحػداا: يحى )الحى

ف إذا أحطت د ـ(كمن  قيؿ:  ييٍحظىري علي ا حائطه  دنٍقتي دال ـك حى
(ُ)   

يحػاط علي ػا  حدي ةف من  يحػدؽ علي ػا، أم:يعلؿ ادف قبيدة لبسمية الدسباف: 
يػػدؿ علػػ  أف البسػػمية لػػا ت علػػ  سػػديؿ الملػػاز، ف ػػو بسػػمية دسػػكر، كاػػذا البعليػػؿ 

 للشو  دملاكرا  
ر  ػػػلى كممػػػا يؤاػػػد اػػػذا مػػػا ذاػػػرا ال،ليػػػؿ حيػػػث قػػػاؿ: )الحدي ػػػةي: أرضه ذاتي شى
ػػػدائؽ  كالحدي ػػػة مػػػف الريػػػاض: مػػػا أىحػػػدىؽى د ػػػا حػػػاًلزه أك أرضه  ٍثًمػػػر، كاللميػػػ : الحى مي

 ميربفعة، قاؿ عنبرة:   
ْرَىم(فَلتلَ  .........................  ِْ  (2)رْكَن كلَّ َجْيقٍة كال

يا  أف اػػػذا المػػػادة بعنػػػو: اةحاطػػػة دػػػيف امشػػػكاػػػذلؾ ادػػػف فػػػارس الػػػذم يػػػرل 
ا ي كىالدناؿي  ػدىؽى اٍل ىػٍكـي ف اؿ: )اٍلحى : حى ٍو و  يي ىػاؿي ٍو ي ييًحيطي ًدشى : الشن كىاٍل ىاؼي أىٍصؿه كىاًحده، كىايكى

: ًؿ، كىأىٍحدىقيكا ًدً   قىاؿى  ًدالرنلي
َقْت ... َبَ اْلَمِنيَّ  َْ ْْ َج ٍَ َلَق  ُة َلاْسَتْبطَْأُت أَْنَصاِرياْلُمْطِعُموَن بَلُنو َجْر

: ٍم ي ًحدىاؽه  قىاؿى ًدوًٌ ف كىاٍللى كىادي، ًمىنن ىا بيًحيطي ًدالصن دىقىةي اٍلعىٍيًف ًمٍف اىذىا، كىًاوى السن  كىحى
َلْت  اقَلَها ... ُسُِ َْ ُىُم َكَأنَّ ِج َْ َمعُ فَاْلَعْيُ بَلْع ْْ  (3)ِبَشْوٍك فَلْهَي َعْوٌر َت

ًر كىالبنٍحػػػػػػػػًديؽي:  ػػػػػػػػلى ًدي ىػػػػػػػػةي: اٍمىٍرضي ذىاتي الشن كىاٍلًحٍنًدي ىػػػػػػػػةي:  ًشػػػػػػػػدنةي الننظىػػػػػػػػًر  كىاٍلحى
دىقىةي( اٍلحى
(ْ)    

 
                                                           

  ِّٔبفسير اريب ال رآف/( (ُ
، كالديػػت ُِّكقػػكؿ عنبػػرة اػػك شػػطر ديػػت مػػف الاامػػؿ، مػػف معل بػػ ، فػػو ديكانػػ / ُْ/ّالعػػيف  ِ))

 دبمام :
ْرَىم‘َجاَىْت َعَلْيها ُكلُّ ع ِْ  ْيٍن ثَلرٍَّة   فَلتَلرْكَن كلَّ َجْيقٍة كال

، ُْ/ّكالعػػػػيف  ِِْكالمف ػػػػليات / ّ/ُ( ديػػػػت مػػػػف الاامػػػػؿ مدػػػػو ذؤيػػػػب فػػػػو ديػػػػكاف ال ػػػػذلييف ّ)
كالمزاػػػػر ِْٔ/ُكالمنب،ػػػػب مػػػػف اػػػػ ـ العػػػػرب  ُْٕ/ُث مدػػػػو عديػػػػد كاريػػػػب الحػػػػدي ِٕٔ/ٕ
ِ/ُِٕ  

 ( ح د ؽ)م اييس الل ة ( ْ)
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    (ُ)ا ، كالزلاج، كامزارم، كال رطدواما قاؿ دذلؾ الفر 
كين ػػػػػؿ ادػػػػػف عطيػػػػػة عػػػػػف دع ػػػػػ ـ أف الحدي ػػػػػة قػػػػػد باػػػػػكف دحػػػػػائط، كد يػػػػػرا، 

:   ي ػػاؿ  ف اؿ:)الحػػدائؽ: ملبمػػ  الشػػلر مػػف امعنػػاب كالن،يػػؿ كايػػر ذلػػؾ، قػػاؿ قػػـك
ـ: ي اؿ ذلػؾ اػاف لػدارا أكلػـ ياػف مف حدي ة إ  لما علي  لدار قد أحدؽ د ، كقاؿ قك 

    (ِ)الدياض محدؽ دامشلار(
االحرج

ػػػرىجه ًمٍنػػػ ي{)}فىػػػ  يىايػػػ  ػػػٍدًرؾى حى ػػػرىج: ال ػػػيؽ  أم: شػػػؾ  كأصػػػؿ ا (ّ)ٍف ًفػػػو صى لحى
ا(يعلـ ي يؽ صدرناف من    كالشاؾ فو اممر  رىلن ح ي ب   فسم  الشؾ حى

(ْ)    
يػػرل أف المعنػػ  فػػو اػػذا الػػنص يػػرادؼ ادػػف قبيدػػة دػػيف الشػػؾ كالحػػرج، ف ػػك 

ال ػػيؽ، كاػػك مبح ػػؽ فػػو الحػػرج علػػ  سػػديؿ الح ي ػػة، كفػػو الشػػؾ اللػػام  دين مػػا اػػك 
الشػػػاؾ ي ػػػيؽ صػػػدرا لبػػػرددا كبحيػػػرا، ف ػػػك مػػػف دػػػاب ف علػػػ  سػػػديؿ الملػػػاز، حيػػػث إ

 بسمية الشو  دسدد  
ػػرىج ا ذلػػؾ مػػا ذاػػرا ال،ليػػؿ حػػيف قػػاؿ:كيؤيػػد  ػػًرج كحى ػػؿه حى مػػا ب ػػكؿ: دىًنػػؼ )كرلي

ػػػٍدر، قػػػاؿ الرالػػػز: ػػػيًٌؽ الصى ػػػٌدًر، ك  كدىنىػػػؼ: فػػػو معنػػػ  ال ى ػػػًرجي الصى كي ػػػرأ  عنيػػػؼي    حى
رىلػػػػان{}يىلٍ  ػػػػيًٌ ان حى ػػػػٍدرىاي  ى ػػػػٍؿ صى ًرلػػػػان  (ٓ)عى كحى

ػػػػرحي  (ٔ) ػػػػًرجى صػػػػدراي: أٍم  ػػػػاؽ ك  ينشى كقػػػػد حى
ير(     (ٕ)ل،ى

                                                           

)دػػاب ِّ/ْ، كالب ػػذيب ِٖٔ/ٓ، كمعػػانو ال ػػرآف كا عرادػػ  للزلػػاج ِّٖ/ّمعػػانو ال ػػرآف للفػػرا  ( ُ)
  ّٕٔ/ّالحا  كال اؼ كالداؿ(، كاللام  محااـ ال رآف 

  ِٔٔ/ْالمحرر الكليز ( ِ)
  ِامعراؼ/ (ّ)
  ُٓٔ( بفسير اريب ال رآف/ْ)
  ُِٓامنعاـ/( ٓ)
قىػرىأى نىػاًف  كىعىاًصػـ ( ٔ) ػة الػرنا ، كى ٍفبيكحى ٍمػزىة كالاسػائو }حرلػا{ مى ػامر كىحى قىرىأى اٍدف اثير كىأىديك عىٍمرك كىاٍدػف عى

ػػف عىاًصػػـ }حرلػػا{ مثػػؿ ٍفػػص عى ػػكرىة الػػرنا ، كركل حى ٍمػػرك  فػػ  ًركىايىػػة أىدػػ  داػػر }حرلػػا{ مىٍاسي أىدػػ  عى
 ( ِٖٔ)السدعة فو ال را ات  دف ملااد/

 داب الحا  كالليـ م  الرا   ٕٔ/ِالعيف ( ٕ)
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ػا ي كىالػرنا ي كىاكأشار  ـي أىٍصػؿه ادػف فػارس أف المػادة بػدكر حػكؿ معنػ  كاحػد ف ػاؿ: )اٍلحى ٍلًلػي
ً ػي ي ي  فىًمٍنػ ي الٍ كىاًحده، كىايكى  ػٍوً  كى مُّ ي الشن ذىًلؾى بىلى كًعً ، كى لىٍيً  مىٍرًلً  فيري ـي اٍلدىاًب كىاً  ػرىجي ميٍعظى حى

ةو، كىًاوى  رىلى ٍم ي حى يي ى لى رو  كى لى :ميٍلبىمى ي شى اته  قىاؿى رىلى ٍمً  حى  اؿي ًفو اٍللى
 َأيَا َجَرَجاِت اَْلَيِّ ِجَي ََتَمَُّلوا ... ِبِذي َسَلٍم اَل َجاىَُكنَّ رَبِيعُ 

: ا  قىاؿى يي ىاؿي ًحرىاجه أىٍي ن  كى
 (1)َن َجيِّا َكاَْلََراِج نَلَعُموْ َعايَ 

ػػػيؽي  قىػػػاؿى  ػػػرىجي ال ًٌ ـي، كىاٍلحى ثٍػػػ ػػػرىجى اٍةً : اٍلحى ًمػػػٍف ذىًلػػػؾى ػػػٍف ييػػػًرٍد أىٍف  كى مى اَّللني بىعىػػػالى : }كى
 : بى يػػكؿي ػػاري  كى ، أىٍم بىحى ػػًت اٍلعىػػٍيفي بىٍحػػرىجي ًرلى يي ىػػاؿي حى ػػا{  كى رىلن ػػيًٌ نا  حى ػػٍدرىاي  ى ػػٍؿ صى ييً ػػلن ي يىٍلعى

ػٍكبى ، كىاٍلًمحى  لىٍيػً  اٍلمى ػؿي عى ػًريري النػًذم بيٍحمى يي ىاؿي السن ـى  كى ري ، أىٍم حي لىون ظيٍلميؾى ًرجى عى ػرىجه  حى فنػةي: حى
:  قىاؿى

 فَِإمَّا تَلَرْيِّن ِف رَِجاَلِة َجاِبٍر ... َعَلى َجَرٍج َكاْلَقرِّ ََتِْفُق َأْكَفاّن 
ػػًرجي  ًمٍنػػ ي اٍلحى لىٍحًم ىػػا  كى ؿي ًعظىاًم ىػػا كى ذىًلػػؾى بىػػدىا،ي ػػاًمرىةه، كى ػػكجه:  ى ٍرلي ػػرىجه كىحي نىاقىػػةه حى كى

ؿي النًذم  ى يىاىادي  (يىٍدرىحي الٍ الرنلي ً بىاؿى
  (ّ)د ذا البعليؿ اثير مف الل كييف( كقد قاؿ (ِ)

االَحمَّام ا
  } ًميـو رىابه ًمٍف حى ـٍ شى )}لى ي

ـي(كاك: الما  الح (ْ) منا : الحى وى مًٌ  (ٓ)ارُّ  كمن  سي

                                                           

ُُوُن َأْقَصى َشلَُّو َُمَْرْْنَِموْ كدعدا:  ُُِٕ/ِ(  مف الرلز للعلاج فو لم رة الل ة ُ)   َي
 الم اييس )ح ر ج(  (ِ)
، المنلػػػد فػػػو َِٗ/ِ، كمعػػػانو ال ػػرآف كا عرادػػػ  للزلػػاج ُٔٓ/ُ، كملػػػاز ال ػػرآف ُُٔ/ُاللػػيـ  (ّ)

، َِٔ/ُدػػػاب اللػػػيـ كالحػػػا  مػػػ  الػػػرا ، كديػػػكاف امدب  ّْٔ/ُكاللم ػػػرة  ُٖٕالل ػػػة /
داب  َٕ/ّم  الرا ، كالصحاح )ح ر ج(، كالمحاـ  داب الحا  كالليـ ْٖ/ْب ذيب كال

، كدرة ِٓالل ػػػػػػػػػػة/، كف ػػػػػػػػػػ  ُِّٗ/ّالعلػػػػػػػػػػـك لػػػػػػػػػػرا ، كشػػػػػػػػػػمس الحػػػػػػػػػػا  كاللػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػ  ا
  )ح ر ج(ِّْ/ِكأساس الد اة، كاللساف ِْٔال كاص/

  مف سكرة يكنس ْمف سكرة امنعاـ، كاآلية/ َٕلز  اآلية/ (ْ)
  ُٓٓبفسير اريب ال رآف/  (ٓ)
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منػاـ ي ماػاف ا سػبحماـي  د ػذا فو اذا النص يعلؿ ادف قبيدػة لبسػمية الحى
ػمًٌ   ، ا سـ، ف ك يػرل أنػ  سي دػذلؾ لمػا ياػكف فيػ  مػف الحمػيـ، كاػك المػا  الحػارُّ

 كاذا البسمية ملازية ع قب ا الحالًٌية  
 كمما يؤاد صحة ما ذارا ادف قبيدة ما ذارا ال،ليؿ مف قدؿ حيث قاؿ:

مػػيـ،  ٌمػػاـ: أيً،ػػذى مػػف الحى (بيػػذاًٌريا ا)الحى لعىػػرىب  كالحمػػيـ: المػػا  الحػػارُّ
كقػػاؿ ادػػف  (ُ)

ـي: ا منا ميـ، لدًٌ سيدا: )الحى (مي يماسي ميٍشبىؽٌّ ًمفى الحى ، بيذىاًٌريا اٍلعىرىبي ذىانره
(ِ)  

ـن  أمػػػػا الزم،شػػػػرم ف ػػػػاؿ: )بك ػػػػي دػػػػالحميـ، كاػػػػك المػػػػا  الحػػػػار  كاٍسػػػػبىحى
(ا ـى منا ـن: د،ؿ الحى : اابسؿ  كاٍسبىحى لرلؿي

(ّ)  
ـي  ٌمػػػػا ػػػػاـ: الماػػػاف، قػػػػكؿ اللػػػكارم: )الحى من كممػػػا يػػػدؿ علػػػػ  أنػػػ  أراد دالحى

ٌمامات  ٍدًنينًة(ميشٌدد: كىاًحدي الحى اٍلمى
(ْ)    

ينِّا اَيْوم االد ِّ
يًف: يػكـ ال يامػة  سػمًٌو دػذلؾ منػ  يػكـ اللػزا  كالحسػاب، كم نػ  )يىٍكـي الدًٌ

نى   أم لازيب (  (ٓ)ي اؿ: ًدٍنبي  دما صى
اًلػػًؾ يىػػٍكـً لبسػػمية )يػـك الػػديف( الػػكارد فػو قكلػػ  بعلػؿ ادػػف قبيدػة  عػال : }مى

يًف{ كاػػك مػػف دػػاب بسػػمية الشػػو  د زمػػ ، كاػػك المحاسػػدة، )يػػـك ال يامػػة(  (ٔ)الػػدًٌ
 ما قدمكا فو دنيااـ  ياكف فو اذا اليـك محاسدب ـ عل  حيث س

كقػػػد ذاػػػر ذلػػػؾ اثيػػػر مػػػف المفسػػػريف كعلمػػػا  المعػػػالـ، ف ػػػد قػػػالكا: )مػػػف 
 فمف ذلؾ قكؿ الفند الزمانو ي ش ؿ دف شيدافياللفظة، الديف: اللزا ،  أنحا 

 
                                                           

  داب الحا  كالميـ ُُ/ْ-عف الليث -داب الحا  كالميـ، كالب ذيب ّّ/ّالعيف  ُ))
  داب الحا  كالميـ، كلساف العرب )ح ـ ـ( عف ادف سيدا ِٓٓ/ِالمحاـ  (ِ)
 ( ح ـ ـ )أساس الد اة  (ّ)
 ( ح ـ ـ)( الصحاح ْ)
  ّٖبفسير اريب ال رآف/ (ٓ)
  ْالفابحة/ (ٔ)
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 (1)  العْلا ... ن ىنّاىم كما ىانوالَل يبق سو 
 أم: لازينااـ  كمن  قكؿ اعب دف لعيؿ:

 (2)يناىم ... لىناىم مثل ما يقرضوناإذا ما رمونا رم
 كمن  قكؿ اآل،ر:

 (3)كما تْين تْان  لاعلم يقينا أّن ملُك زائل ... لاعلم بأنّ 
اًلػًؾ يىػكٍ  يًف{ كاذا النحك مف المعن  اك الذم يصػلق لبفسػير قكلػ  بعػال : }مى ـً الػدًٌ

امعمػػػاؿ كالحسػػػػاب د ػػػا، اػػػػذلؾ قػػػاؿ ادػػػػف عدػػػاس، كادػػػػف أم يػػػـك اللػػػزا  علػػػػ  
  (ْ)سعكد، كادف لريج، كقبادة كايراـ(م
اًب    اًؿ كىاٍلًحسى لى  اٍمىٍعمى زىا ي عى يًف: اٍللى دناسو كىادٍ )الدًٌ في ًد ىا، اىذىًلؾى قىاؿى اٍدفي عى

ٍيجو  ػػػػرى ٍسػػػػعيكدو كىاٍدػػػػفي لي ػػػػًف النندًػػػػوًٌ مى ًكمى عى ، كىري ـٍ ٍيػػػػرياي قىبىػػػػادىةي كىاى لىٍيػػػػً  قىٍكليػػػػ ي كى يىػػػػديؿُّ عى ، كى
ؽن{بىعى  ـي اَّللني ًدينى يـي اٍلحى فًٌيً  ًئذو ييكى الى : }يىٍكمى

: }اٍليىػٍكـى  (ٓ) قىػاؿى ـٍ  كى ػادى ي زل ايػؿُّ بيٍلػ أىٍم ًحسى
دىٍت{ { (ٔ)نىٍفسو ًدما اىسى ا ايٍنبيـٍ بىٍعمىليكفى ٍكفى مى }اٍليىٍكـى بيٍلزى كى

(ٕ) } ػًدينيكفى : }أىًإننػا لىمى قىاؿى كى
(ٖ) 

 أم ملزيكف محاسدكف  كقاؿ لديد: 
اُن اْلَفًَت  َْ َا ... ُي  (9)يوما كما ىو ىائن َجَصاُىَك يَلْوماا َما َزَرْعَت َلِإَّنَّ

                                                           

  ( الديت مف دحر ال زجُ)
  ( الديت مف دحر المب اربِ)
  ( الديت مف دحر الاامؿّ)
  ُٗ/ُ، كزاد المسير ّْالمحرر الكليز/ (ْ)
  ِٓالنكر/ (ٓ)
  ُٕاافر/ (ٔ)
  ِٖاللاثية/ (ٕ)
  ّٓالصافات/ (ٖ)
  ( الديت مف دحر الطكيؿٗ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
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  ﴿ٖٗٓ﴾  
  

اى   ٍيبىػ ي، كىحى زى ًديننػا )ًداىٍسػًراىا( لى ( كى أىٍاؿي اللُّ ىًة: ًدٍنبى ي ًدًفٍعًلً  دىٍيننا )ًدفىٍبًق الدناؿًٌ
ًديًث: )ًمٍن ي الدنينافي ًفو ًصفىًة كى  ًفو اٍلحى اًزم، كى اٍلاىيًٌسي مىٍف دىافى الرنبًٌ بىعىالى  أىًم اٍلميلى

( (ُ)نىٍفسى ي( بى اسى أىٍم حى
(ِ)  
ػػػ ي مٌنػػػ  مصػػػدر، أمػػػا أصػػػحاب  ػػػزا ي   ييٍلمى : اللى يفي المعػػػالـ ف ػػػالكا: )الػػػدًٌ

، كاك دىٌيافي الًعداد   كالمثؿ : دافى هللاي الًعدادى يىدين ـ ا كًلؾى  يكـى ال يامة أم يىلزي ـً
ػػػا بىػػػد ػػػا بفعػػػؿ ييفعػػػؿ السػػػائر: اىمى يف: يف بيػػػداف، أىم اىمى ييفعػػػؿ دػػػؾ( )أىديػػػك عديػػػد: الػػػدًٌ

ًمٍنػػ  قىٍكلػػ  بى  يًف{اٍلحسػػاب كى اًلػػًؾ يىػػٍكـً الػػدًٌ يػػرا: مالػػًؾ يىػػٍكـ عىػػالى : }مى قىػػاؿى اى ػػزىا ،   كى اٍللى
اًعر: قىاؿى الشن ازىل، كى ا بٍعمؿ بيٍعطى  كبيلى ا بىًديفي بيداف، اٍلمىٍعن  اىمى ًمٍن  قىٍكل ـ: اىمى  كى

َك زاِئٌل  َُ  لاْعلم بَأنَّ َكَما تْيُن تُْان ...َلاْعَلْم يَقيناا َأنَّ ُمْل
ا بفعؿ(أىم بيلٍ     (ّ)زىل ًدمى
االرباط

}كىرىاًدطيػػػكا{
دػػػاط: أف  (ْ) يػػػردط اػػػؤ   فػػػو سػػػديؿ هللا  كأصػػػؿ المرادطػػػة كالرًٌ

  كسػػػمو الم ػػػاـ ،يػػػكل ـ فػػػو الث ػػػر  اػػػؿ ييًعػػػدُّ لصػػػاحد ،يػػػكل ـ، كيػػػردط اػػػؤ   
  (ٓ)دالث كر: ًرداطنا(

د ذا ا سػـ اػو  فو اذا النص يرمز ادف قبيدة إل  علة بسمية رداط الملااديف
الملػػػاكرة، حيػػػث يػػػرل أف امصػػػؿ اػػػك ردػػػط ال،يػػػكؿ دػػػالث كر الملػػػاز، كع قبػػػ  

كابسػػعت لبشػػمؿ اةقامػػة دالماػػاف للػػدف  لل بػػاؿ، ثػػـ بطػػكرت د لػػة اللفػػظ،  بيادػػا
 دالمااف( اك الملاكرة   الداؿ)الرداط( كالمدلكؿ )الماث  عمف كرا ا  كالع قة ديف

                                                           

ػكؿي اَّللنً ُ) : قىػاؿى رىسي ، قىػاؿى دناًد ٍدًف أىٍكسو ٍف أىًدو يىٍعلى  شى ػٍف : »( عى ًمػؿى اٍلاىػيًٌسي مى ػ ي، كىعى دىافى نىٍفسى
ا  لىػ  اَّللنً ًلمى ٍف أىٍبدى ى نىٍفسى ي اىكىااىا، ثيـن بىمىننػ  عى ، مى حػديث حسػف  سػنف « دىٍعدى اٍلمىٍكًت، كىاٍلعىاًلزي

  ّٖٔ/ْكسنف البرمذم  ،ُِّْ/ِادف مال  
  ِٖ/ُ، كبفسير الدي اكم ُْْ/ُاللام  محااـ ال رآف  ِ))
  ُِٖ/ُْ، كب ذيب الل ة ٖٖٔ/ِ، كاللم رة ّٕ/ٖ( العيف ّ)
ْم تُلْفِلُحونَ } (ْ) ُُ َ َلَعلَّ   ََِ{ آؿ عمراف/يَا أَيلَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصرِبُلا َلَصاِبُرلا َلرَاِبُطوا َلاتلَُّقوا اَّللَّ
  ُُٕبفسير اريب ال رآف/( ٓ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ٖٗٔ﴾  
  

مػػف الل ػػكييف كممػػا يػػدؿ علػػ  صػػحة اػػذا الرؤيػػة كيؤاػػداا مػػا ذاػػرا لماعػػة 
ف ػػا اػػك ذا ادػػف عطيػػة ي ػػكؿ: )الردػػاط: اػػك الم زمػػة فػػو سػػديؿ كآ،ػػريف مػػف المفسػػريف 

اػػػؿ مػػ ـز لث ػػر مػػػف ث ػػكر اةسػػ ـ مرادطػػػا، ، أصػػل ا مػػف ردػػط ال،يػػػؿ، ثػػـ سػػمو هللا
ؿ مثلػػ  قػػاؿ الد ػػكم، كاػػذلؾ قػػاكد (ُ)فارسػػا اػػاف أك رالػػ ، كاللفظػػة مػػي،كذة مػػف الػػردط(

الػػداؿ  كاللػػكارم فػػذاركاأمػػا ال،ليػػؿ، كادػػف دريػػد،  (ِ)امزاػػرم، كادػػف سػػيدا، الزم،شػػرم 
 (ّ)كالمدلكؿ دكف ردط دين ما 

االرجز
ٍر{ }كىالرٍُّلػػػػػزى فىػػػػػاٍالي
يٍت )يعنػػػػػو: امكثػػػػػاف  كأصػػػػػؿ يالرلػػػػػزي العػػػػػذاب   (ْ) فسػػػػػمًٌ

      (ٓ)م إل  العذاب(بؤدًٌ امكثافي رلزناف من ا 
لسػػػػػبانو، الرلػػػػػز: العػػػػػذاب اػػػػػذا قػػػػػاؿ ال،ليػػػػػؿ، كالفػػػػػرا ، كأدػػػػػك عديػػػػػدة، كالس

كبدػػػ   (ٔ)يدا، كالطدػػرم، كال رطدػػو، كايػػراـ دريػػد، كادػػف سػػكالنحػػاس، كالزلػػاج، كادػػف 
إل  أف الرلز: اك كذاب آ،ركف  (ٕ)رلزنا لماعة ادف قبيدة فو بسمية امكثاف 

  (ٖ)عدادة امكثاف
، كذلػػؾ امكثػػاف دػػالرلز الػػذم اػػك العػػذابكقػػد علػػؿ ادػػف قبيدػػة لبسػػمية 

 داب بسمية الشو  دسدد   عل  سديؿ الملاز، كاك مف 

                                                           

  ُٓٔ/ُالمحرر الكليز ( ُ)
  ، كأساس الد اة )ر ب ط(ُِٔ/ٗ، كالمحاـ َِّ/ُ، كب ذيب الل ة َٔٓ/ُ بفسير الد كم( ِ)
  ، كالصحاح )رب ط(ُّٓ/ُداب الطا  كالرا  م  الدا ، كاللم رة  ِِْ/ٕينظر العيف  (ّ)
  ٓالمدثر/ (ْ)
  ْٓٗبفسير اريب ال رآف/ (ٓ)
، ُْ/ُ، كملػاز ال ػرآف َْٖ/ُداب الليـ كالزام م  الرا ، كمعػانو ال ػرآف للفػرا   ٔٔ/ٔالعيف  (ٔ)

ال رآف كا عراد  للزلاج  ، كمعانوُٕ/ِ، كمعانو ال رآف ل ،فش ِْٔال رآف للسلسبانو/كاريب 
، كاللػػػػام  ُُِ/ُِ، كلػػػػام  الديػػػػاف للطدػػػػرم ُِٗ/ٕ، كالمحاػػػػـ ْٔٓ/ُكاللم ػػػػرة ، ِْٓ/ٓ

  ّْٓ/ّمحااـ ال رآف 
  ٕٔ/ُٗكاللام  محااـ ال رآف ، ِْٕ، كاريب ال رآف للسلسبانو/ُْٓ/ُديكاف امدب ( ٕ)
، كالب ػػػػػػذيب َِٓ، َِْ/ِ، كمعػػػػػػانو ال ػػػػػػرآف كا عرادػػػػػػ  للزلػػػػػػاج ٗٓٔ، كالدػػػػػػارع/ٔٔ/ٔالعػػػػػػيف ( ٖ)

  ُِٗ/ٕ، كالمحاـ ِِّ/َُ



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
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  ﴿ٖٕٗ﴾  
  

-ك ػم ىاًداىٍسػر الػرنا  -ككرد اذا البعليؿ عف السلسبانو ف اؿ: )الرلػز
فٌسر  ػدىب الرلػز،كمعنااما كىاًحد، كى سميت اٍمىٍكثىاف رلزاف ًمىنن ىػا سى أىم  دامكثاف  كى

دىب اٍلعىذىاب( سى
(ُ)   

االرجم
{}كى  ٍمنىػػاؾى لىػػٍك  رىٍاطيػػؾى لىرىلى

ػػا  فسػػٌم  )أم: قبلنػػاؾ  كاػػانكا ي بلػػكف رىلٍ  (ِ) من
نن ال بؿ رلما  كمثل :  لىيىمىسن ـٍ كى نناي مى ـٍ بىٍنبى يكا لىنىٍرلي ـٍ ًمننا عىذىابه أىًليـه{(قكل : }لىًئٍف لى اي

(ّ) 
مػػة الإلػػ  أف -مػػن ـ ادػػف قبيدػػة  –ذاػػر عػػدد مػػف الل ػػكييف كالمفسػػريف 

د ا فو دعض امحكاؿ: ال بؿ، ي كؿ ال،ليؿ: )الرنلـي الرلـ فو ال رآف الاريـ يراد 
 كالػػرنلـي: اسػػـ لمػػا ييػػرلـي دػػ  الشػػو ،  : ال بػػؿ، فػػو شػػيف نيػػكح-فػػو ال ػػرآف -

   (ْ)كاللمي  الرلكـ، كاو الًحلارةي(
كقػػػد حػػػاكؿ ادػػػف قبيدػػػة إيلػػػاد علػػػة ل ػػػذا البسػػػمية ف ػػػاؿ: كاػػػانكا ي بلػػػكف 

د ػذا يشػير إلػ  أف السػدب فػو ال بػؿ اػك الػرلـ، رىٍلمنا  فسٌم  ال بؿ رلما  ف ك 
 عدر دالسدب كأراد المسدب  اكف البسمية مف داب الملاز، حيث كعل  اذا ب

كمما يشير إل  صحة ما ذارا ادف قبيدػة، كيدعمػ  قػكؿ امزاػرم، كادػف 
بنػ  رلػـف مىن ػـ اىػانيكا ًإذا قؿ لٍل ىٍبػؿ: منظكر: )إٌنما قيػ ػٍكا ًداٍلحلػارة حى مى بلػكا رلػ  رى
ـن قيػػؿ  ـي يىٍ بيلػػكا، ثػػ ًمٍنػػ  رلػػ نىيىػػا( كاػػذلؾ مػػا كرد عػػف لاػػؿ قىٍبػػؿو رىٍلػػـ، كى الثنيًٌدىػػٍيف ًإذىا زى

ٍعنى  الرنٍلـً ًفو اللُّ ىًة: الرنمٍ  ارىًة  ثيـن ًقيؿى الرازم: )مى ، بىٍشػًدي نا لىػوي ًداٍلًحلى ـى  ي لل بؿ: ريًل
ارىًة(ًدالرنٍلـً دً  اٍلًحلى

(ٓ)   
 

                                                           

  ٕٔ/ُٗ، كاللام  محااـ ال رآف ِْٕاريب ال رآف للسلسبانو/( ُ)
  ُٗاكد/( ِ)
    ُٖكاآلية مف سكرة يس رقـ/ َِٗبفسير اريب ال رآف/( ّ)
، كالصػػحاح، كلسػػاف العػػرب ْٖ/ُُدػػاب اللػػيـ كالػػرا  كالمػػيـ، كينظػػر الب ػػذيب  ُُٗ/ٔالعػػيف ( ْ)

  ّْٓ، كالمفردات ل صف انو/ُِٗ/ُْ، كبفسيرالرازمَِْ/ٕكالمحاـ  )رج ـ(، 
  ُِٗ/ُْداب الليـ كالرا  كالميـ كلساف العرب، كبفسير الرازم  ْٖ/ُُالب ذيب ( ٓ)
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  ﴿ٖٖٗ﴾  
  

االسمر
: حد مىري مىر: الليؿ()السن   (ُ)يث الليؿ  كأصؿ السن

ف ػػك  يشػػير ادػػف قبيدػػة د ػػذا ال ػػكؿ إلػػ  علػػة بسػػمية حػػديث الليػػؿ: سػػمرا،
انب لت د لة اللفظ مف الزمف)الليؿ( إل  ما يحػدث يرل أف السمر: اك الليؿ ثـ 

الملاز كالع قة الزمانية، حيث ف أحاديث، كعل  اذا فالبسمية مف فو الزمف م
 أطلؽ الزماف، كأراد ما ياكف في  مف بلاذب أطراؼ الحديث  

فػػو ال ػػكؿ دػػيف السػػمر: حػػديث كمػػف الل ػػكييف مػػف يبفػػؽ مػػ  ادػػف قبيدػػة 
كمػػػن ـ مػػػف يػػػرل أنػػػ  ظػػػؿ  (ّ)كانػػػاؾ مػػػف يػػػرل أف السػػػمر: سػػػكاد الليػػػؿ  (ِ)الليػػؿ

ػػػًة الػػػذيف ال مػػػر، ا ػػػكؿ الزلػػػاج مىاعى : اللى ػػػمُّكا : )السػػػاًمري نمػػػا سي ػػػدنثكفى لىػػػٍي ن  كا  يىبىحى
مىًر، كاػك ظػؿ ال مػر، كاػ منارا، ًمفى السن ػٍمرىة مشػب ة مػف اػذا( سي كقػكؿ ادػف ذًلؾى السُّ

ػػػمنره كسػػػامر، كمعنػػػاا: سػػػ ر ػػػٍمره كسي الليػػػؿ، مػػػي،كذ مػػػف  عطيػػػة: )ي ػػػاؿ: قػػػكـ سى
ل مػػر فاانػػت العػػرب بللػػس ي ػػ  علػػ  امشػػ،اص مػػف  ػػك  االسػػمر: كاػػك مػػا 

ػػػةي سػػػمر ببحػػػدث( كمػػػا كرد عػػػف ال رطدػػػو: لل مىاعى )سػػػاًمران: معنػػػاا سػػػمارا، كاػػػـ اٍللى
اىػانيكا  ػٍمرىةي اللنػٍكًف  كى ًمٍنػ ي سي ػًر، كى مىًر، كىايػكى ًظػؿُّ اٍل ىمى كذه ًمفى السن ٍي،ي دنثيكفى ًداللنٍيًؿ، مى يىبىحى

ػػمىرً  ػػٍكؿى اٍلاىٍعدىػػًة ًفػػو سى ػػدنثيكفى حى ػػدُّثي دًػػ ً  يىبىحى وى البنحى ػػمًٌ ػػًر، فىسي : يي ىػػاؿي اٍل ىمى   قىػػاؿى الثنػػٍكًرمُّ
مً  ، كى مىري ٍمرىةي ًفو اللنػٍكًف(ًلًظؿًٌ اٍل ىمىًر: السن ٍن ي السُّ

ؼ اػذا الػد  ت مػ  كمػ  ا،ػب  (ْ)
 قبيدة إ  أف المعانو مب اردة، ك  ب ارب دين ا ما ذارا ادف 
 

                                                           

  ِٖٗبفسير اريب ال رآف/ ( ُ)
، ُٖ/ْدػػػ  للزلػػػاج )دػػػاب السػػػيف كالػػػرا  مػػػ  المػػػيـ(، معػػػانو ال ػػػرآف كا عرا ِٓٓ/ٕالعػػيف  (ِ)

، كالمفػػردات فػػو َِٗ/ُِ)دػػاب الػػرا  كالسػػيف مػػ  المػػيـ(، كالب ػػذيب  ُِٕ/ِكاللم ػػرة 
  ِْٓاريب ال رآف ل صف انو/

  ِْٓالمفردات فو اريب ال رآف ل صف انو/ (ّ)
، كاللام  محاػاـ ال ػرآف َُٓ/ْ، كالمحرر الكليز ُٖ/ْ معانو ال رآف كا عراد  للزلاج ْ))

  ّٖٓ/ٖ، الدر المصكف َِٗ/ُِكينظر الب ذيب  ُّٔ/ُِ
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  ﴿ٖٗٗ﴾  
  

يد عِّ  صَّ
ػػًعيد: الميٍسػػبىكم  للبػػراب: صػػعيدناف كي ػػاؿ: كلػػ  امرض  كمنػػ  قيػػؿ  )الصن

  (ُ)من  كل  امرض(
علػؿ فو اذا النص يشير ادف قبيدػة إلػ  أف البػراب يسػم  صػعيدنا، ثػـ ي

كلػػػ  امرضي، كاػػػك د ػػػذا يرمػػػز إلػػػ  أف البسػػػمية ل ػػػذا البسػػػمية د كلػػػ : ي منػػػ  
الم صػ ة، فػالبراب يلػاكر كلػ  كرة أك لا ت عف طريؽ الملاز، دع قػة الملػا

 امرض كي ص  ا، فسمو صعيدا دالملاكرة  
ب حيػث قػاؿ: كمما يدؿ عل  صػحة اػذا الػرأم كيؤيػدا مػا كرد عػف ثعلػ

كأطيد ػػا، كاػػك أطيػػب ممػػا سػػفؿ مػػف امرضف منػػ    )الصػػعيد: أعلػػ  امرض 
لحػؽ ا سػـ فػو اسػـ الصػعيد، ثػـ الو ما يلحؽ المن ػدط  كاػك امصػؿ يلحؽ الع

   (ِ)اؿ براب طيب(
ػػعيد: كلػػ  امرض قػػٌؿ أك اثػػر  ب ػػكؿ:  كقػػد ذاػػب ال،ليػػؿ إلػػ  أف: الصن
ػػعيد، أم: ،ػػذ مػػف ادػػارا  ػػعيد، أم: اللػػس علػػ  امرض كبىػػيىمنـ الصن عليػػؾ دالصن

 قاؿ ذك الٌرمة: (ّ)ًعيدان طىيًٌدان{صى : }فىبىيىمنميكا هللا  دافيؾ للص ة  قاؿ
ِْ اْسَتّحلُّوا ِقْسَمَة  ِْ السُُّاوِى ... َلاْلمَ َق ِْي ِمَن الّصِعي  (4)ْسَح بِاأْلي

صػػارت صػػعيدان، أم: أر ػػان  ي ػػاؿ للحدي ػػة إذا ،ردػػت، كذاػػب شػػلراا:
   (ٓ)مسبكية(

 
 

                                                           

  ِّٔبفسير اريب ال رآف ص( ُ)
  َُُملالس ثعلب/( ِ)
  ٔالمائدة/( ّ)
  (َجًتَّ اْسَتَحلُّوا ........كركاية الشطر امكؿ: ) ٕٗ( شطراف مف الرلز فو ديكان  /ْ)
، ِٖٗللسلسػػػبانو/كينظػػػر الصػػػحاح )ص ع د( كاريػػػب ال ػػػرآف  ُِٗ، َِٗ/ُالعػػػيف ( ٓ)

  ّْألفاظ الشافعو/كالزاار فو اريب 



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ََٗ﴾  
  

االمعارج
ػػرىج أم صػػًعد  كمنػػ  يالًمعػػراجيف اينػػ  سػػدب  )المعػػارج: الػػدنرىج  ي ػػاؿ: عى

  (ُ)إل  السما  أك طريؽ(
كى ك )الدرج( كالمعػارج لمػ  )ًمٍعػرىاج، كىايػ رادؼ ادف قبيدة ديف )المعارج(

ػػٌلـ،  كج: ًداٍلاىٍسػػًر ًشػػٍد  السُّ ػػعكد، اىيىننػػ ي آلىػػةه لىػػ ي(ًمٍفعىػػاؿ، ًمػػفى العيػػري :  (ِ)الصُّ ك)الػػدنرىجي
ػػػةي فػػػو لماعػػػة عبػػػ ػػػًة  كالدنرىلى الرًٌفعػػػة كالمنزلػػػة، كبلمػػػ  الػػػدنرىج، كدىرىلػػػاتي ب الدنرىلى

كعلػة البسػمية عنػدا اػو الملػاز، حيػث شػد   (ّ)منازؿ(اللناف: منازؿي ارف  مف 
 المعراج دالدرج الذم ييٍرق  علي ، كاك مف بسمية الشو  دسدد   

هللا  كقػػػد ذاػػػر ادػػػف دريػػػد أف: ػػػمىا  كى ػػػة ًإلىػػػ  السن ًئاى )المعػػػارج: معػػػارج اٍلمى ى
اييماف أىف ياكف كىاًحداىا أعلـ  كى  ا  كالمعراج ًفيمى ا كًمٍعرالن ا كميٍعًرلن زعػـ أاػؿ  مىٍعًرلن

دىب ب ًئاىة مف البنٍفًسير: سى لىٍيً  اٍلمى ى مىا  كىايكى النًذم يعاين  اٍلمىًريض ًعٍند نحدر عى السن
هللا أعلـ( ٍؤيىب  كى يىاة دعد ري مىكب  فيش،ص ددصرا كى ى حى
(ْ)  

كيػػدعـ ذلػػػؾ قػػػكؿ امصػػػف انو: )ليلػػة الًمٍعػػػرىاجي سػػػٌميتف لصػػػعكد الػػػٌدعا  
{(في ا إشارة إل  قكل : }إً  ـي الطنيًٌبي لىٍيً  يىٍصعىدي اٍلاىًل

(ٓ)  
االمفمحون
{}كى  كفى ٍفًلحي ـي اٍلمي أيكلىًئؾى اي

(ٔ) : ًديدو  مف الف حف كأصل  الد ا   كمن  قكؿ عى
َلُغ بِالْض ... ضَ  ْْ يُلبلْ َُْع اأَلرِيبُ َأْفِلْح ُبَا ِشْئَتل فَلَق ْْ َُيْ  (7)ْعِفل َلَق

 أم: ادؽ دما شئت مف اىٍيس أك افلة   

                                                           

  ّٕٗبفسير اريب ال رآف/( ُ)
  ِْْكينظر اريب ال رآف للسلسبانو/َِّ/ّالن اية فو اريب الحديث كامثر ( ِ)
    داب الليـ كالداؿ م  الرا  ٖٕ/ٔالعيف ( ّ)
  داب الليـ كالرا  م  العيف ُْٔ/ُاللم رة ( ْ)
    مف سكرة فاطر َُ، كاآلية رقـ/ٕٓٓالمفردات ل صف انو/( ٓ)
  ٓ( الد رة/ٔ)
  كالديت مف ملزك  الدسيط ِِ( ديكان  /ٕ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿َُٗ﴾  
  

فاين  قيؿ للمؤمنيف: مفلحكفف لفكزاـ دالد ا  فو النعيـ الم يـ  اذا اػك 
، كبااملت في  ً، ؿي ال،ير(ثـ قيؿ ذلؾ لاؿ مف عى ىؿى كحى  امصؿ  ـى زى

(ُ)  
فػػو اػػذا الػػنص يشػػير ادػػف قبيدػػة إلػػ  علػػة بسػػمية )المفلحػػكف( ف ػػك يػػرل 

لد ػا  فػو النعػيـ أف مادة )ؼ ؿ ح( بعنػو: الد ػا ، فػالمفلحكف اػـ الػذيف فػازكا دا
وى الشو  دما يؤكؿ إلي   مًٌ  الم يـ  كيعد اذا البعليؿ مف داب الملاز، حيث سي

يػػػر،  ، كالفىلىػػػقي ل ػػػة، الد ػػػا  فػػػو ال،ى كقػػػد ذاػػػر ذلػػػؾ ال،ليػػػؿ قػػػاؿ: )الفػػػ حي
ػػون علػػ  الفىػػ ـن علػػ  د ػػا  ال،يػػر(كفىػػ حي الػػدنٍار: دى ػػاؤا  كحى كدمثلػػ   (ِ) ح أم: اىليػػ

عنػػد بفسػػيرا -كقػػاؿ الرااػب امصػػف انو  (ّ)دػف دريػػد كايرامػػا ؿ أدػػك عديػػدة، كاقػا
ـي ال ػػكؿ هللا  ـٍ كىأيكلىئًػػؾى ايػػ دًًٌ ػػ لىػػ  ايػػدنل ًمػػٍف رى { : }أيكلىئًػػؾى عى ػػكفى ٍفًلحي : كسػػمو ي -ٍلمي

 ي ف حان اعبداران داشؼ الاردة الظفر
ثػػـ ي الفػػ ح ي بػػارة يعبدػػر دػػيعراض الػػدنيا، في ػػاؿ: أفلػػق فػػ ف: إذا ظفػػر 

 كقكؿ مف قاؿ: الف ح: الد ا ، ل كؿ الشاعر:  يدا دما ير 
 لترجو لالف ح بعْ عاى لْتريا  .............................  

 فإنما عنو الفرج  كالد ا : دعض الفرج  فإذا ذلؾ عاـ مك كع مك   ،اص 
 

                                                           

  َْ، ّٗ( بفسير اريب ال رآف /ُ)
  ِّْ، ِّّ/ّالعيف  (ِ)
، ٖٔ/ُللنحػػػاس  ، كمعػػػانو ال ػػػرآفٓٓٓ/ُ، كاللم ػػػرة َّ، ِٗ/ُ( ينظػػػر ملػػػاز ال ػػػرآف ّ)

، ْٓ، كالزااػر فػو اريػب ألفػاظ الشػافعو /ّٗ، ّٖ/ُالمات النػاس كالزاار فو معانو 
  كم اييس الل ة )ؼ ؿ ح(



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿َِٗ﴾  
  

كقد اسبعمؿ ي الفػ ح ي فػو اآليػة لمػا اػك فػو الح ي ػة ظفػر كفػرج، امػا 
فن الػدنارى ( ُ): ي   عيش إ  عيش اآل،رة ي قاؿ  اآٍلً،ػرىةى كاك قكلػ  بعػال : }كىاً 

} يىكىافي لىً وى اٍلحى
(ِ( )ّ)    

االمسافرين-المقوينا
:} ٍ ػػػًكيفى )}ًلٍلمي
يعنػػػو: المسػػػافريف  سػػػمكا دػػػذلؾ: لنػػػزكل ـ ال ػػػكا  كاػػػك:  (ْ)

  (ٓ)ال ىٍفر(
ك)المسػافريف( ثػـ يعلػؿ فو اذا الػنص يػرادؼ ادػف قبيدػة دػيف )الم ػكيف( 

لبسػمية المسػافريف م ػػكيف في ػكؿ: سػمكا دػػذلؾ: لنػزكل ـ ال ػكا  كاػػك: ال ىٍفػر، ف ػػذا 
يعػػػد مػػػػف دػػػػاب الملػػػػاز الػػػػذم ع قبػػػػ  ايػػػػر المشػػػػاد ة، كاػػػػو الماانيػػػػة، فسػػػػم  
، أم: الفيػػػػػافو كال فػػػػػار،  المسػػػػػافريف داسػػػػػـ الماػػػػػاف الػػػػػذم يلبػػػػػازكا، كاػػػػػك الً ػػػػػوُّ

ف  لبيازا ال   كا  كال فار فالمسافر م كو
ٍأقىػػكل ال ػػكـ، إذا كقعػػكا فػػو قػػو كيؤيػػد ذلػػؾ مػػا ذاػػرا ال،ليػػؿ حػػيف قػػاؿ: )

: أرض مسػػػبكية ملسػػػا ، اشػػػبؽ مػػػف ال ػػػكا ، )ي ػػػاؿ(: أرض  مػػػف امرض  كالً ػػػوُّ

                                                           

ٍفػػصي ٍدػػفي ُ) ػػدنثىنىا حى ( ركاا الد،ػػارم مػػف طػػرؽ مبعػػددة، مػػ  ا،ػػب ؼ دعػػض ألفاظػػ ، من ػػا: )حى
ػػػعٍ  ػػػدنثىنىا شي ، حى ػػػرى ػػػا دىةي، عيمى ػػػًمٍعتي أىنىسن : سى ، قىػػػاؿى ٍيػػػدو مى ػػػٍف حي ػػػاري يىػػػٍكـى عى : اىانىػػػًت امىٍنصى ، يى يػػػكؿي

: ٍندىًؽ بى يكؿي  ال،ى
ا َْ ا ... َعَلى اجِلَهاِى َما َجِييَنا أََب َْ  ََنُْن الَِّذيَن بَايَلُعوا َُمَمَّ

ػػػػػادى يـي النندًػػػػػوُّ       : فىيىلى ػػػػػٍيشي ا» فى ىػػػػػاؿى ػػػػػٍيشى ًإ ن عى ـن  ى عى ،  آلً،ػػػػػرىٍا     فىػػػػػيىٍاًرـً اللن يػػػػػ ػػػػػارى امىٍنصى
  ٖٖ/ٖ، كَُٕ/ٓ، كّْ/ٓ، كَٓ/ْصحيق الد،ارم  «كىالمي ىاًلرىاٍ 

  ْٔ( العنادكت/ِ)
  ٖٔ/ُ، كينظر المحرر الكليز ٖٔ/ُبفسير الرااب امصف انو  ّ))
{ الكاقعة/ (ْ) ا ًلٍلميٍ ًكيفى مىبىاعن عىٍلنىااىا بىٍذًارىةن كى   ّٕ}نىٍحفي لى
  ُْٓاريب ال رآف/بفسير ( ٓ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
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  ﴿َّٗ﴾  
  

قػػػػاؿ لمػػػػ  مػػػػف الل ػػػػكييف  كدمثلػػػػ  قػػػػكا :   أاػػػػؿ في ػػػػا  كالفعػػػػؿ: أقػػػػكًت امرض(
  (ُ)كالمفسريف

االدما-النفسا
فػو بسػمية )العرب بسم  الدـ: نفساف  بصاؿ الػنفس دػ  علػ  مػذاد ـ 

ػػت المػػرأة: إذا الشػػو  دمػػا ابصػػؿ دػػ  أك  لػػاكرا أك اػػاف سػػددا لػػ   كي كلػػكف: نىًفسى
يت ان ػػا دىًميىػػت  كقػػاؿ أصػػحاب الل ػػة: حا ػػت اي نمػػا سػػمًٌ ػػا  لسػػي ف كا  لمػػرأة نيفىسى

  (ِ)الدـ(
ة اللفظ الدـ نفسا كمناسد فو اذا النص يشير ادف قبيدة إل  علة بسمية

منػػ  سػػدب فيػػ ، فالعلػػة مرداػػا إلػػ  السػػددية كالملػػاكرة لمدلكلػػ  فالػػدـ سػػمو نفسػػا 
المعلمييف كالمفسريف ا سـ كعلبػ ، رح ادف قبيدة دذلؾ، كقد ذار دعض اما ص

اًادياي قىٍكؿي السمكأىؿ: ـي فىشى  ف اؿ دع  ـ: )أىما الننٍفس: الدن
 ِّْ  (3)َعلى َغرْيِ الظَُّباِت َتِسيلُ  الظَُّباِت نُلُفوُسَنال ... للَْيَستْ َتِسيُل َعَلى َج

ـي: نىٍفسانف مىف وى الدن مًٌ نما سي كًلً ( كاً  ري     (ْ)الننٍفس بىٍ،ريجي ًد،ي
لل لػػب:  كالػػنفس: ذات الشػػو  كح ي بػػ   ي ػػاؿ عنػػدم اػػذا نفسػػا  ثػػـ قيػػؿ

ديصػػػ ري   كاػػػذلؾ دمعنػػػ  بػػػرل إلػػػ  قػػػكل ـ: المػػػر  نفػػػسف مف الػػػنفس دػػػ   أ  
ف مف قكام ا دالدـ(الركح، ك     (ٓ)الدـ: نىٍفسه

                                                           

، ّّٓ/ِآف ل ،فػش ، كمعانو ال ر ُِٗ/ّ، كينظر معانو ال رآف للفرا  ِّٕ/ٓالعيف ( ُ)
عػػراب ال ػػرآف للنحػػاس َُّٖ/ِ، كاللم ػػرة ُُٓ/ٓكا عرادػػ  للزلػػاج كمعػػانو ال ػػرآف  ، كا 

، ُْٔ/ِّ، كلػػػػػػام  الديػػػػػػاف ُِٕ/ٗكالاشػػػػػػؼ كالديػػػػػػاف قػػػػػػكم(، ، كالصػػػػػػحاح )ِِٖ/ْ
، كاللػام  محاػاـ َِٓ/ٓالػكليز ، كالمحػرر ْٕٔ/ْلاشػاؼ ، كاُٖ/ٓم كبفسير الد ك 

  ُِِ/ُٕال رآف 
  ِٓبفسير اريب ال رآف ص (ِ)
  ُٗ( الديت مف دحر الطكيؿ فو الديكاف الذم  ـ شعرا كشعر عركة دف الكرد صّ)
  لساف العرب كباج العركس داب السيف فصؿ النكف م  الفا ( ْ)
  ُْ/ُفبق ال دير كينظر ْٗ/ُكالنسفو  ٗٓ/ُالاشاؼ ( ٓ)
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  ﴿َْٗ﴾  
  

ٌمو نىٍفسانف ًمىف ًدً  ًقك    (ُ)اـ الننٍفس  كالننٍفس: الدنـ()كالننٍفس: المىا ، سي
ا ْبو ا-النََّفس  االرَّ

وى نفسن  مًٌ     (ِ)اف من  عف الننفىًس ياكف()الردك سي
)الردػػك( ك)الػػننفىًس( ثػػـ يعلػػؿ ل ػػذا يػػرادؼ ادػػف قبيدػػة فػػو اػػذا الػػنص دػػيف 

البػػرادؼ، كلبسػػمية الػػنفس  ردػػكنا دػػيف الردػػك ياػػكف نبيلػػة الػػنفس، ف ػػك د ػػذا يلمػػق 
فػالنىفىسي سػدب فػو الردػك، فالع قػة دػيف  قة ملازية ديف ا سػـ كالمسػم ، إل  ع

 ا سميف او السددية  
ردػا لكا: )كقد ذار المعلميكف ا ما شدي ا دما ذارا ادف قبيدة، حيػث قػا

، أم: أصاد  نىفىسه فو  ٍدك( ف فه كي كؿ ادػف فػارس مؤاػدنا  (ّ)\لكف   كداٌدةه د ا رى
ػػٍرؼي بعليػػؿ ادػػف قبيدػػة: )ا لىػػ  لػػرنا ي كىاٍلدىػػا ي كىاٍلحى ػػكزي ًمٍنػػ ي يىػػديؿُّ عى ٍ مي ػػذىًلؾى اٍلمى اى اٍلميٍعبىػػؿُّ كى

ػػا ي كىالٍ  يىػػادىةي كىالننمى ، كىايػػكى الزًٌ : عيليػػكُّ أىٍصػػؿو كىاًحػػدو ػػٍو ي يىٍرديػػك، ًإذىا   بى يػػكؿي ًمػػٍف ذىًلػػؾى دىػػا الشن رى
ػػادى ي ا دىػػا: أىصى اىػػا  كىرى دىػػا الرناًديىػػةى يىٍرديكاىػػا، ًإذىا عى ى ليػػكُّ زىادى  كىرى : عي ٍدػػكي ف كىالرن ٍدػػكي الػػننفىًس  لرن

:  قىاؿى
 (4)اَعْن َأنْلَفاِسَها َلَما رَبَ  َجًتَّ َعَ  رَْأَس يَلَفاٍع فَلَربَا ... رَفَّوَ 

دى  (أىٍم، رى ٍدكي ادى ي الرن ا أىصى مى ااىا كى
(ٓ)    

 
 

 

 

 

 

                                                           

  داب السيف كالفا  كالنكف ْٖٖ/ِاللم رة ( ُ)
  ِٓبفسير اريب ال رآف ص( ِ)
  ، كالصحاح داب الكاك كاليا  فصؿ الرا َّّ/ُ، كاللم رة ِّٖ/ٖالعيف ( ّ)
  ( مف الرلز، كلـ أقؼ علي  عند اير ادف فارس ْ)
  الم اييس )رب ك(( ٓ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿َٗٓ﴾  
  

 املبحث السادس

 التسمًة باجملاس، وعالقة املصابهة

اإنجيل
نليػػؿ  )اةنليػػؿ: مػػف نىللػػتي الشػػو ى: إذا أ،رلبػػ   ككلػػدي الرلػػؿ نلليػػ   كا 

ا(أظًعيؿي مف ذلؾ  ايف هللا يًإفٍ  افينا مف الحؽ دىاًرسن  ر د  عى
(ُ)   

لػؿ اػك اذا النص يعلؿ ادف قبيدة لبسمية اةنليؿ د ػذا ا سػـ، فالنفو 
ادػف قبيدػة مػف ذلػؾ مػا يشػعر دعلػة البسػمية في ػكؿ: اةظ ػار كاة،ػراج، فيبصػيد 

ا  افينا مف الحؽ دىاًرسن  ايف هللا أظ ر د  عى
ػػػؿن النػػػاس  فاةنليػػػؿ علػػػ  ذلػػػؾ ميٍظً ػػػره للحػػػؽ، كمدػػػيفه لػػػ ، دعػػػد أف  ى

انػػػا بامػػػف فػػػو الملػػػاز حيػػػث شػػػد  الابػػػاب فػػػو إظ ػػػارا  السػػػديؿ، كعليػػػ  فالعلػػػة
ػٍف ي،ػرج شػيئنا مػف شػو ، ثػـ حػذؼ للحؽ، كديان  ل ، د المشػد  كرمػز لػ  دػ ـز مى

ٍنًليػػػؿى ًفيػػً  ايػػػدنل  مػػف لكازمػػ ، كاػػػك اةيبػػا  )اةعطػػػا (ف قػػاؿ بعػػػال : }كىآبىٍينىػػااي اٍةً
ا دىٍيفى يىدىٍيً  ًمفى البنٍكرى  قنا ًلمى دًٌ ميصى نيكره كى { كى ٍكًعظىةن ًلٍلميبنً يفى مى   [ ْٔ :المائدة]اًة كىايدنل كى

ةى مػػا ذيًاػػرى مػػا كرد عػػف اثيػػر مػػف الل ػػكييف، ي ػػكؿ ادػػف  كممػػا يؤاػػد ًصػػحن
ػػػا  اٍلًدٍئػػػر ًإذا حفػػػر،  ػػػا يٍظ ػػػر مػػػف مى : أكؿ مى ػػػؿي : نىٍسػػػل   كالننلى ػػػؿى الرلػػػؿي دريػػػد: )نىلى

ييماػف أىف ياػكف كىلمع : ًنلاؿه  ى اير، كاسبنلؿ المىا : ًإذا ظ ػر ًفػ و اٍلػكىادم، كى
ٍنًليؿ مف اىذىا(    (ِ)اشب اؽ اٍةً

كقػػػاؿ أدػػػك داػػػر امندػػػارم: )فػػػو اةنليػػػؿ قػػػك ف: قػػػاؿ لماعػػػة مػػػف أاػػػؿ 
فمعنػ  قػكل ـ: إنليػؿ، لابػاب هللا: أصػؿ لل ػـك الل ة: اةنليؿ: امصػؿ  قػالكا:  

ا فيػػػ   حرامػػػ ، كيعملػػػكف دمػػػي ـ، أم: يًحلػػػكف ح لػػػ ، كيحرمػػػكف الػػػذيف أنػػػزؿ علػػػ
ناًللىٍيػ ، م: كلػدا أدػكاف  كي ػاؿ: لعػف هللا قالكا: كي ػاؿ: قػد نللػ  أدػكاف اريمػاف، أ

 أم: أدكي   قاؿ امعش :

                                                           

  ِْٔ، ِْٓاريب الحديث  دف قبيدة/كينظر  ّٔبفسير اريب ال رآف/( ُ)
  ِْٗ/ُاللم رة ( ِ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿َٗٔ﴾  
  

اُه بِِو ...  (1)إْذ َْنَ ُه فِنْعَم ما َْنَ  أْنَب أيّاَم لالِْ
 أم اانا أص ن ل  إذ كلداا 

: إذا كقػػػاؿ قػػػكـ: اًةنليػػػؿ مػػػي،كذ مػػػف قػػػكؿ العػػػرب: قػػػد نللػػػت الشػػػو 
اًةنليؿ: إنلي نف مف هللا أظ را للناس دعػد طمػكس اسب،رلب  كأظ رب   فسمو 

 الحؽ كدركس  
ػػمو إنلػػي نف مف  كفػػو اًةنليػػؿ قػػكؿ ثالػػث، كاػػك: أف ياػػكف اةنليػػؿ سي
ػؿى  : البنػازع، ي ػاؿ: قػد بىنالى ػؿي  الناس ا،بلفكا في  كبنػازعكا، قػاؿ أدػك عمػرك: البننالي

ٍمػرك  كن ػؿ أىديػك عمػر (ِ)كا،بلفػكا(ال كـي: إذا بنازعكا  ػف ثىٍعلىػب عىػف عى المػاكردم )عى
ػػا  المسػػبن : النلػػؿ: المى ػػف اديػػ  قىػػاؿى لىػػد، كالنلػػؿ: عى النػػز، كالنلػػؿ:   ، كالنلػػؿ: اٍلكى

ة،  كالنلػؿ: سػلخ اٍلللػد مػػف اٍللمػ  اٍلاثيػر مػف الننػاس، كالنلػؿ: المحلػػة اٍلكىاً ػحى
دً قىفااي،  ػدكالنلؿ: إثارة أىٍ،فىاؼ اٍةً يد، ؿ الامػية، أىم: إظ اراػا، كالنلػؿ: الٌسػير الشن

ػػػافى  يي ىػػػاؿ لللمػػػاؿ ًإذا اى ػػػًدو اللنػػػٍكح، كالنلػػػؿ: كى حاذقػػػا: منلػػػؿ، كالنلػػػؿ: محػػػك الصن
يلكز ٍير  كى مىاعىة بىٍلبىًم  ًفو اٍل،ى ٍنًليؿ مي،كذا مف اىذىا ايل (أىف ياكف  اٍللى    (ّ)اٍةً

ا سػػـ كنظػػائرا بالػػؼ ف ػػاؿ: ايػػر أف الزم،شػػرم يػػرل أف اشػػب اؽ اػػذا 
ٍنًليػػػػؿى اسػػػػماف )البنػػػػ أعلميػػػػاف  كبالػػػػؼ اشػػػػب اق ما مػػػػف الػػػػكرل كالنلػػػػؿ، ٍكراةى كىاٍةً

عػػػػػردييف  كقػػػػػرأ الحسػػػػػف: ة كأفعيػػػػػؿ، إنمػػػػػا يصػػػػػق دعػػػػػد اكن مػػػػػا ككزن مػػػػػا: بفعلػػػػػ
عديـ  -دفبق ال مزة-العلمةف مف أفعيؿيامنليؿي، دفبق ال مزة، كاك دليؿ عل  

    (ْ)(فو أكزاف العرب
 
 

                                                           

  كالديت مف دحر المنسرح ِّٓ( ديكان  /ُ)
  ْٕ، ّٕ/ُالزاار فو معانو المات الناس ( ِ)
، كالب ػػػػذيب َُٖ/ِ، كينظػػػػر معػػػػانو ال ػػػػرآف كا عرادػػػػ  َُٗالعشػػػػرات فػػػػو اريػػػػب الل ػػػػة/( ّ)

  َْٖ/ُ، كبفسير الد كم ٖ/ّداب الليـ كال ـ كالنكف، كالاشؼ كالدياف  ٔٓ/ُُ
  ّّٔ، ّّٓ/ُالاشاؼ ( ْ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿َٕٗ﴾  
  

االذَّن وب ا
: الحػػػظ كالنصػػػيب  كأصػػػل : الػػػدنٍلكي العظيمػػػة  كاػػػانكا يىٍسػػػبى ك  ف )الػػػذننيكبي

عػػػػؿ  يالحػػػػظ كالنصػػػػيبي، علػػػػ   يالػػػػذننكبي ماػػػػاففياػػػػكف لاػػػػؿ كاحػػػػدو ذنػػػػكبه  فلي
   (ُ)ا سبعارة(

يالحػػػظ فػػػو اػػػذا الػػػنص يعلػػػؿ ادػػػف قبيدػػػة ةطػػػ ؽ المػػػة يالػػػذنكبي علػػػ  
ك ػػع ا للػػدلك البػػو يحصػػؿ علي ػػا طالػػب أصػػؿ كالنصػػيبي حيػػث أشػػار إلػػ  أف 

بشػدي  العطػا  الػذم ييٍعطىػااي أشػار د كلػ : علػ  ا سػبعارة، إلػ  الما  نصيدا ل ، ك 
دػػ ـز مػػف كركداػػـ، ثػػـ حػػذؼ المشػػد ، كرمػػز لػػ  اةنسػػاف دحظػػ  مػػف المػػا  عنػػد 

 لكازم  كاك الذنكب )الدلك العظيمة(    
عميمػ  ليشػمؿ و دبكفو النص إشارة إل  ما حػدث للفػظ مػف بطػكر د لػ

 ،اصا دعطائ  مف الما     اؿ عطا  دعد أف ااف 
 كمما يدؿ عل  صحة ما ذاب إلي  ادف قبيدة مػا كرد عػف ال،ليػؿ حػيف

: ًمؿ ي دىٍلكو  ، كياكف الننصيبي مف اؿًٌ شو و اذلؾ، قاؿ:قاؿ: )الذننكبي  مف ما و
 َُ ُُْم َذنو ٌَ لل  (2)...  ..................(لنا َذنو

لػػدنٍلكي كرد اػػذلؾ عػػف الفػػرا  الػػذم قػػاؿ: )الػػذنكب ًفػػو اػػ ـ العػػرب: اكمػػا 
لاػػف العػػربى  : العظيمػػة، كى دػػذًلؾى أبػػ  البفسػػيري بػػذاىبي د ػػا إلػػ  الننًصػػيب كىالحػػظًٌ  كى

:حظتا مف العذاًب، اما نزىؿى  فإفن للذيف ظىلمكا  دالذيف مف قدل ـ، كقاؿ الشاعري
ٌَ َللُْم َذنو   (3)أبيتْم فلنا القليب(َُ ... فإْن لَنا َذنو

                                                           

  ِّْبفسير اريب ال رآف/ ( ُ)
، كالاشػاؼ َّٔ/ُكاللم ػرة ، َٗ/ّكالرلز دكف عػزك فػو معػانو ال ػرآف للفػرا   َُٗ/ٖالعيف ( ِ)

  ُٔ/َُكالدر المصكف  ٕٓ/ُٕ، كاللام  محااـ ال رآف ُْٕ/ْ، كزاد المسير َْٕ/ْ
، ُِِ/ٗ، كالاشػػؼ كالديػػاف َِّكينظػػر اريػػب ال ػػرآف للسلسػػبانو  َٗ/ّمعػػانو ال ػػرآف للفػػرا  ( ّ)

ابيق ، كمفُْٕ/ْ، كزاد المسير ُّٖ/ٓ، كالمحرر الكليز َْٕ/ْ، كالاشاؼ ِْٖ/ْكالد كم 
، كالدحػػػػػر المحػػػػػيط ُُٓ/ٓ، كالدي ػػػػػاكم ٕٓ/ُٕ، كاللػػػػػام  محاػػػػػاـ ال ػػػػػرآف ُِٕ/ِٖال يػػػػػب 

  ُٔ/َُ، كالدر المصكف ْٕٓ/ٗ



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿َٖٗ﴾  
  

اَتْسنِّيم ا 
} ػػ ي ًمػػٍف بىٍسػػًنيـو ًمزىالي }كى
ؿ اػػذا مػػف )ي ػػاؿ: أرفػػ ي شػػراب فػػو اللنػػة  كأصػػ (ُ)

نىاـ الدعيري كمن :  لىػس يسى ف ل ػكًؿ اٍلميسػينب دػف عى ـي ال يدػكًري  كاػذا أعلػبي إلػون يبىسني
 فو كصؼ امرأة:

 (2)ُعَقارَا–َتْسِنيَم ِشيَبْت ِج ثَللْ  ...لِْلِمَزاِج ِمن -َكَأنَّ ِبرِيَقِتَها 
، يريد لد (أراد: ايف دري ب ا عي ىارنا ًشيدٍت لل ـى مزاًج مف ثلج بسني

(ّ)       
شػراب فو اذا النص يحػاكؿ ادػف قبيدػة أف يعلػؿ لبسػمية اػذا النػكع مػف 

ف د ذار أن  أعل  شراب فو اللنة، ف ػك يشػد  سػناـ اللنة )بسنيـ( د ذا ا سـ، 
ليػكُّ ذم يعد أعل  منط ة في ، فاللام  الدعير ال دين ما اك العلك، فىعيليكُّ الشػراًب عي

ػ ليػكٌّ ًحسًٌ ليكُّ السناـ عي ، كمنػ  بسػنيـ ال دػكر، أم: منزلة، كعي بعليب ػا عػف امرض، وُّ
: بسػػػنيما لػػػا ت علػػػ  سػػػديؿ الملػػػاز، كبسػػػنيـ اللدػػػؿ: قمبػػػ ، فبسػػػمية الشػػػراب

   د رض المشاد ة
كالمفسػريف،  بعليؿ ابفاق  م  اثيػر مػف الل ػكييفكمما يؤاد صحة اذا ال

، ف ا اك ذا ادف فارس  لىػ  اٍلعيليػكًٌ ـي أىٍصؿه كىاًحده، يىػديؿُّ عى يفي كىالنُّكفي كىاٍلًمي ي كؿ: )السًٌ
ػػنى  : كىاً ٍرًبفىػػاًع  فىالسن ػػننٍمتي بىسى كؼه  كى ٍعػػري ـي مى ػػػنىاـً  ا ػػةي السن ػػًنمىةه: عىًظيمى نىاقىػػةه سى لىػػٍكتي  كى عى

: أىٍعلىٍيػػتي لى ىدى ىػػا(نىٍمتي كىأىٍسػػ الننػػارى
ـى الدعيػػري  (ْ) ػػًن ػػنىـ: مصػػدر سى كي ػػكؿ ادػػف دريػػد: )السن

ًمٍنػػػ  اشػػػب اؽ  دىٍيػػػدىة، كى ػػػف أدػػػو عي ػػػنام  عى ػػػنىمان: ًإذا عظػػػـ سى ػػػناـ  كملػػػد مسػػػننـ: سى السن
مً  ٍو  رفعب  ف د سننمب ، كى ٍن  اشب اؽ بسنيـ، كىايكى اٍسـ(عىًظيـ  كاؿ شى

(ٓ)   

                                                           

  ِٕالمطففيف/( ُ)
  ُْٕ/ْ( الديت فو زاد المسير ِ)
  ِٓبفسير اريب ال رآف/( ّ)
، ِٔٔ/ُٗ، كاللػػػػام  محاػػػػاـ ال ػػػػػرآف ِِٔ/ٓ ، كينظػػػػر الد ػػػػػكم-س ف ـ-الم ػػػػاييس ( ْ)

  ِْٓ/َُكالدحر المحيط 
 ( س ـ ف) ُٖٔ/ِاللم رة ( ٓ)
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و دػػذلؾ مٌنػػ  مػػف رأل أف بسػػنيـ اللنػػة علػػكا حسػػو، ف ػػاؿ: )سػػمًٌ كانػػاؾ 
 (ُ)ال ػكا  بسػػنمة فبنصػب فػػو أكانػػي ـ( كال صػػكر، بلػرل فػػويلػرم فػػكؽ ال يػرىؼ 

كأرل أف البعليػػػػؿ امكؿ سػػػػمية مػػػػف دػػػػاب الكصػػػػؼ  كاػػػػذا ال ػػػػكؿ يلعػػػػؿ علػػػػة الب
 المدنو عل  ا سبعارة أرلقف ل كة حلب  

االسائح
: الصػػػػائمك  كفى ػػػاًئحي ف  كأصػػػؿ السػػػػائق: الػػػذااب فػػػػو امىرض  كمنػػػػ  )السن

: إذا ي ػػػٍيقه ػػػاًئقه كسى لػػػرل كذاػػػب  كالسػػػائق فػػػو امرض ممبنػػػ  مػػػف  ػػػاؿ: مػػػا  سى
فػػػػو صػػػػكم  عػػػػف المطعػػػػـ كالمشػػػػرب  الشػػػػ كات  فشػػػػد  الصػػػػائـ دػػػػ   ةمسػػػػاا 

      (ِ)كالنااح(
رادؼ ادػػػف قبيدػػػة دػػػيف السػػػائق كالصػػػائـ، ثػػػـ راح يعلػػػؿ لبسػػػمية الصػػػائـ 

ا ف ػػػػاؿ:  السػػػػائق فػػػػو امرض ممبنػػػػ  مػػػػف الشػػػػ كات  فشػػػػد  الصػػػػائـ دػػػػ ف سػػػػائحن
كالناػػػاح  فعلػػػة البسػػػمية الملػػػاز، سػػػاا  فػػػو صػػػكم  عػػػف المطعػػػـ كالمشػػػرب ةم

عػػف الطعػػاـ مبنػػ  عػػف الشػػ كات، كالصػػائـ ممبنػػ  كع قبػػ  المشػػاد ة، فالسػػائق م
 كالشراب  

كممػػا يػػدؿ علػػ  صػػحة مػػا ذاػػرا ادػػف قبيدػػة مػػا كرد عػػف دعػػض علمػػا  
)إنمػػا قيػػؿ للصػػائـ: سػػائقف منػػ  الػػذم يسػػيق : كمػػن ـ الزلػػاج الػػذم قػػاؿالل ػػة، 

ـي، كالصػػائـ مبعىٌدًػػدنا، ك  زاد مىعىػػ ،  اػػذلؾ يىٍمً ػػو الن ػػار ك  فحػػيف يلػػد الػػزاد يطعىػػ
ـي شػػيئ ػػاًئحان(يىطعىػػ : سى ػػمًٌوى قػػاؿ: كاػػذلؾ مػػا كرد عػػف الفػػرا  حػػيف  (ّ)ان فلشػػد   دػػ  سي

: اٌف الصائمات، قىا : كنرل أف الصائـ إنن )قكل : ساًئحاتو اف مف ؿى ما سٌمو سائحن
                                                           

كمعػػػػانو ال ػػػػرآف  ُٗٓكاريػػػب ال ػػػػرآف للسلسػػػبانو/ِْٗ/ّينظػػػر معػػػػانو ال ػػػرآف للفػػػػرا  ( ُ)
دػػاب السػػيف كالنػػكف مػػ   ُّٓ/ٖكالصػػحاح )س ف ـ( كالمحاػػـ  َُّ/ٓكا عرادػػ  للزلػػاج 

، كىأنػػػػػػكار البنزيػػػػػػؿ كأسػػػػػػرار البيكيػػػػػػؿ ِّٕ/ْكالاشػػػػػػاؼ ِِٔ/ٓ مػػػػػػيـ كبفسػػػػػػير الد ػػػػػػكمال
  ِٗٔ/ٓللدي اكم 

  ِْٕ، كينظر صُّٗبفسير اريب ال رآف ص ( ِ)
  ُْٗ/ٓمعانو ال رآف كا عراد  ( ّ)
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نمػا السائق    كفػو بفسػير  (ُ)يياػؿ حيػث يلػد، فاينػ  أ،ػذ مػف ذلػؾ(زاد مع ، كا 
عيينػة: أمػا إٌف الصػائـ سػائقف منػ  بػارؾ اللػذات ال ػا اف دػف الثعلدو: )قاؿ سػفي

:ـ كالمشرب كالنااح  كقاؿ الشاعر مف المطع  فو الصـك
 (2)... يظل كثري الذكر هلل سائحا( هتراه يصلي ليلو لَنار 

االصوم-الصبرا
ػٍدًر{ }كىاٍسػبىًعينيكا ًدالصن
اًاػد رحمػ  هللا  كي ػاؿ لشػػ (ّ)  ر )أم: دالصػكـ  فػو قػكؿ ملى

مًٌو الصائـ صادرناف من  حرم اف: ش ري  نما سي دس الصدر، كللصائـ صادر  كا 
ػػدىرىا  كمنػػ : المىٍصػػديكرةي، نفسػػ  عػػف اماػػؿ كالشػػرب  كايػػٌؿ  مػػف حػػدس شػػيئنا ف ػػد صى

ػػا البػػو نيً ػػػوى عن ػػا،  ػػػؿي اىرى ن نمػػا قيػػػؿ كاػػػو: الدى يمػػة بيٍلعى ػػػ  حبػػ  ب بػػػؿ  كا  كبيٍرمى
دىسى نفس  عف اللزع(للصادر عل  المصيدة: صا در، من  حى

(ْ)  
، ثػػػـ راح ي علػػػؿ فػػػو اػػػذا الػػػنص رادؼ ادػػػف قبيدػػػة دػػػيف الصػػػدر كالصػػػـك

ػمًٌو الصػائـ صػادرناف منػ  حػدس نفسػ  عػف ا ف ػاؿ: لبسمية الصائـ صػادرن  نمػا سي كا 
دىرىا   اماؿ كالشرب  كايٌؿ مف حدس شيئنا ف د صى

سػبعارة( كعل  اذا فعلة البسمية اػو الملػاز الػذم ع قبػ  المشاد ة)ا 
)الحادس للػػنفس( ثػػـ حػػذؼ المشػػد  كرمػػز لػػ  دػػ ـز حيػػث شػػد  الصػػائـ دالصػػادر
 مف لكازم  كاك ا سبعانة 

ؿ: )أصػػػػؿ ؤاػػػػد اػػػػذا الػػػػرأم كيدعمػػػػ  مػػػػا ذاػػػػرا امصػػػػف انو حيػػػػث قػػػػاكي
كمن : دادة مصدكرة، كالصدرة مف الطعاـ: لللمعة الصدر: اةمساؾ فو  يؽ، 

من ، كفو البعارؼ: إمساؾ النفس عل  ما ي ب ي  الع ؿ كعمػا ي ب ػي ، كذلػؾ 
الماػػػػػركا، كاػػػػػك: ف المشػػػػػب  : كاػػػػػك العفػػػػػة، كصػػػػػدر علػػػػػ   ػػػػػرداف: صػػػػػدر عػػػػػ

                                                           

  ُٕٔ/ّمعانو ال رآف للفرا  ( ُ)
اس الد اػػة )س م ، كأسػػِْْ/ّ، كىالمحاػػـ ِّٕ/ّكينظػػرالعيف ٖٗ/ٓالاشػػؼ كالديػػاف ( ِ)

 كالديت مف دحر الطكيؿ  َِٕ/ٖ، كاللام  محااـ ال رآف َّّ/ِالمسيرح(، كزاد 
  ْٓالد رة/( ّ)
  ْٕير اريب ال رآف/( بفسْ)
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السػػػ ـ: )صػػػياـ شػػػ ر الصػػػدر قيػػػؿ الصػػػدر: الصػػػكـ، ل كلػػػ  عليػػػ  الشػػػلاعة، ك 
أيػػاـ مػػف اػػؿ شػػ رف يػػذاب اثيػػران مػػف كحػػر الصػػدر(، كبسػػميب  دالصػػدر، كث ثػػة 

: ي الصػػػػػكـ نصػػػػػؼ الشػػػػػ كة، كل ػػػػػذا قػػػػػاؿ اؾ لاكنػػػػػ  دع ػػػػػ ، إذ اػػػػػك إمسػػػػػ
دىل ًنواما )قى  (ُ)الصدري( ٍفيىاف ٍدف عييىٍينىة، أىن  فسرعىف  اؿى أىديك عديد: كى قىٍكلػ : ي  سي

ٍكـ فىًإنن ي لو كىأىنا ألزم ًدً ي اؿ عمؿ اٍدف آدـ لى ي ًإ ن الصن
(ِ)   

ػػف اٍلمطعػػـ كىاٍلمٍشػػرىب كىالنًٌاىػػاح، ػػاف عى ٍنسى ػػدر، يصػػدر اٍةً ػػٍكـ ايػػكى الصى : ًمىف الصن  قىػػاؿى
ػػػا ييػػػكفن   ـن قىػػػرىأى }إننمى ػػػاًدري ثيػػػ {الصن ـٍ ًد ىٍيػػػًر ًحسػػػابو كفى أىٍلػػػرىاي

 كدنػػػا  علػػػ  مػػػا ذاػػػرا (ّ)
الملػاز الػذم ع قبػ  اللزئيػة، اسػبنادنا علػ  امصف انو باكف علة البسمية مف 

 الش كةي ساؾ قكل : ي بسميب  دالصدر، لاكن  دع  ، إذ اك إم
االصمتاوالصوم

ا{ ػػٍكمن }نىػػذىٍرتي ًللػػرنٍحمىًف صى
ػػكـ اػػك: اةم (ْ) سػػاؾ  كمنػػ  )أم: صػػمبا  كالصن

ا   (ٓ)ًئـ(قيؿ للكاقؼ مف ال،يؿ: صى
اػػك د ػػذا يػػرادؼ ادػػف قبيدػػة فػػو اػػذا الػػنص دػػيف )الصػػكـ( ك)الصػػمت( ك 

ل مػػػا كاػػػك اةمسػػػاؾ، فالصػػػائـ ممسػػػؾ عػػػف الطعػػػاـ يرمػػػز إلػػػ  المعنػػػ  اللػػػام  
فالعلػػة سػػديل ا الملػػاز كع قبػػ  ، كعليػػ  كالشػػراب، كالصػػامت ممسػػؾ عػػف الاػػ ـ

 المشاد ة 
حػػيف قػػاؿ: كممػػا يػػدؿ علػػ  صػػحة اػػذا ال ػػكؿ مػػا كرد عػػف ادػػف فػػارس 

ادي  ـي أىٍصؿه  )الصن ػٍكـي كىاٍلكىاكي كىاٍلًمي ػاؾو كىريايػكدو ًفػو مىاىػافو  ًمػٍف ذىًلػؾى صى لىػ  ًإٍمسى يىػديؿُّ عى
ااي ي  ، ايكى ًإٍمسى اًئـً ًدً   الصن مىٍشرى اؾي عىًف عىٍف مىٍطعىًمً  كى ٍمسى يىايكفي اٍةً اًئًر مىا ميًنعى ي  كى سى كى

                                                           

 كلـ أقؼ عل  مصدر للحديثيف المذاكريف  ُٕٕ/ُبفسير الرااب امصف انو ( ُ)
  ُٕٗ/ّكصحيق ادف ،زيمة  ُْٔ/ٕالحديث فو صحيق الد،ارم ( ِ)
  مف سكرة الزمر َُكاآلية رقـ/ ِّٔ/ُعديداريب الحديث مدو ( ّ)
  ِٔمريـ/( ْ)
  ِْٕبفسير اريب ال رآف ص( ٓ)
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ا، قىاليكا ًفو  ٍكمن ـً صى ًف  قىٍكًلً  بىعىالى :اٍلاى ى ػاؾي }ًإٌنًػو نىػذىٍرتي ًللػرنٍحمى ٍمسى ا{، ًإننػ ي اٍةً ػٍكمن صى
اًئـه، قىاؿى النناًد ىةي: : صى ٍمًت  كىأىمنا الرُّايكدي، فىيي ىاؿي ًلٍل ىاًئـً ـً كىالصن ًف اٍلاى ى  عى

ُر َصائَِمٍة ... ََتَْت اْلَعَااجِ   (1)ْعُلُك اللُُّاَما(َلَخْيٌل تلَ  َخْيٌل ِصَياٌم َلَخْيٌل َغيلْ
ٍكـي: بىٍرؾي اماًؿ، كبىػٍرؾي الاػ ـ، كقكلػ  بعػال :ي ًإٌنًػو كي كؿ ال،لي ؿ: )الصن

مبان كقيًرئى د ( نىذىٍرتي ًللرنٍحمفً  ٍكماني، أم صى   (ِ)صى
اصياصي

 } ـٍ يىاًصػػيً  ياصػػوي: قػػركفي  (ّ)}ًمػػٍف صى )أم: مػػف حيصػػكن ـ  كأصػػؿ يالصن
ف يػػػؿ للحصػػػكف صياصػػػو: من ػػػا الد ػػػرف من ػػػا بمبنػػػ ي د ػػػا كبػػػدف ي عػػػف أنفسػػػ ا  

  (ْ)بىمن (
فو اػذا الػنص يشػير ادػف قبيدػة إلػ  علػة بسػمية الحصػكف دالصياصػو 

ك ع ا ل ركف الد ر، فيشير إل  المعن  اللام  دين ما ة فو أصؿ م  أف الالم
اػذلؾ  –كبرد أذل المعبدم، كالحصػكف كالدف ، فال ركف بمبن  د ا،   ن الم كاك
الملػػػاز الػػػذم ع قبػػػػ  كبػػػرد المعبػػػديف، كيعػػػد ذلػػػؾ مػػػف دػػػاب بمنػػػ  العػػػدكاف  –

الد ػػػر( المشػػاد ة، حيػػث شػػد  الحصػػػكف فػػو ا سػػب كا  د ػػػا دالصياصػػو )قػػركف 
 فػػػاةنزاؿ ياػػػكف مػػػف كحػػػذؼ المشػػػد  كرمػػػز لػػػ  دػػػ ـز مػػػف لكازمػػػ  كاػػػك اةنػػػزاؿف

قركف الد ر  كيؤاد ذلؾ قكؿ هللا بعال : }ايكى النًذم أىٍ،رىجى النًذيفى الحصكف   مف 
ـٍ كا ًمٍف أىٍاًؿ اٍلًابىاًب ًمٍف اىفىري  ظىنُّكا أىنن يػ كا كى ٍشًر مىا ظىنىٍنبيـٍ أىٍف يىٍ،ريلي ًؿ اٍلحى ـٍ ًمىكن ًديىاًرًا

 } ـٍ ًمفى اَّللًن كني ي اًنعىبي يـٍ حيصي   [ِالحشر /]مى
يًصػيةي:  كيدؿ عل  صػحة اػذا البعليػؿ مػا ذاػرا ال،ليػؿ حػيف قػاؿ: )الصًٌ

ًصيًصيًة الثنكر كاك قىٍرن ، كًصٍيًصيىةي الديؾ ايٌن ا ما ااف ًحٍصنان لاؿًٌ شو و مثؿى 
ػػنيكف في ػػا اً ػػ ع الي ػػكد : قلعىػػبي ـ البػػو ًم،لىػػب فػػو سػػاًق   كًصيًصػػيىة ال ػػكـ يبىحصن
                                                           

 ( ص ك ـ) :م اييس الل ة( ُ)
  (ٕٖكال را ة عزااا ادف ،الكي  منس دف مالؾ )م،بصر الشكاذ/ ُُٕ/ٕالعيف ( ِ)
  ِٔامحزاب/( ّ)
  ّْٗبفسير اريب ال رآف/ ( ْ)
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لى ـ هللاي  ٍيظةى حيثي أنزى ػٍكؾي  ممف قيرى ياصػو: شى ياصػي ـ  كالصن الننٌسػاليف، قػاؿ ف صى
ٍيد:   ديرى

ِى(كوقع الصَّ    .............................  َّْ  (1)ياصي ِف النَّسيج املَُم
االَتَظاَهر ا

: بعػػاكنكف  كالبنظىػػااير: البعػػاكف  كمنػػ  قكلػػ : }ًإٍف بىبيكدىػػا ًإلىػػ   كفى )بىظىػػااىري
ا فى ىٍد صى ىٍت اَّللنً  لىٍيً { قيليكديايمى ٍف بىظىااىرىا عى كىاً 

أم: بعاكنا علي   كهللا ظىً ير، أم:  (ِ)
 عىٍكف 

كأصػػؿ البنظىػػاايرف مػػف الظنٍ ػػر  فاػػيٌف البنظػػاار: أف يلعػػؿ ايػػؿُّ كاحػػدو مػػف 
رى الرلليف أك مف  يىبى ىكنل د  كيىٍسبىًندي إلي (ل  ظىٍ رنا ال كـ اآل،ى

(ّ)  
اػك د ػذا ك)البعػاكف(، ك  قبيدػة دػيف )البظػاار(فو اذا النص يرادؼ ادف 

، كا)يلػػػػػارم ال،ليػػػػػؿ الػػػػػذم قػػػػػاؿ:  ، كالميظػػػػػاار: الميعػػػػػاكفي : العىػػػػػٍكفي مػػػػػا الظن يػػػػػري
يىبىظااراًف، أم: يىبىعاكناف(
(ْ)   

 ثػػػـ راح ادػػػف قبيدػػػة يعلػػػؿ لبسػػػمية البظػػػاار، ف ػػػاؿ: أصػػػؿ البنظىػػػااير مػػػف
ػرى لػ   يلعؿ ايؿُّ كاحدو الظنٍ ر  فايٌف البنظاار: أف  مف الػرلليف أك مػف ال ػكـ اآل،ى

إلػػ  أف اػػذا منشػػؤا الملػػاز الػػذم يىٍسػػبىًندي إليػػ   ف ػػك د ػػذا يرمػػز ظىٍ ػػرنا يىبى ىػػكنل دػػ  ك 
ػٍف يبسػاندكف اممػكر ع قب  المشاد ة، حيث شد  المبعاكنيف فو أمًٌ أمر مف  دمى

                                                                                                                                                                                         دظ كراـ فو ال باؿ كنحكا                                          

                                                           

، كمعػػػػػػػػػانو ال ػػػػػػػػػرآف ْٖ/ِالحػػػػػػػػػديث مدػػػػػػػػػو عديػػػػػػػػػد كينظػػػػػػػػػر اريػػػػػػػػػب  ُٕٔ/ٕالعػػػػػػػػػيف ( ُ)
كالمحػػػػػػرر الػػػػػػكليز  ،ّّٓ/ّ، كالاشػػػػػػاؼ ُّ/ٖ، كالاشػػػػػػؼ كالديػػػػػػاف  ِِّ/ْكا عرادػػػػػػ /

 ك الديت:ّٔكاذا الشطر علز ديت مف الطكيؿ فو ديكان  / ّٖٗ/ْ
َّْىِ  اَة َىَعاّن َلالّرَِماُح يَلُنْشَنُو ... كوقع الصَّياصي ِف النَّسيج املَُم َْ  َغ

  ْ/( البحريـِ)
  ٕٓبفسير اريب ال رآف ص( ّ)
  َِٓ/ُ، كبفسير الرااب امصف انو ْٕٔ/ِ، كينظر اللم رة ّٕ/ْالعيف ( ْ)
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كممػا يػدؿ علػ  صػحة اػذا البعليػؿ أىٍف علػؿ دػ  لماعػة مػف المفسػريف، 
نمػػػا الطدػػػرم: )ف ػػػد كرد عػػػف  قيػػػؿ للبعػػػاكف يالبظػػػااري، لب كيػػػة دع ػػػ ـ ظ ػػػر كا 
يبفاعػػػػؿي مػػػػف يالظ ػػػػري، كاػػػػك مسػػػػاندة دع ػػػػ ـ ظ ػػػػرا إلػػػػ  ظ ػػػػر دعػػػػض  ف ػػػػك 

دػػك حيػػاف، كالسػػميف كأ كدمثلػػ  قػػاؿ الثعلدػػو، كادػػف عطيػػة، كال رطدػػو، (ُ)دعػػض(
  (ِ)الحلدو

االبغض-النشوز
{}كىا كزىايفن افيكفى نيشي ػزىت )يعنو: د ض المرأة للػزكج  ي ػ (ّ)ل ًبو بى،ى اؿ: نىشى

ابػػػ  كلػػػـ بطمػػػالمػػػرأة علػػػ  زكل ػػػا  ػػػت: إذا بىرى صى ئف عنػػػدا  كأصػػػؿ النشػػػكز: كنىشى
  (ْ)ا ربفاع(

رمػز إلػ  يرادؼ ادف قبيدة فو اذا النص ديف )النشكز( ك)الد ض( ثـ ي
د كل : كأصؿ النشكز: ا ربفػاع  فػالمد ض دنػا ن علػ  أف بسمية الد ض نشكزنا  

دػاب الملػاز حيػث اسػبعير النشػكز بعاؿو كمبلاؼو عف صاحد ، ف ػك مػف لؾ مذ
 للد ض  

ػػًحيقه يىػػديؿُّ  ػػيفي كىالػػزنامي أىٍصػػؿه صى كفػػو اػػذا ي ػػكؿ ادػػف فػػارس: )النُّػػكفي كىالشًٌ
لى  اٍرًبفىا : عى زي ليكٌو  كىالننشى : عو كىعي ػكزي اً ٍرًبفىػاعي، اٍلمىاىػافي اٍلعىػاًلو اٍلميٍربىًفػ ي  كىالننٍشػزي كىالنُّشي

ػػػزى  ـن اٍسػػػبيًعيرى فىً يػػػؿى نىشى ػػػٍرأىةي: اٍسبىٍصػػػعىدىٍت ثيػػػ ػػػزى دى ًت اٍلمى ػػػذىًلؾى نىشى اى لىػػػ  دىٍعًل ىػػػا، كى ٍعلي ىػػػا: عى
دى ىا( رى فىااىا كى ى لى
(ٓ)  

                                                           

  َّْ/ِلام  الدياف -بفسير الطدرم( ُ)
، َِ/ِحاػػػاـ ال ػػػرآف ، كاللػػػام  مُٕٓ/ُ، كالمحػػػرر الػػػكليز َِّ/ُالاشػػػؼ كالديػػػاف ( ِ)

  ْٕٗ/ُ، كالدر المصكف ْْٓ/ُ كالدحر المحيط
  ّْالنسا /( ّ)
  ُِٔبفسير اريب ال رآف/( ْ)
  ُُْ/ِ)ز ش ف(، كديكاف امدب ُُٖ/ِم اييس الل ة )ف ش ز( كينظر اللم رة ( ٓ)



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ُٗٓ﴾  
  

احد ، ي ػػاؿ ي ػػكؿ امزاػػرم: )النشػػكز: ارااػػة أحػػد الػػزكليف معاشػػرة صػػ
لنشػػز: كاػػك مػػا ف اكنشػػز الرلػػؿ، كنشػػص، مػػي،كذ مػػنشػػزت المػػرأة، كنشصػػت  

   (ُ)اربف  مف امرض(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

)دػاب الشػيف كالػزام  َِٗ/ُُ، كينظػر الب ػذيب ُُِالزاار فو اريب ألفػاظ الشػافعو/( ُ)
اريب ك  ْٕٔ، ْٕٓ/ٓكالمصداح المنير )ف ش ز(، كلام  الدياف للطدرم م  النكف(، 

  ِْٕال رآف للسلسبانو/
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 اخلامتة

، كاػػك علػػ  اػػؿ الحمػػد  رب العػػالميف، لػػ  الحمػػد فػػو امكلػػ  كاآل،ػػرة
 كالسػ ـ علػ  ،يػر ،لػؽ هللا ألمعػيف، سػيدنا محمػد الندػوشو  قدير، كالصػ ة 

 الديف، كدعد:كمف بدع ـ دإحساف إل  يـك العردو امميف، كعل  آل  كصحد  
ري غريللب تعليللل التسللمية ِف تفسلل﴿ ػف ػػد أذف هللا ل ػػذا الدحػػث المعنػػكف دػػ

ينب ػػو عنػػد اػػذا الحػػد، كقػػد بكصػػؿ الدحػػث إلػػ  النبػػائج ﴾ أف القللرآن البللن قتيبللة
 اآلبية:

   يعػػد ادػػف قبيدػػة رائػػدنا مػػف ركاد الل ػػة كالبفسػػيرف لمػػا لػػ  مػػف نظػػرات ثاقدػػة، كآرا
 اذا الاباب، كفو ايرا مف ابب الل ة كال ريب  كاث ة فو 

  أف اابماـ ادف قبيدة دفارة ا شب اؽ، كبعليؿ البسمية، يدؿ عل  رسكخ قدم  فػو
 طديعة الل ة، كمدل اربداط اللفظ دالمعن  ف ـ 

  أف بعليػػػػػؿ البسػػػػػمية يعػػػػػد امبػػػػػدادنا لل ػػػػػكؿ دنشػػػػػية الل ػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ المكا ػػػػػعة
 ػػػعة رأكا أف امسػػػما  بعلػػػؿ، فػػػو حػػػيف يػػػرل فالػػػذيف قػػػالكا دالمكاكا صػػػط ح، 

 ال ائلكف دالبكقيؼ كاةل اـ أف امسما    بعلؿ 
  أف بعليؿ البسمية ييعىدُّ مف الدحكث امصيلة فو ف   الل ة 
  إف دراسػػػػة اػػػػذا المك ػػػػكع كال ػػػػكص فػػػػو أسػػػػرارا يدػػػػيف لنػػػػا مػػػػدل اربدػػػػاط اللفػػػػظ

ل ػػػا أثػػػر فػػػو ك ػػػكح كايفيػػػة الع قػػػة دين مػػػا، فمعرفػػػة علػػػؿ البسػػػمية دػػػالمعن ، 
از الع قػػة البػػو بلمػػ  دػػيف مشػػب ات اللفػػظ كمعانيػػ ، كلػػك قيػػؿ دعػػدـ البعليػػؿ للػػ

 أم معن    لصاحب الل ة ك   أم لفظ دإزا 
  أف ال كؿ دبعليؿ البسػمية فاػرة قديمػة كأصػيلة فػو الفاػر الل ػكم عنػد العػرب ف ػد

 امكؿ ال،ليؿ، كادف دريد، كادف لنو، كايراـ مف الرعيؿ قاؿ د ا 
  اؿ امسما  المشب ة ل ا علة لبسميب ا، قد باكف كا حة للية، كقد باكف ،فية

 إل  عمؽ فار، كدقة نظر  بحباج 
  ،أف اابماـ العلما  د ذا النكع مف الدراسة يؤاد لنا أف امسػما  لػـ بك ػ  لزافنػا

 الع قة ديف اللفظ كالمعن  ليست اعبداطية كأف 
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 ف الحيػػػاة الفاريػػػة كامدديػػػة كا لبماعيػػػة عنػػػد أف بعليػػػؿ البسػػػمية ياشػػػؼ لنػػػا عػػػ
أف إط ؽ لفظ دكف ايرا عل  الشو ، كا،بيار صفة مف صفاب ، العربف ذلؾ 

 ما يدؿ عل  نظرب ـ إل  امشيا ، كابلاا ـ فو البفاير 
 شػػبؽ منػػ  ا سػػـ، كايفيػػة أف بعليػػؿ البسػػمية يسػػاعد علػػ  معرفػػة المعنػػ  الػػذم ا

 ايفية اربداط  دمسماا مف أكؿ اممر المعن  فو المسم ، ك بح ؽ اذا 
   ينػػػػةن مبصػػػػلة دزمػػػػاف مسػػػػبعمل ا كماانػػػػ أف بعليػػػػؿ البسػػػػمية ي ػػػػدـ لنػػػػا الالمػػػػات حى

، ل  ح ي ة بيكيل ا كصلب ا ديصكل ا دكف أف يحار اةنسػاف ابصا ن يدرؾ مف 
فو البن يب عن ا فو ابب الل ة البو عادة ما بس ب فو شرح اف فيلد الداحث 

 صكؿ إل  مرادا   مش ة فو الك 
مل لأن لختاماال أسأل هللا العلي القْير أن يتقبل منا إنو ىو السميع العللي

الُلللرإل إنلللو بُلللل ّتيلللل كفيللللل لىلللو جسلللبنا لنعلللم جيعلللل عملنلللا خالصالللا لوجهلللو 
 أن اَلمْ هلل َر العاملي.انا الوكيلل لصلى هللا على نبينا َممْل لآخر ىعو 

ا
ا

 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 واملزاجعاملصادر 

  لعدػػد الػػرحمف دػػف أدػػو داػػر، لػػ ؿ الػػديف السػػيكطو  -اةب ػػاف فػػو علػػـك ال ػػرآف
صػػرية العامػػػة ال يئػػة الم -بح يػػؽ: محمػػػد أدػػك الف ػػؿ إدػػػراايـ  -اػػػ( ُُٗ)ت:

  ـُْٕٗاػ/ ُّْٗللاباب 
  اػػػػػ( ّٖٓمدػػػػو ال اسػػػـ محمػػػػكد دػػػف عمػػػػر الزم،شػػػرم )ت –أسػػػاس الد اػػػة-

الطدعػػػة: -لدنػػػاف  –دار الابػػػب العلميػػػة، ديػػػركت  -بح يػػؽ: محمػػػد داسػػػؿ عيػػػكف
 ـ ُٖٗٗ -اػ ُُْٗامكل 

  اػػػػ، ِْْإصػػػ ح المنطػػػؽ مدػػػو يكسػػػؼ يع ػػػكب دػػػف إسػػػحاؽ دػػػف السػػػايت، ت
لطدعػػػة: امكلػػػ  ا-دػػػوالناشػػػر: دار إحيػػػا  البػػػراث العر  -بح يػػػؽ: محمػػػد مرعػػػب 

  ـََِِ -قُِّْ
  اػػػ ُّٔٗالمبػػكف : -و ل،يػػر الػػديف دػػف محمػػكد دػػف محمػػد، الزرالػػ-امعػػ ـ-

  ـََِِمايك  -الطدعة: ال،امسة عشر  -العلـ للم ييف  الناشر: دار
 اػػػػِْْالمبػػػكف :  -املفػػاظ ، مدػػػو يكسػػػؼ يع ػػػكب دػػػف إسػػحاؽ دػػػف السػػػايت-

الطدعػػة: امكلػػ ، -لدنػػاف ناشػػركف الناشػػر: مابدػػة -ف،ػػر الػػديف قدػػاكةبح يػػؽ: د  
  ـُٖٗٗ

  أنكار البنزيؿ كأسرار البيكيؿ)بفسير الدي اكم( مدو سعيد عدد هللا دف عمر دف
 -بح يػؽ: محمػد عدػد الػرحمف المرعشػلو -اػػٖٓٔالمبػكف :  -الدي ػاكممحمد 

  قُُْٖ -الطدعة: امكل   -ديركت –و نشر دار إحيا  البراث العرد
 المبػكف : -علو ال ػالو، إسػماعيؿ دػف ال اسػـ دػف عيػذكف  مدو-الدارع فو الل ة

 الطدعػة: امكلػ ، -الن  ة د ػداد  نشر مابدة-بح يؽ: اشاـ الطعاف -اػّٔٓ
  ـُٕٓٗ

 محمػد دػف يكسػؼ دػف علػو مدػو حيػاف امندلسػو -الدحر المحيط فو البفسػير ،
-ديػػػركت –ار الفاػػػر الناشػػػر: د-بح يػػػؽ: صػػػدقو محمػػػد لميػػػؿ ،قْٕٓت: -

  قَُِْالطدعة: 
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 ف عدػد الػرٌزاؽ الحسػينو لمحٌمػد دػف محٌمػد دػ -باج العركس مف لػكاار ال ػامكس
  الناشر: دار ال داية -لملمكعة مف المح  يف -اػ(َُِٓ)المبكف :  الزنديدم

 المبكف : -مدو نصر إسماعيؿ دف حماد اللكارم -باج الل ة كصحاح العردية
ط  –ديػركت  –م ييف لـ للدار الع -بح يؽ: أحمد عدد ال فكر عطار -اػّّٗ

  ـُٕٖٗ - اػَُْٕ ْ
  مدػػػػو الطيػػػػب محمػػػػد -البػػػاج المالػػػػؿ مػػػػف لػػػػكاار مػػػػ ثر الطػػػراز اآل،ػػػػر كامكؿ

 -سػ مية، قطػرنشر: كزارة امكقاؼ كالشػؤكف اة -اػ(َُّٕت –صديؽ ،اف 
  ـََِٕ-ق ُِْٖ ،ُط

 )لمحمػػػد دػػػف محمػػػد دػػػف محمػػػكد، أدػػػك  -بػػػيكي ت أاػػػؿ السػػػنة )بفسػػػير المابريػػػدم
الناشػػر:  -بح يػػؽ: د  ملػػدم داسػػلكـ-اػػػّّّالمبػػكف :  -المابريػػدم منصػػكر 

  ـََِٓ -اػ  ُِْٔالطدعة: امكل ، -ديركت، لدناف –دار الابب العلمية 
 )لشػػػ اب الػػػديف -بحفػػػة الملػػػد الصػػػريق فػػػو شػػػرح ابػػػاب الفصػػػيق )السػػػفر امكؿ

ؼ اللنٍدًلوُّ أٍحمىد دف  بح يػؽ: د  عدػد الملػؾ دػف عي ػة  -اػػُٗٔكف : المبػ-ييكسي
  ـُٕٗٗ -اػ ُُْٖالثديبو، سنة النشر: 

  مدػػػػو محمػػػػد، عدػػػػد هللا دػػػػف لعفػػػػر دػػػػف محمػػػػد دػػػػف -بصػػػػحيق الفصػػػػيق كشػػػػرح
ٍي   ٍسػػػػبىكى الناشػػػػر: -بح يػػػػؽ: د  محمػػػػد دػػػػدكم الم،بػػػػكف -اػػػػػّْٕالمبػػػػكف :  –ديري

  ـُٖٗٗ -اػ ُُْٗ-المللس امعل  للشئكف اةس مية دال اارة
 مدػػو ال اسػػـ الحسػػيف دػػف محمػػد المعػػركؼ دالرااػػب -بفسػػير الرااػػب امصػػف انو

بح يػؽ كدراسػة: د  محمػد عدػد العزيػز دسػيكنو -اػػَِٓالمبػكف :  -امصف ان 
-لامعػػة طنطػػا  -ليػػة اآلداب الناشػػر لللػػز  امكؿ )سػػكرة الد ػػرة( : ا -كآ،ػػريف
ف سكرة النسا (: م ُُّالناشر لللز  الثانو )آؿ عمراف كحب  اآلية ، ـُٗٗٗ

مػػف  ُُْالناشػػر لللػػز  الثالػػث: )مػػف اآليػػة ـ  ََِّ-الريػػاض –دار الػػكطف 
لامعػة  -اليػة الػدعكة كأصػكؿ الػديف  كحب  آ،ػر سػكرة المائػدة( -النسا  سكرة 

  ـ ََُِ-أـ ال رل



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿َِٗ﴾  
  

  : بفسير اريب ال رآف مدو محمد عدد هللا دف مسلـ دف قبيدة الدينكرم )المبػكف
 -اػػػػػ  ُّٖٗ -الابػػػػب العلميػػػػة  نشػػػػر: دار -صػػػػ ر  بح يػػػػؽ أحمػػػػد اػػػػػ(ِٕٔ

  ـُٖٕٗ
 المبػكف : -مدػو منصػكر امزاػرم، محمػد دػف أحمػد دػف ال ػركم  -ب ذيب الل ة

 -ديػركت –دار إحيػا  البػراث العردػو  -بح يؽ: محمد عػكض مرعػب -اػَّٕ
   ـََُِ -ُط 

  لػػام  الديػػاف فػػو بيكيػػؿ ال ػػرآف )بفسػػير الطدػػرم( مدػػو لعفػػر محمػػد دػػف لريػػر
ط -سسػػة الرسػػالةنشػػر مؤ  -بح يػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاار -اػػػ( َُّالطدػػرم )ت

   ـَََِ -اػ  َُِْ -ُ
  )مدػػو عدػػد هللا محمػػد دػػف أدػػو داػػر -اللػػام  محاػػاـ ال ػػرآف )بفسػػير ال رطدػػو

دػراايـ أطفػيش -اػ(ُٕٔال رطدو )المبكف :  الناشػر: -بح يؽ: أحمد الدردكنو كا 
  ـُْٔٗ -اػ ُّْٖالثانية،  الطدعة: -ال اارة –دار الابب المصرية 

  اللػػػػام  المسػػػػند الصػػػػحيق الم،بصػػػػر مػػػػف أمػػػػكر رسػػػػكؿ هللا   كأيامػػػػ  كسػػػػنن
المح ػػػؽ:  -لمحمػػػد دػػػف إسػػػماعيؿ أدػػػك عدػػػد هللا الد،ػػػارم -)صػػػحيق الد،ػػػارم( 

الطدعػػة: امكلػػ ، -ؽ النلػػاة الناشػػر: دار طػػك  -محمػػد زايػػر دػػف ناصػػر الناصػػر
  قُِِْ

 اػػ(ُِّحسف دف دريد امزدم )المبػكف : مدو دار محمد دف ال-لم رة الل ة- 
الطدعػػػة: -ديػػركت –الناشػػػر: دار العلػػـ للم يػػػيف -رمػػزم منيػػػر دعلداػػوبح يػػؽ: 
  ـُٕٖٗامكل ، 

  بح يػػػؽ: -اػػػػ(َِٔمدػػػو عمػػػرك إسػػػحاؽ دػػػف مػػػٌرار الشػػػيدانو )المبػػػكف : -اللػػػيـ
-مميريػػػة، ال ػػػاارةالناشػػػر: ال يئػػػة العامػػػة لشػػػئكف المطػػػاد  ا -إدػػػراايـ امديػػػارم 

  ـُْٕٗ -اػ  ُّْٗ
  بح يػػػؽ / محمػػػد علػػػو النلػػػار  –ال،صػػػائص مدػػػو الفػػػبق عثمػػػاف دػػػف لنػػػو– 

  نشر/ المابدة العلمية
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 اػػػُٔٓالمبػػكف : -مدػػو محمػػد الحريػػرم،  -درة ال ػػكاص فػػو أكاػػاـ ال،ػػكاص- 
 -ُط -ديػػػػركت–الناشػػػػر: مؤسسػػػػة الابػػػػب الث افيػػػػة -بح يػػػؽ: عرفػػػػات مطرلػػػػو

  اػُٖٗٗ/ُُْٖ
 مدػػػػو العدػػػػاس، شػػػػ اب الػػػػديف،  -الابػػػػاب المانػػػػكف الػػػػدر المصػػػػكف فػػػػو علػػػػكـ

 -بح يؽ: الدابكر أحمد محمد ال،راط -اػ(ٕٔٓالمعركؼ دالسميف الحلدو )ت 
 الناشر: دار ال لـ، دمشؽ 

  نشػػػر دار  –بح يػػػؽ الػػػدابكر أنطكنيػػػكس دطػػػرس  –ديػػػكاف أدػػػو ذؤيػػػب ال ػػػذلو
  ـََِّ -اػ ُِْْ –الطدعة امكل   –صادر ديركت 

  بح يػؽ  -صػنع  أدػك سػعيد السػارم –ياث دػف اػكث الب لدػو ديكاف ام،طؿ ا
  دمشؽ سكرية –نشر دار الفار  -ابكر ف،ر الديف قداكةدال

 اػػػ(َّٓمدػػو إدػػراايـ إسػػحاؽ دػػف إدػػراايـ الفػػارادو، )المبػػكف :  -ديػػكاف امدب- 
طدعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة كالطداعػة  -أحمد م،بار عمربح يؽ: د  

  ـ ََِّ-كالنشر، ال اارة 
  شرح كبعليؽ الػدابكر محمػد حسػيف  –ديكاف امعش  الادير ميمكف دف قيس– 

  نشر مابدة اآلداب داللماميز
  ديػػػػػركت سػػػػػنة النشػػػػػر  –نشػػػػػر دار ديػػػػػركت للطداعػػػػػة كالنشػػػػػر   –ديػػػػػكاف لريػػػػػر

  ـُٖٔٗ –اػ َُْٔ
  نشػر دار  –صنع  امسباذ عدد العزيز الميمنػو  –ديكاف حميد دف ثكر ال  لو

  ـُُٓٗ -اػ ُُّٕال اارة –مصرية الابب ال
  دار المعػػارؼ  –بح يػػؽ الػػدابكر عمػػر عدػػد الرسػػكؿ  –ديػػكاف دريػػد دػػف الصػػمة

  دمصر
  نشر دار  –اعبن  د  كشرح اريد  عدد الرحمف المصطاكم  –ديكاف ذم الرمة

  لدناف –ديركت  –المعرفة 
  لػيـ ديكاف رؤدة دف العلاج )ملمكع أشػعار العػرب( اعبنػ  دشػرح  كبصػحيح  ك

  الاكيت –دار ادف قبيدة للطداعة كالنشر كالبكزي   –دف الكرد  الدركسو
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 )نشػػر  -ديػػكاف السػػمكأؿ )ملمكعػػة شػػعرية ب ػػـ شػػعر عػػركة دػػف الػػكرد كالسػػمكأؿ
  ـُِٖٗ -اػ َُِْ –ديركت  -دار ديركت للطداعة كالنشر

  دار المعػػػػارؼ  –بح يػػػػؽ صػػػػ ح الػػػػديف ال ػػػػادم  –ديػػػػكاف الشػػػػماخ دػػػػف  ػػػػرار
  دمصر

  دار الابػػاب العردػػو  –شػػرح أشػػرؼ أحمػػد عػػدرة  –اف عديػػد دػػف امدػػرص ديػػك– 
  ـُْٗٗ - اػُُْْديركت الطدعة امكل  

  لمعػػ  كح  ػػ  كشػػرح  الػػدابكر إميػػؿ دػػدي  يع ػػكب  –ديػػكاف عمػػرك دػػف الثػػـك– 
  ـُٔٗٗ -اػُُْٔ-الطدعة الثانية  –ديركت  –دار الاباب العردو 

  المطدعة العردية  –دبصحيح  أميف سعيد عنو  –ديكاف عنبرة دف شداد العدسو
  دمصر

  ديركت –دار صادر  –ديكاف لديد دف رديعة العامرم  
  دار الابػاب  -شرح كبعليؽ الدابكر  حنا ناصر الحبو –ديكاف الناد ة الذديانو

  ـُُٗٗاػ ُُُْالطدعة امكل   –ديركت  –العردو 
  الناشػػػر: الػػػدار  -طو بربيػػػب كبعليػػػؽ: محٌمػػػد محمػػػكد الشػػػن ي -ديػػػكاف ال ػػػذلييف

عػػػاـ النشػػػر:  -ديػػػة لم كريػػػة مصػػػر العر  -للطداعػػػة كالنشػػػر، ال ػػػاارة ال كميػػػة 
  ـُٓٔٗ -اػ  ُّٖٓ

 للمػػاؿ الػػديف أدػػك الفػػرج عدػػد الػػرحمف دػػف علػػو  -زاد المسػػير فػػو علػػـ البفسػػير
 –نشػػر دار الابػػاب العردػػو -اػػػ( بح يػػؽ عدػػد الػػرزاؽ الم ػػدمٕٗٓاللػػكزم )ت 

 اػ ِِْ -ُط -ديركت
  اػػ(َّٕمدػو منصػكر امزاػرم )المبػكف : -اار فو اريب ألفاظ الشافعو الز- 

  الناشر: دار الط ئ -مسعد عدد الحميد السعدنوبح يؽ: 
 مدػػػو داػػػر امندػػػارم، محمػػػد دػػػف ال اسػػػـ)ت  -الزااػػػر فػػػو معػػػانو المػػػات النػػػاس

ط -ديػػركت –الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة -اػػػ( بح يػػؽ حػػابـ صػػالق ال ػػامفِّٖ
   اػ ُُِْ، ُ
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  : السدعة فو ال را ات،مدو دار دف ملااد، أحمد دػف مكسػ  البميمػو، المبػكف
الطدعػػة: -مصػػر –رؼ الناشػػر: دار المعػػا -بح يػػؽ: شػػكقو  ػػيؼ  -اػػػ ِّْ

  قََُْالثانية، 
  ،ػٍكرة دػف مكسػ  دػف ال ػحاؾ، البرمػذم سنف البرمػذم، لمحمػد دػف عيسػ  دػف سى

( كمحمػد فػؤاد ِ، ُ)لػػ اػ( بح يؽ كبعليؽ: أحمػد محمػد شػاار ِٕٗ)المبكف : 
دػػراايـ عطػػكة عػػكض )لػػػ ّعدػػد الدػػاقو )لػػػ  ة الناشػػر: شػػراة مابدػػ -(ٓ، ْ( كا 

 -اػػػػػ  ُّٓٗ، الطدعػػػػة الثانيػػػػة -مصػػػػر –كمطدعػػػػة مصػػػػطف  الدػػػػادو الحلدػػػػو 
  ـُٕٓٗ

  : سػػنف ادػػف مالػػ ،  دػػف مالػػة أدكعدػػد هللا محمػػد دػػف يزيػػد ال زكينػػو، )المبػػػكف
 -نشػػػر دار إحيػػػا  الابػػػب العرديػػػة  -الدػػػاقوبح يػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عدػػػد اػػػػ( ِّٕ

  فيصؿ عيس  الدادو الحلدو
 شػػػػمس العلػػػػـك كدكا  اػػػػ ـ العػػػػرب مػػػػف الالػػػػكـ، لنشػػػػكاف دػػػػف سػػػػعيد الحميػػػػرل- 

مط ػػر دػػف علػػو  -بح يػػؽ: د حسػػيف دػػف عدػػد هللا العمػػرم  -اػػػ ّٕٓالمبػػكف  
 -الناشػر: دار الفاػر المعاصػر )ديػركت  -د يكسػؼ محمػد عدػد هللا -اةريانو 

  ـُٗٗٗ -اػ  َُِْالطدعة امكل ،  -سكرية( -لدناف(، دار الفار )دمشؽ 
 م ا، مدو الحسيف أحمد الصاحدو فو ف   الل ة العردية ، كسنف العرب فو ا 

طدعة  -الناشر: محمد علو دي كف -اػ(ّٓٗادف زاريا  )المبكف :  دف فارس
  ـُٕٗٗ-اػُُْٖأكل  

 سػػػػحاؽ دػػػػف ،زيمػػػػة دػػػػف الم يػػػػرة صػػػػحيق ادػػػػف ،زيمػػػػة، مدػػػػو داػػػػر محمػػػػد دػػػػف إ
 -بح يػػػػؽ: د  محمػػػػػد مصػػػػطف  امعظمػػػػػو -اػػػػػػ ُُّالمبػػػػكف :  -النيسػػػػادكرم

  ديركت –الناشر: المابب اةس مو 
  العشػػرات فػػو اريػػب الل ػػة، لمحمػػد دػػف عدػػد الكاحػػد، أدػػك عمػػر الزااػػد المطػػػرز

 -بح يػؽ يحيػ  عدػد الػرؤكؼ لدػر -اػػ(ّْٓالمعركؼ د ػ ـ ثعلػب )المبػكف : 
  عماف –لمطدعة الكطنية الناشر: ا

  بح يؽ:  -اػ(َُٕالعيف، مدو عدد الرحمف ال،ليؿ دف أحمد الفراايدم )المبكف 



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِْٗ﴾  
  

  الناشر: دار كمابدة ال  ؿ -د  م دم الم،زكمو، د  إدراايـ السامرائو 
  اريػػب الحػػديث، مدػػو سػػليماف حمػػد دػػف محمػػد دػػف إدػػراايـ المعػػركؼ دال،طػػادو

 –الناشػػػػر: دار الفاػػػػر  -الاػػػػريـ ال ردػػػػاكم بح يػػػػؽ عدػػػػد -اػػػػػ( ّٖٖ)المبػػػػكف : 
  ـُِٖٗ - قَُِْ -دمشؽ

  ديػػػد ال اسػػػـ دػػػف سػػػٌ ـ دػػػف عدػػػد هللا ال ػػػركم الد ػػػدادم اريػػػب الحػػػديث، مدػػػو عي
الناشػػر: مطدعػػة دائػػرة  -بح يػػؽ: د  محمػػد عدػػد المعيػػد ،ػػاف -اػػػِِْ)المبػػكف  

  ـُْٔٗ -اػ  ُّْٖالطدعة امكل ،  -المعارؼ العثمانية، حيدر آداد
  : اريػػب الحػػديث، مدػػو محمػػد عدػػد هللا دػػف مسػػلـ دػػف قبيدػػة الػػدينكرم )المبػػكف

 -د ػػػػداد –الناشػػػػر: مطدعػػػػة العػػػػانو  -بح يػػػػؽ: د  عدػػػػد هللا اللدػػػػكرم اػػػػػ(ِٕٔ
 ـ ُّٕٗالطدعة امكل ، 

  اريػػب ال ػػرآف المسػػم  دنزاػػة ال لػػكب، لمحمػػد دػػف عيزيػػر السلسػػبانو، أدػػك داػػر
: د أديب عدد الكاحد لمػراف، الناشػرمحم اػ( بح يؽ :َّّ)المبكف  : العيزيرم 

  ـُٓٗٗ -اػ  ُُْٔالطدعة امكل  ،  -سكريا –دار قبيدة 
  ،الفػػػائؽ فػػػو اريػػػب الحػػػديث كامثػػػر، مدػػػو ال اسػػػـ محمػػػكد دػػػف عمػػػر دػػػف أحمػػػد

بح يػػػؽ: علػػػػو محمػػػد الدلػػػػاكم كمحمػػػد أدػػػػك  -اػػػػػّٖٓالمبػػػكف :  –الزم،شػػػرم 
  الطدعة: الثانية-لدناف –الناشر: دار المعرفة  -الف ؿ إدراايـ

 لمحمػد دػف علػو -فػبق ال ػدير اللػام  دػيف فنػو الركايػة كالدرايػة فػو علػـ البفسػير
اػػ َُّْ -لدنػاف –ديػركت  –دار الفار للطداعة كالنشر كالبكزيػ   –الشكاانو 

   ـُّٖٗ-
  : اػ( ِْٖالفرؽ، مدو حابـ س ؿ دف محمد دف عثماف السلسبانو )المبكف–  

 نشػػر مللػػة الملمػػ  العلمػػو العراقػػو، المللػػد -ال ػػامف  بح يػػؽ: حػػابـ صػػالق
  ـُٖٔٗ، ّٕ

  دار الفاػػػر للطداعػػػة  -ف ػػػ  الل ػػػة ك،صػػػائص العرديػػػة للػػػدابكر/ محمػػػد المدػػػارؾ
  ـُْٔٗالطدعة الثانية / –كالبكزي  كالنشر 
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  ﴿ِٗٓ﴾  
  

 عدػػػد الملػػػؾ دػػػف محمػػػد دػػػف ف ػػػ  الل ػػػة كسػػػر العرديػػػة، مدػػػو منصػػػكر الثعػػػالدو ،
الناشػػػر: إحيػػػا   -( بح يػػػؽ: عدػػػد الػػػرزاؽ الم ػػػدماػػػػِْٗ)المبػػػكف : إسػػػماعيؿ 

  ـََِِ -اػ ُِِْالطدعة امكل   -البراث العردو
  ػػػف العردػػػو( مدػػػو يكسػػػؼ يع ػػػكب دػػػف ال لػػػب كاةدػػػداؿ )الانػػػز الل ػػػكم فػػػو اللىسى

الناشػر: مابدػة المبندػو  -بح يػؽ: أكاسػت افنػر -اػػ ِْْالمبكف :  –إسحاؽ 
  ال اارة –

  البنزيػؿ،مدو ال اسػـ محمػكد دػػف عمػر دػف أحمػػد، الاشػاؼ عػف ح ػائؽ اػػكامض
الطدعػة:  -ديػركت –اػ( الناشر: دار الاباب العردو ّٖٓ)المبكف : الزم،شرم 

  قَُْٕ -الثالثة 
  الاشػػؼ كالديػػاف عػػف بفسػػير ال ػػرآف، محمػػد دػػف محمػػد دػػف إدػػراايـ الثعلدػػو، أدػػك

الناشػػر:  -بح يػػؽ: اةمػػاـ أدػػو محمػػد دػػف عاشػػكر -اػػػ(ِْٕ)المبػػكف : إسػػحاؽ 
 -، اػػػػ ُِِْالطدعػػػة: امكلػػػ   -لدنػػػاف –دار إحيػػػا  البػػػراث العردػػػو، ديػػػركت 

  ـََِِ
 لمػاؿ الػديف دػف منظػكر لساف العرب، لمحمػد دػف ماػـر دػف علػ ، أدػك الف ػؿ ،

 -الطدعػػػػػػة: الثالثػػػػػػة  -ديػػػػػػركت –الناشػػػػػػر: دار صػػػػػػادر  -اػػػػػػػ(ُُٕ )المبػػػػػػكف :
  قُُْْ

 اػػ(َِٗبيم  الدصرم )المبكف : ملاز ال رآف، مدو عديدة معمر دف المثن  ال 
الطدعػػػػة:  -ال ػػػػاارة –،ػػػػانل  الناشػػػػر: مابدػػػػة ال -بح يػػػػؽ: محمػػػػد فػػػػكاد سػػػػز يف

  قُُّٖ
  شػرح  –اػُِٗملالس ثعلب مدو العداس أحمد دف يحي  ثعلب، المبكف  سنة

  دار المعارؼ دمصر -النشرة الثانية –كبح يؽ عدد الس ـ محمد ااركف 
 اباب العزيز، مدو محمد عدد الحؽ دػف االػب دػف المحرر الكليز فو بفسير ال

 -بح يػؽ: عدػد السػ ـ عدػد الشػافو محمػد -اػِْٓالمبكف :  -امندلسوعطية 
  قُِِْ -الطدعة: امكل  -ديركت  –الناشر: دار الابب العلمية 
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  ﴿ِٗٔ﴾  
  

 مدو الحسف علػو دػف إسػماعيؿ دػف سػيدا المرسػو -المحاـ كالمحيط امعظـ- 
 –لعلميػة الناشر: دار الابب ا -عدد الحميد انداكمبح يؽ/  -اػْٖٓالمبكف / 

  ـَََِ -اػ  ُُِْ الطدعة: امكل ، -ديركت
   الناشػػػر: مابدػػػة  -م،بصػػػر فػػػو شػػػكاذ ال ػػػرآف مػػػف ابػػػاب الدػػػدي   دػػػف ،الكيػػػ

  ال اارة –المبندو 
 المبػػػكف : -الم،صػػػص، مدػػػو الحسػػػف علػػػو دػػػف إسػػػماعيؿ دػػػف سػػػيدا امندلسػػػو

 –لفػػػاؿ، الناشػػػر: دار إحيػػػا  البػػػراث العردػػػو  ،ليػػػؿ إدػػػرااـبح يػػػؽ/  -اػػػػ ْٖٓ
  ـُٔٗٗاػ ُُْٕطدعة أكل  –ديركت 

  مدارؾ البنزيؿ كح ائؽ البيكيؿ )بفسير النسفو( مدو الدراات عدد هللا دػف أحمػد
الناشػػر: دار الالػػـ  -بح يػػؽ: يكسػػؼ علػػو دػػديكم -اػػػ(َُٕ)المبػػكف : النسػػفو 

  ـ  ُٖٗٗ -اػ  ُُْٗالطدعة: امكل ،  -الطيب، ديركت
  المزار فو علكـ الل ػة كأنكاع ػا، للػ ؿ الػديف السػيكطو، عدػد الػرحمف دػف أدػو

الناشػػػر: دار الابػػػب  -بح يػػػؽ فػػػؤاد علػػػو منصػػػكر -اػػػػ( ُُٗ)المبػػػكف : داػػػر 
  ـُٖٗٗاػ ُُْٖالطدعة: امكل ،  -ديركت –العلمية 

  المصداح المنير فو اريب الشرح الادير، محمد دف محمد دف علو الفيكمو ثـ
 –الناشػػػر: المابدػػػة العلميػػػة  -اػػػػ(َٕٕأدػػػك العدػػػاس )المبػػػكف : نحػػػك الحمػػػكم، 

  ديركت
 )مدػػػو محمػػػد الحسػػػيف دػػػف  -معػػػالـ البنزيػػػؿ فػػػو بفسػػػير ال ػػػرآف )بفسػػػير الد ػػػكم

بح يػؽ : عدػد الػرزاؽ  -اػػَُٓالمبػكف  :  -محمد دف الفػرا  الد ػكممسعكد دف 
عػػػػة : امكلػػػػ  ، الطد-ديػػػػركت–الناشػػػػر : دار إحيػػػػا  البػػػػراث العردػػػػو  -الم ػػػػدم
  اػَُِْ

  ايـ دػػػف السػػػرم دػػػف سػػػ ؿ، معػػػانو ال ػػػرآف كا عرادػػػ ، مدػػػو إسػػػحاؽ الزلػػػاج، إدػػػرا
 -لـ الابػػػػبنشػػػػر/عا -بح يػػػػؽ: عدػػػػد اللليػػػػؿ عدػػػػدا شػػػػلدو -اػػػػػ ُُّالمبػػػػكف : 

  ـُٖٖٗطدعة أكل   -ديركت
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  ﴿ِٕٗ﴾  
  

 اػػػػػ(ّّٖرآف، مدػػػػو لعفػػػػر النحػػػػاس أحمػػػػد دػػػػف محمػػػػد )المبػػػػكف : معػػػػانو ال ػػػػ- 
 -ماػػػة المرمػػػة -الناشػػػر: لامعػػػة أـ ال ػػػرل  -علػػػو الصػػػادكنوبح يػػػؽ: محمػػػد 
 ق َُْٗالطدعة: امكل ، 

 اػػَِٕدد هللا الفرا  )المبكف : معانو ال رآف، مدو زاريا يحي  دف زياد دف ع-
عدػػػد الفبػػػاح إسػػػماعيؿ  أحمػػػد يكسػػػؼ النلػػػابو / محمػػػد علػػػو النلػػػار /بح يػػػؽ/ 
  الطدعة امكل  -مصر –الناشر: دار المصرية للبيليؼ كالبرلمة  -الشلدو

  لعػػػػػادؿ  -«مػػػػػف صػػػػػدر اةسػػػػػ ـ كحبػػػػػ  العصػػػػػر الحا ػػػػػر»معلػػػػػـ المفسػػػػػريف
 –مؤسسػة نػكي ض الث افيػة للبػيليؼ كالبرلمػة كالنشػر، ديػركت نشػر:  -نػكي ض

  ـُٖٖٗالطدعة الثالثة،  -لدناف
 )مدػو عدػد هللا محمػد دػف عمػر دػف الحسػف دػف  -مفابيق ال يب )البفسير الاديػر

الناشػر: -اػ َٔٔالمبكف :  -البيمو الرازم المل ب دف،ر الديف الرازم الحسيف 
  قَُِْ -الطدعة: الثالثة  -ديركت  –دار إحيا  البراث العردو 

 ركؼ دالرااػب المفردات فو اريب ال ػرآف، مدػو ال اسػـ الحسػيف دػف محمػد المعػ
الناشػر: دار  -اػ( بح يؽ: صفكاف عدناف الػداكدم َِٓامصف ان  )المبكف : 
  اػُُِْ -الطدعة: امكل   -ديركت – دمشؽ -ال لـ، الدار الشامية 

  اػػػ(ُٖٔللمف ػػؿ دػػف محمػػد دػػف يعلػػ  ال ػػدو )المبػػكف : نحػػك  -المف ػػليات 
الناشػػر: دار  -بح يػػؽ كشػػرح: أحمػػد محمػػد شػػاار كعدػػد السػػ ـ محمػػد اػػاركف 

  الطدعة: السادسة ال اارة –المعارؼ 
  م ػػػاييس الل ػػػة، محمػػػد دػػػف فػػػارس دػػػف زاريػػػا  ال زكينػػػو الػػػرازم، أدػػػك الحسػػػيف

 -الناشػػر: دار الفاػػر -بح يػػؽ/ عدػػد السػػ ـ محمػػد اػػاركف اػػػ(ّٓٗ)المبػػكف : 
 ـ ُٕٗٗ -اػ ُّٗٗ

 ،ك الحسػف لعلو دف الحسف ال ينائو امزدم، أدػ المنب،ب مف اريب ا ـ العرب
بح يػػؽ: د محمػػد دػػف أحمػػد -اػػػ(َّٗ)المبػػكف : دعػػد « اػػراع النمػػؿ»ػ المل ػػب دػػ
  ـُٖٗٗ -اػ َُْٗالطدعة: امكل ،  -الناشر: لامعة أـ ال رل  -العمرم



 تعليل التسمية ىف تفسري غريب القرآن
 )العدد التاسع والعشرون( حولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود

  ﴿ِٖٗ﴾  
  

  ػػػد فػػػو الل ػػػة ، لعلػػػو دػػػف الحسػػػف ال ينػػػائو امزدم، أدػػػك الحسػػػف المل ػػػب دػػػػ المينىلن
دابػػػكر أحمػػػد م،بػػػار عمػػػر، بح يػػػؽ:  -اػػػػ(َّٗ)المبػػػكف : دعػػػد « اػػراع النمػػػؿ»

الطدعػػة: الثانيػػة،  -الناشػػر: عػػالـ الابػػب، ال ػػاارة -دابػػكر  ػػاحو عدػػد الدػػاقو
  ـ ُٖٖٗ

  الن اية فو اريب الحديث كامثر، لملد الديف أدك السعادات المدػارؾ دػف محمػد
الناشػػػر/المابدة  -اػػػػَٔٔالمبػػػكف :  -دػػػف عدػػػد الاػػػريـ، ادػػػف امثيػػػردػػػف محمػػػد 
 -بح يػػػػػؽ: طػػػػػاار أحمػػػػػد الػػػػػزاكل  -ـ ُٕٗٗ -اػػػػػػ ُّٗٗديػػػػػركت  -العلميػػػػػة 

  محمكد محمد الطناحو
 نشػػػر: مصػػػطف   -بػػػيليؼ: عدػػػد السػػػ ـ محمػػػد اػػػاركف  -نػػػكادر الم،طكطػػػات

  ـ ُّٕٗ -اػ  ُّّٗالطدعة: الثانية، الدادو الحلدو 
  كفيات امعياف كأندا  أدنا  الزماف، مدػو العدػاس شػمس الػديف أحمػد دػف محمػد

الناشػػر: -بح يػػؽ/ إحسػػاف عدػػاس -اػػػ(ُٖٔف )المبػػكف : ادػػف ،لاػػادػػف إدػػراايـ 
  ديركت –دار صادر 

 
 




