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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  وَدِينِ وَدِينِ   ييهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَ }

الد ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الد ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ   ييلِيُظْهِرَهُ عَلَلِيُظْهِرَهُ عَلَ  الْحَق  الْحَق  

  {الْمُشْرِكُونَالْمُشْرِكُونَ
 صدق اهلل العلي العظيم

 9سورة الصف /  اآلية    



 

 

 

 وداللتها يف القرآن حركة اإلنسان 

  حممد عبد السميع أمحد سيد أمحد

                       يةشرق –كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالديدامون     أصول اللغة قسم:

 جامعة األزهر

 الدولة: مجهورية مصر العربية                فاقوس        املدينة : 

 MohamedSayedAhmed.sha.b@azhar.edu.egالربيد االلكرتوني:

ملّخص الدراسة

األلفاظ يف حركة اإلنسان وداللتها يف القرآن (.مما ال شك فيه أن  هذا بحث علمي عن)      

السياق القرآين حمفورة وقد ملئت داللة ، و إشارة ؛ فليس للمتأمل فيها أن يقف عند حدود األبعاد 

املادية )العرفية( هلذه األلفاظ ؛ فالقرآن املجيد ملا استعملها مل يكن ليقف عند تلك الداللة، فجاء 

ولعل أهم األسباب التي دفعتني للكتابة يف هذا ، ا إىل اإلشباع الداليل هلذه األلفاظ قاصد  ا حريص  

بعض ، ولتقديم إفادة جديدة للقارئ من خالل مجع هلل تعاىل أوال  ا لكتاب ى املوضوع هو حب

تلك  سةبدرا البحث ، فمن الناحيـة الدالليـة قـام التي ينتقل هبا اإلنسان من مكان إىل آخر األفعال

 ، لنوع احلركة االدراسة وفق   ، ثم قّسم تلـك ، بحيث يكون بينها جامع مشرتك دالليةدراسة األفعال 

،  ، وأخرى بطيئة هناك أفعال تكون احلركة فيها رسيعةو،  قد يتحرك اإلنسان إىل أعىل أو إىل أسفلف

 . غري حمددة وأخـرى

 : النحو اتآيكانت عىلوقد قسمت هذه الدراسة إىل أربعة مباحث  

 اإلقبال.األلفاظ الدالة عىل  املبحث األول :       

 املبحث الثاين : األلفاظ الدالة عىل السري.       

 املبحث الثالث : األلفاظ الدالة عىل االنتقال.       

 املبحث الرابع: األلفاظ الدالة عىل السقوط واإلدبار.       
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 : ئج اتآتيةإىل النتا حثقد خلص البهذا و     

 يف القرآن الكريم ،حركة اإلنسان كثرة ورود األفعال التي تدل عىل -

 .ارتبطت أفعال احلركة اإلنسانية يف القرآن باألنبياء والرسل يف األعم األغلب - 

 ارتبطت بعض األفعال بأصناف معينة من الناس، كاملسلمني و الكافرين، وبذلك وردت -

 . د للمرشكني ،والتبشري للمسلمنيتلك األفعال لداللتي التهدي

 هناك أفعال ال تتم احلركة فيها إال يف مكان معني، أو زمان معني.-

آيات  ثّمة أفعـال كثرية وردت دالة عىل حركة اإلنـسان يف بعض اتآيات وعىل غريمها يف -

 .أخرى، ألهنا ارتبطت بفاعل جمازي

 .لقران الكريم إال يف أفعـال حمـددةمل تتحدد رسعة احلركة التي قام هبا اإلنسان يف ا-

 الكلمات املفتاحية: 

 اإلدبار  –السقوط  –االنتقال  –السري  –اإلقبال  –الداللة  –حركة 



 

 

 

The movement of man and its significance in the Qur’an 

Mohamed Abd elSamie Ahmed Sayed Ahmed

 

MohamedSayedAhmed.sha.b@azhar.edu.eg  

Abstract: 
This is a scientific research on “the movement of man and its 

significance in the     Qur’an.” There is no doubt that the words in 

the Qur’anic context are engraved and filled with a sign and a 

reference. The one who contemplates it does not stop at the limits 

of the physical (customary) dimensions of these terms. The Qur'an 

Majeed was not what he used to stand at that significance, came 

careful of Kased a semantic saturation of these words , and perhaps 

the most important reasons that led me to write on this subject is the 

love of Z 's book Of God Almighty first , and to provide a new 

benefit to the reader through the collection of some of the acts that 

moves by man from one place to another , it has the Tag The 

research is by studying those verbs a semantic study , so that they 

have a common collector , then divide that The study according to 

the type of movement , in human may move up or down , and there 

are acts in which the movement fast , slow and other , and 

. other Not specified 

:The Department of T. This study four topics  were as follows 

.The first topic: Words indicating turnout        

.The second topic: words indicating walking        

.The third topic: the words indicating the transition        

.The fourth topic: the words indicating the fall and management        

: This and concluded Alp urged the following results     

- The frequent occurrence of reactions that indicate human 

movement in the Holy Quran 
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- Human actions in the Qur’an were linked to prophets and 

messengers in general 

- Some deeds are associated with certain types of people, such 

as Muslims and unbelievers, and thus these actions are 

mentioned  .as indications of threatening the polytheists and 

preaching to Muslims 

- There are actions that the movement does not take place 

except in a specific place, or a .certain time 

- There are many actions that indicate human movement in 

some verses and in others . Other verses, because it was 

related to a figurative actor 

- The speed of movement that a person performed in the Holy 

Qur’an was not . determined except in specific actions 

Key word:  
Movement- indication- Turnout – Walk - moving in- the fall- 

Housekeeping      



 

 

 

 املقدمة

اهلل  ورىض أمجعني،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفصح اخللق  العاملني،احلمد هلل رب     

 وعىل من اقتدى هبم إىل يوم الدين . والتابعني؛ وآلةتبارك وتعاىل عن صحابته 

 وبعد،،،

ملّا كان الرسول حممد صىل اإلنسان وداللتها يف القرآن (، و عن)حركة علميفهذا بحث  

، فإن  األنبياء و الرسل عليهم الصلوات و التسليم عليه و سلم واحدا  من البشـر، و كـذلك بقيـة هللا

أن  من الطبيعي أن تكون هناك حركة دائمة هلـم ولغريهم ممن ورد ذكرهم يف كتاب اهلل، ال سيام

  .إيصاهلا للناس الرسل مجيعهم كانوا حيملون رساالت يريدون

دى التعبري وملا كانت األ فني ا،مجاليا  اللغة استعامال   ريم يستعملالكوملا كان القرآن  لفاظ سد

؛ تعامل معها القرآن الكريم  تعامل املستهلك املنتج فاستهلك طاقاهتا الداللية كلها بأن ونسيجه ولونه

. تجهان، فانتهى إىل مدارج كامهلا الداليل ؛ وبذا يكون قد أخبايا فيوضاهتا وجتلياهتا الفنيةنجم عن 

فجاءت ألفاظه مشدودة دوما إىل حفز داليل يتناسل، وهذا التناسل الداليل مظهر أبرز من مظاهر 

 التأثريية والفن وبعث اجلامل يف آفاق اخلطاب اإلهلي اإليامين املعجز . 

تأي إذا  األلفاظ يف السياق القرآين حمفورة وقد ملئت داللة ، و إشارة ؛ فليس للمتأمل فيها أن 

ف عند حدود األبعاد املادية )العرفية( هلذه األلفاظ ؛ فالقرآن املجيد ملا استعملها مل يكن ليقف يق

ولعل أهم األسباب التي ، ا إىل اإلشباع الداليل هلذه األلفاظ ا قاصد  عند تلك الداللة، فجاء حريص  

فادة جديدة للقارئ من ، ولتقديم إهلل تعاىل أوال  ا لكتاب ى دفعتني للكتابة يف هذا املوضوع هو حب

 ، فمن الناحيـة الدالليـة قـام التي ينتقل هبا اإلنسان من مكان إىل آخر األفعالبعض خالل مجع 

الدراسة  ، بحيث يكون بينها جامع مشرتك، ثم قّسم تلـك دالليةدراسة تلك األفعال  بدراسة البحث

هناك أفعال تكون احلركة فيها ول، قد يتحرك اإلنسان إىل أعىل أو إىل أسفف لنوع احلركة، اوفق  

 . غري حمددة ، وأخـرى رسيعة، وأخرى بطيئة



 

 

 

كتب التفسري حتى يستطيع الباحث استنتاج ولمعاجم العربية لكان ال بد من العودة لذلك 

وكانت الدراسة بوضع والوقوف عىل دقائق الفروق اللغوية بينها ، وتفسريها  داللة تلك األفعـال،

املعنى ونوع احلركة ومدى  من حيث ، جتمع بينها قواسم مشـرتكة جمموعات داليلتلك األلفاظ يف 

كانت عىل مما جعل الباحث يقسم هذه الدراسة إىل أربعة مباحث   ، وغريها من األمور،الرسعة

 :النحو اتآي

 اإلقبال.األلفاظ الدالة عىل  األول:املبحث        

 ىل السري.األلفاظ الدالة ع الثاني:املبحث        

 األلفاظ الدالة عىل االنتقال. الثالث:املبحث        

 األلفاظ الدالة عىل السقوط واإلدبار. املبحث الرابع:       

توصل إليها، ييل ذلك قائمة  يف اخلتام قدم الباحث خالصة  للبحث، مبينا  أهم النتائج التيو      

ذا البحث أن يفتح الباب أمام دراسات أخرى يف وآمل من ه .باملصادر واملراجع التي اعتمد عليها

 الداليل.هذا اجلانب 

وإن كانت األخرى فحسبي أين قد  اتآخرة،فإن أك قد وفقت فاحلمد هلل يف األوىل ويف       

معاودة  –إن شاء اهلل  -وىف النية  الكريم.اجتهدت وأخلصت النية خلدمة اللغة العربية والقرآن 

ستكامل ودراسة ما تبقى من األلفاظ الدالة عىل حركة اإلنسان، واحلمد هلل يف النظر يف هذا البحث ال

 املبتدأ وىف املنتهى. 

 د. حممد عبدالسميع أمحد 

 

 

 



 

 

 

 .اإلقبالاأللفاظ الدالة على 

 :)جاء(  -1

 قابل (3)، أي كل ما هو مادي حمسوس( 2)واجلواهر( 1)يستعمل للداللة عىل قدوم األعيان    

 .(4)لالنتقال واملكان. وكذلك يعرب به عن جميء املعاين  

، كان منها مع حركة (5)مرة(282مل يستعمل القرآن الكريم  منه إال الفعل املايض ، وذلك يف )    

مرة(، غلبت عليها يف السياق القرآين مصاحبة الداللة عىل الرتوي واملكث، ومن ثم 104اإلنسان )

ملستقبل حماولة للتغيري واإلصالح ؛ ذلك أن استعامله شاع يف سياق التأمل وحماولة استنشاق ا

َقاَل مدوَسى لَِقْوِمِه اْستَِعيندوا بِاهللهِ العقيدة، حيث الدعوة والرسل  والبينات، كام يف قوله تعاىل : 

َها َمْن َيَشاءد ِمْن ِعبَاِدِه َواْلَعاقِبَةد  تهِقنَي  َواْصرِبدوا إِنه األَْرَض هللِهِ يدوِرثد َقالدوا أدوِذينَا ِمْن َقبِْل َأْن َتْأتِيَنَا  لِْلمد

ْم يِف األَْرِض َفيَنظدَر َكيَْف  ْم َوَيْستَْخلَِفكد كد وه ْلَِك َعدد ْم َأْن ُيد َوِمْن َبْعِد َما ِجئَْتنَا َقاَل َعَسى َربُّكد

   كان يف انتظاره . فلام حتققت دعوة موسى وبعث سمى قدومه جميئا، عىل حني(2)َتْعَملدونَ 

ثمة فرق داليل لطيف بني  وتوقع القدوم إتيانا، فيبدو من استعامله االثنني هنا )تأتينا / جئتنا( أنْ 

وكأنه يتضمن اإلشارة  ءاملجي؛ ذلك أنه خص مرحلة الدعوة وممارستها ووجوده بينهم بفعل اللفظني

ارة إىل النشاط الفكري واالستثامر إىل التغيري والقصد ومكابدة الدعوة، فضال عن تضمنه اإلش

                                           

 . 102( ينظر .املفردات )جيأ( 1)

 . 2/303( ينظر .اإلتقان 2)

 50( ينظر .ظاهرة الرتادف يف ضوء التفسري البياين للقرآن الكريم  3)

 . 102( ينظر . املفردات 4)

 . 191– 183( ينظر . املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  5)

 . 129– 128( األعراف /2)



 

 

 

الفعال للنشاط احلركي والبدين أيضا يف طريق اهلل تعاىل، وهذا ما ال يتكفل فعل اإلتيان الداللة 

 عليه، لذا خص به مرحلة التوقع والرتقب وعدم بعث الرسول فيهم .

َا النهبِيُّ إَِذا َجاَءَك املْدْؤِمنَ ومنه قوله تعاىل :       ْكَن بِاهللهِ َشيْئ ا َوالَ َياَأُيُّ بَايِْعنََك َعىَل َأْن الَ يدرْشِ اتد يد

ينَهد َبنْيَ َأْيِدُيِنه َوأَ  نه َوالَ َيْأتنَِي بِبدْهتَاٍن َيْفرَتِ ْقَن َوالَ َيْزننَِي َوالَ َيْقتدْلَن َأْوالََدهد لِِهنه َوالَ َيْعِصينََك يِف َيرْسِ ْرجد

نه َواْس  وٍف َفبَايِْعهد وٌر َرِحيمٌ َمْعرد . يستفاد من )جاء( يف هذا السياق اإلفاضة (1)تَْغِفْر هَلدنه اهللهَ إِنه اهللهَ َغفد

إىل معنى القصد والرغبة، والوعي والدراية يف الدين ومتثله استعدادا ألداء الفروض،  فيالزم 

 النشاط الفكري والوعي الذهني هذا اللفظ .

 ن إشارة إىل العقيدة وان استعمل يف سياق اجتامعي عاطفي،ومل يكن هذا اللفظ ليسلم م     

َفَجاَءْتهد يقول تعاىل   ملا وصل ماء مدين وسقى البنتي شعيب  كام يف سياق قصة موسى

وَك لِيَْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقيَْت َلنَا َفَلامه َج   َقاَلْت إِنه َأِِب َيْدعد
ٍ
ا مَتِِْش َعىَل اْستِْحيَاء َ اَءهد َوقَصه َعَليِْه إِْحَدامهد

. فيحفز اإلدهاش إىل داللته يف هذا السياق، (2)اْلَقَصَص َقاَل الَ ََتَْف َنَجْوَت ِمْن اْلَقْوِم الظهاملنِِيَ 

 ويصحبه التطمني واالرتياح واالستقرار .

وذلك يف كالمه تعاىل عىل اخوته ، إذ  وقريب من هذا جميؤه يف سياق قصة يوسف    

وَن وَ يقول:  ْم ِعَشاء  َيبْكد وا َأَباهد َف ِعنَْد َمتَاِعنَا َفَأَكَلهد  َجاءد َقالدوا َياَأَباَنا إِنها َذَهبْنَا َنْستَبِقد َوَتَرْكنَا يدوسد

نها َصاِدقنِيَ  ْؤِمٍن َلنَا َوَلْو كد ْئبد َوَما َأْنَت بِمد . فيشرتك )جاءوا( مع املكونات الداللية األخرى يف (3)الذِّ

والتامهل ويشء من  ج الداللة عىل كذب األخو ، فيوحي تصوير قدومهم بـ)جاءوا( بالتواينإنتا

، واما عدم االهتامم بام حدث وهتوينه فمام يصاحب تصويرهم بالتواين، فلو أنه اخلوف والرهبة

اختري فعل   الذئب أكل أخاهم لرجعوا إىل أبيهم مهرولني نادبني ، غري أهنم ملا كادوا ليوسف

                                           

 . 8،  2، عبس / 10، املمتحنة / 2، احلجرات / 8، النمل / 40، طه  24، وينظر .النساء / 12( املمتحنة /1)

 . 42، النمل / 23، وينظر . مريم / 25( القصص /2)

 . 13 – 12( يوسف /3)



 

 

 

ملجيء ليصف إخبارهم أنه أكله الذئب كذب هذا من جهة ومن ثانية أهنم أظهروا التواين وعدم ا

اهنم قد اغتموا عىل أخيهم ، أو تعبوا من لعبهم الذي   الرسعة رغبة يف التدليس عىل أبيهم 

 ذلك ذكروه. املهم ان تصوير الرجوع عىل هذه احلال يشهد عىل كذهبم وخيانتهم ، فجاءت الداللة عىل

 ذلك . إلظهارمن طريق اإلشارة واإلحياء بالرمز اللغوي األنسب 

 :) أتى (  -2

.ومن (3)، أو جميء املعاين (2)، وقد َتص به الداللة عىل املجيء بِشء(1)فدرس اإلتيان باملجيء      

 يف املجيء . (4)اللغويني من جعل اإلتيان فرع عىل املجيء يتضمن الداللة عىل السهولة

. وقد كنت نوهت عىل (5)مرة( مع األعيان واإلنسان 53ا اللفظ يف اخلطاب العزيز )وأتى هذ

فرق داليل بني املجيء واإلتيان هذا حمل توضيحه وتوظيفه داللة نفسية هلذين اللفظني  يف األداء 

ْم َأْن َقالدوا أدوِذينَا ِمْن َقبِْل َأْن َتْأتِيَنَا َوِمْن َبْعِد ، أعود إىل قوله تعاىل آينالقر َما ِجئْتَنَا َقاَل َعَسى َربُّكد

ْم يِف األَْرِض َفيَنظدَر َكيَْف َتْعَملدونَ  ْم َوَيْستَْخلَِفكد كد وه ْلَِك َعدد . منهم من ساوى بني )أتى(، و)جاء(  (2)ُيد

. واحلق ان الذوق اللغوي (8). ومنهم من وقف عند بالغة التكرار فرقا بني االستعاملني(3)يف هذه اتآية

ن اإلتيان جميء رسيع أ، بدا عند استعامهلام يف اللغة العالية، ال سيام أبى القول اهنام عىل داللة واحدةي

، وربام هو أول املجيء ، فكأنه يف استعامل )أتى( أراد التنبيه عىل الزمن أكثر من اللفت إىل كاملرور
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امة  والعمل وحتمل املسؤولية احلدث بعينه ، أما استعامل )جاء( فيحكي الداللة عىل احللول واإلق

 واملعارشة .

ويظهر الفرق الداليل الذي أريده داللة ثانية هلذين االستعاملني يف االختيار املعجز عندما 

َوَهْل َأَتـَك َحِديثد ، إذ يقول تعاىل :  يقارن بينهام يف سياق قريب، وأجده سياق قصة موسى

ا َفَقاَل أِلَهْ  مدوَسى  ْم ِمنَْها بَِقبٍَس َأْو َأِجدد َعىَل النهاِر إِْذ َرَأى َنار  ا َلَعيلِّ آتِيكد ثدوا إيِنِّ آَنْستد َنار  لِِه اْمكد

ى  د  ى  مدوَسى  َفَلامه َأَتــَها ندودِي َيا هد ِس طدو  َوَأَنا  إيِنِّ َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَليَْك إِنهَك بِاْلَوادِي املْدَقده

تدَك َفاْستَ  لَوَة لِِذْكِري ِمْع ملَِا يدوَحى اْخرَتْ .وقال تعاىل:  (1)إِنهنِي َأَنا اهللهد الَ إَِلَه إاِله َأَنا َفاْعبدْديِن َوَأقِْم الصه

 ْم َتْص ْم بِِشَهاٍب َقبٍَس َلَعلهكد ْم ِمنَْها بَِخرَبٍ َأْو آتِيكد ا َسآتِيكد  لدوَن طَ إِْذ َقاَل مدوَسى أِلَْهلِِه إيِنِّ آَنْستد َنار 

بَْحاَن اهللهِ َربِّ اْلَعاملنََِي  مدوَسى إِنههد َأَنا اهللهد  َيا َفَلامه َجاَءَها ندودَِي َأْن بدوِرَك َمْن يِف النهاِر َوَمْن َحْوهَلَا َوسد

 السياق الثاين إىل )فلام وعدل عنه يف ،ل يف السياق األول )فلام آتاها((. فقا2) اْلَعِزيزد احْلَكِيمد 

، وبدا كأنه مل يصل النار بعد، عىل حني قد وصل إليها يف آية النمل وصاحب وصوله عمل جاءها(

ْب َيا معني، فيقول تعاىل بعد ذلك: َعقِّ ْ يد ا َومَل ْدبِر  َا َجانٌّ َوىله مد مدوَسى  َوَأْلِق َعَصاَك َفَلامه َرآَها هَتْتَزُّ َكَأهنه

 (.وملزيد من التوضيح نعقد موازنة بني السياقني :3) املْدْرَسلدونَ  الَ ََتَْف إيِنِّ الَ ََيَافد َلَديه 

 آية : النمل آية :طه

 رأى 

 لعيل آتيكم

 فلام أتاها

 نودي يا موسى

 آنس

 سآتيكم 

 فلام جاءها 

 نودي 
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 اخلع نعليك

 انك بالوادي املقدس

 ان بورك من يف النار ومن حوهلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

ل )آنست( لإلحاطة بالقرب ا ، فقال يف طه )رأى( ،ويف النمبني السياقني فروق   واضح أن

، فضال عن األنس، عىل العكس من آية طه فإن )رأى( تشكو البعد وتعزز البعد املكاين بقوله املكاين

يف آية طه  )لعيل آتيكم(، عىل حني تعزز يف آية النمل القرب بقوله )سآتيكم(. وكان لذكر موسى

عزز الفاصل املكاين بينه وبني النار أو البقعة املباركة، ومل يكن له ذكر يف آية طه لقربه منها، ويأي ما ي

النداء )ان بورك من يف النار ومن حوهلا( ليدل داللة واضحة عىل احللو ، عىل حني  كان النداء يف طه 

ذلك ماحدا باألداء القرآين  والنار، فكان  )اخلع نعليك( ليؤرش حالة من البعد ملا نزل بني موسى

 (1)ان َيتار )جاءها( هنا، و)أتاها( هناك ، فتمحورت هذه الفروق يف اختيارمها دليلني متقاربني

 ينهض كل منهام بفيض من الداللة والعرفان .

، و)أتاها( بعد عرفاين، ففي األول إشارة إىل االستعداد األمثل لتلقي الرسالة ويف )جاءها(

فإنه يشعر بكامل االنتامء والتوجه، وغاية اخلالص من آثار عامل الدنيا والتحول  والنور اإلهلي،

عىل حني يشعر )أتاها( بِشء من التعلق بعامل املادة  ن يمأل بالنور اإلهلي،أاحلقيقي إىل وعاء ينظر 

 التي حتجب النور وطاقاته . (2)فخوطب هنا )اخلع نعليك( يف إشارة إىل آثار عامل املادة 

كن النظر إىل الفرق بني االختيارين ) أتى / جاء ( من طريق ثانية هي ان املهمة تنتظر ويم

، عىل حني سيبلغ يف  (3)يف سياق ) النمل ( اشق واصعب ؛ ذلك انه سيبلغ فرعون وقومه  موسى

 . وهذا يتناسب مع إشارة ) جاء ( إىل الصعوبة واملشقة و ) أتى ( إىل (4)سياق ) طه ( فرعون فقط 
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، ولكن يبقي هذا التفريق احلدثني يف حدود الداللة املادية احلركية عىل حني يتحول (1)السهولة واليرس

 هبام التفريق السابق إىل العرفان او جيعلهام إليه اقرب، وهو ما يتناسب مع طقوس الرسالة والتبليغ . 

 :)اقبل(  -3

 . (2)السري نحو القبل  اإلقبال:       

وقد استعمل هذا الدليل يف السياق القرآين استعامال  مرات(،9لعزيز )ومنه يف التنزيل ا

ا؛ ذلك أنه اطرد يف سياق حركي مضطرب، إذ أن امللحظ املهيمن عىل استعامله هو جميؤه خمصوص  

عندما يكون هنالك اختالج واضطراب، كقوله تعاىل يف أصحاب اجلنة التي دمرها اهلل سبحانه وهم 

ونَ َفَأْقبََل نائمون:  ْم َعىَل َبْعٍض َيتاَلََومد هد بالولد:  . وقوله تعاىل يف سياق برشى إبراهيم (3)َبْعضد

 ٌوٌز َعِقيم ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعجد ٍة َفَصكه . فالالفت يف هذه السياقات وجود (4)َفَأْقبََلْت اْمَرَأتدهد يِف ََصه

 الذات املقبلة مما جيعل )أقبل( بؤرة حالة من االضطراب والتوتر النفيس واهلم الذي ُييمن عىل

ن املقبلني يتكلمون بكالم ظاهر أو اهنم أنفسية للحدث، فيشري إىل خصوصية داللية قد تتمثل ب

عن الرسعة  ينشغلون بتكليم أنفسهم أي أنه ال َيلو مقبل من اختالج وفورة يف اخللد ، فضال  

ما يف ) صكهت ( من داللة إحيائية صوتية تتمثل والتوجه الذهني، وحالة من الرتقب ، وربام األمل .و

بالشدة والثقل ما يتناسب مع ذلك ويقويه. وهذا ما يتوافر يف السياقات االجتامعية التي تضمنت 

ت للبرشى بالولد، فأقبلت مرسعة خائفة  احلدث، ال سيام سياق زوج إبراهيم  (5)فقد انشده

يستبعد َتيلها الولد يف تلك اللحظة املرشقة من كأهنا حتدث نفسها كيف يكون ذلك؟ وال  خجيل
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حياهتا، فيتدافع اخلوف واخلجل  واألمل يف هذا السياق النفيس فينتهي تدافعها إىل احلقيقة 

 واالطمئنان والرسور.

 :) تعاَل( -4

: الرشف والرفعة، والتعايل : االرتفاع. تقول منه إذا أمرت : تعاَل يا رجل بفتح العدال       

 .(1)للمرأة تعايل وللمرأتني تعاليا وللنسوة تعالني الالم و

َوإَِذا قِيَل هَلدْم َتَعاَلْوا إىَِل َما َأنَزَل اهللهد َوإىَِل مرات(، منها قوله تعاىل : 8وجاء يف القرآن العزيز )

ْم الَ  هد وِل َقالدوا َحْسبدنَا َما َوَجْدَنا َعَليِْه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباؤد سد ونَ  الره وَن َشيْئ ا َوالَ َُيْتَدد وقوله  (2.)َيْعَلمد

نه  َياتعاىل:  ْنيَا َوِزينَتََها َفتََعاَلنْيَ أدَمتِّْعكد نْتدنه تدِرْدَن احْلَيَاَة الدُّ َا النهبِيُّ قدْل أِلَْزَواِجَك إِْن كد نه َأُيُّ ْحكد  َوأدرَسِّ

ا مَجِيال   اح  ثم كثر  يءن املرتفع ملن يف املكان املستوطيف املكا أصل تعال أن يقوله من . إن ))(3)رَسَ

. أي ان اللفظ قد توسعت داللته فأصابه التطور الداليل من (4)(( حتى استوت يف استعامله األمكنة

ويف هذا التوسع ما يؤرش داللة معنوية تضاف إىل داللته املادية ، إذ صار موحيا ـ بعد  هذه الطريق،

، فال أستطيع ان أقف بقوله )تعالني( عند الداللة اء والسمو املعنويامله ـ باالرتقتوسع استع

املكانية هلذا االستعامل، بل أجد داللته تعلو لتصل إىل التلميح إىل الرغبة يف االرتقاء وجتاوز حدود 

 لذائد الدنيا إىل حالة روحانية تصغر بازائها متع الدنيا. وكذلك احلال يف )تعالوا( فإن فيه إشارة إىل

 العلو العرفاين واالرتقاء النفيس إىل احلالة اإليامنية وهجر ما يعتقدون .
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 :) َتَوجَّه( -5

 .(1)، اإلقبال جتاهه جه نحو الِشءالتو       

َه  : ، فيقول تعاىل يف سياق قصة موسىمرتنيواستعمله القرآن الكريم         َوملَها َتَوجه

بِيلِ تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َرِبِّ  . ويف )توجه( متام التوكل، وكل العزم، فقد  (2) َأْن َُيِْدَينِي َسَواَء السه

. ويقبل هذا اللفظ (3)ا منه سبيل اهلداية(())توجه بوجهه إىل ناحية مدين ، وتوجه بقلبه إىل ربه طالب  

 نحو الداللة عىل التفاؤل، إقباله نحو الداللة عىل التحرس.
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 السرياظ الدالة على األلف

 أواًل: السري السريع:    

 :)سعى(  -1

 .(1): مِش رسيع دون العدو عيالس       

عىل هذا املعنى . ويمكن تقسيم السعي بحسب السياق  (2)مرة(30ومنه يف القرآن الكريم )      

اللفظية ن الداللة أ ، وسعي حركي خالص ، أي: سعي يلتبس فيه الفكر باحلركةالقرآين عىل قسمني

َوَجاَء ِمْن . و من امتزاج السعي الفكري بالسعي احلركة قوله تعاىل : ليها داللة أدخرىإتصطفي 

ٌل َيْسَعى َقاَل َيا وا املْدْرَسلنِيَ  َأْقََص املَِْدينَِة َرجد . ففي )سعى( ))رصد هامِش لبعد السعي (3)َقْوِم اتهبِعد

املِش والسري برسعة فحسب، بل هو اشرتاك فعال يف حسم يف داللته عىل اجلدية واحلث واملواضبة ال 

النزاع ، وفض اخلصومة ، والدعوة إىل اإلصالح ، بجنان ثابت وعمل متواصل، وجهد ملموس ، 

. فكأنه أول ما خرج كان يطلب اإلصالح والفصل، ويقصد التدخل  (4)ا((حتى عد الرجل ساعي  

قة من أدوحي إليه أو أدرسل ألجل ذلك، فيكون السعي حللحلة ما وقع بني املرسلني وقومه بروحية وث

ا، حركي   عن كونه فعال   للذهن وحشدا للشعور، فهو سعي فكري ال َيلو من عاطفة، فضال   إعامال  

ن يمنع وصول املكان، أو أا من وربام يشري بـ)يسعى( إىل اخلوف والرتقب، فكأن الرجل يتلفت خوف  

  َوَجاَء ِمْن َأْقََص املَِْدينَِة  :اخلصومة ملصلحة الرسل. ويف قولهو يتوقف إلهناء أيتأخر يف وصوله، 
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و ما يعضد داللة السعي عىل النصح  (1)كثر ((أعظم والتعجب منه أوتقديمه )) ما يبكت القوم به 

 واملبالغة فيه .

لسابقة، و إذا احتيج إىل تقليل أو توقع داللة اخلوف مع السعي الفكري العقيدي يف اتآية ا      

ٌل ِمْن َأقََْص هنا واضحة مع حتصل الفكر والعقيدة يف قوله تعاىل عن مؤمن آل فرعون: إف َوَجاَء َرجد

ْج إيِنِّ َلَك ِمْن النهاِصِحنيَ  املَِْدينَِة َيْسَعى َقاَل َيا وَن بَِك لِيَْقتدلدوَك َفاْخرد . فالسياق (2)مدوَسى إِنه املأَْلَ َيْأمَتِرد

 وامارات احلزن والضعف . (3)ذكر فيه خرب هذا املؤمن وسعيه سياق مملوء باخلوفالكيل الذي ي

 انطلق( ) -2

 .  (4)االنطالق: الذهاب             

مرات( ، تعطي الداللة عىل الرسعة يف احلركة ، مع ملح بداللة  8واستعمله القرآن الكريم )

ْم مد ثانية، كام يف قوله تعاىل:  اٌب َوَعِجبدوا َأْن َجاَءهد وَن َهَذا َساِحٌر َكذه ْم َوَقاَل اْلَكافِرد  نِْذٌر ِمنْهد

َجاٌب  ٌء عد ا إِنه َهَذا َلَِشْ ْم إِنه َأَجَعَل اتآهِلََة إهَِل ا َواِحد  وا َعىَل آهِلَتِكد وا َواْصرِبد ْم َأْن اْمشد َوانَطَلَق املأَْلد ِمنْهد

َرادد  ٌء يد بنَِي  َوْيٌل ، وقوله تعاىل: (5)َهَذا َلَِشْ َكذِّ بدوَن  يْوَمئٍِذ لِْلمد نتدْم بِِه تدَكذِّ وا إىَِل َما كد  انَطلِقد

َعٍب  وا إىَِل ظِلٍّ ذِي َثالَِث شد ْغنِي ِمْن اللهَهِب  انَطلِقد ، فثمة ملح بداللة عىل اإلدبار (2)الَ َظلِيٍل َوالَ يد

السياق يتضمن الداللة عىل ن فعل االنطالق يف هذا إالنفيس وشعور باخليبة وعدم اجلدوى ؛ ف

 جلها احلث .يف السري يأي أل( 3)التخلف

                                           

 . 390( درة التنزيل وغرة التأويل 5)

 . 20( القصص/2)

 . 21( ينظر . القصص /3)

 . 392)طلق( ( ينظر. خمتار الصحاح 4)

 . 2 – 4( ص /5)

 . 31 – 28( املرسالت /2)

 . 312( ينظر . املفردات )طلق( 3)



 

 

 

ويتضمن فعل االنطالق داللة االنكسار والندم ، كام يف انطالق أهل اجلنة التي دمرها اهلل       

ْم َيتََخاَفتدونَ سبحانه ، إذ يقول تعاىل :  وا َوهد .  ا بالكالم النادم، فجاء انطالقهم مصحوب  (1 )َفانَطَلقد

ن )انطلقوا( يصور مسريهم عىل هيأة ممن يسري وهو مغمض العني ال يرى حرسة و أملا ؛  ومن أوبدا 

 .  (2)َفَلامه َرَأْوَها َقالدوا إِنها َلَضالُّونَ ثم تأي املفاجأة بقوله تعاىل : 

 :)ينسلون(   -3

 . (4)، ويف السري هو العدو والرسعة ( 3)النسل : االنفصال

ا بسري إىل حمرش مهول وهو حمرش الناس بني يدي الكريم مرتني، فكان خمصوص   وذكره القرآن

ِْم َينِسلدونَ رهبم يوم القيامة، يقول تعاىل:  ْم ِمْن األَْجَداِث إىَِل َرهبِّ وِر َفإَِذا هد (5 . )َوندِفَخ يِف الصُّ

سل راجع إىل منتهاه ن الناأهو ووهذا االختصاص الداليل جيعل اللفظ ينسل إىل الداللة عىل معنى 

ن فيه إشارة إوأبده، فيكون النسل احلركي نسال فيه من اخلوف  والفزع  والتذكر ما ال يغفل. وبعد ف

 ا يف مسري متوال .جير بعضهم بعض   ن السائرين نسال  أإىل 

 :)َيِزفُّون(   -4

 .  (3)، وأصله من زفيف النعام  (2)الزفيف ، و الَوْزف : رسعة املِش        

. وحتطيم أصنام قومه عمله القرآن احلكيم مرة واحدة، وذلك يف سياق قصة إبراهيم است

وَن َما َتنِْحتدوَن   َفَأْقبَلدوا إَِليِْه َيِزفُّوَن يقول تعاىل:  ْم َوَما َتْعَملدونَ  َقاَل َأَتْعبددد .  (1)َواهللهد َخَلَقكد

                                           

 . 23( القلم /1)

 . 22( القلم /2)

 . 512( ينظر. املفردات )نسل( 3)

 . 253( ينظر. نفسه ، خمتار الصحاح )نسل( 4)

 . 51( يس /5)

 . 389– 3/388( ينظر. العني )وزف( 2)

 . 213، املفردات )زف(  2/131ن ( ينظر. جماز القرآ3)



 

 

 

ا لتسارعهم أقبلوا ))كأن بعضهم يزفو بعض   ملا حطم أصنامهم أنه إبراهيم  فبعد أن علم القوم

 ونقمتهم منه . (2)إليه((

ن أوقد التدمس يف) أقبل( داللة عىل الكالم كام مر و)يزفون( أوىل هبذه اإلشارة  ؛ ذلك       

قبلوا ال يستبعد يف هذا توعدهم الفاعل )حمطم األصنام( بالنقمة والعذاب. وال َيفى يف أالذين 

 عن االستنفار . ول االشمئزاز واخليبة فضال  )يزفون( حلاظ مدل

 : املشيثانًيا:      

 :)مشى(  -1

 . (3)املِش : االنتقال من مكان إىل مكان بإرادة        

وِن  مرة( منها قوله تعاىل :23وجاء يف القرآن العزيز ) رد ْم ِمْن اْلقد دْم َكْم َأْهَلْكنَا َقبَْلهد َأَفَلْم َُيِْد هَل

وَن يِف مَ  ، وفيه رصد داليل إىل (5). املِش بمعنى املمر(4 )َساكِنِِهْم إِنه يِف َذلَِك تآَياٍت أِلدْويِل النَُّهىَيْمشد

 التفكر واالعتبار، ومحد اهلل تعاىل عىل اهلدى وأمن العذاب .

دْم َليَْأكد ومنه قوله تعاىل :      وَن يِف َوما َأْرَسْلنَا َقبَْلَك ِمْن املْدْرَسلنَِي إاِله إهِنه لدوَن الطهَعاَم َوَيْمشد

والبرِش، واملحادثة،  (8)ويلحظ فيه مدلول التواضع واالنبساط (3)وهذا املِش بعينه  ،(2)األَْسَواِق 

 فضال عن املراقبة.

                                                                                                                

 . 95 – 94( الصافات /1)

 . 3/345( الكشاف 2)

 . 489( املفردات )مشى( 3)

 . 15، امللك / 22، السجدة / 45، النور / 95، اإلرساء / 195، األعراف / 20، وينظر . البقرة / 128( طه /4)

 . 42( ينظر. الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم 5)

 . 22، امللك / 28، احلديد / 23،  3، الفرقان / 122، وينظر. األنعام / 20ن /( الفرقا2)

 . 42( ينظر. الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم  3)

 . 138( ينظر. التفسري الصويف للقرآن عند الصادق 8)



 

 

 

إذ يقول   وجاء املِش للوحي باالستحياء واهلدوء ، وذلك يف سياق قصة موسى        

لدهد إِْذ مَتِِْش أدْختدَك فَ : عاىلت ْم َعىَل َمْن َيْكفد لُّكد ولد َهْل َأدد . ويمِش االطمئنان والتوكل إىل وحي (1)تَقد

 هذه اللفظة يف هذا السياق.

وَن َهَذا َساِحٌر ويف سياق الكفار يقول تعاىل:        ْم َوَقاَل اْلَكافِرد نِْذٌر ِمنْهد ْم مد َوَعِجبدوا َأْن َجاَءهد

اٌب  َجاٌب َأَجَعَل اتآهِلََة  َكذه ٌء عد ا إِنه َهَذا َلَِشْ وا  إهَِل ا َواِحد  وا َواْصرِبد ْم َأْن اْمشد َوانَطَلَق املأَْلد ِمنْهد

َرادد  ٌء يد ْم إِنه َهَذا َلَِشْ . يشرتك )امشوا( مع )انطلق( يف تصوير حال هؤالء يف سريهم من (2)َعىَل آهِلَتِكد

، فقد )) قصد به االستمرار عىل العادة اجلارية القوة والعزم والطرد غايته التنفري من هذا الدين

ولزوم السجية املعهودة يف غري انزعاج منهم وال انتقال عن األمر األول ،وذلك أشبه بالثبات 

. والعبارة يف املِش هي املرح واللغو بام يشني  (3))واصربوا عىل آهلتكم( : والصرب املأمور به يف قوله

 ىل آهلتهم .عىل هذه الدعوة ، وبام حيمد ع

 :)سار(  -2

 .  (4)السري: امليض يف األرض ، ورجل سائر وسيهار وسيارة : اجلامعة          

َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك إاِله ِرَجاال  ندوِحي مرة( ، منها قوله تعاىل: 15ومنه يف االختيار القرآين )

وا يِف  َرى َأَفَلْم َيِسريد وا َكيَْف َكاَن َعاقِبَةد الهِذيَن ِمْن َقبْلِِهْم َوَلَدارد اتآِخَرةِ إَِليِْهْم ِمْن َأْهِل اْلقد  األَْرِض َفيَنْظدرد

َقْوا َأَفالَ َتْعِقلدوَن  َي  َخرْيٌ لِلهِذيَن اته َنا َفندجِّ ْم َنْْصد ِذبدوا َجاَءهد دْم َقْد كد لد َوَظنُّوا َأهنه سد َحتهى إَِذا اْستَيْئََس الرُّ

نَا َعْن اْلَقْوِم املْدْجِرِمنيَ َمْن َنَشاءد وَ  َردُّ َبْأسد هم من أ. يعطي السري داللة عىل التأمل واالعتبار. و (5)الَ يد

نه أنه طويل غري حمدد الزمن أو املكان، غري أنه يشري إىل املوت وانقضاء احلياة الدنيا ، ذلك أهذا 

 سوف ينتهي؛ فينبئ بحدود طاقة اإلنسان .

                                           

 . 19، لقامن / 25، وينظر. القصص / 40( طه /1)

 . 18/ ، لقامن 33، وينظر. اإلرساء / 2 - 4( ص /2)

 . 40-39( بيان إعجاز القرآن / أبو سليامن اخلطاِب ) ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ( 2)

 . 258( املفردات )سري( 4)

 . 10، حممد / 82،  21، غافر / 44، فاطر / 9، الروم / 42، وينظر. احلج / 109( يوسف /5)



 

 

 

وا يِف األَْرِض َفاْنظدروا َكيَْف َكاَن َعاقِبَةد تعاىل:  ومنه قوله          نٌَن َفِسريد ْم سد َقْد َخَلْت ِمْن َقبْلِكد

بنِيَ  . تشري داللته يف هذا السياق إىل السياحة يف األرض، واحلث عىل إجالة الفكر ونشاطه، (1 )املْدَكذِّ

 والعمل ، وطول األمل . (2)واجلد يف العبادة 

َفَلامه َقََض مدوَسى األََجَل َوَساَر بَِأْهلِِه آَنَس ِمْن يقول تعاىل :  موسى  ويف سياق قصة

ْم ِمنَْها بَِخرَبٍ َأْو َجْذَوٍة ِمنْ  ا َلَعيلِّ آتِيكد ثدوا إيِنِّ آَنْستد َنار  ا َقاَل أِلَْهلِِه اْمكد ْم َجانِِب الطُّوِر َنار   النهاِر َلَعلهكد

ن )سار( يف هذا السياق االجتامعي داللة عىل األدنس واملحادثة وحماولة . يستفاد م(3)َتْصَطلدونَ 

 استرشاف املستقبل بفيض التوكل ولطيف التدبر.

 :السري الكشفي ثالًثا:     

جيمع هذا احلقل ألفاظا بدا أهنا خمصوصة االستعامل يف سياق الداللة عىل السري الذي يبغي 

 وراءه السائر البحث والكشف عن يشء .

 :)جاسوا(  -1

 بني األماكن . (5)والتوسط (4)اجلوس: الرتدد             

َوَقَضيْنَا إىَِل َبنِي إرْسائِيَل يِف اْلكِتَاِب ، وذلك قوله تعاىل: ومنه يف القرآن الكريم مرة واحدة

ا  ا َكبرِي  لدوًّ  َوَلتَْعلدنه عد
َتنْيِ نه يِف األَْرِض َمره ا َلنَا أدويِل َفإَِذا َجاَء وَ   َلتدْفِسدد ْم ِعبَاد  ا َبَعْثنَا َعَليْكد َ ْعدد أدوالمَهد

وال   ا َمْفعد َياِر َوَكاَن َوْعد  وا ِخالََل الدِّ . يدل )جاسوا( عىل ))طلب الِشء  (2)َبأٍْس َشِديٍد َفَجاسد

                                           

 . 18، سبأ / 42، الروم / 20، العنكبوت / 29، النمل / 32، النحل / 11، األنعام / 133( آل عمران /1)

 . 259  -  258( ينظر. املفردات 2)

 . 29( القصص/3)

 . 2/120( ينظر. العني )جوس( 4)

 . 2/410، بصائر ذوي التمييز  101( ينظر. املفردات )جوس( 5)

 . 5 – 4( اإلرساء / 2)



 

 

 

ويكسو السياق هذا اللفظ بإشارة قوية إىل  (1)باستقصاء، أي طلبوا هل جيدون أحدا مل يقتلوه؟((

 .  (3)ذاته، أو األخذ  (2)تلالق

وتبقى داللته عىل الدوران واحلركة الطاحنة مطلوبة يف هذا السياق، وقد متثلها القراء حني      

من أن تكون حركة  وال َتلباحلاء املهملة. واحلركة التي يصورها هذا الدليل  (4)قرأوا )حاسوا(

 .  (5)، أو أن تكون حركة بالعرض والطول )) يف صورة من الفوىض (( دائرية

ن هذا اجلوس قد أتى عىل الديار أقوله )خالل الديار( يوحي ب بإزاء واختيار )جاسوا(       

كلها، وانتهت بسبب منه إىل أنقاض، وعىل احلركتني )الدائرية / الطولية( يكون القتل الناتج عنه 

 وال تستبعد داللة )جاسوا( عىل اإلحراق واسعار النار يف هذه الديار . باألرجل. كأنه دوس

 :)ُقصِّيه(  -2

 .  (3)واألثر  (2)تتبع الِشء(( يدستعمل )القص( للداللة عىل ))

َوَقاَلْت ، إذ يقول تعاىل:  ، وذلك يف سياق قصة موسى جاء يف القصص احلق مرة واحدة

ْت بِِه عَ  َ يِه َفبَْصد ونَ أِلدْختِِه قدصِّ رد ْم الَ َيْشعد ندٍب َوهد . ويبدو ان العدول عن (9)بمعنى تتبعي أثره(8 )ْن جد

قرب أ، فالقص إىل التجسس اخلرب والوصول إليه بتكتم ورسية شارته إىل طلبغريه يف هذا املورد إل

                                           

، بصائر ذوي التمييز  101، املفردات  135ية ، وينظر.فقه اللغة ورس العرب 2/415( إعراب القرآن / النحاس 1)

2/410 . 

م / بسام  2022، زوال إرسائيل  2/415، إعراب القرآن / النحاس  2/112( ينظر. معاين القرآن / الفراء 2)

 .  31هناد جرار 

 .2/112( ينظر. معاين القرآن /الفراء 3)

 . 2/438( تنظر هذه القراءة يف : الكشاف4)

 . 30ل ( زوال إرسائي8)

 . 5/11( املقاييس )قص( 2)

 . 419( ينظر. املفردات )قص( 3)

 .11( القصص/8)

 . 419( ينظر. املفردات 9)



 

 

 

، منه إىل االستخبار. أما الرسعة يف سياق نفيس كهذا تبث حالة من اللهفة والشوق إىل موسى

 عىل ولدها ، فتوكلها عىل اهلل الواحد األحد. (1)م من العثور من هذا نبأوه بيقني هذه األعىلأو

 :)َنقُِّبوا(   -3

 .  (3)، والثقب (2) النهْقبد : السري         

بد وبه فرس قوله تعاىل:          ا َفنَقه ْم َبْطش  ْم َأَشدُّ ِمنْهد ْم ِمْن َقْرٍن هد وا يِف اْلباِلَِد َهْل َوَكْم َأْهَلْكنَا َقبَْلهد

يصٍ  ، نظر االعتبار. وال َيلو سري (5). تضاف إىل السري يف هذا السياق الداللة عىل النظر(4)ِمْن حَمِ

واإلكثار من السري الدائري ، والتأمل ، وربام  (3)والتباعد (2)عرب عنه بـ)نقبوا( من إشارة إىل الطواف 

 لنهاية .يشري هذا الدليل إىل السؤال واإلحساس با

                                           

َك َكْي َتَقره َعيْندَها ( يقول تعاىل يف السياق ذاته : 1) لدهد َفَرَجْعنَاَك إىَِل أدمِّ ْم َعىَل َمْن َيْكفد لُّكد ولد َهْل َأدد َوالَ إِْذ مَتِِْش أدْختدَك َفتَقد

 . 41طه / حَتَْزنَ 

 . 524، املفردات )نقب(  5/180( ينظر. العني )نقب( 2)

 . 524( ينظر . املفردات ) نقب ( 3)

 . 32( ق /4)

 . 5/180( ينظر. العني 5)

 . 2/224( ينظر. جماز القرآن 2)

 . 2/224 القرآن جماز ، 80– 3/39( ينظر. معاين القرآن / الفراء 3)



 

 

 

 االنتقال.األلفاظ الدالة على 

 :االنتقال 

 :)ذهب(  -1

 ، أو ممثال  ا بقصد عقيديغلبها مصحوب  أ، كان يف (1)مرة(48أدستعمل لفظ الذهاب يف القرآن الكريم )

َبنِيه  َيا :مرة( ، كام يف قوله تعاىل عىل لسان يعقوب13هلذا القصد، فجاء فعله عىل داللته املعروفة )

َف َوأَِخيِه َوالَ  وا ِمْن يدوسد سد ِمْن َرْوِح اهللهِ إِنههد الَ َييْئَسد ِمْن َرْوِح اهللهِ إاِله اْلَقْومد  تيأسوااْذَهبدوا َفتََحسه

ونَ  . إذ يدل عىل احلركة واالنتقال املكاين، وربام اكتسب من اقرتانه الداليل بـ)حتسسوا( داللة عىل (2 )الَكافِرد

وأخيه. أما داللته عىل الدفع أو املد اليقيني فيكتسبها من  نتشار والتفرق؛ ألجل اإلملام بخرب يوسف اال

ن أخوة، ذلك ا لعاطفة األا وحشد  ا يقيني  النهي عن اليأس من روح اهلل تعاىل . فكأن يف قوله )اذهبوا( مد  

ا. ويمنح ا صارا هلف  سس( دقيق  هتييج هذه العاطفة وتدعيمها بحشد من اليقني جيعل )البحث / التح

ن اتآمر بالذهاب هو أب نبي، فيجيء هذا الدليل أالسياق العاطفي هذا الدليل إشارة إىل الدعاء، ال سيام 

 ا بالدعاء وفيض من األمل.مشحون  

وال َيلو استعامله للداللة عىل هذا املعنى من توافره عىل داللة مضافة جيتبيها له السياق 

اْذَهْب َأْنَت  واصطفائه عىل بني إرسائيل، يقول تعاىل: ياق دعوة موسىالكالمي، ففي س

وَك بِآَياِي َوالَ َتنِيَا يِف ذِْكِري  . حيمل )اذهب( داللة عىل احلركة (3)اْذَهبَا إىَِل فِْرَعْوَن إِنههد َطَغى َوَأخد

 بالداللة عىل القوة والعزم.التغيريية اإلصالحية، فأتى ممثال للعمل العقيدي املنظم، فكان حمشوا 

ن إبعد ، فأولعل يف تسجيل هذه الداللة املرافقة هلذا الدال متهيدا للوصول إىل داللة نفسية      

ن دل فعىل هيمنة هذه الداللة إفعل الذهاب ال يفارق يف السياق القرآين الداللة اإلشارية ، وهذا 
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ا، ا سياقي  رديا إزاء هذا االستعامل بقدر ما متثل فرض  ا فا أو شعور  اإلحيائية عليه، وأهنا ال متثل حس  

ن أا ما يدعو إىل القول بالتطور الداليل الذي أصاب استعامل هذا الدال، ذلك ولعل يف هذا أيض  

 داللته أصبحت خمصوصة باخلطاب القرآين املعجز .

َفالَ يف قوله تعاىل:  وعناده، كام (1)وجاء يف سياق اإلعراض، حكاية لكفر الوليد بن املغرية      

َق َوالَ َصىله  َب َوَتَوىله  َصده ن )ذهب( تستفاد منه أ. (2)ثدمه َذَهَب إىَِل َأْهلِِه َيتََمطهى َوَلكِْن َكذه

وهذه الداللة ، واحلث عىل املقاومة الداللة عىل التدبري والتوعد وحماولة مجع القوة والسالح

/ يتمطى( ، إذ يدل )توىل ـ لعناَص السياقية املصاحبة )توىل / أهله املستفادة إنام كانت بمشاركة ا

( عىل الغرور واالعتداد بالذات، فريسم األداء القرآين هلذا الذاهب )املعارض( صورة من يتمطى

ا، فهو ا و فخر  إال بذاته، فكأن هذا الذاهب إىل أهله يسبح يف الفضاء كرب   االعتداداخليالء وعدم 

األعضاء يشغل الطريق كلها، أوانه )يتمطى( وكفى. أما داللة  (3)س األرض، منفوشما يلم قليال  

. ويف التشكيل الصوي للبنى املؤتلفة يف هذا السياق ما يعزز والنْصة فواضحة)أهله( عىل القوة 

ا عىل أصواته، فالتضعيف يقابل حالة من الْصاع والضغط ذلك، ال سيام التضعيف واملد اللذان غلب  

الفطرة، وكذلك التصويت باملقاطع املغلقة )صل / ول / مط ( فانه ينتج عن التقاء اللسان عىل 

ْنَق. أما املقاطع املفتوحة وصوت املد )ال /  بسقف احلنك هبيأة انحباس كاالختناق، فكأن الفطرة َتد

، وكذلك طا( فتقابل حالة التاليش املوحي بالتخيل النهائي والتمرد عىل سياسة الفطرة و إرادهتا

ا إىل عٍل يف حركة متكررة؛ ومن إحياؤه الصوي بتصور حركة اجلسم صوتيا وهو يتمدد كربياء وغرور  

( و )ذهب(و) يتمّطى ( تدل يف هذا السياق عىل التخيل النهائي ومتلك الشيطان هلذا  ثم فان )توىله

 الشخص .
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  :)آوى( -2

 ، والسكن ، واللجوء .( 1)اإليواء : التجمع         

إِْذ َأَوى اْلِفتَْيةد إىَِل اْلَكْهِف َفَقالدوا َربهنَا مرة( ،منها قوله تعاىل : 14واستعمله القرآن الكريم )

ا ْنَك َرمْحَة  َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشد   هذا املورد عند التجمع . ال تقف داللة اإليواء يف(2)آتِنَا ِمْن َلدد

 ة عىل اخلوف والرسعة يصحبهام يشء من األمل والدعاء . ، إنام تأوي إىل داللواملوعد

وَك فاَلَ َتبْتَئِْس باَِم َكاندوا ومنه قوله تعاىل:  َف آَوى إَِليِْه أََخاهد َقاَل إيِنِّ أََنا أَخد َوملَها َدَخلدوا َعىَل يدوسد

الطه الفرح، فيتوافر اإليواء وأخذه إليه يف جو من احلزن َي (4)ضم أخاه إىل نفسه  . فيوسف (3)َيْعَملدونَ 

( هي الرسية أخاه  عىل داللة مضافة يشرتك فيها االستعامالن )إيواء أهل الكهف / إيواء يوسف 

 ا لألمن والعافية، فهو إيواء نفيس عقيدي تطلع فيه العاطفة بدور كبري .والقلق طلب  

 :)انقلب(  -3

 .  (5)االنقالب، يستعمل للداللة عىل االنْصاف             

ا مهام يف ا داللي  ن هنالك تالزم  أمرات( عىل هذه الداللة غري 10واستعمله القرآن املجيد )

، هو تالزم هذا الدال مع األهل، فانه مل َيرتها إال مع الرجوع إىل األهل، يقول اختيارها القرآين

ولد َواملْدْؤِمندوَن تعاىل:  سد ْم َوَظنَنْتدْم َظنه َبْل َظنَنْتدْم َأْن َلْن َينَْقلَِب الره َن َذلَِك يِف قدلدوبِكد يِّ ا َوزد إىَِل َأْهلِيِهْم َأَبد 

ا ا بدور  نْتدْم َقْوم   َوكد
ِ
ْوء ، وال إىل النْص والرجوع اتآمن امليسور. وهذا االختيار يتضمن العبارة (2)السه
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اء بالبرشى وجلب ينقلب( إحيَتفى العبارة فيه إىل الرسعة وحتقيق املراد من اخلروج، فكأن يف )

 .اخلري

: إىل أهليهم ، وذلك يف قوله تعاىلواستعمل يف سياق آخر لريسم رجوع املجرمني وانْصافهم 

 وَن وا َكاندوا ِمْن الهِذيَن آَمندوا َيْضَحكد ِذيَن َأْجَرمد وَن  إِنه اله وا هِبِْم َيتََغاَمزد َوإَِذا انَقَلبدوا إىَِل  َوإَِذا َمرُّ

. إنه الرسعة والبرشى صارتا يف جمال الرش، ويف هذا السياق يوحي فعل (1)نَقَلبدوا َفكِِهنيَ َأْهلِِهْم ا

ظهر أهلني وفعل يشء بعينه قد اتفق عليه مع األ ألجلاالنقالب باملوعد وامليقات، أو اخلروج 

ء من هلون يف مقدرته عىل إنجازه  فحدث يش، وربام شك األا عىل حتقيقهاخلارج )املنقلب( عزم  

رهان أو حتد، فجاء )انقلب( ليصور بذخ الرجوع وغروره وغطرسته، ولريمز إىل الكالم والتغني 

 بام تم إنجازه فرحا وغرورا.

 :)راغ( -4

 .  (3)واحتيال  (2)الروغان : احلركة يف رس        

، كام يف قوله تعاىل:   ا يف سياق إبراهيممرات( كانت مجيع  3ومنه يف القرآن العظيم )

 َلدوَن ف وَن  َراَغ إىَِل آهِلَتِِهْم َفَقاَل َأالَ َتْأكد ْم الَ َتنطِقد ب ا بِاْليَِمنيِ  َما َلكد ، أي أنه (4)َفَراَغ َعَليِْهْم ََضْ

، ألن راغ ا (ورسعة  وتوكل عىل اهلل تعاىل، وقوة عقيدة لن تلني )فرضهبم )َضب  ( 5)ذهب إليها خيفة

 .  (2)ا ا بمعنى ضارب  ا، او فراغ َضب  م يرضهبم َضب  ، أو فراغ عليهعليهم بمعنى َضهبم
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ن ذلك جيعل القوة إوحتطيم األصنام ، ف(1)وملا مل يرغ استعامل هذا اللفظ عن سياق إبراهيم        

املوجهة يف خدمة العقيدة، ويف سبيل التغيري واإلصالح  حتفز إىل هذا اللفظ وتقف عىل رأس 

و يرافقه النهوض عىل أا بام يستلزم النهوض، خمصوص   كون فعال  ن هذا الفعل )راغ( يإدالالته، ف

ا باهلل العظيم الواقع الفاسد حماولة للتغيري واإلصالح؛ ومن ثم يكون فعل الروغان مؤيد  

)راغ( وَتصيص استعامله يف هذا السياق يشعر بأنه دليل يصاحب أو يستفرغ إن . وبعد وبمالئكته

 الغضب والكبت فينتْص به.

  : )َنَشَز( - 5   

 والتحول. (2)النشوز: االرتفاع 

وا يِف  َياوجاء يف القول احلق مرتني يف قوله تعاىل:  حد ْم َتَفسه َا الهِذيَن آَمندوا إَِذا قِيَل َلكد َأُيُّ

وا َيْرَفْع اهللهد الهذِ  زد وا َفانشد زد ْم َوإَِذا قِيَل انشد وا َيْفَسْح اهللهد َلكد ْم َوالهِذيَن أدوتدوا املََْجالِِس َفاْفَسحد يَن آَمندوا ِمنْكد

و)انشزوا( يف هذا الظرف بمعنى ))اهنضوا للتوسعة عىل  (3)اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللهد باَِم َتْعَملدوَن َخبرِيٌ 

. وتبقى داللة فحوى هذا (4)إذا أدمرتم بالنهوض (( املقبلني، او اهنضوا عن جملس رسول اهلل

تقاء باألخالق والتكامل النفيس والتكافل االجتامعي وعدم االنكفاء عىل االستعامل عىل االر

مهم كأنه اجلهاد، أو عمل  الذات، أما الرسعة واهلمة فمن إشارات )انشزوا( فكأنه استنفار إىل أمر

 ، وهذه االشارات تفيض إىل الفرق الداليل بني )تفسحوا ( و )انشزوا( .اخلري
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 واإلدبارلة على السقوط األلفاظ الدا

 السقوطأواًل:     

 :)َخرَّ(  -1

حسب، ومنه  (2) ، وقد يستعمل للداللة عىل السقوط(1): اضطراب وسقوط مع صوتاخلر      

 .  (4) والريح (3)خرير املاء

مرة( منها يف سياق يشعر 11مرة( كان يف )12واستعمل القرآن الكريم فعل اخلر )       

َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعىَل اْلَعْرِش  :ركة، منها قوله تعاىل يف سياق يوسف بالصوت املصاحب للح

ا َوَقاَل َيا د  جه وا َلهد سد ا َوَقْد أَْحَسَن ِِب إِْذ أَْخَرَجنِي  َوَخرُّ ْؤَياي ِمْن َقبْلد َقْد َجَعَلَها َرِبِّ َحقًّ َأَبِت َهَذا َتْأِويلد رد

ْم ِمْن ا ْجِن َوَجاَء بِكد يَْطاند َبيْنِي َوَبنْيَ إِْخَوِي إِنه َرِبِّ َلطِيٌف ملَِا َيَشاءد إِنههد ِمْن السِّ ْلبَْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشه

َو اْلَعلِيمد احْلَكِيمد   . اإلشارة يف )خروا( إىل احلمد والدعاء. وسجودهم ))كان ذلك سجود حتية.(5)هد

نه كان عن ن قوله )خروا( إخبار عن اجلميع وألـ يف حق الظاهر ـ أل ودخل األبوان يف السجود

فد أِلَبِيِه َيارؤياه قد قال:  ْم يِل  إِْذ َقاَل يدوسد ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيتدهد َأَبِت إيِنِّ َرَأْيتد َأَحَد َعرَشَ َكْوَكب ا َوالشه

فاستعمل يف الرؤيا  .(3))هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها رِب حقا(  ((). وقال هنا: (2)َساِجِدينَ 
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ن حتققت الرؤيا( استعمل )خروا( أ عىل حني استعمل معها يف هذا السياق )بعد )ساجدين( فقط،

ن )خروا( مشعر بالرسعة والتمكن أللتنبيه عىل الداللة املضافة من الدعاء والرسور، وال َيفى 

صوت منهم ففي ))استعامل اخلر تنبيه عىل اجتامع أمرين : السقوط وحصول ال والرضا،

 من منزل أطيب . ا بام آل إليه يوسفا و رسور  محد  (1)بالتسبيح((

َفَلامه َقَضيْنَا َعَليِْه املَْْوَت  ، فذلك قوله تعاىل يف سياق سليامنأما استعامله وال صوت يرافقه

لد ِمنَسَأَتهد َفَلامه َخ  دْم َعىَل َمْوتِِه إاِله َدابهةد األَْرِض َتْأكد وَن اْلَغيَْب َما َما َدهله نُّ َأْن َلْو َكاندوا َيْعَلمد
ره َتبَيهنَْت اجْلِ

ا للخوف والتأمل، ا مثري  خميف   زواال   (3). يف )خر( إيامء إىل زوال من قام بغريه(2)َلبِثدوا يِف اْلَعَذاِب املْدِهنيِ 

إلضايف يتناسب مع ا عىل الغمز من الناظرين، وهذا املعنى اا باهلشاشة وصغر اخلار ومشجع  وموحي  

استعامل )املنسأة( يف هذا السياق، فالعصا ال تسمى منسأة  إال ))إذا استظهر هبا املريض 

 . (4)والضعيف((

 :)هبط(  -2

نسان اإل يف استعمل إذا و …يدل اهلبوط عىل ))االنحدار عىل سبيل القهر، كهبوط احلجر 

. وهذا املعنى ما كان عليه (5)(( لغضا عىل نبه حيث ذكر واهَلْبط…اهلبوط فعىل سبيل االستخفاف

، نحو قوله نسان عىل سبع منهامرات( تْصق داللة حركة اإل8استعامله يف القرآن الكريم، إذ جاء )

ْلتدْم َياتعاىل يف بني إرسائيل:  ِْرْج َلنَا مِمها تد  َوإِْذ قد نْبِتد مدوَسى َلْن َنْصرِبَ َعىَل َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدعد َلنَا َربهَك َيد

ها تدنْبِتد األَْرضد ِمْن َبْقلَِها َوقِثهائَِها َوفدوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها َقاَل َأَتْس  ِْرْج َلنَا مِم تَبِْدلدوَن الهِذي األَْرضد َيد

                                           

 . 145( املفردات 1)

 . 4( سبأ /2)

 . 5/180( ينظر. لطائف اإلشارات 3)

 .  250( فقه اللغة ورس العربية 1)

 . 534 -  533( املفردات )هبط( 5)



 

 

 

َبْت َعَليِْهمْ  ِ ْم َما َسَأْلتدْم َوَضد ا َفإِنه َلكد َو َخرْيٌ اْهبِطدوا ِمْْص  َو َأْدَنى بِالهِذي هد وا  هد ةد َواملَْْسَكنَةد َوَباءد له الذِّ

وَن بِآَياِت اهللهِ َوَيْقتدلدوَن النهبِيِّنَي بَِغرْيِ احْلَقِّ ذَ  رد دْم َكاندوا َيْكفد لَِك باَِم َعَصْوا َوَكاندوا بَِغَضٍب ِمْن اهللهِ َذلَِك بَِأهنه

ونَ  ي، اذ حتول بنو إرسائيل إىل . يوحي )اهبطوا( باالستفال والسقوط املعنوي والروح(1)َيْعتَدد

طالب مادة، وواضحة دونية ما يطلبون من قوله تعاىل )أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خري( 

فليس اهلبوط هنا هبوط املكان واإلقامة فيه حسب، إنام هبوطهم إىل درك الشهوات واللذائذ 

ارة ومتكنها منهموضعفهم أما  .م نفوسهم األمه

 دبار .اإل ثانًيا:

 :)انفضَّ(  -1

 . (4). وانفضاض القوم : تفرقهم(3)والكرس (2)تدل الفاء والضاد عىل التفريق والتباعد

وا وعىل ذلك استعامل القرآن العزيز يف مراته الثالث، كام يف قوله تعاىل:  ا انَفضُّ َوإَِذا َرأَْوا جِتَاَرة  أَْو هَلْو 

اِزقنِيَ إَِليَْها َوتََركدوَك َقائاِم  قدْل َما ِعنَْد  . ومن )انفضوا( حتفز داللة  (5)اهللهِ َخرْيٌ ِمْن اللهْهِو َوِمْن التَِّجاَرةِ َواهللهد َخرْيد الره

إىل الرسعة والكالم الصاخب الالهي، وقبل ذلك حتفز داللة إىل اجلزع وعدم االنسجام والقبول السطحي، 

 بة عنه .فكأنه يشري إىل حالة من امللل وانفضاض قلوهبم من الرغ

  :)يتوارى( -2

 .(2)وارى بمعنى سرت              

                                           

 . 23، طه / 48، هود / 24،  13، األعراف / 38،  32، وينظر . البقرة /  21( البقرة / 1)

 . 4/440( ينظر. املقاييس )فض( 2)

 . 395( ينظر. املفردات )فض( 3)

 .395،  املفردات 4/440( ينظر. املقاييس 4)

 . 3، املنافقون / 159، وينظر . آل عمران / 11( اجلمعة / 5)

 . 553( ينظر . املفردات )ورى( 2)



 

 

 

َ وجاء يف السياق القرآين للداللة عىل احلركة مرة واحدة ، وذلك يف قوله تعاىل :  َوإَِذا بدرشِّ

َو َكظِيٌم  ا َوهد ْسَودًّ هد مد ْم بِاأْلدنثَى َظله َوْجهد هد َ  َأَحدد  َما بدرشِّ
ِ
وء هد َعىَل َيتََواَرى ِمْن اْلَقْوِم ِمْن سد  بِِه َأيدْمِسكد

ونَ  مد اِب َأالَ َساَء َما حَيْكد َ هد يِف الرتُّ سُّ وٍن َأْم َيدد . تتوارى خلف هذا االستعامل داللة عىل الندم (1)هد

، فيصور اللفظ هذه ابد  أخرى هي الشعور بالتضاؤل والرغبة يف عدم الظهور أوالتحرس، وداللة 

 مرسعة. الرغبة عىل هيأة حركة دائرية صامتة

                                           

 . 59( النحل /1)



 

 

 

 اخلامتة

كنت  إن احلمد اهلل سبحانه وتعاىل، الذي مّن عيّل وأكرمني لتقديم هذا العمل املتواضع، فـإن

  :وبعد قد أصبت فمنه تعاىل، وإن أخطأت فمن نفيس، ومن الشيطان،

 : الباحث إىل النتائج اآلتيةقد خلص ف

 الكريم ، وكان الفعـل ذويف القرآن حركة اإلنسان كثرة ورود األفعال التي تدل عىل -1

 الداللة الواضحة عىل احلركة التقديمة األمامية األكثر ظهورا من غريه

 ارتبطت أفعال احلركة اإلنسانية يف القرآن باألنبياء والرسل يف األعم األغلب، وكانـت -2

 السور التي تتحدث عن الرسل كسورة يوسف، وإبراهيم وغريمها من أكثر السـور التـي

 .عىل تلك األفعال اشتملت

 ارتبطت بعض األفعال بأصناف معينة من الناس، كاملسلمني و الكافرين، وبذلك وردت -3

 . تلك األفعال لداللتي التهديد للمرشكني ،والتبشري للمسلمني

 هناك أفعال ال تتم احلركة فيها إال يف مكان معني، أو زمان معني. -4

آيات  اإلنـسان يف بعض اتآيات وعىل غريمها يفثّمة أفعـال كثرية وردت دالة عىل حركة  -5

 .أخرى، ألهنا ارتبطت بفاعل جمازي، كالفعل أتى الذي ارتبط باملوت

والذي  حمـددة،مل تتحدد رسعة احلركة التي قام هبا اإلنسان يف القران الكريم إال يف أفعـال  -2

 .بطأه الظروف واألحوال التي يكون فيها اإلنسان، أوحدد رسعة 

 



 

 

 

 ـــــادر واملراجعاملص

 القرآن الكريم. 

-حتقيق:حممد أبو الفضل إبراهيم-اإلتقان يف علوم القرآن / جالل الدين السيوطي 

 .1988 -بريوت املكتبة العْصية للطباعة والنرش والتوزيع

-تعليق وَتريج : د.مصطفى أديب  –أسباب النزول / أبو احلسن عيل بن امحد الواحدي  

 .1988-ن كثري للطباعة والنرش والتوزيعدار اب-بريوت-دمشق -1ط

حتقيق : د.زهري غازي  -إعراب القرآن / أبو جعفر امحد بن حممد بن إسامعيل النحاس  

 .1988 -مكتبة النهضة العربية  -عامل الكتب  -بريوت  - 3ط -زاهد 

 . احلديثة النْص ومطابع مكتبة – الرياض –البحر املحيط / أبو حيان األندليس  

 . هـ 1415 – طهران -1ط – البعثة مؤسسة –يف تفسري القرآن/ هاشم البحراين  الربهان 

 عيل حممد:  حتقيق –بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز / الفريوز آبادي  

 .1930 – القاهرة – اإلسالمي الرتاث إحياء جلنة – الطحاوي العليم وعبد النجار،

 .طاِب ) ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن (بيان إعجاز القرآن / أبو سليامن اخل 

/  والتشيع النفس وأحوال التصوف يف الصادقية –التفسري الصويف للقرآن عند الصادق  

 . 1939 – 1ط – األندلس دار –زيعور  عيل. د

 .1983-بيت احلكمة-جامعة بغداد-التعبري القرآين / د.فاضل صالح السامرائي 

 دار الشؤون الثقافية العامة.-بغداد-ر جاينالتعريفات /  السيد الرشيف اجل 

 الرحيم عبد. د:  حتقيق – السمرقندي الليث أبو/  العلوم بحر –تفسري القرآن الكريم  

 . 1985 – بغداد – 1ط –مطبعة اإلرشاد   -الزقة  امحد

 – العلمية املكتبة –التفسري الكبري / فخر الدين الرازي  



 

 

 

 – حسن الغني عبد حممد:  حتقيق –الرشيف الريض  تلخيص البيان يف جمازات القرآن / 

 .  1955 – القاهرة – العربية الكتب إحياء دار

رشكة -مْص-2ط-جامع البيان عن تأويل القرآن  / أبو جعفر حممد بن جرير الطربي  

 .1954-ومطبعة مصطفى الباِب احللبي ورشكاءه

 الرشوق دار – مكرم سامل العال عبد. د:  حتقيق –احلجة يف القراءات السبع / ابن خالويه  

 . 1931 – بريوت –

درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اتآيات املتشاهبات يف كتاب اهلل العزيز / اخلطيب  

 .1933-دار اتآفاق اجلديدة-بريوت-1ط-أِب الفرج االردستاين برواية: -اإلسكايف

 البقاع مكتبة –اد جرار نبوءة قرآنية أم صدف رقمية / بسام هن -م  2022ل إرسائيل زوا 

 . 1992 – لبنان – 2 ط – احلديثة

: حسني فيض  حتقيق –الزينة يف الكلامت اإلسالمية العربية / أبو حاتم بن محدان الرازي  

 . 1958 – القاهرة – الرسالة مطبعة –اهلل اهلمداين 

 –بعي ظاهرة الرتادف يف ضوء التفسري البياين للقرآن الكريم / د. طالب حممد الزو 

 . 1995 – بنغازي – يونس قار جامعة منشورات

 .1982 -مكتبة دار العروبة للنرش والتوزيع  - 1ط -امحد خمتار عمر  علم الداللة / د. 

 . 1922 – اإلسكندرية – املعارف دار – السعران حممود. د/  العرِب للقارئ مقدمة –علم اللغة  

 الكتب دار – القديس الدين حسام:  حتقيق –الفروق اللغوية / أبو هالل العسكري  

 . 1981 – بريوت – العلمية

 . بريوت –دار الكتب العلمية  -فقه اللغة ورس العربية / أبو منصور اسامعيل الثعالبي   

اجلزء األول  -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل / الزخمرشي  

 دار املعرفة . -بريوت  -



 

 

 

 -دار صادر  -بريوت  -أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور لسان العرب /  

 .1952 -دار بريوت للطباعة والنرش 

 املْصية اهليأة – بسيوين إبراهيم. د حتقيق –لطائف اإلشارات / عبد الكريم القشريي  

 . 1931 – والنرش للتأليف العامة

 الثقافية الشؤون دار –سامرائي ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل / د. فاضل صالح ال 

 .  1999 – بغداد – 1ط – العامة

 السعادة مطبعة – سزكني فؤاد حممد. د:  حتقيق –جماز القرآن/ أبو عبيدة معمر ابن املثنى  

 . 1954 – مْص – 1ط –

 . الكويت – الرسالة دار –خمتار الصحاح / أبو بكر الرازي  

 حتقيق ومراجعة:-لفراء/ اجلزء األول ،و اجلزء الثاينأبو زكريا حييى بن زياد ا-معاين القرآن 

 الدار املْصية للتأليف والرتمجة. -مطابع العرب-القاهرة-األستاذ حممد عيل النجار

مراجعة :األستاذ عيل النجدي -حتقيق:د.عبد الفتاح إسامعيل شلبي-اجلزء الثالث  

 .1932-اهليئة املْصية العامة للكتاب-ناصف

امحد شمس  وصححه: ضبطه- إعجاز القرآن / جالل الدين السيوطيمعرتك األقران يف  

 دار الكتاب العلمية.-بريوت -الدين 

امحد شمس  :وصححه ضبطه-معرتك األقران يف إعجاز القرآن / جالل الدين السيوطي 

 دار الكتاب العلمية.-بريوت -الدين 

 ر إحياء الرتاث العرِب.دا-بريوت  -املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم / حممد فؤاد  

 الكتب دار – هارون حممد السالم عبد:  حتقيق –معجم مقاييس اللغة / امحد بن فارس  

 . العلمية



 

 

 

 الكتاب دار – مرعشيل نديم:  حتقيق –معجم مفردات ألفاظ القرآن / الراغب االصبهاين  

 .العرِب

 -حاتم صالح الضامن حتقيق: د.-الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم / هارون بن موسى  

 .1989 -دار احلرية للطباعة  -بغداد 

 


