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المقّدمة

الطاهرين،  وآله  محّمد  اصطفى،  الذين  عباده  عىل  وسالم  العاملني،  رّب  لله  الحمد 

وأصحابه املنتجبني، وبعد...

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن ﴾))).  نَزۡلَنُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِّيٗ
َ
آ أ قال الله تعاىل يف محكم كتابه العزيز: ﴿ إِنَّ

إّن القرآن الكريم نزل بلسان عريّب مبني، جارياً يف مقام إيصال املراد اإللهّي وفق القواعد 

للمفّس يف  املنطلق، ال محيص  العربيّة. ومن هذا  اللغة  املعتمدة عند أهل  واألساليب 

مقام فهم معاين القرآن وإدراك مقاصده، من الرجوع إىل لغة العرب يف عرص نزول القرآن، 

املعانيّة وخصائصها وأساليبها وقواعدها؛ حتى يصل إىل فهم  ألفاظها ودالالتها  ومعرفة 

املراد اإللهّي من القرآن الكريم.

ويف صدد تفسري القرآن، ال بّد للمفّس من الرجوع يف عمليّة التفسري، إىل املعاين املتفاهم 

عليها يف عرص نزول القرآن الكريم، وال يجوز له الرجوع إىل املعاين غري املستعملة أو غري 

املعروفة يف بيئة النزول، فقد يُحتمل أن يكون املعنى املتداول حالياً للفظ من األلفاظ 

هو غري ما كان متداوالً يف عرص النزول، وال سيّام أّن اللغة العربيّة، كغريها من اللغات، قد 

خضعت لتغرّيات وتطّورات عىل مستوى دالالت األلفاظ؛ تبعاً لألوضاع واالستعامالت عىل 

مّر العصور واألزمان؛ لتأثّرها بعوامل وظروف مكانيّة وزمانيّة جديدة حادثة.

واملرجع يف هذه الحالة، عند خفاء املعنى املتداول يف بيئة النزول للفظ من األلفاظ، 

سورة يوسف، اآلية 2.  (((
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يكمن بالرجوع إىل املعاجم والقواميس اللغويّة املتخّصصة القريبة نسبيّاً من عرص نزول 

القرآن)))، أو املعاجم القرآنيّة املتخّصصة واملتتبّعة لالستعامالت القرآنيّة لأللفاظ الواردة 

يف القرآن الكريم))). وكذلك ميكن الرجوع إىل تفاسري الصحابة، بوصفهم قريبني من عرص 

إيرادهم تحديد مدلول لغوّي للفظ ما؛ برشط أن يكونوا بصدد نقل  النزول، بخصوص 

معنى متداول يف عرص النزول، وال يكون املعنى له ناشئاً عن اجتهاد شخيّص يف الفهم.

الكتاب  إىل إصدار هذا  والتحقيق،  للتأليف  املعارف  املنطلق، سعى مركز  ومن هذا 

وعلومه،  الكريم  القرآن  بدراسة  تُعنى  التي  القرآنيّة  التعليميّة  للسلسلة  استكامالً 

واستكشاف معارفه ومقاصده، وإيصالها إىل أذهان الطاّلب والطالبات بأسلوب تعليمّي 

الكريم«، من الجهود املبذولة عىل  القرآن  »مفردات غريب  الكتاب  هادف، فكان هذا 

هذا الطريق.

ويتوّخى هذا الكتاب تحقيق األهداف اآلتية:

معرفة الجذر اللغوّي لغريب مفردات القرآن الكريم ومعانيها المتداولة في عصر   -

النزول.

توظيف هذه المعرفة في عمليّة تفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده.  -

تسهيل عملية تناول غريب مفردات القرآن بأسلوب تعليمّي هادف.  -

ولتحقيق هذه األهداف، جرى اعتامد تقسيم الدروس إىل اثني عرش درساً، وبحث كّل 

مفردة وفق املنهجيّة اآلتية:

َمورِد المفردة في القرآن.  •

المعنى اللغوّي.  •

المعنى التفسيرّي.  •

هـ.ق)،   170-100( الفراهيدّي  أحمد  بن  للخليل  العين  كتاب  ترتيب  المتخّصصة:  اللغويّة  والقواميس  المعاجم  من   (((

والصحاح إلسماعيل بن حّماد الجوهرّي )ت: 393هـ.ق)، ومعجم مقاييس اللغة البن فارس )ت: 395 هـ.ق)، وغيرها.

من المعاجم القرآنيّة المتخّصصة: معاني القرآن ألبي زكريا الفرّاء )ت: 207هـ.ق)، ومجاز القرآن ألبي عبيدة المثّنى )ت:   (((

210هـ.ق)، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهانّي )ت: 502 هـ.ق)، وغيرها.
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وتتميامً للفائدة ببحث ودراسة أغلب غريب مفردات القرآن، نُشرَي يف ختام كّل درس 

إىل مجموعة من املفردات التي ميكن التكليف ببحثها خارج إطار الدرس الصّفّي؛ وفق 

املنهجيّة املتّبعة يف الكتاب.

العلميّة  السياسات  من  مجموعة  مراعاة  عىل   - اإلمكان  قدر   - الكتاب  حرص  وقد 

واملنهجيّة والفّنيّة، مثل:

الحرص على الرجوع إلى المعاجم اللغويّة والمعاجم القرآنيّة المتخّصصة والقريبة   •

من عصر النزول نسبيّاً؛ قدر اإلمكان.

الرجوع في المعنى التفسيرّي إلى تفاسير علماء اإلماميّة؛ قديماً وحديثاً.  •

إسناد األقوال اللغويّة والتفسيريّة والروايات التفسيريّة في الكتاب إلى مصادرها   •

األساس.

مراعاة التقارب - قدر اإلمكان - في عدد صفحات كّل درس.  •

وحتى نکون موضع عناية رسول الله P: »خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه«)))، نضع 

بني أيديكم هذا الجهد املتواضع، عىس أن يتقبّله الله تعاىل وينفع به، إنّه سميع مجيب.

والحمد لله رّب العاملني

الطوسّي، محّمد بن الحسن: األمالي، تحقيق: قسم الدراسات اإلسالميّة في مؤّسسة البعثة، ط1، قّم المقّدسة، دار الثقافة،   (((

1414هـ.ق، ح739؛ 740، ص357.





نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

َصّيِٖب

يَُسوُمونَُكۡم

َحُصوٗرا
َيُغلَّ

ُحوٗبا

الدرس األّول





1. صّيق: 

- َموِرد المفردة في القرآن:

ِفٓ  َصٰبَِعُهۡم 
َ
أ َيَۡعلُوَن  َوَبۡرٞق  َورَۡعٞد  ُظلَُمٰٞت  فِيهِ  َمآءِ  ٱلسَّ ّمَِن  َكَصّيِٖب  ۡو 

َ
﴿ أ تعاىل:  قوله 

ُ ُمِيُۢط بِٱۡلَكٰفِرِيَن ﴾))). َوِٰعِق َحَذَر ٱلَۡمۡوِتۚ َوٱللَّ َءاَذانِِهم ّمَِن ٱلصَّ
- المعنى اللغوّي:

صيّب »أصله َصْيِوب؛ َفْيِعل؛ من الصواب، لكِن اجتمعت الواو والياء وأوالهما ساكنة؛ 

فصارتا ياء مشّددة، ومثله سّيد وجّيد«))). و»الصاد والواو والباء أصل صحيح يدّل على 

نزول شيء واستقراره قراره. من ذلك: الصواب في القول والفعل؛ كأنّه أمر نازل مستقّر 

قراره؛ وهو خالف الخطأ. ومنه: الصوب؛ وهو نزول المطر... ويقال: الصّيب السحاب ذو 

الصوب«))). »وقيل: هو المطر، وتسميته به؛ كتسميته بالسحاب«))).

- المعنى التفسيرّي:

ۡو 
َ
استعمل القرآن هذه املفردة مبعنى »المطر« النازل من السامء يف قوله تعاىل: ﴿ أ

َوِٰعِق  ٱلصَّ ّمَِن  َءاَذانِِهم  ِفٓ  َصٰبَِعُهۡم 
َ
أ َيَۡعلُوَن  َوَبۡرٞق  َورَۡعٞد  ُظلَُمٰٞت  فِيهِ  َمآءِ  ٱلسَّ ّمَِن  َكَصّيِٖب 

سورة البقرة، اآلية 19.  (((

تقديم: محسن  العلماء والمحّققين،  لجنة من  القرآن، تحقيق وتعليق:  تفسير  البيان في  الفضل: مجمع  أبو  الطبرسّي،   (((

األمين، ط1، بيروت، مؤّسسة األعلمّي، 1415هـ.ق/ 1995م، ج1، ص116.

ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محّمد هارون، ال ط، قّم المقّدسة، مكتب اإلعالم اإلسالمّي،   (((

1404هـ.ق، ج3، ماّدة »صوب«، ص318-317.
األصفهانّي، حسين )الراغب): مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط2، قّم المقّدسة، سليمان زاده؛   (((

طليعة النور، 1427هـ.ق، ماّدة »صوب«، ص495.
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ُ ُمِيُۢط بِٱۡلَكٰفِرِيَن ﴾؛ حيث مثَّل حال املنافقني يف إظهارهم اإلميان، بأنّهم  َحَذَر ٱلَۡمۡوِتۚ َوٱللَّ
كالذي أخذه مطر نازل من السامء، ومعه ظلمة تسلبه اإلبصار والتمييز، فاملطر يضطرّه 

إىل الفرار والخالص، والظلمة متنعه عن ذلك، واملهوالت من الرعد والصاعقة محيطة به؛ 

فال يجد مناصاً من أن يستفيد من الربق وضوئه، والحال أنّه غري دائم وال باٍق وال متّصل؛ 

فكلاّم أضاء له مىش، وإذا أظلم عليه قام. وهذه حال املنافق؛ فهو ال يحّب اإلميان، وال يجد 

بّداً من إظهاره؛ ولعدم املواطأة بني قلبه ولسانه ال يستيضء له طريقه متام االستضاءة، فال 

يزال يخبط خبطاً بعد خبط، ويعرث عرثة بعد عرثة، فيميش قليالً ويقف قليالً، ويفضحه 

الله بذلك. ولو شاء الله لذهب بسمعه وبرصه؛ فيفتضح من أّول يوم))).

2. فسوموندم:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ۡبَنآَءُكۡم 
َ
ُوَن أ قوله تعاىل: ﴿ ِإَوۡذ َنَّۡيَنُٰكم ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱۡلَعَذاِب يَُذّبِ

ّبُِكۡم َعِظيٞم ﴾))). َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمۚ َوِف َذٰلُِكم بََلٓءٞ ّمِن رَّ
- المعنى اللغوّي:

ْوُم أصله: الذهاب في  »السين والواو والميم أصل يدّل على طلب الشيء«))). و»السَّ

ابتغاء الشيء، فهو لفظ لمعنى مركَّب من الذهاب واالبتغاء، وأجري مجرى الذهاب 

قال:  كذا،  ُسْمُت  قولهم:  في  االبتغاء  ومجرى  َسائَِمٌة،  فهي  اإلبل،  َساَمِت،  قولهم:  في 

﴿ يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱۡلَعَذاِب ﴾ ]سورة إبراهيم/ اآلية 6 [«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن هذه املفردة مبعنى »طلب الناس وحملهم على طريق اإلذالل«؛ كام 

انظر: الطباطبائّي، محّمد حسين: الميزان في تفسير القرآن، ال ط، قّم المقّدسة، مؤّسسة النشر اإلسالمّي التابعة لجماعة   (((

المدرّسين، ال ت، ج1، ص56.

سورة البقرة، اآلية 49.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص118.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص438.  (((
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ۡبَنآَءُكۡم 
َ
ُوَن أ يف قوله تعاىل: ﴿ ِإَوۡذ َنَّۡيَنُٰكم ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱۡلَعَذاِب يَُذّبِ

ّبُِكۡم َعِظيٞم ﴾. واآلية خطاب امتنايّن؛ مينّت الله  َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمۚ َوِف َذٰلُِكم بََلٓءٞ ّمِن رَّ
فيها عىل بني إرسائيل، مبا مّن عىل آبائهم يف زمن فرعون. واألنسب بحسب السياق، أن 

يكون خطاباً ألصحاب موىس Q بعينهم، مسوقاً سوق التعّجب؛ إذ إنّهم نسوا عظيم 

نعمة الله عليهم بعد أن أنجاهم من تلك البليّة العظيمة. وهذه النعمة هي تحريرهم 

من قيود الظلم وتخليصهم من بطش الظاملني. ويف استعامل هذا الفعل بصيغة املضارع 

»يسومونكم«، يشري إىل استمرار العذاب، وإىل أّن بني إرسائيل كانوا دوماً تحت التعذيب 

من قبل الفراعنة. وقد عربَّ بكلمة »البالء« عاّم كان ينزل ببني إرسائيل من عذاب يتمثّل 

يف قتل الذكور واستخدام اإلناث لخدمة آل فرعون، واستثامر طاقات بني إرسائيل لخدمة 

األقباط، وإشباع رغبات املستكربين ونزواتهم))).

:
ص
3. -صورت

- َموِرد المفردة في القرآن:

بَِيۡحَيٰ  َك  ُ يُبَّشِ  َ ٱللَّ نَّ 
َ
أ ٱلِۡمۡحَراِب  ِف  يَُصّلِ  قَآئِٞم  َوُهَو  ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  ﴿ َفَناَدتُۡه  تعاىل:  قوله 

ٰلِِحنَي ﴾))). ا ّمَِن ٱلصَّ ِ وََسّيِٗدا وََحُصوٗرا َونَبِّيٗ قَۢا بَِكلَِمةٖ ّمَِن ٱللَّ ُمَصّدِ
- المعنى اللغوّي:

»الحاء والصاد والراء أصل واحد، وهو الجمع والحبس والمنع...«))) و»الَحصور: َمن 

]التوبة/  وُهۡم ﴾  ﴿ َوٱۡحُصُ التضييق، قال عّز وجّل:  النساء«))). و»الَحْصر:  إربة له في  ال 

5[؛ أي: ضّيقوا عليهم، وقال عّز وجل: ﴿ وََجَعۡلَنا َجَهنََّم لِۡلَكٰفِرِيَن َحِصرًيا ﴾ ]اإلسراء/ 8[؛ 

انظر: الطباطبائّي، الميزان، م.س، ج8، ص235؛ الشيرازّي، ناصر مكارم: األمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ال ط، ال م، ال   (((

ن، ال ت، ج1، ص220.

سورة آل عمران، اآلية 39.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص72.  (((

الهجرة،  دار  إيران، مؤّسسة  السامرائّي، ط2،  إبراهيم  المخزومّي؛  تحقيق: مهدي  العين،  أحمد:  بن  الخليل  الفراهيدّي،   (((

1409هـ.ق، ج3، ص113.
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أي: حابساً... وقوله عّز وجّل: ﴿ وََسّيِٗدا وََحُصوٗرا ﴾ ]آل عمران/ 39[؛ فالَحصور: الذي ال 

يأتي النساء، إّما من العّنة، وإّما من العّفة واالجتهاد في إزالة الشهوة. والثاني أظهر 

البيت،  طريق  من  المنع  واإلحصاُر:  والحصر  المحمدة.  تُستحّق  بذلك  ألنّه  اآلية،  في 

فاإلحصار يقال في المنع الظاهر؛ كالعدّو، والمنع الباطن؛ كالمرض. والحصر ال يقال إال 

ُتۡم﴾ ]البقرة/ 196[، محمول على األمرين،  ۡحِصۡ
ُ
في المنع الباطن، فقوله تعالى: ﴿ فَإِۡن أ

ِ ﴾ ]البقرة/ 273[، وقوله عّز وجّل:  ِف َسبِيِل ٱللَّ واْ  ۡحِصُ
ُ
أ ِيَن  ٱلَّ وكذلك قوله: ﴿ لِۡلُفَقَرآءِ 

ۡو َجآُءوُكۡم َحِصَۡت ُصُدورُُهۡم﴾ ]النساء/ 90[؛ أي: ضاقت بالبخل والجبن، وعّبر عنه 
َ
﴿ أ

بذلك؛ كما عّبر عنه بضيق الصدر، وعن ضّده بالبّر والسعة«))).

- المعنى التفسيرّي:

الشهوات«؛ كام يف  النفس عن  »العّفة وحبس  املفردة مبعنى  القرآن هذه  استعمل 

قَۢا  َك بَِيۡحَيٰ ُمَصّدِ ُ َ يُبَّشِ نَّ ٱللَّ
َ
قوله تعاىل: ﴿ َفَناَدتُۡه ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوُهَو قَآئِٞم يَُصّلِ ِف ٱلِۡمۡحَراِب أ

ٰلِِحنَي ﴾؛ ففي اآلية برشى من الله تعاىل  ا ّمَِن ٱلصَّ ِ وََسّيِٗدا وََحُصوٗرا َونَبِّيٗ بَِكلَِمةٖ ّمَِن ٱللَّ
حملتها املالئكة إىل النبّي زكريّا Q، بوالدة مولود له اسمه يحيى، يكون مصّدقاً بكلمة 

من  لنفسه  حافظاً  أي  وحصوراً؛  عاملاً،  وسيّداً   ،Q بعيىس يؤِمن  من  وأّول  الله،  من 

الشهوات، ونبيّاً، ومن الصالحني))).

:
ّ

4. فمو

- َموِرد المفردة في القرآن:

ٰ ُكُّ  ُثمَّ تَُوفَّ ٱۡلقَِيَٰمةِۚ  يَۡوَم  ِت بَِما َغلَّ 
ۡ
يَأ َيۡغلُۡل  َوَمن   ۚ َيُغلَّ ن 

َ
أ ِلَِبٍّ  قوله تعاىل: ﴿ َوَما َكَن 

ا َكَسَبۡت َوُهۡم َل ُيۡظلَُموَن ﴾))). َنۡفٖس مَّ

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص239-238.  (((

انظر: الشيرازّي، األمثل في تفسير كتاب الله المنزل، م.س، ج2، ص487.  (((

سورة آل عمران، اآلية 161.  (((
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- المعنى اللغوّي:

»الغين والالم أصل صحيح يدّل على تخلّل شيء وثبات شيء، كالشيء يغرز؛ ومن 

و»الِغّل:  غرزته«))).  كأنّك  فيه؛  أثبّته  إذا  الشيء،  في  الشيء  غللَت  العرب:  قول  ذلك 

: أي:  ؛ أي: ضغن؛ وأََغلَّ : إذا صار ذا ِغلٍّ الحقد الكامن ... والُمِغّل: الخائن«))). و»َغلَّ يَِغلُّ

: إذا خان، وأَْغلَلُْت فالناً: نسبته إلى الُغلُوِل. قال:  صار ذا إِْغاَلل؛ أي: خيانة، وَغلَّ يَُغلُّ

ۚ ﴾؛ أي: ينسب إلى الخيانة؛  ن َيُغلَّ
َ
ۚ ﴾ ]آل عمران/ 161[، وُقرئ: ﴿ أ ن َيُغلَّ

َ
﴿ َوَما َكَن ِلَِبٍّ أ
من أَْغلَلُْته«))).

- المعنى التفسيرّي: 

ن 
َ
استعمل القرآن هذه املفردة مبعنى »الخيانة«؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿ َوَما َكَن ِلَِبٍّ أ

ا َكَسَبۡت َوُهۡم َل ُيۡظلَُموَن ﴾؛  ٰ ُكُّ َنۡفٖس مَّ ِت بَِما َغلَّ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِۚ ُثمَّ تَُوفَّ
ۡ
ۚ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ َيُغلَّ

م الله تعاىل أمر الجهاد يف اآليات السابقة عىل هذه اآلية، وذكر بعده ما يتعلّق به  فلاّم قدَّ

ۚ ﴾؛ أي: ال  ن َيُغلَّ
َ
من حديث الغنائم، والنهي عن الخيانة فيها، قال تعاىل: ﴿ َوَما َكَن ِلَِبٍّ أ

ميكن أن تجتمع النبّوة والخيانة.

وذُكِرَت أقوال أخرى يف املراد من »يغّل«، منها:

ما كان للنبّي أن يكتم شيئاً من الوحي؛ أي ما كان له أن يغّل أّمته في ما يؤّدي  	·

إليهم.

ن 
َ
أ  ِ لِلَّ َكَن  ﴿ َما  تعالى:  ليغّل؛ كقوله  النبّي  كان  ما  الكالم:  الالم منقولة، وتقدير  	·

َيتَِّخَذ ِمن َوَلٖۖ ﴾؛ ومعناه: ما كان الله ليتّخذ ولداً.
عليه  بكتمانهم  أصحابه  يخونه  أن  لنبّي  كان  ما  أي  ۚ ﴾؛  َيُغلَّ ن 

َ
﴿ أ قراءة  في  ورد  	·

شيئاً من المغنم. وخّصه بالذكر، لوجهين، أحدهما: لعظم خيانته، وأنّها أعظم من 

ۡوَثِٰن ﴾، إذ إّن اجتناب جميع 
َ
خيانة غيره؛ وهذا كقوله: ﴿ فَٱۡجَتنُِبواْ ٱلرِّۡجَس ِمَن ٱۡل

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج4، ص375.  (((

الفراهيدّي، العين، م.س، ج4، ص348.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص438.  (((
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األرجاس واجب، واآلخر: ُخّص النبّي بالذكر؛ ألنّه القائم بأمر الغنائم، فإذا حرمت 

الخيانة عليه، وهو صاحب األمر، فحرمتها على غيره أولى وأجدر))). 

والفحشاء  السوء  عن  النبّي  ساحة  تنزيه  هو  املراد  املعنى  أّن  يفيد  السياق  ولكّن 

بطهارته؛ أي: حاشا له أن يَُغّل أو يخون، وأّن الخائن يلقى ربّه بخيانته، ثّم تُوّف نفسه ما 

كسبت))).

:
ص
5. -وبا

- َمْوِرد المفردة في القرآن:

ۡمَوٰلَُهۡم إَِلٰٓ 
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ّيِِبۖ َوَل تَأ لُواْ ٱۡلَبِيَث بِٱلطَّ ۡمَوٰلَُهۡمۖ َوَل تَتََبدَّ

َ
قوله تعاىل: ﴿ َوَءاتُواْ ٱۡلََتَٰمٰٓ أ

ۡمَوٰلُِكۡمۚ إِنَُّهۥ َكَن ُحوٗبا َكبرِٗيا ﴾))).
َ
أ

- المعنى اللغوّي: 

»الحاء والواو والباء أصل واحد يتشّعب إلى إثم أو حاجة أو مسكنة؛ وكلّها متقاربة«))). 

و»الُحوُب: اإلثم؛ قال عّز وجّل: ﴿ إِنَُّهۥ َكَن ُحوٗبا َكبرِٗيا ﴾ ]النساء/ 2[«))).

- المعنى التفسيرّي:

ۡمَوٰلَُهۡمۖ 
َ
استعمل القرآن هذه املفردة مبعنى »اإلثم«؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿ َوَءاتُواْ ٱۡلََتَٰمٰٓ أ

ۡمَوٰلُِكۡمۚ إِنَُّهۥ َكَن ُحوٗبا َكبرِٗيا ﴾؛ فلاّم 
َ
ۡمَوٰلَُهۡم إَِلٰٓ أ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ّيِِبۖ َوَل تَأ لُواْ ٱۡلَبِيَث بِٱلطَّ َوَل تَتََبدَّ

أمر الله سبحانه بالتقوى وصلة األرحام، عّقبه بباب آخر من التقوى وهو مراعاة حقوق 

أعطوهم  أي  اليتامى،  ألوصياء  خطاب  وهذا  ۡمَوٰلَُهۡمۖ ﴾؛ 
َ
أ ٱۡلََتَٰمٰٓ  ﴿ َوَءاتُواْ  فقال:  اليتامى، 

أموالهم باإلنفاق عليهم عند الصغر، وتسليمهم إيّاها عند البلوغ؛ إذا أنستم منهم الرشد. 

وتسميتهم يتامى بعد بلوغهم هو من باب التجّوز. ثّم دعاهم إىل عدم استبدال ما حرّمه 

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان، م.س، ج2، ص433.  (((

انظر: الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج4، ص57.  (((

سورة النساء، اآلية 2.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص113. وانظر: الفراهيدّي، العين، م.س، ج3، ص310.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص261.  (((
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ي -وبا

ّ
ي فمو

ص
صّيقي فسوموندمي -صورت

لُواْ ٱۡلَبِيَث  الله تعاىل عليهم من أموال اليتامى؛ مبا أحلّه الله لهم من أموالهم: ﴿ َوَل تَتََبدَّ

ّيِِبۖ ﴾. واختُلِف يف صفة التبديل عىل أقوال؛ هي: بِٱلطَّ
كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيّد من مال اليتيم، والرفيع منه، ويجعلون مكانه  	·

الخسيس والرديء.

ال تتبدلّوا الخبيث بالطيّب؛ بأن تتعّجلوا الحرام، قبل أن يأتيكم الرزق الحالل الذي  	·

لكم.

النساء، وال  يورّثون  يكونوا  لم  إنّهم  إذ  يفعلونه؛  الجاهليّة  أهل  كان  عّما  اإلخبار  	·

الصغار، بل يأخذ الكبار وحدهم اإلرث. 

وأقوى هذه األقوال هو القول األّول؛ ألنّه إّنا ذُكِر عقيب أموال اليتامى؛ فيكون معناه: 

ال تأخذوا السمني والجيّد من أموالهم، وتضعوا مكانهام املهزول والرديء، فتحفظوا عليهم 

عدد أموالهم ومقاديرها، وتجحفوا بهم يف صفاتها ومعانيها. 

ۡمَوٰلُِكۡمۚ ﴾؛ أي مع أموالكم. ومعناه: وال تضيفوا 
َ
ۡمَوٰلَُهۡم إَِلٰٓ أ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
وقوله تعاىل: ﴿ َوَل تَأ

أموالهم إىل أموالكم، فتأكلوهام جميعاً. ويحتمل أن يكون معناه: وال تخلطوا الجيّد من 

أموالهم بالرديء من أموالكم، فتأكلوها؛ فإّن يف ذلك إجحافاً وإرضاراً بهم. أّما إذا مل يكن 

يف ذلك إرضار وال ظلم، فال بأس بخلط مال اليتيم مباله. فقد ُروي أنّه ملّا نزلت هذه اآلية، 

الله  الله P، فأنزل  اليتامى، فشّق ذلك عليهم، فشكوا ذلك إىل رسول  كرهوا مخالطة 

فَإِۡخَوٰنُُكۡمۚ ﴾)))؛  ُتَالُِطوُهۡم  ِإَون  َخرۡيۖٞ  َُّهۡم  ل إِۡصَلٞح  قُۡل   ۖ ٱۡلََتَٰمٰ َعِن  ﴿ َويَۡس َٔلُونََك  سبحانه: 

وهو املروّي عن اإلمامني الباقر والصادقL. وقوله تعاىل: ﴿ إِنَُّهۥ َكَن ُحوٗبا َكبرِٗيا ﴾)))؛ 

أي إمثاً عظيامً))).

))) سورة البقرة، اآلية 220.

))) سورة النساء، اآلية 2.

انظر: الطوسّي، أبو جعفر: التبيان في تفسير القرآن، تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملّي. ط1، ال م، مكتب   (((

اإلعالم اإلسالمّي، 1409هـ.ق، ج3، ص102.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

المفردات:

﴿ َيۡعَمُهوَن ﴾ )سورة البقرة، اآلية ))).  -

﴿ رََغًدا ﴾ )سورة البقرة، اآلية ))).  -

َُّهَما ﴾ )سورة البقرة، اآلية 6)). َزل
َ
﴿ فَأ  -

 ﴾ )سورة البقرة، اآلية ))).

ْ ﴿ تَۡلبُِسوا  -

﴿ رِۡجٗزا ﴾ )سورة البقرة، اآلية 9)).  -

 ﴾ )سورة البقرة، اآلية 60).

ْ ﴿ َتۡعَثۡوا  -

﴿ نََكٰٗل ﴾ )سورة البقرة، اآلية 66).  -

﴿ فَارِٞض﴾ )سورة البقرة، اآلية 68).  -

﴿ َعَواُنۢ﴾ )سورة البقرة، اآلية 68).  -

ۚ ﴾ )سورة البقرة، اآلية 88). ﴿ ُغۡلُفۢ  -



نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

َكَلٰلًَة
َبِرَيةٖ
َسآئَِبةٖ
َوِصيلَةٖ
َحاٖم

ۡبلُِسوَن مُّ

الدرس الثاني





1. كالاة:

- َمْوِرد المفردة في القرآن:

ۚ فَإِن َكَن لَُهنَّ َوَلٞ  َُّهنَّ َوَلٞ َّۡم يَُكن ل ۡزَوُٰجُكۡم إِن ل
َ
قوله تعاىل: ﴿ َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

َّۡم يَُكن  ا تََرۡكُتۡم إِن ل ُبُع ِممَّ ۡو َديٖۡنۚ َولَُهنَّ ٱلرُّ
َ
ا تََرۡكَنۚ ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِصنَي بَِهآ أ ُبُع ِممَّ فَلَُكُم ٱلرُّ

ۡو َديٖۡنۗ ِإَون 
َ
ا تََرۡكُتۚم ّمِۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ تُوُصوَن بَِهآ أ ۚ فَإِن َكَن لَُكۡم َوَلٞ فَلَُهنَّ ٱثلُُّمُن ِممَّ لَُّكۡم َوَلٞ

ۡكَثَ 
َ
ُدُسۚ فَإِن َكنُٓواْ أ ِ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ

ۡخٞت فَلُِكّ
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ةٞ َوَلُ

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
َكَن رَُجٞل يُوَرُث َكَلٰلًَة أ

 ِۗ ۡو َديٍۡن َغرۡيَ ُمَضآّرٖۚ َوِصيَّٗة ّمَِن ٱللَّ
َ
َكُٓء ِف ٱثلُّلُِثۚ ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ يُوَصٰ بَِهآ أ ِمن َذٰلَِك َفُهۡم ُشَ

ُ َعلِيٌم َحلِيٞم﴾))). َوٱللَّ
- المعنى اللغوّي:

»الكاف والالم أصول ثالثة صحاح؛ فاألّول يدّل على خالف الحّدة، والثاني يدّل على 

والكل:  العيال...  الكّل:  الباب،  األعضاء... ومن  والثالث عضو من  إطافة شيء بشيء، 

اليتيم؛ وُسّمي بذلك إلدارته... والعلماء يقولون في الكاللة أقواالً متقاربة...: الكاللة بنو 

العّم األباعد... من مات وليس له ولد وال والد فورثته كاللة«))).

- المعنى التفسيرّي:

اختلف املفّسون يف املراد من هذه املفردة يف قوله تعاىل: ﴿ ِإَون َكَن رَُجٞل يُوَرُث َكَلٰلًَة 

سورة النساء، اآلية 12.  (((

األصفهانّي،  العين، م.س، ج5، ص279؛  الفراهيدّي،  وانظر:  اللغة، م.س، ج5، ص121-122؛  مقاييس  فارس، معجم  ابن   (((

مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص720.
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َكُٓء  ۡكَثَ ِمن َذٰلَِك َفُهۡم ُشَ
َ
ُدُسۚ فَإِن َكنُٓواْ أ ِ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ

ۡخٞت فَلُِكّ
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ةٞ َوَلُ

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
أ

ُ َعلِيٌم َحلِيٞم﴾؛  ِۗ َوٱللَّ ۡو َديٍۡن َغرۡيَ ُمَضآّرٖۚ َوِصيَّٗة ّمَِن ٱللَّ
َ
ِف ٱثلُّلُِثۚ ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ يُوَصٰ بَِهآ أ

وذلك عىل أقوال؛ هي:

ما عدا الوالد والولد من األقارب. 	·

ما عدا الوالد من األقارب. 	·

اسم للميّت الذي يورث عنه. 	·

.R هم اإلخوة واألخوات؛ وهو المروّي عن أئّمة أهل البيت 	·

واملذكور يف هذه اآلية َمن كان ِمن ِقبَل األّم منهم. واملذكور يف آخر السورة َمْن كان 

منهم من قبل األب واألّم، أو من ِقبَل اآلباء. فالكاللة يف النسب: َمْن أحاط بامليّت، وتكلّله 

إىل  ينتهي  الذي  النسب  بكاللة؛ ألنّهام أصل  ليسا  والوالد  والولد  األخوة واألخوات.  من 

امليّت، ومن سواهام خارج عنهام؛ وإّنا يشتمل عليهام باألنساب من غري جهة الوالدة))).

2. بحيرة ي سائبة ي وصيلة ي -ام:

- َموِرد المفردات في القرآن:

ِيَن  ٱلَّ َوَلِٰكنَّ  َحاٖم  َوَل  َوِصيلَةٖ  َوَل  َسآئَِبةٖ  َوَل  َبِرَيةٖ  ِمۢن   ُ َجَعَل ٱللَّ ﴿ َما  تعاىل:  قوله 

ۡكَثُُهۡم َل َيۡعقِلُوَن ﴾))).
َ
ِ ٱۡلَكِذَبۖ َوأ وَن َعَ ٱللَّ َكَفُرواْ َيۡفَتُ

- المعنى اللغوّي:

يشّقون  كانوا  التي  للناقة  قيل  ومنه  الشّق...،  العرب:  كالم  في  »البحر  بحيرة:   *

»بَحرُْت  و  شققتها«))).  بحراً:  الناقة  أُذَن  وبََحرُْت  بَِحيرٌَة.  شّقاً:  أُذنها  في 

تعالى:  قال  الَبِحيرَة؛  ُسّميت  ومنه  واسعاً،  شّقاً  أذنه  شققت   البعير: 

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج3، ص34-35؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج4،   (((

ص212.

سورة المائدة، اآلية 103.  (((

ابن منظور، محّمد بن مكرم: لسان العرب، ال ط، قّم المقّدسة، نشر أدب الحوزة، 1405هـ.ق، ج4، ص42.  (((
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ٖ ﴾؛ وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة إذا ولدت عشرة أبطن  ُ ِمۢن َبِرَية ﴿ َما َجَعَل ٱللَّ
شّقوا أذنها فيسيبونها، فال تُركب وال يُحمل عليها، وسّموا كّل متوّسع في شيء 

بَْحراً«))).

البعيُر  و»السائبُة:  لبنها«)))،  وال  بظهرها  ينتفع  فال  تُسّيب  التي  »السائبة  سائبة:   *

يُْدرُِك نِتاَج نِتاِجه، فُيَسيَُّب، وال يُْركَب، وال يُْحَمُل عليه«))).

حّتى  شيء  إلى  شيء  ضّم  على  يدّل  واحد  أصل  والالم:  والصاد  »الواو  وصيلة:   *

﴿ َما  و»قوله:  تنقطع«))).  فال  وصلت  كأنّها  الواسعة،  األرض  والوصيلة:  يعلّقه... 

إذا  كان  أحدهم  إّن  قيل  َحاٖم ﴾؛  َوَل  َوِصيلَةٖ  َوَل  َسآئَِبةٖ  َوَل  َبِرَيةٖ  ِمۢن   ُ ٱللَّ َجَعَل 
ولدت له شاته ذكراً وأنثى؛ قالوا: َوَصلَْت أخاها، فال يذبحون أخاها من أجلها، 

وقيل: الَوِصيلَُة: العمارة والخصب، والَوِصيلَُة: األرُض الواسعة، ويقال: هذا َوْصُل 

هذا؛ أي ِصلَُته«))). 

* حام: »الحاء والواو والميم كلمة واحدة... وهو الدور بالشيء، يقال: حام الطائر 

حول الشيء يحوم... والحوم القطيع الضخم من اإلبل«)6).

- المعنى التفسيرّي))):

ُ ِمۢن َبِرَيةٖ َوَل َسآئَِبةٖ َوَل  استعمل القرآن هذه املفردات يف قوله تعاىل: ﴿ َما َجَعَل ٱللَّ

ۡكَثُُهۡم َل َيۡعقِلُوَن ﴾؛ 
َ
ِ ٱۡلَكِذَبۖ َوأ وَن َعَ ٱللَّ ِيَن َكَفُرواْ َيۡفَتُ َوِصيلَةٖ َوَل َحاٖم َوَلِٰكنَّ ٱلَّ

حيث أخرب الله تعاىل أّن قوماً سألوا مثل سؤالهم، فلاّم أُِجيبوا إىل ما سألوا؛ كفروا، قال: 

ۡصَبُحواْ بَِها َكٰفِرِيَن ﴾؛ ويف مضمون هذا السؤال أقوال:
َ
لََها قَۡومٞ ّمِن َقۡبلُِكۡم ُثمَّ أ

َ
﴿ قَۡد َسأ

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص109.  (((

الفراهيدّي، العين، م.س، ج3، ص220.  (((

ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج1، ص478.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج6، ص116.   (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص873.   (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص122.  (6(

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج3، ص433-431.  (((
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إنّهم قوم عيسى Q، سألوه إنزال المائدة، ثّم كفروا بها.  -

إنّهم قوم صالح Q، سألوه الناقة، ثّم عقروها، وكفروا بها.  -

إنّهم قريش، حين سألوا النبّي P أن يحوِّل الصفا ذهباً.  -

فلّما  ونحوه،  أَبي  َمْن  يعني:  األشياء؛  مثل هذه  عن   P النبّي سألوا  كانوا  إنّهم   -

أخبرهم بذلك، قالوا: ليس األمر كذلك، فكفروا به، فيكون على هذا نهياً عن سؤال 

النبّي P عن أنساب الجاهليّة؛ ألنّهم لو سألوا عنها، ربّما ظهر األمر فيها على 

خالف حكمهم، فيحملهم ذلك على تكذيبه.

َوَل َسآئَِبةٖ  ُ ِمۢن َبِرَيةٖ  ثّم ذكر سبحانه الجواب عاّم سألوه عنه؛ فقال: ﴿ َما َجَعَل ٱللَّ

َوَل َوِصيلَةٖ َوَل َحاٖم﴾؛ يريد ما حرّمها عىل ما حرّمها أهل الجاهليّة من ذلك، وال أمر بها. 
واختلف املفّسون يف معنى البحرية عىل أقوال؛ هي:

إّن الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن، وكان آخرها ذكراً، بحروا أذنها، وامتنعوا   -

من ركوبها ونحرها، وال تُطرد عن ماء، وال تُمنع من مرعى، فإذا لقيها الُمعيي لم 

يركبها. 

إنّهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن، نظروا في البطن الخامس، فإن كان ذكراً   -

نحروه، فأكله الرجال والنساء جميعاً، وإن كانت أنثى، شّقوا أذنها، فتلك البحيرة، 

إْن ذكّيت، وال يُحمل عليها، وحرم  الله،  ثّم ال يجّز لها وبر، وال يذكر عليها اسم 

على النساء أن يذقن من لبنها شيئاً، أو أن ينتفعن بها، وكان لبنها ومنافعها للرجال 

خاّصة دون النساء حتى تموت، فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلها.

إّن البحيرة بنت السائبة.  -

واختلفوا أيضاً يف معنى السائبة عىل أقوال؛ هي:

إّن الرجل إذا نذر القدوم من سفر، أو البرء من علّة، أو ما أشبه ذلك، قال: ناقتي   -

من  تمنع  وال  ماء،  عن  تخلّى  وال  بها،  يُنتفع  ال  أنّه  في  كالبحيرة  فكانت  سائبة، 

مرعى، عن الزجاج، وهو قول علقمة. 
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يشاء،  ما  ماله  من  يسيّب  الرجل  وكان  لها،  تعتق  أي  لألصنام،  تُسيّب  التي  هي   -

السبيل،  أبناء  لبنها  من  فيطعمون  آلهتهم،  وهم خدمة  الَسَدنَة؛  إلى  به  فيجيء 

ونحو ذلك.

ُسيّبت، فلم  ليس فيهن ذكر،  إناث،  بين عشر  تابعت  إذا  الناقة  السائبة هي  إّن   -

يركبوها، ولم يجزّوا وبرها، ولم يشرب لبنها إال ضيف، فما نتجت بعد ذلك من 

أنثى ُشّقت أذنها، ثّم يخلّى سبيلها مع أّمها؛ وهي البحيرة. 

واختلفوا أيضاً يف معنى الوصيلة عىل أقوال؛ هي:

إنّها في الغنم؛ فكانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكراً جعلوه   -

آللهتهم، فإْن ولدت ذكراً وأنثى، قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر آللهتهم.

كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن، فإْن كان السابع َجدياً ذبحوه آللهتهم، ولحمه   -

للرجال دون النساء. وإْن كان عناقاً استحيوها، وكانت من عرض الغنم. وإْن ولدت 

علينا،  فحرّمته  أخاها،  وصلت  األخت  إّن  قالوا:  وعناقاً،  َجدياً  السابع  البطن  في 

فُحرّما جميعاً، فكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء.

هي الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن، ليس فيها ذكر، جعلت وصيلة،   -

فقالوا: قد وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون اإلناث. 

واختلفوا أيضاً يف املراد من حام عىل أقوال؛ هي:

هو الذكر من اإلبل، كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن، قالوا:   -

قد حمى ظهره، فال يُحمل عليه، وال يُمنع من ماء، وال من مرعى.

هو الفحل إذا لقح ولد ولده، قيل: حمى ظهره، فال يُركب.  -

3. مبلسوغ:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ٰٓ إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ  ٍء َحتَّ ِ َشۡ
بَۡوَٰب ُكّ

َ
ا نَُسواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا َعلَۡيِهۡم أ قوله تعاىل: ﴿ فَلَمَّ
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ۡبلُِسوَن ﴾))). َخۡذَنُٰهم َبۡغَتٗة فَإَِذا ُهم مُّ
َ
وتُٓواْ أ

ُ
أ

- المعنى اللغوّي:

»الباء والالم والسين أصل واحد... فاألصل اليأس، يقال: أبلس إذا يئس... ومن ذلك 

اشتّق اسم إبليس؛ كأنّه يئس من رحمة الله. ومن هذا الباب أبلس الرجل سكت«))). 

اَعُة ُيۡبلُِس  و»اإِلبْاَلس: الحزن المعترض من شّدة البأس... قال عّز وجّل: ﴿َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ

ۡبلُِسوَن﴾ ]األنعام/ 44[،  َخۡذَنُٰهم َبۡغَتٗة فَإَِذا ُهم مُّ
َ
ٱلُۡمۡجرُِموَن﴾ ]الروم/ 12[، وقال تعالى: ﴿أ

َل َعلَۡيِهم ّمِن َقۡبلِهِۦ لَُمۡبلِِسنَي﴾ ]الروم/ 49[«))). ن ُيَنَّ
َ
وقال تعالى: ﴿ِإَون َكنُواْ ِمن َقۡبِل أ

- المعنى التفسيرّي:

الذي  البأس  شّدة  عن  الناىشء  والحزن  اليأس  مبعنى  املفردة  هذه  القرآن  استعمل 

 ٰٓ ٍء َحتَّ ِ َشۡ
بَۡوَٰب ُكّ

َ
ا نَُسواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا َعلَۡيِهۡم أ أصاب الكّفار يف قوله تعاىل: ﴿ فَلَمَّ

ما  نسوا  ملّا  السابقة  األمم  إّن  إذ  ۡبلُِسوَن ﴾؛  مُّ ُهم  فَإَِذا  َبۡغَتٗة  َخۡذَنُٰهم 
َ
أ وتُٓواْ 

ُ
أ بَِمآ  فَرُِحواْ  إَِذا 

ذُكِّروا به من ِقبَل الرُُسل R وأعرضوا عنه وتركوا العمل به؛ آتيناهم من كّل نعمة من 

السامء واألرض استدراجاً؛ حتّى إذا متّت لهم النعم وفرحوا مبا أوتوا منها واشتغلوا بالتلّذذ، 

وأظهروا السور مبا أُعطوه، ومل يروه نعمة من الله تعاىل حتّى يشكروه؛ أخذناهم فجأة 

بالعذاب، فانخمدت أنفاسهم وسيطر عليهم الحزن واليأس؛ فال حّجة لهم يف الخروج منه 

الستحقاقهم ذلك))).

سورة األنعام، اآلية 44.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص299.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص143.  (((

البيان في تفسير القرآن، م.س، ج4، ص55؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج7،  انظر: الطبرسّي، مجمع   (((

ص91.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

المفردات:

-   ﴿ َجَنًفا ﴾ )سورة البقرة، اآلية )8)).

﴿ ثَقِۡفُتُموُهۡم ﴾ )سورة البقرة، اآلية )9)).  -

﴿ َرفََث ﴾ )سورة البقرة، اآلية )9)).  -

ۚ ﴾ )سورة البقرة، اآلية 8))). ﴿ قُُروٓءٖ  -

﴿ َوابِٞل﴾ )سورة البقرة، اآلية )6)).  -

اۖ ﴾ )سورة البقرة، اآلية )6)). ﴿ َصۡلٗ  -

ۗ ﴾ )سورة البقرة، اآلية )6)). ﴿َفَطّلٞ  -

ۗ ﴾ )سورة البقرة، اآلية )))). ﴿ إِۡلَاٗفا  -

﴿ إِۡصِۖي ﴾ )سورة آل عمران، اآلية )8).  -

 ﴾ )سورة آل عمران، اآلية )))).

﴿ ِصٌّ  -





نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

َيُۡرُصوَن

َيِۡصَفاِن

َسّمِ ٱۡلَِياِط

نَفاِل
َ
ٱۡل

َبَطٗرا

الدرس الثالث





1. فخرصوغ:

- َموِرد المفردة في القرآن:

نَّ  ِۚ إِن يَتَّبُِعوَن إِلَّ ٱلظَّ ۡرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل ٱللَّ
َ
ۡكَثَ َمن ِف ٱۡل

َ
قوله تعاىل: ﴿ ِإَون تُِطۡع أ

ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيُۡرُصوَن﴾))).
- المعنى اللغوّي:

 »الخاء والراء والصاد أصول متباينة جّداً؛ فاألّول الخرص؛ وهو حزر الشيء، يقال: 

خرصت النخل إذا حزرت ثمره. والخّراص الكّذاب؛ وهو من هذا؛ ألنّه يقول ما ال يعلم 

وال يحّق. وأصل آخر، يقال: للحلقة من الذهب خرص. وأصل آخر وهو كّل ذي شعبة من 

ُرُصوَن ﴾«))). الشيء ذي الشعب«))). و »الخرص: الكذب في قوله تعالى: ﴿ ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيۡ

- المعنى التفسيرّي: 

ۡكَثَ 
َ
استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى التخمني يف قوله تعاىل: ﴿ ِإَون تُِطۡع أ

َيُۡرُصوَن ﴾؛ ألنّه  إِلَّ  ُهۡم  نَّ ِإَوۡن  ٱلظَّ إِلَّ  يَتَّبُِعوَن  إِن   ِۚ َسبِيِل ٱللَّ يُِضلُّوَك َعن  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  َمن 

األنسب بسياق اآلية؛ فإّن قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن ُهۡم إِلَّ َيُۡرُصوَن﴾، وقبله قوله: ﴿ إِن يَتَّبُِعوَن 

واتّباع  ۡرِض...﴾؛ 
َ
ٱۡل ِف  َمن  ۡكَثَ 

َ
أ تُِطۡع  ﴿ ِإَون  لقوله:  التعليل  موقع  واقعان   ،﴾ 

نَّ ٱلظَّ إِلَّ 
الظّن والقول بالخرص والتخمني سببان للوقوع يف الضالل يف األمور التي ال يسوغ لإلنسان 

سورة األنعام، اآلية 116.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص169.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص279.  (((



ميركتا نرفق تابررغ تادرفم36

االعتامد فيها إال عىل العلم واليقني؛ كاملعارف الراجعة إليه تعاىل، والرشائع املأخوذة من 

قبله))). 

2. فخصياغ:

- َموِرد المفردة في القرآن:

َيِۡصَفاِن  َوَطفَِقا  َسۡوَٰءُتُهَما  لَُهَما  بََدۡت  َجَرةَ  ٱلشَّ َذاقَا  ا  فَلَمَّ بُِغُرورٖۚ  ﴿ فََدلَّىُٰهَما  تعاىل:  قوله 

إِنَّ  لَُّكَمآ  قُل 
َ
َوأ َجَرةِ  ٱلشَّ تِۡلُكَما  َعن  ۡنَهُكَما 

َ
أ لَۡم 

َ
أ َربُُّهَمآ  َونَاَدىُٰهَما  ٱۡلَنَّةِۖ  َوَرِق  ِمن  َعلَۡيِهَما 

بنِٞي ﴾))). ۡيَطَٰن لَُكَما َعُدّوٞ مُّ ٱلشَّ
- المعنى اللغوّي:

»الخاء والصاد والفاء أصل واحد؛ يدّل على اجتماع شيء إلى شيء«))). »قال تعالى: 

أوراق.  َخَصَفًة؛ وهي  أي: يجعالن عليهما  ]األعراف/ 22[؛  َعلَۡيِهَما ﴾  َيِۡصَفاِن  ﴿ َوَطفَِقا 
ومنه؛ قيل لجلَّة الّتمر: َخَصَفة«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى الجمع والضّم ألوراق الشجر بغية التسّت 

َجَرةَ بََدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيِۡصَفاِن  ا َذاقَا ٱلشَّ بها، يف قوله تعاىل: ﴿ فََدلَّىُٰهَما بُِغُرورٖۚ فَلَمَّ

إِنَّ  لَُّكَمآ  قُل 
َ
َوأ َجَرةِ  ٱلشَّ تِۡلُكَما  َعن  ۡنَهُكَما 

َ
أ لَۡم 

َ
أ َربُُّهَمآ  َونَاَدىُٰهَما  ٱۡلَنَّةِۖ  َوَرِق  ِمن  َعلَۡيِهَما 

بنِٞي ﴾؛ فبعد ما ذكره الله تعاىل من أمر آدم Q وزوجه، وإغواء  ۡيَطَٰن لَُكَما َعُدّوٞ مُّ ٱلشَّ
إبليس اللعني لهام باألكل من الشجرة التي نهاهم الله تعاىل عن األكل منها، ابتدءا باألكل، 

الشجر  ورق  يجمعان  فأخذا  فاستحييا،  عوراتهام  لهام  فظهرت  يسرياً،  شيئاً  منها  وناال 

ويضاّمن بعضه إىل بعضه اآلخر ليستا به عوراتهام))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج4، ص145؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص330.  (((

سورة األعراف، اآلية 22.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص186.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص284.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج4، ص234؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج8، ص35.  (((
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3. سّم تاخيا :

- َموِرد المفردة في القرآن:

َمآءِ َوَل  بَۡوُٰب ٱلسَّ
َ
واْ َعۡنَها َل ُتَفتَُّح لَُهۡم أ بُواْ أَِبَيٰتَِنا َوٱۡسَتۡكَبُ ِيَن َكذَّ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ ٱلَّ

ٰ يَلَِج ٱۡلََمُل ِف َسّمِ ٱۡلَِياِطۚ َوَكَذٰلَِك َنۡزِي ٱلُۡمۡجرِِمنَي﴾))). يَۡدُخلُوَن ٱۡلَنََّة َحتَّ
- المعنى اللغوّي:

وغيره،  كالثقب  الشيء،  في  على مدخل  يدّل  فيه؛  المطّرد  األصل  والميم  »السين 

: كّل ثقب ضّيق؛ كخرق اإلبرة، وثقب األنف، واألذن،  مُّ مُّ والسُّ ثّم يشتّق منه«))). و»السَّ

أي: دخل  ه،  َسمَّ ﴾، وقد  ٱۡلَِياِطۚ َسّمِ  ِف  ٱۡلََمُل  يَلَِج   ٰ ﴿ َحتَّ تعالى:  قال  ُسُموٌم.  وجمعه 

فيه«))).

- المعنى التفسيرّي:

تعاىل:  قوله  يف  اإلبرة  يف  الضيّق  الثقب  مبعنى  املفردة  الكريم هذه  القرآن   استعمل 

َمآءِ َوَل يَۡدُخلُوَن ٱۡلَنََّة  بَۡوُٰب ٱلسَّ
َ
واْ َعۡنَها َل ُتَفتَُّح لَُهۡم أ بُواْ أَِبَيٰتَِنا َوٱۡسَتۡكَبُ ِيَن َكذَّ ﴿إِنَّ ٱلَّ

الله تعاىل إمكان  ٱلُۡمۡجرِِمنَي﴾؛ فقد نفى  َنۡزِي  َوَكَذٰلَِك  ٱۡلَِياِطۚ  َسّمِ  ِف  ٱۡلََمُل  يَلَِج   ٰ َحتَّ
دخول الجّنة ملن كّذب بآياته تعاىل واستكرب عنها؛ ألنّهم ليس لديهم القابليّة لدخولها بعد 

تلبّسهم بالكذب القويّل والعميّل؛ فهم ليسوا من سنخ الجّنة املطّهرة عن الباطل. ولتقريب 

هذه االستحالة إىل األذهان، أورد سبحانه مثاالً عىل سبيل الكناية؛ وهو كام أّن ثقب اإلبرة 

الضيّق ال يوجد فيه قابليّة ألْن يدخل فيه الحبل الغليظ العريض؛ فهؤالء بفعل تلبّسهم 

بالباطل، ال قابليّة فيهم لدخول الجّنة املنزّهة عن الباطل))).

سورة األعراف، اآلية 40.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص62.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص424.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير البيان، م.س، ج4، ص254؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج8،   (((

ص115-114.
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4. تفنيال:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ۡصلُِحواْ َذاَت 
َ
َ َوأ ِ َوٱلرَُّسوِلۖ فَٱتَُّقواْ ٱللَّ نَفاُل لِلَّ

َ
نَفاِلۖ قُِل ٱۡل

َ
قوله تعاىل: ﴿ يَۡس َٔلُونََك َعِن ٱۡل

ۡؤِمننَِي ﴾))). ۥٓ إِن ُكنُتم مُّ َ َورَُسوَلُ ِطيُعواْ ٱللَّ
َ
بَۡينُِكۡمۖ َوأ

- المعنى اللغوّي:

الصالة،  نافلة  ومنه  وإعطاء...  عطاء  على  يدّل  صحيح  أصل  والالم  الفاء  »النون 

الَغِنيَمُة  والنوفل الرجل الكثير العطاء... والجمع أنفال«)))، و»النََّفُل، قيل: هو 

بكونه  اعُتِبر  إذا  فإنّه  االْعِتَباِر؛  الختالِف  عنه؛  العبارُة  اختلفِت  لكن  بَعْيِنَها، 

غير  ابتداًء من  اللَّه  ِمْنَحًة من  بكونه  اْعُتِبَر  وإذا  َغِنيَمٌة،  له:  يقال  به،  مظفوراً 

والخصوُص،  العموُم  بينهما من حيُث  َفَرَق  نََفٌل. ومنهم من  له:  يقال  وجوٍب، 

كان  وباستحقاٍق  تََعٍب،  َغْيِر  أو  كان  ِبَتَعٍب  مْسَتْغَنماً،  َحَصَل  ما  الَغِنيَمُة  فقال: 

قْبَل  لإلنساِن  يَْحُصُل  ما  والنََّفُل:  بَْعَده.  أو  كان  الظََّفِر  استحقاٍق، وقبل  غيِر  أو 

وهو  قتاٍل،  بغير  للمسلمين  يَْحُصُل  ما  هو  وقيل:  الَغِنيَمِة.  ُجْملَِة  من  الِقْسَمِة 

وعلى  الغنائُم،  تُْقَسُم  بَْعَدما  ونحوه  الَمَتاعِ  من  يُْفَصُل  ما  هو  وقيل:  الَفْيُء. 

نَفاِلۖ ﴾ ]األنفال/ 1[، وأصل ذلك من 
َ
لُونََك َعِن ٱۡل ذلك ُحِمَل قولُه تعالى: ﴿ يَۡس َٔ

ِۡل  ٱلَّ ﴿ َوِمَن  تعالى:  قال  النَّاِفلَُة.  له:  ويقال  الواجِب،  على  الزيادِة  أي:  النَّْفِل؛ 

إِۡسَحَٰق  ۥٓ  َلُ ﴿ َوَوَهۡبَنا  قوله:  هذا  وعلى   ،]79 ]اإلسراء/  ََّك ﴾  ل نَافِلَٗة  بِهِۦ  ۡد  َفَتَهجَّ
 ﴾ ]األنبياء/ 72[؛ وهو َولَُد الَولَِد، ويقال: نََفلُْته كذا؛ أي: أعطْيُته 

ۖ َوَيۡعُقوَب نَافِلَٗة
والنَّْوَفُل:  وتبرُّعاً.  اًل  تََفضُّ أي:  نَْفاًل؛  َقِتيلِه  َسلََب  أعطاه  الّسلطاُن:  ونََفلَه  نَْفاًل، 

الكثيُر الَعطَاِء، وانَْتَفلُْت من كذا: انَْتَقْيُت منه«))).

سورة األنفال، اآلية 1.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج5، ص455.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص820.  (((
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- المعنى التفسيرّي: 

نَفاُل 
َ
نَفاِلۖ قُِل ٱۡل

َ
لُونََك َعِن ٱۡل استعمل القرآن الكريم هذه املفردة يف قوله تعاىل: ﴿ يَۡس َٔ

ۡؤِمننَِي ﴾.  ۥٓ إِن ُكنُتم مُّ َ َورَُسوَلُ ِطيُعواْ ٱللَّ
َ
ۡصلُِحواْ َذاَت بَۡينُِكۡمۖ َوأ

َ
َ َوأ ِ َوٱلرَُّسوِلۖ فَٱتَُّقواْ ٱللَّ لِلَّ

 P واختلف املفّسون يف املراد منها يف هذه اآلية؛ فقيل: هي الغنائم التي غنمها النبّي

يوم بدر. وقيل: هي أنفال السايا. وقيل: هي ما شّذ عن املرشكني إىل املسلمني من عبد أو 

جارية من غري قتال، أو ما أشبه ذلك. وقيل: هو للنبّي P خاّصة، يعمل به ما شاء. وقيل: 

هو ما سقط من املتاع بعد قسمة الغنائم، من الغرس، والزرع، والرمح. وقيل: هو سلب 

الله ألهل  الذي جعله  النبّي P به من شاء. وقيل: هي الخمس  الرجل وفرسه، ينفل 

الخمس. وصّحت الرواية عن أيب جعفر وأيب عبد الله L، أنّهام قاال: إّن األنفال كّل ما 

أخذ من دار الحرب بغري قتال، وكّل أرض انجىل أهلها عنها بغري قتال، ويسّميها الفقهاء 

فيئاً، ومرياث من ال وارث له، وقطائع امللوك إذا كانت يف أيديهم من غري غصب، واآلجام، 

وبطون األودية، واألرضون املوات، وغري ذلك؛ ماّم هو مذكور يف مواضعه. وقاال: هي لله 

وللرسول، وبعده ملن قام مقامه، فيرصفه حيث شاء من مصالح نفسه، ليس ألحد فيه 

نَفاِلۖ ﴾ يفيد مبا ينضّم إليه من قرائن السياق، أنّهم 
َ
يشء. وقوله تعاىل: ﴿ يَۡس َٔلُونََك َعِن ٱۡل

سألوا النبّي P عن حكم غنائم الحرب بعد ما زعموا أنّهم ميلكون الغنيمة، واختلفوا يف 

من ميلكها، أو يف كيفيّة ملكها وتقسيمها بينهم، أو فيهام معاً، وتخاصموا يف ذلك. وقوله 

ِ َوٱلرَُّسوِلۖ ﴾، هو جواب عن مسألتهم؛ وفيه بيان أنّهم ال ميلكونها؛  نَفاُل لِلَّ
َ
تعاىل: ﴿ قُِل ٱۡل

 ،P فتوضع حيثام أراد الله تعاىل ورسوله ،P وإّنا هي أنفال ميلكها الله تعاىل ورسوله

وقد قطع ذلك أصل ما نشب بينهم من االختالف والتخاصم))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج4، ص423-426؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج9، ص9-5.
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5. بطرت

- َموِرد المفردة في القرآن:

وَن َعن  ِيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيٰرِهِم َبَطٗرا َورِئَآَء ٱلَّاِس َوَيُصدُّ قوله تعاىل: ﴿ َوَل تَُكونُواْ َكٱلَّ

ُ بَِما َيۡعَملُوَن ُمِيٞط ﴾))). ِۚ َوٱللَّ َسبِيِل ٱللَّ
- المعنى اللغوّي:

البيطار لذلك، ويقال له أيضاً  الشّق. وُسّمي  »الباء والطاء والراء أصل واحد؛ وهو 

المبيطر... ويحمل عليها البطر؛ وهو تجاوز الحّد في المرح«))) . و»الَبطَر: دهش يعتري 

اإلنسان من سوء احتمال النعمة وقلَّة القيام بحّقها، وصرفها إلى غير وجهها. قال عّز 

ۖ ﴾ ]القصص/ 58[؛  وجّل: ﴿َبَطٗرا َورِئَآَء ٱلَّاِس﴾ ]األنفال/ 47[، وقال: ﴿ بَِطَرۡت َمعِيَشَتَها

أصله: بطرت معيشته، فصرف عنه الفعل ونصب«))).

- المعنى التفسيرّي: 

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى تجاوز الحّد يف املرح واللهو، يف قوله تعاىل: 

 ُ ِۚ َوٱللَّ وَن َعن َسبِيِل ٱللَّ ِيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيٰرِهِم َبَطٗرا َورِئَآَء ٱلَّاِس َوَيُصدُّ ﴿ َوَل تَُكونُواْ َكٱلَّ
بَِما َيۡعَملُوَن ُمِيٞط﴾؛ فُقبيل وقوع معركة بدر بني املسلمني وكّفار قريش، رأى أبو سفيان 
أنّه أحرز عريه وامتنعت بذلك عن املسلمني، فأرسل إىل قريش أن ارجعوا، فقال أبو جهل: 

والله ال نرجع حتى نرد بدراً، وكان بدر موسامً من مواسم العرب، يجتمع لهم به سوق كّل 

عام- فنقيم بها ثالثاً، وننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونسقي الخمور، وتعزف علينا القيان، 

وتسمع بنا العرب، فال يزالوا يهابوننا أبداً - فوافوها، فسقوا كؤوس املنايا، وناحت عليهم 

النوائح. فاآلية نهي للمسلمني عن اتّخاذ طريقة هؤالء الكّفار البطرين املرائني الصاّدين 

عن سبيل الله؛ وهي من التعاليم الحربيّة التي أوىص بها اإلسالم يف املواجهة مع العدّو))).

سورة األنفال، اآلية 47.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص262. وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج4، ص68.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص129.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج4، ص476؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج9،   (((

ص97-96.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

مفردات للبحث:

﴿ بَِطانَٗة﴾ )سورة آل عمران، اآلية 8))).  -

﴿ َخَباٗل ﴾ )سورة آل عمران، اآلية 8))).  -

وَنُهم ﴾ )سورة آل عمران، اآلية )))). ﴿ َتُسُّ  -

﴿ ٱۡلَغآئِِط ﴾ )سورة النساء، اآلية ))).  -

ۡرَكَسُهم ﴾ )سورة النساء، اآلية 88).
َ
﴿ أ  -

﴿ ُمَرَٰغٗما ﴾ )سورة النساء، اآلية 00)).  -

﴿ ٱلَۡهۡدَي ﴾ )سورة المائدة، اآلية )).  -

﴿ ٱۡلَقَلٰٓئَِد ﴾ )سورة المائدة، اآلية )).  -

﴿ َيۡرَِمنَُّكۡم ﴾ )سورة المائدة، اآلية )).  -

﴿ َشَن َٔاُن ﴾ )سورة المائدة، اآلية )).  -





نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

يَُضِٰه ُٔوَن

ُء ٱلنَِّسٓ

يَۡرَهُق

َقَتٞ فََزيَّۡلَنا

الدرس الرابع





1. فضاهئوغ:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ِۖ َذٰلَِك قَۡولُُهم  ِ َوقَالَِت ٱلََّصَٰرى ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن ٱللَّ قوله تعاىل: ﴿ َوقَالَِت ٱۡلَُهوُد ُعَزۡيٌر ٱۡبُن ٱللَّ

ٰ يُۡؤفَُكوَن ﴾))). نَّ
َ
ۖ أ ُ ِيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُلۚ َقَٰتلَُهُم ٱللَّ ۡفَوٰهِِهۡمۖ يَُضِٰه ُٔوَن قَۡوَل ٱلَّ

َ
بِأ

- المعنى اللغوّي:

»الضاد والهاء والياء أصل صحيح يدّل على مشابهة شيء لشيء، يقال: ضاهاه يضاهيه؛ 

يشاكلون،  أي:  ﴿ يَُضِٰه ُٔوَن ﴾؛  تعالى:  و»قال  يضاهئ«))).  فقيل:  همز،  وربّما  شاكله،  إذا 

ْهَياُء: المرأُة التي ال تحيض، وجمعه: ُضًهى«))).  وقيل: أصله الهمز، وقد قرئ به، والضَّ

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى املشاكلة واملشابهة يف قوله تعاىل: ﴿ َوقَالَِت 

ۡفَوٰهِِهۡمۖ يَُضِٰه ُٔوَن قَۡوَل 
َ
ِۖ َذٰلَِك قَۡولُُهم بِأ ِ َوقَالَِت ٱلََّصَٰرى ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن ٱللَّ ٱۡلَُهوُد ُعَزۡيٌر ٱۡبُن ٱللَّ

اليهود  الله سبحانه عن  يُۡؤفَُكوَن ﴾؛ حيث حىك   ٰ نَّ
َ
أ  ۖ ُ ٱللَّ َقَٰتلَُهُم  َقۡبُلۚ  ِمن  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ

والنصارى أقوالهم الشنيعة؛ من افتائهم الولد عىل الله عّز وجّل، وتشري اآلية إىل أّن قولهم 

مهم من األمم الكافرة؛ وهم الوثنيّون عبدة  بالبنّوة فيه مضاهاة ومشاكلة لقول من تقدَّ

األصنام؛ فإّن من آلهتهم من هو إله أبو إله، ومن هو إله ابن إله، ومن هي إلهة أّم إله، أو 

سورة التوبة، اآلية 30.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص374؛ وانظر: الفراهيدّي، العين، م.س، ج4، ص70.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص513-512.  (((
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زوجة إله. وكذا القول بالثالوث ماّم كان دائراً بني الوثنينّي يف الهند والصني ومرص القدمية 

وغريها... فكان تّسب العقائد الوثنيّة يف دين النصارى ومثلهم اليهود من الحقائق التي 

كشف عنها القرآن الكريم يف هذه اآلية))).

2. تانسيء:

- َموِرد المفردة في القرآن:

َعٗما  ُيِلُّونَُهۥ  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ بِهِ  يَُضلُّ  ٱۡلُكۡفرِۖ  ِف  زَِياَدةٞ  ُء  ٱلنَِّسٓ ﴿إِنََّما  تعاىل:  قوله 

ۡعَمٰلِِهۡمۗ 
َ
أ لَُهۡم ُسوُٓء  ُزّيَِن   ۚ ُ َما َحرََّم ٱللَّ َفُيِحلُّواْ   ُ َما َحرََّم ٱللَّ ةَ  َُواِط ُٔواْ  ِعدَّ ّلِ َوُيَحّرُِمونَُهۥ َعٗما 

ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾))). َوٱللَّ
- المعنى اللغوّي:

 »نسأ: نُسئت المرأة فهي نسء؛ إذا تأّخر حيضها. ونسأت الشيء: أّخرته. ونسأته: 

بعته بتأخير. واالسم: النسيئة«))). و»النَّْسُء: تأخيٌر في الوقِت... والنَِّسيَئُة: بَْيُع الشيء 

بالتَّأْخيِر؛ ومنها النَِّسيُء الذي كانت الَعرَُب تفعلُه؛ وهو تأخير بعض األشهر الُحرُم إلى 

ُء زَِياَدةٞ ِف ٱۡلُكۡفرِۖ ﴾ ]التوبة/ 37[، وُقرئ: ما ننسخ  شهٍر آَخَر. قال تعالى: ﴿ إِنََّما ٱلنَِّسٓ

ا بإنَْسائَِها، وإّما بإبْطاِل ُحكِْمَها. والِمْنَسأُ: عًصا يُْنَسأُ  رَْها؛ إمَّ من آية أو نَْنَسأَْها؛ أي: نَُؤخِّ

تَُهۖ﴾ ]سبأ/ 14[«))).
َ
ُكُل ِمنَسأ

ۡ
ُر. قال تعالى: ﴿ تَأ به الشيُء؛ أي: يَُؤخَّ

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى تأخري حرمة بعض األشهر الُحرُم يف قوله 

ُيِلُّونَُهۥ َعٗما َوُيَحّرُِمونَُهۥ  ِيَن َكَفُرواْ  ٱلَّ يَُضلُّ بِهِ  ِف ٱۡلُكۡفرِۖ  ُء زَِياَدةٞ  تعاىل: ﴿إِنََّما ٱلنَِّسٓ

ُ َل َيۡهِدي  ۡعَمٰلِِهۡمۗ َوٱللَّ
َ
ۚ ُزّيَِن لَُهۡم ُسوُٓء أ ُ ُ َفُيِحلُّواْ َما َحرََّم ٱللَّ ةَ َما َحرََّم ٱللَّ َُواِط ُٔواْ  ِعدَّ َعٗما ّلِ

البيان في تفسير القرآن، م.س، ج5، ص43؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج9،  انظر: الطبرسّي، مجمع   (((

ص244.

سورة التوبة، اآلية 37.  (((

الفراهيدّي، العين، م.س، ج7، ص305؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج1، ص166.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص804.  (((
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م سبحانه ِذكْر السنة والشهر، عّقبه بِذكْر ما كان يفعله  ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾. فبعد أن قدَّ
الله سبحانه عليه. وكانت  الحرم عاّم رتّبها  النيسء؛ وهو تأخري األشهر  كّفار قريش من 

 ،Q العرب تحرِّم الشهور األربعة؛ وذلك ماّم متّسكت به من ملّة إبراهيم وإسامعيل

وهم كانوا أصحاب غارات وحروب، فرمّبا كان يشّق عليهم أن ميكثوا ثالثة أشهر متوالية، 

املحرّم،  ويستحلّون  فيحرّمونه  صفر،  إىل  املحرّم  تحريم  رون  يؤخِّ فكانوا  فيها،  يغزون  ال 

فيمكثون بذلك زماناً، ثّم يزول التحريم إىل املحرّم، وال يفعلون ذلك إال يف ذي الحّجة. 

فجاء اإلسالم ونهى عن ذلك، وأمىض ما كانت عليه األشهر الُحرُم يف الحنيفيّة اإلبراهيميّة 

)رجب/ ذو القعدة/ ذو الحّجة/ محرّم)))).

3. فرهء ي قتر: 

- َموِرد المفردتين في القرآن:

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ ذِلٌَّةۚ  َقَتَٞوَل  وُُجوَهُهۡم  يَۡرَهُق  َوَل  َوزَِياَدةۖٞ  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡحَسُنواْ 

َ
أ ِيَن  ﴿ ّلِلَّ تعاىل:  قوله 

وَن ﴾))). ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
َ
أ

- المعنى اللغوّي:

»الراء والهاء والقاف أصالن متقاربان؛ فأحدهما غشيان الشيء الشيء، واآلخر  	·

العجلة والتأخير«))). و»َرِهَقه األمر: غشيه بقهر، يقال: َرِهْقُته وأَْرَهْقُته، نحو ردفته 

رۡهُِقُهۥ 
ُ
وأردفته، وبعثته وابتعثته. قال: ﴿ َوتَۡرَهُقُهۡم ذِلَّةۖٞ﴾ ]يونس/ 27[، وقال: ﴿ َسأ

َصُعوًدا ﴾ ]المدثر/ 17[«))).
»القاف والتاء والراء أصل صحيح يدّل على تجميع وتضييق«))). و»الَقْتُر: تقليل  	·

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج5، ص53-54؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج9،   (((

ص272-271.

سورة يونس، اآلية 26.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص451.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص367.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج5، ص55.  (((
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لَۡم  نَفُقواْ 
َ
أ إَِذآ  ِيَن  ﴿ َوٱلَّ تعالى:  قال  بإزاء اإلسراف، وكالهما مذموم،  الّنفقة؛ وهو 

وُمْقِتٌر،  َقُتوٌر  ورجل   .]67 ]الفرقان/  قََواٗما ﴾  َذٰلَِك  َبنۡيَ  َوَكَن  واْ  َيۡقُتُ َولَۡم  يُۡسِفُواْ 
نَسُٰن َقُتوٗرا ﴾ ]اإلسراء/ 100[؛ تنبيه إلى ما ُجِبَل عليه اإلنسان  وقوله: ﴿ َوَكَن ٱۡلِ

ۚ ﴾ ]النساء/ 128[، وقد َقَترُْت الشيء  حَّ نُفُس ٱلشُّ
َ
ۡحِضَِت ٱۡل

ُ
من البخل؛ كقوله: ﴿ َوأ

 ﴾ ]البقرة/ 236[، 

وأَْقَترْتُه وَقتَّرْتُه؛ أي: قلَّلته. وُمْقِتٌر: فقير، قال: ﴿ َوَعَ ٱلُۡمۡقِتِ قََدُرهُ

واء والعود ونحوهما،  وأصل ذلك من الُقَتاِر والَْقَتِر؛ وهو الدخان الساطع من الشِّ

 ﴾ ]عبس/ 

َقَتَةٌ ﴿ تَۡرَهُقَها  ُقتاره. وقوله:  الشيء  يتناول من  والُْمَقتَِّر  الُْمْقِتَر  فكأّن 

41[، نحو: ﴿ َغَبَةٞ﴾؛ وذلك شبه دخان يغشى الوجه من الكذب«))).

- المعنى التفسيرّي:

يوم  املحسنني  وجوه  غشيان  عدم  إلفادة  املفردتني،  هاتني  الكريم  القرآن  استعمل 

ۡحَسُنواْ ٱۡلُۡسَنٰ َوزَِياَدةۖٞ َوَل 
َ
ِيَن أ القيامة أّي غربة أو سواد دخان؛ وذلك يف قوله تعاىل: ﴿ ّلِلَّ

وَن ﴾. فقد بنّي سبحانه أّن  ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
يَۡرَهُق وُُجوَهُهۡم َقَتَٞوَل ذِلٌَّةۚ أ

أهل دار السالم الذين أحسنوا العمل، وأطاعوا الله تعاىل يف الدنيا، يجازيهم الله تعاىل 

املثوبة الحسنى وزيادة من فضله، أو العاقبة الحسنى وزيادة ال تخطر ببالهم، وال يغىش 

وجوههم سواد من قت، وال ذلّة وال هوان، وأولئك أصحاب الجّنة هم فيها خالدون))).

4. فوّفلنا:

- َموِرد المفردة في القرآن:

َكٓؤُُكۡمۚ  نُتۡم َوُشَ
َ
أ َمَكنَُكۡم  ُكواْ  ۡشَ

َ
أ ِيَن  لِلَّ َنُقوُل  ُثمَّ  َنُۡشُُهۡم َجِيٗعا  ﴿ َوَيۡوَم  قوله تعاىل: 

ا ُكنُتۡم إِيَّانَا َتۡعُبُدوَن ﴾))). َكٓؤُُهم مَّ فََزيَّۡلَنا بَۡيَنُهۡمۖ َوقَاَل ُشَ

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص655.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج5، ص179؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج10،   (((

ص43-42.

سورة يونس، اآلية 28.  (((
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- المعنى اللغوّي:

إّن  ويقال:  مكانه...  عن  الشيء  تنّحي  على  يدّل  واحد  أصل  والالم  والواو  »الزاء 

 ﴾ 

ْ هاب واالْسِتحالة واالْضِمْحالل«))). و»﴿ تََزيَّلُوا َوال: الذَّ الزائلة كّل شيء يتحرّك«))). و»الزَّ

]الفتح/ 25[؛ تفرّقوا، قال: ﴿ فََزيَّۡلَنا بَۡيَنُهۡمۖ ﴾ ]يونس/ 28[؛ وذلك على التكثير؛ في من 

قال: زلت متعّد؛ نحو: مزته ومّيزته«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى متيّز الناس يوم الحساب، يف قوله تعاىل: 

َكٓؤُُكۡمۚ فََزيَّۡلَنا بَۡيَنُهۡمۖ َوقَاَل  نُتۡم َوُشَ
َ
ُكواْ َمَكنَُكۡم أ ۡشَ

َ
ِيَن أ ﴿ َوَيۡوَم َنُۡشُُهۡم َجِيٗعا ُثمَّ َنُقوُل لِلَّ

ا ُكنُتۡم إِيَّانَا َتۡعُبُدوَن ﴾. فبعد أْن تقّدم ِذكْر الجزاء، بنّي سبحانه وقت الجزاء،  َكٓؤُُهم مَّ ُشَ
واملوقف الذي يقف الناس فيه؛ حيث يُجمعون من كّل أوب إىل الحساب، ويتميّز الناس 

وتقطّع  الحّق،  وظهور  الباطل  وزوال  الحجب  انكشاف  بفعل  طالحهم؛  عن  صالحهم 

الناس  حساب  واختالف  الدنيا،  حياتهم  يف  بها  يتوّسلون  الظاملون  كان  التي  األسباب 

وسؤالهم ومنازلهم))).

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص38.  (((

ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج11، ص313.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص388.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج5، ص182؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج10،   (((

ص47-46.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

مفردات للبحث:

﴿ ٱلُُّصِب ﴾ )سورة المائدة، اآلية )).  -

﴾ )سورة المائدة، اآلية )). ۡزَلِٰمۚ
َ
﴿ بِٱۡل  -

﴿ َمَۡمَصٍة ﴾ )سورة المائدة، اآلية )).  -

﴿ ُمَكِّبنَِي ﴾ )سورة المائدة، اآلية )).  -

ۡخَداٖنۗ ﴾ )سورة المائدة، اآلية )).
َ
﴿ أ  -

ٞۚ ﴾ )سورة المائدة، اآلية ))). ﴿ َدآئَِرة  -

ِكنًَّة ﴾ )سورة األنعام، اآلية ))).
َ
﴿ أ  -

﴿ يَۡصِدفُوَن ﴾ )سورة األنعام، اآلية 6)).  -

﴿ َجرَۡحُتم ﴾ )سورة األنعام، اآلية 60).  -

﴿ تُۡبَسَل ﴾ )سورة األنعام، اآلية 0)).  -



نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:
ْ ۡخَبُتٓوا

َ
أ

فَاَر ٱتلَّنُّوُر

َغَيَٰبِت ٱۡلُّبِ

يَۡرَتۡع

ٱلَۡمُثَلُٰت

الدرس الخامس





وت:
ُ
خَبت

َ
1. أ

- َموِرد المفردة في القرآن:

ۡصَحُٰب 
َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ َرّبِِهۡم  إَِلٰ  ۡخَبُتٓواْ 

َ
َوأ ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ﴿ إِنَّ ٱلَّ قوله تعاىل: 

وَن﴾))). ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
- المعنى اللغوّي:

األرض،  المطمئّن من  يدّل على خشوع«))). و»الَخْبُت:  والتاء أصل واحد  والباء  »الخاء 

وأَْخَبَت الرجل: قصد الخبت، أو نزله، نحو: أسهل وأنجد، ثّم استعمل اإلخبات استعمال اللّين 

ِ ٱلُۡمۡخبِتنَِي ﴾  ۡخَبُتٓواْ إَِلٰ َرّبِِهۡم ﴾ ]هود/ 23[، وقال تعالى: ﴿ َوبَّشِ
َ
والتواضع، قال اللَّه تعالى: ﴿ َوأ

وَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ ﴾ ]األعراف/ 206[، وقوله  ]الحّج/ 34[؛ أي: المتواضعين، نحو: ﴿ َل يَۡسَتۡكِبُ

تعالى: ﴿ َفُتۡخبَِت َلُۥ قُلُوُبُهۡمۗ ﴾ ]الحّج/ 54[؛ أي: تلين وتخشع. واإلخبات ها هنا قريب من 

ِۗ ﴾ ]البقرة/ 74[«))). الهبوط في قوله تعالى: ﴿ ِإَونَّ ِمۡنَها لََما َيۡهبُِط ِمۡن َخۡشَيةِ ٱللَّ

- المعنى التفسيرّي:

ِيَن َءاَمُنواْ  استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى االطمئنان يف قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ ٱلَّ

وَن ﴾؛ حيث أخرب  ۡصَحُٰب ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡخَبُتٓواْ إَِلٰ َرّبِِهۡم أ

َ
ٰلَِحِٰت َوأ وََعِملُواْ ٱلصَّ

الله تعاىل أّن الذين صدقوا الله تعاىل ورسوله P، واعتقدوا بوحدانيّته وعملوا الصالحات 

سورة هود، اآلية 23.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، 238.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص272.  (((
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التي أمرهم بها ورغَّبهم فيها، واطأمنّوا إىل ربّهم؛ بحيث ال يتزلزل ما يف قلوبهم من اإلميان 

به، فال يزيغون وال يرتابون؛ كاألرض املطمئّنة التي تحفظ ما استقّر فيها؛ فأولئك أصحاب 

الجّنة هم فيها خالدون))).

ور:
ّ
2. فار تاتن

- َموِرد المفردة في القرآن:

ٱثۡننَۡيِ  َزوَۡجنۡيِ   ٖ
ُكّ ِمن  فِيَها  ٱۡحِۡل  قُۡلَنا  ٱتلَّنُّوُر  َوفَاَر  ۡمُرنَا 

َ
أ َجآَء  إَِذا   ٰٓ ﴿ َحتَّ تعاىل:  قوله 

ۥٓ إِلَّ قَلِيٞل ﴾))). ۡهلََك إِلَّ َمن َسَبَق َعلَۡيهِ ٱۡلَقۡوُل َوَمۡن َءاَمَنۚ َوَمآ َءاَمَن َمَعُه
َ
َوأ

- المعنى اللغوّي:

ُة   »الفاء والواو والراء كلمة تدّل على غليان،... وفار غضبه إذا جاش«))). و»الَفْوُر: ِشدَّ

الَغلََياِن، ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاجت، وفي القدر، وفي الغضب؛ نحو: ﴿ َوِهَ 

َتُفوُر ﴾ ]الملك/ 7[، ﴿َوفَاَر ٱتلَّنُّوُر ﴾ ]هود/ 40[«))).
- المعنى التفسيرّي:

 ٰٓ استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى ارتفاع املاء بشّدة، يف قوله تعاىل: ﴿ َحتَّ

ۡهلََك إِلَّ َمن َسَبَق َعلَۡيهِ 
َ
ٖ َزوَۡجنۡيِ ٱثۡننَۡيِ َوأ

ۡمُرنَا َوفَاَر ٱتلَّنُّوُر قُۡلَنا ٱۡحِۡل فِيَها ِمن ُكّ
َ
إَِذا َجآَء أ

ۥٓ إِلَّ قَلِيٞل ﴾. لقد أخرب سبحانه عن إهالك قوم نوح، حتّى  ٱۡلَقۡوُل َوَمۡن َءاَمَنۚ َوَمآ َءاَمَن َمَعُه
إذا تحّقق األمر الربويّب وتعلّق بهم؛ كانت عالمة تحّققه فوران املاء من التّنور واشتداد 

اندفاعه علّواً؛ لينذر باشتداد غضب الرّب. ويف معنى التّنور أقوال؛ أولها: أنّه تّنور الخابزة، 

وأنّه كان آلدم Q، فار املاء منه عالمة لنوح Q؛ إذ نبع املاء من موضع غري معهود 

خروجه منه. ثّم اختلف يف موضع التّنور، فقيل: إّن التّنور كان يف دار نوح Q مبنطقة  

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن ، م.س، ج5، ص259؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج10،   (((

ص193.

سورة هود، اآلية 40.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج4، ص458.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص647.  (((
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 .R عني وردة) من أرض الشام. وقيل: بل كان يف ناحية الكوفة؛ وهو املروّي عن أمئّتنا(

ۡرَض ُعُيوٗنا ﴾. وثالثها: طلوع الفجر. 
َ
ۡرنَا ٱۡل وثانيها: وجه األرض؛ ويؤيّده قوله تعاىل: ﴿َوفَجَّ

بالتنانري  املرتفعة، فُشبّهت  املاء من األمكنة  نبع  ورابعها: أعىل األرض وأرشفها، واملعنى 

لعلّوها. وخامسها: اشتداد غضب الله عليهم، ووقوع نقمته بهم. وهذا أبعد األقوال من 

املأثور من الروايات، وحمل الكالم عىل الحقيقة التي تشهد بها الرواية األوىل))).

3. نيابة تاّّق:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ۡلُقوهُ ِف َغَيَٰبِت ٱۡلُّبِ يَۡلَتقِۡطُه َبۡعُض 
َ
قوله تعاىل: ﴿ قَاَل قَآئِٞل ّمِۡنُهۡم َل َتۡقُتلُواْ يُوُسَف َوأ

يَّاَرةِ إِن ُكنُتۡم َفٰعِلنَِي﴾))). ٱلسَّ
- المعنى اللغوّي:

»الغين والياء والباء أصل صحيح يدّل على تسّتر الشيء عن العيون، ثّم يُقاس  	· 	

من ذلك الغيب؛ ما غاب مّما ال يعلمه إال الله،... والِغْيَبة الَوِقيَعة في الناس من 

هذا؛ ألنّها ال تُقال إال في َغْيَبة«))). و»الَغَيابَُة: منهبط من األرض؛ ومنه: الَغابَُة 

لألجّمة، قال: ﴿ ِف َغَيَٰبِت ٱۡلُّبِ ﴾«))).

»الجيم والباء في المضاعف أصالن؛ أحدهما القطع، والثاني تجّمع الشيء«))).  	· 	

ۡلُقوهُ ِف َغَيَٰبِت ٱۡلُّبِ ﴾؛ أي: في بئر لم تُطَو؛ وتسميته بذلك 
َ
»قال اللَّه تعالى: ﴿ َوأ

 : إّما لكونه محفوراً في َجُبوب؛ أي في أرض غليظة، وإّما ألنّه قد ُجّب؛ والَجبُّ

قطع الشيء من أصله؛ كجّب النخل«)6).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج5، ص278-279؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج10، ص226.

سورة يوسف، اآلية 10.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج4، ص403.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص617.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص423.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص182.  (6(
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- المعنى التفسيرّي:

لشّدة  قعرها  ما يف  يُرى  ال  التي  البرئ  املفردتني مبعنى  الكريم هاتني  القرآن  استعمل 

ۡلُقوهُ ِف َغَيَٰبِت ٱۡلُّبِ يَۡلَتقِۡطُه 
َ
ظلمتها يف قوله تعاىل: ﴿ قَاَل قَآئِٞل ّمِۡنُهۡم َل َتۡقُتلُواْ يُوُسَف َوأ

تعاىل قّصة يوسف Q وإخوته؛ وما  الله  َفٰعِلنَِي ﴾. فقد حىك  ُكنُتۡم  إِن  يَّاَرةِ  ٱلسَّ َبۡعُض 
فعلوه به؛ بإلقائهم إيّاه يف برئ مل تُطَو؛ أي مل ينَُب داخلها بالحجارة، يغيب ما فيها عن األنظار 

للرشب،  البرئ  يقصدون  الذين  واملسافرين  الطرق  مارّة  بعض  يجده  ليك  ظلمتها؛  لشّدة 

ويذهبوا به إىل ناحية أخرى من البالد. واختلف املفّسون يف القائل لذلك عىل أقوال؛ منها: 

أنّه شمعون. وقيل: هو روبني؛ وهو ابن خالة يوسف، وكان أحسنهم رأياً فيه، فنهاهم عن 

قتله. وقيل: هو يهوذا، وكان أقدمهم يف الرأي والفضل، وأسّنهم. وقيل: هو الوي للمروّي 

عن أهل البيت L. واختلفوا أيضاً يف ذلك الجّب؛ فقيل: هو برئ بيت املقدس. وقيل: 

بأرض األردن. وقيل: بني مدين ومرص. وقيل: عىل ثالثة فراسخ من منزل يعقوب))).

4. فرتف:

- َموِرد المفردة في القرآن:

رِۡسۡلُه َمَعَنا َغٗدا يَۡرَتۡع َوَيۡلَعۡب ِإَونَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن ﴾))).
َ
قوله تعاىل: ﴿ أ

- المعنى اللغوّي:

المأكل. تقول: رتع  »الراء والتاء والعين كلمة واحدة؛ وهي تدّل على االتّساع في 

يرتع؛ إذا أكل ما شاء، وال يكون ذلك إال في الخصب. والمراتع مواضع الرتعة؛ وهذه 

المنزلة التي يستقّر فيها اإلنسان«))). و»الرَّتُْع أصله: أكل البهائم، يقال: َرتََع يَرْتَُع ُرتُوعاً 

ورِتَاعاً ورِتْعاً، قال تعالى: ﴿ يَۡرَتۡع َوَيۡلَعۡب ﴾ ]يوسف/ 12[، ويُستعار لإلنسان؛ إذا أريد به 

األكل الكثير، على طريق التشبيه«))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج5، ص365؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج11، ص96.  (((

سورة يوسف، اآلية 12.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص486؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج8، ص112.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص341.  (((
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- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى التوّسع يف األكل والتنزّه والتويح عن النفس 

رِۡسۡلُه َمَعَنا َغٗدا يَۡرَتۡع َوَيۡلَعۡب ِإَونَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن ﴾)))؛ إذ بنّي سبحانه أنّهم 
َ
يف قوله تعاىل: ﴿ أ

بعد اتّفاق آرائهم يف ما بينهم وتآمرهم بشأن يوسف Q، وبعد سؤالهم أباهم السامح 

له  يرّبرون  أبيهم بهم، أخذوا  ثقة  بالذهاب معهم يوم غٍد، واستشعارهم عدم  ليوسف 

أنّهم ناصحون مخلصون يف إرادة الخري بأخيهم؛ وّمام أوردوه من محاوالت إقناع ألبيهم؛ 

ما حكاه القرآن الكريم عنهم، من أّن اقتاحهم أخذ يوسف Q فيه مصلحة له؛ وهو 

نابع من محبّتهم له؛ ألن يأكل ويلهو ويلعب ويروح ويجيء من دون قيود؛ فيسعد بذلك 

وتطيب نفسه، عىل أن يحفظوه ويتعّهدوه ويرّدوه إىل أبيهم بعد ذلك))).

ا:
َ
ال
ُ
5. تاَمَ

- َموِرد المفردة في القرآن:

ّيَِئةِ َقۡبَل ٱۡلََسَنةِ َوقَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهُم ٱلَۡمُثَلُٰتۗ ِإَونَّ  قوله تعاىل: ﴿ َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلسَّ

ٰ ُظۡلِمِهۡمۖ ِإَونَّ َربََّك لََشِديُد ٱۡلعَِقاِب ﴾))). و َمۡغفَِرةٖ ّلِلنَّاِس َعَ َربََّك َلُ
- المعنى اللغوّي:

»الميم والثاء والالم أصل صحيح يدّل على مناظرة الشيء للشيء... ويقولون مثَّل 

بالقتيل: جدعه. والمثالت من هذا أيضاً«))). و»الُْمْثلَُة: نقمة تنزل باإلنسان، فيجعل مثااًل 

يرتدع به غيره، وذلك كالنكال، وجمعه ُمُثاَلٌت وَمُثاَلٌت، وقد قرئ: ﴿ ِمن َقۡبلِِهُم ٱلَۡمُثَلُٰتۗ ﴾ 

أَْمَثَل  وقد  وَعْضٍد،  َعُضٍد  نحو:  التخفيف؛  على  الثاء  بإسكان  و)الَْمْثاَلُت(؛   ،]6 ]الرعد/ 

السلطان فالناً: إذا نكَّل به«))).

))) سورة يوسف، اآلية 12.

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج5، ص368-369؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج11، ص98-97.

سورة الرعد، اآلية 6.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج5، ص297.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص760.  (((
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- المعنى التفسيرّي:

عربة  موضع  تكون  التي  العقوبات  مبعنى  املفردة  هذه  الكريم  القرآن  استعمل 

ِمن  َخلَۡت  َوقَۡد  ٱۡلََسَنةِ  َقۡبَل  ّيَِئةِ  بِٱلسَّ ﴿ َويَۡسَتۡعِجلُونََك  تعاىل:  قوله  يف  للناس،  وموعظة 

ٰ ُظۡلِمِهۡمۖ ِإَونَّ َربََّك لََشِديُد ٱۡلعَِقاِب ﴾. فقد  و َمۡغفَِرةٖ ّلِلنَّاِس َعَ َقۡبلِِهُم ٱلَۡمُثَلُٰتۗ ِإَونَّ َربََّك َلُ
أخربنا القرآن الكريم عن الحالة التي وصل إليها املرشكون يف إنكارهم الدعوة التي جاءهم 

بها النبّي P، حتّى بلغ بهم األمر أن طلبوا استعجال األمر اإللهّي بحلول العذاب الذي 

توّعدهم به P، بسبب إنكارهم واستكبارهم. والحال أّن هؤالء املرشكني ال يعتربون مبا 

الرحمة  نزول  فبدالً من طلبهم  املعتربون.  بها  يعترب  السابقة من عقوبات  باألقوام  حّل 

واإلحسان، استعجلوا العذاب وحلول النقمة فيهم))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص13-14؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج11،   (((

ص301-300.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

مفردات للبحث:

﴿ قِۡنَواٞن ﴾ )سورة األنعام، اآلية 99).  -

﴿ َوَيۡنعِهِۦٓۚ ﴾ )سورة األنعام، اآلية 99).  -

 ﴾ )سورة األنعام، اآلية 00)).

ْ ﴿ وََخَرقُوا  -

﴿ َمۡذُءوٗما ﴾﴿ َمۡذُءوٗما ﴾ )سورة األعراف، اآلية 8)).  -

﴿ َوقَاَسَمُهَمآ﴾ )سورة األعراف، اآلية ))).  -

 ﴾ )سورة األعراف، اآلية )9).

ْ ﴿ َعَفوا  -

﴿ نََكَص ﴾ )سورة األنفال، اآلية 8)).  -

﴿ يَۡلِمُزَك ﴾ )سورة التوبة، اآلية 8)).  -

 ﴾ )سورة التوبة، اآلية )0)).

ْ ﴿ َمَرُدوا  -

﴿ َحنِيٖذ﴾ )سورة هود، اآلية 69).  -





نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

تَغِيُض
ُمۡهِطعِنَي
ُمۡقنِِع

َصۡلَصٰٖل

َحَإٖ
ۡسُنوٖن مَّ

الدرس السادس





1. تميض:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ٍء ِعنَدهُۥ  رَۡحاُم َوَما تَۡزَداُدۚ َوُكُّ َشۡ
َ
نَثٰ َوَما تَغِيُض ٱۡل

ُ
ُ َيۡعلَُم َما َتِۡمُل ُكُّ أ قوله تعاىل: ﴿ ٱللَّ

بِِمۡقَداٍر ﴾))).
- المعنى اللغوّي:

»الغين والياء والضاد[ أصل ]أصيل يدّل على نقصان في شيء وغموض وقلّة. يُقال 

غاض الماء يغيض: خالف فاض«))). و»َغاَض الشيء، وَغاَضه غيره؛ نحو: نقص، ونقصه 

رَۡحاُم ﴾ ]الرعد/ 8[؛ أي: 
َ
غيره. قال تعالى: ﴿ وَِغيَض ٱلَۡمآُء ﴾ ]هود/ 44[، ﴿ َوَما تَغِيُض ٱۡل

تفسده األرحام، فتجعله كالماء الذي تبتلعه األرض«))).

- المعنى التفسيرّي:

نَثٰ َوَما 
ُ
ُ َيۡعلَُم َما َتِۡمُل ُكُّ أ استعمل القرآن الكريم هذه املفردة يف قوله تعاىل: ﴿ ٱللَّ

الله تعاىل يف هذه اآلية عن  بِِمۡقَداٍر ﴾. أخرب  ٍء ِعنَدهُۥ  َوُكُّ َشۡ تَۡزَداُدۚ  َوَما  رَۡحاُم 
َ
ٱۡل تَغِيُض 

علمه مبا يحصل يف الرحم؛ وقد اختلفت األقوال يف تحديد املراد من اآلية؛ فقيل: إنّه يعلم 

ما يف بطن كّل حامل من ذكر أو أنثى، تاّم أو غري تاّم، ويعلم لونه وصفاته، ويعلم الوقت 

الذي تنقصه األرحام من املّدة التي هي تسعة أشهر، ويعلم ما تزداد األرحام يف األجل؛ 

سورة الرعد، اآلية 8.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج4، ص405.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص619.  (((
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رَۡحاُم ﴾؛ أي ما 
َ
وهو ما ذهب إليه أكرث املفّسين. وقيل: املراد من قوله: ﴿ َوَما تَغِيُض ٱۡل

ۚ ﴾، أي تزداد بدم  تنقص األرحام من دم الحيض، وهو انقطاع الحيض. وقوله: ﴿ َوَما تَۡزَداُد

النفاس بعد الوضع. وقيل: علمه تعاىل مبا تحمل الرحم من الجنني وتحفظه، وأّن الرحم 

تستفيد من دم الحيض الذي ينصّب فيها فترصفه يف غذاء الجنني، وأّن الرحم تدفع الدم 

الزائد إىل الخارج؛ كدم النفاس وغريه من الدماء التي تراها الحامل أيّام الحمل أحياناً))).

ويف األقوال املتقّدمة روايات عّدة واردة عن أهل البيت R؛ منها: عن زرارة عن 

 ﴾؛ يعني الذكر واألنثى، ﴿ َوَما 

نَثٰ
ُ
أيب جعفر وأيب عبد الله L يف قوله: ﴿ َما َتِۡمُل ُكُّ أ

رَۡحاُم ﴾، قال: »الغيض ما كان أقّل من الحمل، وما تزداد: ما زاد على الحمل؛ 
َ
تَغِيُض ٱۡل

فهو مكان ما رأت من الدم في حملها«))). 

﴾؛ قال: »الذكر  نَثٰ
ُ
وعنه أيضاً عن أيب عبد الله Q يف قول الله: ﴿ َيۡعلَُم َما َتِۡمُل ُكُّ أ

 ،﴾ ۚ تَۡزَداُد ﴿ َوَما  فهو غيض،  التسعة  كان دون  ما  قال:  رَۡحاُم ﴾، 
َ
ٱۡل تَغِيُض  ﴿ َوَما  واألنثى، 

قال: ما رأت من الدم في حال حملها وازداد به على التسعة األشهر، إْن كانت رأت الدم 

خمسة أيّام أو أقّل أو أكثر، زاد ذلك على التسعة األشهر«))).

تعاىل مبا يف  املراد علمه  أّن  آخر، وهو  قوٌل  التفسرييّة  الروايات  بعض  ويستفاد من 

الواحد من  الرحم من ذَكر أو أنثى، وما كان خالياً من الرحم، وما كان فيه زيادة عن 

الذكور أو اإلناث، أو من االثنني معاً. 

 ﴾ نَثٰ
ُ
أ فعن محّمد بن مسلم وحمران وزرارة عنهام L، قال: ﴿ َما َتِۡمُل ُكُّ 

ۚ ﴾، من أنثى  رَۡحاُم ﴾، قال: ما مل يكن حمالً، ﴿ َوَما تَۡزَداُد
َ
أنثى أو ذكر، ﴿ َوَما تَغِيُض ٱۡل

أو ذكر))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص13-14؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج11،   (((

ص306-305.

المكتبة  طهران،  ط،  ال.  المحالّتي،  الرسولي  هاشم  وتعليق:  وتصحيح  تحقيق  العيّاشّي،  تفسير  مسعود:  ابن  العيّاشّي،   (((

العلميّة اإلسالميّة، ال ت، ج2، تفسير سورة الرعد، ح11، ص204.

م.ن، ح14، ص205.  (((

م.ن، ح12، ص205-204.  (((
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وعن محّمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله Q عن قول الله: ﴿ َيۡعلَُم َما َتِۡمُل 

»الذكر  قال:  ۚ ﴾؛  تَۡزَداُد ﴿ َوَما  حمالً«.  يكن  لم  »ما  قال:  رَۡحاُم ﴾؟ 
َ
ٱۡل تَغِيُض  َوَما  نَثٰ 

ُ
أ ُكُّ 

واألنثى جميعاً«))).

2. م طصين ي مبنصي:

- َموِرد المفردتين في القرآن:

.(((﴾ 

ۡف َِٔدُتُهۡم َهَوآءٞ
َ
قوله تعاىل: ﴿ ُمۡهِطعِنَي ُمۡقنِِع رُُءوِسِهۡم َل يَۡرتَدُّ إَِلِۡهۡم َطۡرُفُهۡمۖ َوأ

- المعنى اللغوّي:

»الهاء والطاء والعين ]أصل[ أصيل يدّل على إقبال على الشيء وانقياد«))). و»َهطََع  	·

الرجل ببصره: إذا صّوبه، وبعير ُمْهِطٌع: إذا صّوب عنقه. قال تعالى: ﴿ ُمۡهِطعِنَي 

اِعۖ ﴾ ]القمر/  8[«))). ۡهِطعِنَي إَِل ٱلَّ ُمۡقنِِع رُُءوِسِهۡم َل يَۡرتَدُّ إَِلِۡهۡم َطۡرُفُهۡمۖ﴾، ﴿ مُّ
»القاف والنون والعين أصالن صحيحان؛ أحدهما يدّل على اإلقبال على الشيء،  	·

ثّم تختلف معانيه مع اتّفاق القياس، واآلخر يدّل على استدارة في شيء. فاألّول: 

الدعاء«))). »وأَْقَنَع  اليد عند  الشيء... واإلقناع مّد  بالوجه على  اإلقناع واإلقبال 

]الرجل[ رأسه: رفعه. قال تعالى: ﴿ ُمۡقنِِع رُُءوِسِهۡم ﴾. وقال بعضهم: أصل هذه 

الكلمة من الِْقَناعِ، وهو ما يغطَّى به الّرأس، َفَقِنَع؛ أي: لبس الِقَناَع ساتراً لفقره؛ 

كقولهم: خفي؛ أي: لبس الخفاء، وَقَنَع: إذا رفع ِقَناَعه كاشفاً رأسه بالسؤال؛ نحو 

خفي إذا رفع الخفاء«)6).

ابن مسعود، تفسير العباسي، ح13، ص205.  (((

سورة إبراهيم، اآلية 43.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج6، ص56.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص843.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج5، ص22.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص686.  (6(
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- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هاتني املفردتني، مبعنى مّد األعناق وشخوص األبصار من شّدة 

ۡفٔ َِدُتُهۡم 
َ
الهول يوم القيامة يف قوله تعاىل: ﴿ ُمۡهِطعِنَي ُمۡقنِِع رُُءوِسِهۡم َل يَۡرتَدُّ إَِلِۡهۡم َطۡرُفُهۡمۖ َوأ

 ﴾. فبعد أن ذكر الله تعاىل يوم الحساب، ووصفه بأنّه يوم ال مُيَهل فيه الظاملون، وال 

َهَوآءٞ
يُغَفل فيه عاّم قّدموه يف دنياهم؛ بنّي أنّه يف ذلك اليوم تكون أبصارهم شاخصة مفتوحة 

عن مواضعها، مستجيبة لداعيها الحّق، ال تغمض وال تطرف، دامئة النظر، مرفوعة الرأس 

لشّدة هول ما ترى يف ذلك اليوم؛ فال يبقى يف قلوبهم رجاء خري أو سعادة، بل متتىلء فزعاً 

وخوفاً؛ فتزال عن مواضعها لشّدة الفزع والرعب))).

3. صلصال ي -مط ي مسنوغ:

- َموِرد المفردات في القرآن:

ۡسُنوٖن﴾))). نَسَٰن ِمن َصۡلَصٰٖل ّمِۡن َحَإٖ مَّ قوله تعاىل: ﴿ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡلِ

- المعنى اللغوّي:

»الصاد والالم أصالن، أحدهما يدّل على ندى وماء قليل، واآلخر على صوت...  	·

ُد  لَْصاِل: تردُّ وُسّمي الخزف صلصاالً لذلك، ألنّه يصّوت ويصلصل«))). و»أصل الصَّ

الجاّف  الطين  وُسّمي  المسماُر،  َصلَّ  قيل:  ومنه  اليابس؛  الشيء  من  الصوِت 

ارِ ﴾ ]الرحمن/ 14[، ﴿ ِمن َصۡلَصٰٖل ّمِۡن  َصلَْصااًل. قال تعالى: ﴿ ِمن َصۡلَصٰٖل َكٱۡلَفخَّ

ۡسُنوٖن﴾«))).  َحَإٖ مَّ
»الحاء والميم فيه تفاوت؛ ألنّه متشّعب األبواب جّداً. فأحد أصوله اسوداد، واآلخر  	·

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص88-89؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج12،   (((

ص82.

سورة الحجر، اآلية 26.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص276؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج11، ص382.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص489-488.  (((
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الحرارة، والثالث الدنّو والحضور، والرابع جنس من الصوت، والخامس القصد.«))). 

ۡسُنوٖن﴾«))). و»الَحْمأَُة والَحَمأُ: طين أسود منتن، قال تعالى: ﴿ ّمِۡن َحَإٖ مَّ

»السين والنون أصل واحد مطّرد؛ وهو جريان الشيء واطّراده في سهولة؛ واألصل  	·

قولهم: سننت الماء على وجهي أسّنه سّناً؛ إذا أرسلته إرساالً، ثّم اشتّق منه: رجل 

مسنون الوجه؛ كأّن اللحم قد سّن على وجهه، والحمأ المسنون من ذلك؛ كأنّه 

قيل:  ۡسُنوٖن﴾؛  مَّ إٖ  َحَ ﴿ ّمِۡن  وقوله:   « الُمْنِتن«))).  و»المْسنون:  صّباً«))).  صّب  قد 

متغّير«))).

- المعنى التفسيرّي:

تعاىل:  قوله  يف  املتغرّي  اليابس  الطني  مبعنى  املفردات  هذه  الكريم  القرآن  استعمل 

مسألة  تعاىل  الله  ذكر  فبعدما  ۡسُنوٖن﴾.  مَّ َحَإٖ  ّمِۡن  َصۡلَصٰٖل  ِمن  نَسَٰن  ٱۡلِ َخلَۡقَنا  ﴿ َولََقۡد 
 Q اإلحياء واإلماتة، والنشأة الثانية، عّقب ذلك ببيان النشأة األوىل، فأخرب أّن أصل آدم

قوله:  وذلك  طيناً؛  التاب  ُجِعَل  ثّم  تَُراٖب ﴾،  ِمن  ﴿ َخلََقُهۥ  قوله:  وذلك  تراب؛  من  كان 

َحَإٖ  ﴿ ّمِۡن  تغرّي واستخى؛ وذلك قوله:  الطني حتّى  تُرَِك ذلك  ثّم  ِمن ِطنٖي﴾،  ﴿ وََخلَۡقَتُهۥ 
ۡسُنوٖن﴾، ثّم تُرَِك حتّى جّف؛ وذلك قوله: ﴿ ِمن َصۡلَصٰٖل ﴾. فهذه األقوال ال تناقض فيها؛  مَّ

إذ هي أخبار عن حاالته املختلفة)6). 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص23.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص259.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص60.  (((

ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج13، ص227.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص429.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص113-114؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (6(

ج12، ص151.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

مفردات للبحث:

نُضوٖد﴾ )سورة هود، اآلية )8). ﴿ مَّ  -

﴿ تَۡتبِيٖب ﴾ )سورة هود، اآلية )0)).  -

﴿ ِعَجاٞف﴾ )سورة يوسف، اآلية ))).  -

﴿ َحۡصَحَص ﴾ )سورة يوسف، اآلية ))).  -

﴿ َصِديٖد﴾ )سورة إبراهيم، اآلية 6)).  -

يَۡكةِ ﴾ )سورة الحجر، اآلية 8)).
َ
﴿ ٱۡل  -

﴿ ِعِضنَي ﴾ )سورة الحجر، اآلية )9).  -

﴿ َمَواِخَر ﴾ )سورة النحل، اآلية ))).  -

﴿ َظۡعنُِكۡم ﴾ )سورة النحل، اآلية 80).  -

 ﴾ )سورة اإلسراء، اآلية )6).

ۡحَتنَِكنَّ
َ
﴿ َل  -



نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

َواِصًبا

تَۡج َُٔروَن
ْ فََجاُسوا
ْ ؤُُسَيِلا

واْ ُ َوِلُتَّبِ

الدرس السابع





:
ص
1. وتصبا

- َموِرد المفردة في القرآن:

ِ َتتَُّقوَن ﴾))). َفَغرۡيَ ٱللَّ
َ
ۡرِض َوَلُ ٱّلِيُن َواِصًباۚ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قوله تعاىل: ﴿ َوَلُۥ َما ِف ٱلسَّ

- المعنى اللغوّي:

دام«))).  الشيء وصوباً:  دوام شيء. ووصب  على  تدّل  كلمة  والباء:  والصاد  »الواو 

ُب؛ نحو:  و»الَوَصُب: السقُم الالزم، وقد َوِصَب فالٌن فهو َوِصٌب، وأَْوَصَبه كذا؛ فهو يََتَوصَّ

ۚ ﴾... ومعنى  يتوّجع. قال تعالى: ﴿ َولَُهۡم َعَذاٞب َواِصٌب ﴾ ]الصافات/ 9[، ﴿ َوَلُ ٱّلِيُن َواِصًبا

الَواِصِب الدائم... وَوَصَب الديُن: وجب«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردات مبعنى الدوام واللزوم واالنحصار يف قوله تعاىل: 

بعدها  وما  فاآلية  َتتَُّقوَن ﴾.   ِ ٱللَّ َفَغرۡيَ 
َ
أ َواِصًباۚ  ٱّلِيُن  َوَلُ  ۡرِض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  َما  ﴿ َوَلُۥ 

له وحده،  الدين  وأّن  بالحّق،  املعبوديّة  األلوهيّة؛ مبعنى  تعاىل يف  تحتّج عىل وحدانيّته 

ع من ذلك شيئاً، وال أن يطاع يف ما رشع. وهي يف مقام التعليل لقوله  ليس ألحد أن يرشِّ

ۖ...﴾، واحتجاج عىل مضمونها. فإنّه ما  ُ َل َتتَِّخُذٓواْ إَِلَٰهنۡيِ ٱثۡننَۡيِ تعاىل قبل ذلك: ﴿ َوقَاَل ٱللَّ

يف الساموات واألرض من يشء إال وهو مملوك له بحقيقة معنى امللك؛ وإذا كان كذلك، 

سورة النحل، اآلية 52.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج6، ص117؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج1، ص797.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص872.  (((
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كان هو تعاىل املدبّر ألمر العامل؛ إذ ال معنى لكون العامل مملوكاً له بهذا امللك، ثّم يستقّل 

غريه بتدبري أمره والترصّف فيه، وينعزل هو تعاىل عاّم خلقه وملكه. وإذا كان هو املدبّر 

ألمره، كان هو الرّب له، إذ الرّب هو املالك املدبّر. 

وإذا كان هو الرّب، كان هو الذي يجب أن يُتّقى ويُخضع له بالعبادة. وقوله: وله الدين 

واصباً؛ أي دامئاً الزماً؛ وذلك أنّه ملّا كان تعاىل هو الرّب الذي ميلك األشياء ويدبّر أمرها - 

ومن واجب التدبري أن يسنّت العامل اإلنسايّن بسّنة يبلغ بالجري عليها غايته ويهتدي إىل 

سعادته؛ وهذه السّنة والطريقة هي التي يسّميها القرآن ديناً - كان من الواجب أن يكون 

تعاىل هو القائم عىل وضع هذه السّنة، وترشيع هذه الطريقة؛ فهو تعاىل املالك للدين، 

وقيل:  امللك.  وقيل:  الطاعة.  بالدين  املراد  وقيل:  التدبري.  به  يصلح  ما  يرّشع  أن  وعليه 

الجزاء. ولكّل منها وجه غري خفّي عىل املتأّمل. واألوجه هو ما تقّدم؛ ألنّه أوفق وأنسب 

بسياق ما يحّف اآلية من اآليات السابقة والالحقة، الباحثة عن توحيد الربوبيّة وترشيع 

الدين، من طريق الوحي والرسالة))).

2. تّطروغ:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ُّ فَإَِلۡهِ تَۡج َُٔروَن ﴾))). ُكُم ٱلضُّ ِۖ ُثمَّ إَِذا َمسَّ قوله تعاىل: ﴿ َوَما بُِكم ّمِن ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱللَّ

- المعنى اللغوّي:

َجأْراً  يَْجأَُر  َجأََر  و»جأر:  الصوت«))).  وهو  ]أصل[...  والراء  والهمزة  »الجيم 

تضّرع  إِذا  وجّل:  عّز  الله  إِلى  الرجُل  وَجأَر  واستغاثة...  تضّرع  مع  رفع صوته  وُجَؤاراً: 

يَۡج َُٔروَن ﴾  ُهۡم  ﴿ إَِذا  تعالى:  وقال  تَۡج َُٔروَن ﴾،  هِ  ﴿ فَإِلَۡ تعالى:  و»قال   بالدعاِء«))). 

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص165؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج12،   (((

ص271-270.

سورة النحل، اآلية 53.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص493.  (((

ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج4، ص112.  (((



73 روت ي تّطروغيفّاسوتي ايسوءوت ي وايتبب
ص
وتصبا

الدعاء  في  أفرط  إذا  َجأََر:   ،]65 ]المؤمنون/   ﴾ ۖ ٱۡلَۡوَم ُرواْ  تَۡج َٔ ﴿ َل   ،]64 ]المؤمنون/ 

والتضّرع؛ تشبيهاً بجؤار الوحشّيات؛ كالظباء ونحوها«))).

- المعنى التفسيرّي:

قوله  تعاىل يف  الله  إىل  بالدعاء  الترّضع  املفردة مبعنى  الكريم هذه  القرآن  استعمل 

ُّ فَإَِلۡهِ تَۡج َُٔروَن ﴾. فقد أخرب  ُكُم ٱلضُّ ِۖ ُثمَّ إَِذا َمسَّ سبحانه: ﴿ َوَما بُِكم ّمِن ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱللَّ

الله تعاىل أّن جميع النعم يف الخلق مرجعها إليه تعاىل، وإذا أصاب الناس مرض أو شّدة أو 

بالء أو سوء... فإليه تعاىل وحده يترّضعون يف كشفه عنهم، وإليه وحده يرفعون أصواتهم 

بالدعاء واالستغاثة لرصفه عنهم))).

3. فّاسوت:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ٖس َشِديٖد فََجاُسواْ 
ۡ
ْوِل بَأ

ُ
َآ أ ولَىُٰهَما َبَعۡثَنا َعلَۡيُكۡم ِعَباٗدا لَّ

ُ
قوله تعاىل: ﴿ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

ۡفُعوٗل ﴾))). ِخَلَٰل ٱّلِيَارِۚ َوَكَن وَۡعٗدا مَّ
- المعنى اللغوّي:

﴿ فََجاُسواْ  تعالى:  »قال  الشيء«))).  تخلّل  وهو  واحد؛  أصل  والسين  والواو  »الجيم 

ِخَلَٰل ٱّلِيَارِۚ﴾؛ أي: توّسطوها وترّددوا بينها«))).
- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى التخلّل يف جمع العدّو وتوّسطه يف قوله 

ِخَلَٰل  فََجاُسواْ  َشِديٖد  ٖس 
ۡ
بَأ ْوِل 

ُ
أ َآ  لَّ ِعَباٗدا  َعلَۡيُكۡم  َبَعۡثَنا  ولَىُٰهَما 

ُ
أ وَۡعُد  َجآَء  ﴿ فَإَِذا  تعاىل: 

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص211.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص166؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج12،   (((

ص272-271.

سورة اإلسراء، اآلية 5.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص495؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج6، ص43.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص212.  (((
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ۡفُعوٗل ﴾. فبعد أن ذكر الله تعاىل أمر بني إرسائيل وإفسادهم يف األرض،  ٱّلِيَارِۚ َوَكَن وَۡعٗدا مَّ
وكفرهم  إفسادهم  عىل  ونقمة  ونكال  بذلّة  يصيبهم  له،  ال خلف  وعد  تحّقق  عن  أنبأ 

وعتّوهم. ويتنّجز الوعد بتسليط عباٍد له أويل شوكة وقّوة ونجدة عليهم، فيخيّل بينهم 

وبني املفسدين من بني إرسائيل ليتخلّلوا جمعهم. وهذا هو الوعد املتنّجز عىل إفسادهم 

أّول مرّة))).

روت: 4. ايسوءوت ي وايتبب

- َموِرد المفردتين في القرآن:

فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ  ُتۡم فَلََهاۚ 
ۡ
َسأ

َ
نُفِسُكۡمۖ ِإَوۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم ِل

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
قوله تعاىل: ﴿ إِۡن أ

واْ َما َعلَۡواْ تَۡتبرًِيا ﴾))). ُ ةٖ َوِلُتَّبِ َل َمرَّ وَّ
َ
ؤُُسَيِلاْ وُُجوَهُكۡم َوِلَۡدُخلُواْ ٱلَۡمۡسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ

- المعنى اللغوّي:

قبيح، وامرأة  أي  أسوأ؛  تقول: رجل  القبح.  باب  ... من  والهمزة  والواو  »السين  	·

سوآء؛ أي قبيحة... وُسّميت النار سوأى لقبح منظرها«))). و»السوء كّل ما يغّم 

اإلنسان من األمور الدنيويّة واألخرويّة، ومن األحوال النفسّية والبدنّية، والخارجة 

من فوات مال وجاه وفقد حميم. وقوله: ﴿ َبۡيَضآَء ِمۡن َغرۡيِ ُسوٍٓء ﴾؛ أي من غير 

﴿ إِنَّ  وقال:  لليد.  تعرض  التي  اآلفات  بعض  من  وذلك  بالبرص،  ر  وُفسِّ بها؛  آفة 

وَٓء َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾، وعّبر عن كّل ما يقبح بالسوأى، ولذلك ُقوبل  ٱۡلِۡزَي ٱۡلَۡوَم َوٱلسُّ
ۡحَسُنواْ 

َ
ِيَن أ  ﴾، كما قال: ﴿ ّلِلَّ

ىٰٓ
َ
وٓأ ـُٔواْ ٱلسُّ َسٰٓ

َ
ِيَن أ بالحسنى، قال: ﴿ ُثمَّ َكَن َعٰقَِبَة ٱلَّ

َكَسَب  َمن   ۚ ﴿ بََلٰ قال:  الحسنة،  ضّد  وهي  القبيحة؛  الفعلة  والسّيئة   ،﴾ 

ٱۡلُۡسَنٰ
َسّيَِئٗة ﴾«))) .

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص221-222؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج13، ص39.

سورة اإلسراء، اآلية 7.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص113.  (((

األصفهانّي، مفرددات ألفاظ القرآن، م.س، ص441.  (((
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»التاء والباء والراء أصالن متباعد ما بينهما؛ أحدهما: الهالك، واآلخر: جوهر من  	·

جواهر األرض. فاألّول قولهم تّبر الله عمل الكافر؛ أي أهلكه وأبطله«))). و»التَّْبر: 

فِيهِ ﴾  ُهۡم  ا  مَّ  ٞ ُمَتبَّ ُؤَلٓءِ  َهٰٓ ﴿ إِنَّ  تعالى:  قال  وتَبَّرَه.  تََبرَه  يقال:  الكسر واإلهالك، 

َعلَۡواْ  َما  واْ  ُ ﴿ َوِلُتَّبِ ]الفرقان/ 39[،  تَۡتبرِٗيا ﴾  نَا  ۡ َتبَّ ﴿ َوُكّٗ  ]األعراف/ 139[، وقال: 

ٰلِِمنَي إِلَّ َتَباَرۢا ﴾ ]نوح/ 28[؛ أي:  تَۡتبرًِيا ﴾ ]اإلسراء/ 7[، وقوله تعالى: ﴿ َوَل تَزِدِ ٱلظَّ
هالكاً«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هاتني املفردتني مبعنى إلحاق السوء بالعدّو والقضاء عليه يف 

ُتۡم فَلََهاۚ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُُسَيِلاْ 
ۡ
َسأ

َ
نُفِسُكۡمۖ ِإَوۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم ِل

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
قوله تعاىل: ﴿ إِۡن أ

واْ َما َعلَۡواْ تَۡتبرًِيا ﴾. فبعد أْن ذكر  ُ ةٖ َوِلُتَّبِ َل َمرَّ وَّ
َ
وُُجوَهُكۡم َوِلَۡدُخلُواْ ٱلَۡمۡسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ

الله تعاىل أمر فساد بني إرسائيل مرّتني، وشمولهم بالعذاب بفعل فسادهم يف كّل مرّة، 

وعداً عليه محتوماً، أنبأ الله تعاىل يف هذه اآلية أّن هذه الواقعة- وهي رّد الكرّة لبني 

إرسائيل عىل أعدائهم - إّنا كانت لرجوعهم إىل اإلحسان بعدما ذاقوا وبال إساءتهم قبل 

ذلك. كام أّن إنجاز وعد اآلخرة إّنا كان لرجوعهم ثانياً إىل اإلساءة بعد رجوعهم هذا إىل 

اإلحسان. وهذه سّنة الله الجارية يف عود العمل يف أثره وتبعته إىل صاحبه، إْن خرياً، وإْن 

رّشاً. فإذا أفسد بنو إرسائيل كام أفسدوا أّول مرّة، تنّجز يف حّقهم العذاب والخزي؛ وقد 

أنبأ تعاىل عن ذلك بغزوهم ودخول ديارهم وبيت املقدس من ِقبَل أعدائهم؛ ملحقني بهم 

السوء والحزن والغّم، بالقتل واألرس... حتى يستولوا بذلك عىل بالدهم، كام استولوا عليها 

أّول مرّة، ويدّمروا ويهلكوا ما غلبوا عليه منها تدمرياً))).

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص362.  (((

األصفهانّي، مفرددات ألفاظ القرآن، م.س، ص162.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص221-223؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج13، ص41-40.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

مفردات للبحث:

﴿ يُزِۡج ﴾ )سورة اإلسراء، اآلية 66).  -

﴿ بِٱلۡوَِصيِدۚ ﴾ )سورة الكهف، اآلية 8)).  -

﴿ تَُؤزُُّهۡم﴾ )سورة مريم، اآلية )8).  -

﴿ رِۡكَزۢا ﴾ )سورة مريم، اآلية 98).  -

﴿ َرتٗۡقا ﴾ )سورة األنبياء، اآلية 0)).  -

َقِٰمُع ﴾ )سورة الحج، اآلية ))). ﴿ مَّ  -

﴿ رِيٍع ﴾ )سورة الشعراء، اآلية 8))).  -

﴿ تَۡصَطلُوَن ﴾ )سورة النمل، اآلية )).  -

﴿ َختَّارٖ﴾ )سورة لقمان، اآلية ))).  -

﴿ َسلَُقوُكم ﴾ )سورة األحزاب، اآلية 9)).  -



نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

َصعِيٗدا
ُجُرًزا
َشَطًطا
ا ِعتِّيٗ
ا ِصلِّيٗ
ا إِّدٗ

الدرس الثامن





:
ص
 ي ُجُرزت

ص
1. صصيدت

- َموِرد المفردتين في القرآن:

قوله تعاىل: ﴿ ِإَونَّا لََجٰعِلُوَن َما َعلَۡيَها َصعِيٗدا ُجُرًزا ﴾))).

- المعنى اللغوّي:

الصعيد،  فأّما  ارتفاع ومشّقة...  يدّل على  والدال أصل صحيح  والعين  »الصاد  	· 	

ُعوُد في األصل واحٌد، لكِن  ِعيُد والصَّ َعُد والصَّ فقال قوم: وجه األرض«))). و»الصَّ

ُيۡعرِۡض  ﴿ َوَمن  تعالى:  قال   . شاقٍّ لكّل  ويستعار  للَعَقَبِة،  يُقال  َعُد  والصَّ ُعوُد  الصَّ

رۡهُِقُهۥ 
ُ
﴿َسأ أي: شاّقاً، وقال:  ]الجن/ 17[؛  َصَعٗدا ﴾  َعَذاٗبا  يَۡسلُۡكُه  َرّبِهِۦ  ذِۡكرِ  َعن 

قال:  األرض،  لوجه  يقال  ِعيُد  والصَّ شاّقة.  عقبة  أي:  17[؛  ]المدثر/  َصُعوًدا ﴾ 
ِعيُد يقال للغبار الذي  ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا ﴾ ]النساء/ 43[، وقال بعضهم: الصَّ ﴿ َفَتَيمَّ

ُعوِد«))). يَْصَعُد، من الصُّ

قطعته.  الشيء  جرزت  يُقال:  القطع.  وهو  واحد؛  أصل  والزاء  والراء  »الجيم  	· 	

عّز  كأنّه قطع عنها«))). »قال  بها؛  نبت  وسيف جّراز: أي قطّاع. وأرض جرز: ال 

وجل: ﴿ َصعِيٗدا ُجُرًزا ﴾؛ أي: منقطع النبات من أصله«))).

سورة الكهف، اآلية 8.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص287.  (((

األصفهانّي، مفرددات ألفاظ القرآن، م.س، ص484.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص441؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج5، ص316.  (((

األصفهانّي، مفرددات ألفاظ القرآن، م.س، ص191.  (((
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- المعنى التفسيرّي:

﴿ ِإَونَّا  تعاىل:  قوله  يف  الَخِربَة  األرض  مبعنى  املفردتني  هاتني  الكريم  القرآن  استعمل 

بالنعم،  الناس  خلق  ابتدأ  أنّه  تعاىل  الله  بنّي  وقد  ُجُرًزا ﴾؛  َصعِيٗدا  َعلَۡيَها  َما  لََجٰعِلُوَن 
وامتحنهم فيها، وأّن إليه مصريهم، فيجعل ما كان عليها من عمران ونبات مستوياً يابساً 

ال حياة فيه))).

:
ص
2. شططا

- َموِرد المفردة في القرآن:

ُهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ بَِرّبِِهۡم َوزِۡدَنُٰهۡم ُهٗدى ١٣  ۚ إِنَّ ّقِ ُهم بِٱۡلَ
َ
ُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك َنَبأ قوله تعاىل: ﴿ نَّ

ۡرِض لَن نَّۡدُعَواْ ِمن ُدونِهِۦٓ إَِلٰٗهاۖ لََّقۡد 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٰ قُلُوبِِهۡم إِۡذ قَاُمواْ َفَقالُواْ َربَُّنا َربُّ ٱلسَّ َوَرَبۡطَنا َعَ

قُۡلَنآ إِٗذا َشَطًطا ﴾))).
- المعنى اللغوّي:

»الشين والطاء أصالن صحيحان؛ أحدهما: البعد، واآلخر يدّل على الميل. فأّما البعد، 

طَُط: اإلفراط  فقولهم: شطّت الدار؛ إذا بعدت، تشّط شطوطاً. والشطاط البعد«))). و»الشَّ

طَِط عن الجور. قال تعالى: ﴿ لََّقۡد قُۡلَنآ إِٗذا َشَطًطا ﴾ ]الكهف/ 14[؛  في البعد... وعّبر ِبالشَّ

أي: قوالً بعيداً عن الحّق«))).

- المعنى التفسيرّي:

انحرافاً  الحّق واالنحراف عنه  امليل عن  املفردة مبعنى  الكريم هذه  القرآن  استعمل 

ُهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ  ۚ إِنَّ ّقِ ُهم بِٱۡلَ
َ
ُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك َنَبأ بعيداً غايًة يف البطالن، يف قوله تعاىل: ﴿ نَّ

ۡرِض لَن 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٰ قُلُوبِِهۡم إِۡذ قَاُمواْ َفَقالُواْ َربَُّنا َربُّ ٱلسَّ بَِرّبِِهۡم َوزِۡدَنُٰهۡم ُهٗدى ١٣ َوَرَبۡطَنا َعَ

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص317؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج13،   (((

ص253-250.

سورة الكهف، اآليتان 14-13.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص165؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج7، ص334.  (((

األصفهانّي، مفرددات ألفاظ القرآن، م.س، ص453.  (((
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نَّۡدُعَواْ ِمن ُدونِهِۦٓ إَِلٰٗهاۖ لََّقۡد قُۡلَنآ إِٗذا َشَطًطا ﴾. وبنّي سبحانه قّصة أصحاب الكهف بياناً حّقاً ال 
باطل يشوبه؛ ويجّل الله تعاىل العامل الصادق الغنّي عن أن يكون يف إنبائه مشوبة باطل. 

ويف نبأ هؤالء، أنّهم أحداث وشباب آمنوا بربّهم عىل بصرية من أمرهم ورغبة يف الثبات 

عليه، باأللطاف املقّوية لدواعيهم إىل اإلميان، فزادهم الله هدى إىل هداهم، وشّد عىل 

الحّق، والثبات  أنفسهم إلظهار  املقّوية لإلميان، حتّى بذلوا  باأللطاف والخواطر  قلوبهم 

عىل الدين، والصرب عىل املشاّق، ومفارقة الوطن؛ فقاموا بني يدي ملكهم الجبّار دقيانوس 

ومذعنني  مقّرين  مسامعه،  عىل  فألقوا حججاً  دينهم؛  عن  اإلميان  أهل  يفنت  كان  الذي 

بعبادتهم لربّهم خالق الساموات واألرض، الواحد األحد الذي ال يعبدون إلهاً سواه؛ ألّن 

الذي يّدعي مع الله إلها آخر، فإنّه يقول قوالً مجاوزاً للحّق، غاية يف البطالن))).

:
ص
3. شتّيا

- َموِرد المفردة في القرآن:

ِت َعقِٗرا َوقَۡد بَلَۡغُت ِمَن ٱۡلِكَبِ 
َ
ٰ يَُكوُن ِل ُغَلٰٞم َوَكنَِت ٱۡمَرأ نَّ

َ
قوله تعاىل: ﴿ قَاَل َرّبِ أ

ا ﴾))). ِعتِّيٗ
- المعنى اللغوّي:

 : و»الُعُتوُّ استكبار«))).  على  يدّل  صحيح  أصل  المعتل  والحرف  والتاء  »العين 

َكبرِٗيا ﴾  ا  ُعُتّوٗ ﴿ وََعَتۡو  تعالى:  قال  وِعِتّياً.  ُعُتّواً  يَْعُتو  َعَتا  يقال:  الطاعة.  عن   النبّو 

َرّبَِها ﴾  ۡمرِ 
َ
أ َعۡن  ﴿ َعَتۡت   ،]44 ]الذاريات/  َرّبِِهۡم﴾  ۡمرِ 

َ
أ َعۡن  ﴿ َفَعَتۡواْ   ،]21 ]الفرقان/ 

]مريم/  ا﴾  ِعتِّيٗ ٱۡلِكَبِ  ﴿ِمَن   ،]21 ]الملك/  َوُنُفوٍر ﴾  ُعُتّوٖ  ِف  ُّواْ  لَّ ﴿ بَل   ،]8 ]الطالق/ 

تعالى:  وقوله  رياضة...  إلى  وقيل:  ومداواتها.  إصالحها  إلى  سبيل  ال  حالة  أي:   8[؛ 

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص311؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج13،   (((

ص241.

سورة مريم، اآلية 8.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج4، ص225؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج15، ص27.  (((
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ا ﴾ ]مريم/ 69[، قيل: الِعِتيُّ ها هنا مصدٌر، وقيل: هو جمُع  َشدُّ َعَ ٱلرَِّنَٰمۡح ِعتِّيٗ
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
﴿ أ

َعاٍت، وقيل: الَعاتِي: الجاسي«))).

- المعنى التفسيرّي:

يالزمهام  وما  والشيخوخة  الهرم  غاية  مبعنى  املفردة  هذه  الكريم  القرآن  استعمل 

ٰ يَُكوُن ِل ُغَلٰٞم  نَّ
َ
من ضعف وضمور قوى الجسد وطاقاته، يف قوله تعاىل: ﴿قَاَل َرّبِ أ

ا﴾. فبعد أن استجاب الله تعاىل دعاء النبّي  ِت َعقِٗرا َوقَۡد بَلَۡغُت ِمَن ٱۡلِكَبِ ِعتِّيٗ
َ
َوَكنَِت ٱۡمَرأ

زكريّا Q يف رزقه بغالم، أوحى إليه عرب املالئكة ببرشى بعثت السور يف وجهه؛ وهي 

أنّه سيولد له ابن اسمه يحيى، مل يُسّم أحد قبله باسمه. ويف هذا ترشيف له من وجهني؛ 

باسم  إنّه ساّمه  واآلخر:  األبوين.  إىل  يكلها  ومل  تسميته،  توىّل  الله سبحانه  إّن  أحدهام: 

النبّي زكريّا Q ربّه أن يريه آية ذلك، عىل جهة االستخبار  إليه. وقد سأل  مل يُسبق 

واستعظام  تعجيب  استفهام  بتحّققه، ال عىل جهة  التسليم  مع  األمر  تحّقق  كيفيّة  عن 

واستبعاد؛ فمراده: أتعيدنا شابنّي، أم ترزقنا الولد شيخني؟ أي طلب النبّي زكريّا Q من 

الله تعاىل تفّهم خصوصيّات اإلفاضة واإلنعام؛ التذاذاً بالنعمة الفائضة بعد النعمة؛ نظري 

ما وقع يف برشى النبّي إبراهيم Q بالذّريّة))).

4. صلّيا:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ا ﴾))). ۡوَلٰ بَِها ِصلِّيٗ
َ
ِيَن ُهۡم أ ۡعلَُم بِٱلَّ

َ
قوله تعاىل: ﴿ ُثمَّ َلَۡحُن أ

- المعنى اللغوّي:

»الصاد والالم والحرف المعتّل أصالن: أحدهما النار وما أشبهها من الحّمى، واآلخر جنس 

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص546.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص405-406؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج3، 177-178؛ ج14، ص17-16.

سورة مريم، اآلية 70.  (((
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من العبادة. فأّما األّول، فقولهم: صليت العود بالنار. والصلى صلى النار. واصطليت بالنار. 

الدعاء«))).  فالصالة، وهي  الثاني  وأّما  ويوقد...  النار  به  يذكّى  وما  به  يُصطلى  ما  والصالء 

و»األَصُل في الصالِة اللزوم، يقال: قد َصلَِي واْصطَلَى؛ إذا لَزَِم، ومن هذا َمْن يُْصلَى في النار؛ أَي 

لْي اإليقاُد بالنار. ويقال: َصلَِي بالنار وبكذا؛ أي: بُلي بها، واْصطَلَى  يُلْزَم الناَر »)2(. و»أصل الصَّ

بها، وَصلَْيُت الشاَة: شويتها، وهي َمْصلِيٌَّة. قال تعالى: ﴿ ٱۡصلَوَۡها ٱۡلَۡوَم ﴾ ]يس/ 64[، وقال: 

ٰى ﴾ ]األعلى/ 12[، ﴿ تَۡصَلٰ نَاًرا َحاِمَيٗة ﴾ ]الغاشية/ 4[، ﴿ َوَيۡصَلٰ َسعِرًيا ﴾  ﴿ يَۡصَل ٱلَّاَر ٱۡلُكۡبَ
]االنشقاق/ 12[، ﴿ وََسَيۡصلَۡوَن َسعِرٗيا ﴾ ]النساء/ 10[، قرئ: )َسَيۡصلَۡوَن(؛ بضّم الياء وفتحها، 

﴿ َوتَۡصلَِيُة   ،]26 ]المدثر/  َسَقَر ﴾  ۡصلِيهِ 
ُ
﴿ َسأ  ،]8 ]المجادلة/   ﴾ ۖ يَۡصلَۡوَنَها َجَهنَُّم  ﴿ َحۡسُبُهۡم  

َجِحيٍم ﴾ ]الواقعة/ 94[... وقيل: َصلَى الناَر: دخل فيها، وأَْصاَلَها غيرَه، قال: ﴿ فََسۡوَف نُۡصلِيهِ 
ا ﴾ ]مريم/ 70[«))). ۡوَلٰ بَِها ِصلِّيٗ

َ
ِيَن ُهۡم أ ۡعلَُم بِٱلَّ

َ
نَاٗرۚا﴾ ]النساء/ 30[، ﴿ ُثمَّ َلَۡحُن أ

- المعنى التفسيرّي:

يف  عنها  االنفكاك  وعدم  للنار  املالزمة  مبعنى  املفردة  هذه  الكريم  القرآن  استعمل 

الوعد  ِذكْر  م  تقدَّ أن  فبعد  ا ﴾.  ِصلِّيٗ بَِها  ۡوَلٰ 
َ
أ ُهۡم  ِيَن  بِٱلَّ ۡعلَُم 

َ
أ َلَۡحُن  ﴿ ُثمَّ  تعاىل:  قوله 

والوعيد، والبعث والنشور، حىك سبحانه عقيبه قول منكري البعث، ورّد عليهم بأوضح 

بأصل خلقهم ومل  إيّاهم  للبعث والحساب؛ مذكّراً  استبعادهم  بيان وأجىل برهان، عىل 

يكونوا شيئاً كائناً أو مذكوراً، فهل يعجز الله عن إعادتهم؟! ثّم حّقق سبحانه أمر اإلعادة 

بجمعهم وبعثهم من قبورهم جامعات جامعات، مقرّنني بأوليائهم من الشياطني، يجثون 

عىل ركبهم حول جهّنم، متخاصمني، متربّئ بعضهم من بعض، مستخرجاً من كّل جامعة 

األعتى فاألعتى منهم، مع علمه تعاىل بالذين هم أوىل بشّدة العذاب منهم، وأحّق بعظيم 

العقاب، وأجدر بلزوم النار))).

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص300.  (((

ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج14، ص466.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص491.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص437-438؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج14، ص89-87.
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5. دّكت:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ا ﴾))). ا إِّدٗ ا ٨٨ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡي ًٔ ََذ ٱلرَّۡحَمُٰن َوَلٗ قوله تعاىل: ﴿ َوقَالُواْ ٱتَّ

- المعنى اللغوّي:

»الهمزة والدال في المضاعف أصالن؛ أحدهما: عظم الشيء وشّدته وتكّرره، واآلخر 

ا ﴾؛  ا إِّدٗ الندود. فأّما األّول فاإلّد. وهو األمر العظيم«))). »قال تعالى: ﴿ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡي ًٔ

أي: أمراً منكراً يقع فيه جلبة«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى املنكر إنكاراً عظيامً يف قوله تعاىل: ﴿ َوقَالُواْ 

ا ﴾، حيث أخرب الله تعاىل عن اليهود والنصارى  ا إِّدٗ ا ٨٨ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡي ًٔ ََذ ٱلرَّۡحَمُٰن َوَلٗ ٱتَّ
ومرشيك العرب مقولتهم التي زعموا فيها اتّخاذه عّز وجّل ولداً؛ فإّن اليهود قالوا: عزير 

ابن الله. وقالت النصارى: املسيح ابن الله. وقال مرشكو العرب: املالئكة بنات الله. وكان 

الجواب من الله تعاىل موّجهاً إىل النبّي P، بأن يقول لهم: لقد جئتم بيشء منكر عظيم 

شنيع فظيع))).

سورة مريم، اآليتان 88 ـ 89.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص11؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج3، ص71.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص69.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج6، ص453؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج14،   (((

ص111.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

مفردات للبحث:

﴿ َصَياِصيِهۡم﴾ )سورة األحزاب، اآلية 6)).  -

﴿ َكٱۡلََواِب ﴾ )سورة سبأ، اآلية ))).  -

﴿ وََغَرابِيُب ﴾ )سورة فاطر، اآلية ))).  -

﴿ َغۡوٞل ﴾ )سورة الصافات، اآلية ))).  -

﴿ يَُنفُوَن ﴾ )سورة الصافات، اآلية ))).  -

َبَق ﴾ )سورة الصافات، اآلية 0))).
َ
﴿ أ  -

َنا ﴾ )سورة ص، اآلية 6)). ﴿ قِطَّ  -

يۡدِۖ ﴾ )سورة ص، اآلية ))).
َ
﴿ َذا ٱۡل  -

ِن ﴾ )سورة ص، اآلية ))). ﴿ وََعزَّ  -

﴿ َءاَسُفونَا ﴾ )سورة الزخرف، اآلية ))).  -





نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

َعَنِت

َهۡضٗما

َفَيۡدَمُغُه

فَِجاٗجا

ِعۡطفِهِ

الدرس التاسع





1. َشنت:

- َموِرد المفردة في القرآن:

قوله تعاىل: ﴿ وََعَنِت ٱلۡوُُجوهُ لِۡلَحِّ ٱۡلَقيُّوِمۖ َوقَۡد َخاَب َمۡن َحََل ُظۡلٗما ﴾))).

- المعنى اللغوّي:

»العين والنون والتاء أصل صحيح يدّل على مشّقة«))). و»الُْمَعانََتُة كالمعاندة، لكن الُمَعانََتُة 

إذا وقع في أمر يخاف منه  َعَنَت فالن:  أبلغ، ألنّها معاندة فيها خوف وهالك، ولهذا يقال: 

واْ َما َعنِتُّۡم﴾  ﴾ ]النساء/ 25[، ﴿ َودُّ التلف، يَْعُنُت َعَنتاً. قال تعالى: ﴿ لَِمۡن َخِشَ ٱۡلَعَنَت ِمنُكۡمۚ

]آل عمران/ 118[، ﴿ َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم﴾ ]التوبة/ 128[، ﴿ وََعَنِت ٱلۡوُُجوهُ لِۡلَحِّ ٱۡلَقيُّوِمۖ ﴾؛ أي: 

﴾ ]البقرة/ 220[«))). ۡعَنَتُكۡمۚ
َ
ُ َل ذلَّت وخضعت. ويقال: أَْعَنَته غيرُه. ﴿ َولَۡو َشآَء ٱللَّ

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى الخضوع لله تعاىل، خضوع مذلّة وغلبة 

وقهر، يف قوله تعاىل: ﴿ وََعَنِت ٱلۡوُُجوهُ لِۡلَحِّ ٱۡلَقيُّوِمۖ َوقَۡد َخاَب َمۡن َحََل ُظۡلٗما ﴾. فبعد كالمه 

تعاىل عن بعض عالمات حلول الساعة، أخرب عن ظهور السلطنة اإللهيّة يوم القيامة، فال 

ميلك يشء شيئاً بحقيقة معنى الكلمة؛ وهو الذلّة واملسكنة مطلقاً؛ وإّنا نسبت العنوة إىل 

الوجوه، ألنّها أّول ما تبدو تظهر يف الوجوه. وقيل: املراد بالوجوه الرؤساء والقادة وامللوك؛ 

سورة طه، اآلية 111.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج4، ص150؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج15، ص101.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص590-589.  (((
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أي: يذلّون وينسلخون عن ملكهم وعزّهم. والزم هذه العنوة أن ال مينع حكمه وال نفوذه 

فيهم مانع، وال يحول بينه وبني ما أراد بهم حائل. واختري من أسامئه تعاىل الحّي القيّوم، 

ألّن مورد الكالم األموات الذين أُحيوا ثانياً، وقد تقطّعت عنهم األسباب اليوم؛ واملناسب 

لهذا الظرف من صفاته، حياته املطلقة وقيامه بكّل أمر. وقد خس ثواب الله من جاء يوم 

القيامة كافراً ظاملاً مجرماً))).

:
ص
2. هضما

 - َموِرد المفردة في القرآن:

ٰلَِحِٰت َوُهَو ُمۡؤِمٞن فََل َيَاُف ُظۡلٗما َوَل َهۡضٗما ﴾))). قوله تعاىل: ﴿ َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصَّ

- المعنى اللغوّي:

»الهاء والضاد والميم أصٌل صحيح يدّل على كسر وضغط وتداخل. وهضمت الشيء 

هضماً: كسرته... والهاضوم: الذي يهضم الطعام... والطلع الهضيم: الداخل بعضه في 

بعض. وهضمت لك من حّقي طائفة: تركته. والمتهّضم: الظالم. واألهضام: بطون من 

األودية سّميت بذلك لغموضها؛ الواحد هضم«))). و»الَْهْضُم: شدخ ما فيه رخاوة، يقال: 

َهَضْمُته َفانَْهَضَم؛ وذلك كالقصبة الَْمْهُضوَمِة التي يزّمر بها. ومزمار ُمْهَضٌم. قال تعالى: 

شدخ...  كأنّما  بعض؛  في  بعضه  داخل  أي:  148[؛  ]الشعراء/  َهِضيٞم ﴾  َطۡلُعَها  ﴿ َوَنٖۡل 
واستعير الَْهْضُم للظلم. قال تعالى: ﴿ فََل َيَاُف ُظۡلٗما َوَل َهۡضٗما ﴾«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى النقص والتفريط يف الحّق مبا يؤّدي إىل 

ٰلَِحِٰت َوُهَو ُمۡؤِمٞن فََل َيَاُف ُظۡلٗما َوَل َهۡضٗما ﴾.  الظلم، يف قوله تعاىل: ﴿ َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصَّ

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص58-59؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج14،   (((

ص213-212.

سورة طه، اآلية 112.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج6، ص55.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص843.  (((
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فبعد أن ذكر الله تعاىل خضوع الخلق يوم القيامة له خضوع ذلّة وقهر وغلبة، أخرب عن 

املقيّد  الصالح  بالعمل  القيامة  يوم  جاء  من  أّن  وبنّي  املجرمني،  الظاملني  الكافرين  مآل 

باإلميان؛ فهو يف مأمن ومنجى من العذاب، ويف مستقّر من النعيم املقيم؛ فليس له أن 

يخاف الظلم، وال أن يؤخذ بذنب مل يقتفه، وال أن يُنقص من عمله يشء، وال من ثوابه 

الذي وعده الله تعاىل به؛ جزاًء عىل إميانه وعمله الصالح))).

3. فيدممع:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ا  قوله تعاىل: ﴿ بَۡل َنۡقِذُف بِٱۡلَّقِ َعَ ٱۡلَبِٰطِل َفَيۡدَمُغُهۥ فَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَُكُم ٱلَۡوۡيُل ِممَّ

تَِصُفوَن ﴾))).
- المعنى اللغوّي:

»الدال والميم والغين كلمة واحدة ال تتفّرع وال يقاس عليها. فالدماغ معروف. ودمغته 

ضربته على رأسه حّتى وصلت إلى الدماغ. وهي الدامغة«))). و»قال تعالى: ﴿ بَۡل َنۡقِذُف 

بِٱۡلَّقِ َعَ ٱۡلَبِٰطِل َفَيۡدَمُغُه ﴾ ]األنبياء/ 18[؛ أي: يكسر ِدَماَغه، وحّجة َداِمَغة كذلك«))).
- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى اإلبطال بالحّجة والدليل يف قوله تعاىل: ﴿ بَۡل 

ا تَِصُفوَن ﴾. فبعد ما أخرب  َنۡقِذُف بِٱۡلَّقِ َعَ ٱۡلَبِٰطِل َفَيۡدَمُغُهۥ فَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَُكُم ٱلَۡوۡيُل ِممَّ
أو لهواً، أرضب عن هذه االفتاءات وبنّي أّن سّنته  الله تعاىل أن خلقه للعامل مل يكن لعباً 

الجارية، هي أن يرمي بالحّق عىل الباطل رمياً بعيداً فيهلكه، فيفاجئه الذهاب والتلف. فإْن 

كان الباطل حّجة أو عقيدة؛ فحّجة الحّق تبطلها، وإْن كان عمالً وسّنة، كام يف القرى املسفة 

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص59؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج14،   (((

ص213.

سورة األنبياء، اآلية 18.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص302؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج8، ص425.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص318.  (((
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الظاملة، فالعذاب املستأصل يستأصله ويبطله. وإن كان غري ذلك، فغري ذلك من اإلبطال، 

إلطالق اآلية، وكونها غري مقيّدة بالحّق والباطل يف الحّجة أو يف السرية والسّنة أو يف الخلقة؛ 

داللة عىل  »نقذف«  املضارع  بصيغة  التعبري  ذلك. ويف  تقييدها بيشء من  دليل عىل  فال 

االستمرار، وكونه سّنة جارية. ويف التعبري بـ »فيدمغه«، داللة عىل علّو الحّق عىل الباطل. 

ويف التعبري بـ«فإذا هو زاهق«، داللة عىل مفاجأة القذف ومباغتته، يف حني ال يُرجى للحّق 

غلب وال للباطل انهزام. وعند حصول ذلك سريى معرش الكّفار الهالك ماّم كانوا ينسبونه 

إليه تعاىل، من اتّخاذ الصاحبة والولد وما شابههام من االفتاءات عىل الله عّز وجّل))).

:
ص
4. فّاجا

- َموِرد المفردة في القرآن:

ن تَِميَد بِِهۡم وََجَعۡلَنا فِيَها فَِجاٗجا ُسُبٗل لََّعلَُّهۡم َيۡهَتُدوَن ﴾))).
َ
ۡرِض َرَوِٰسَ أ

َ
قوله تعاىل: ﴿ وََجَعۡلَنا ِف ٱۡل

- المعنى اللغوّي:

ٌة يكتنفها جبالن،  : ُشقَّ »الفاء والجيم أصل صحيح يدّل على تفّتح وانفراج«))). و»الَفجُّ

ِ فَّجٍ َعِميٖق ﴾ ]الحّج/ 27[«))).
ويستعمل في الطريق الواسع، وجمعه ِفَجاٌج. قال: ﴿ ِمن ُكّ

- المعنى التفسيرّي:

ۡرِض 
َ
استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى الطُرُق يف قوله تعاىل: ﴿ وََجَعۡلَنا ِف ٱۡل

ن تَِميَد بِِهۡم وََجَعۡلَنا فِيَها فَِجاٗجا ُسُبٗل لََّعلَُّهۡم َيۡهَتُدوَن ﴾)))؛ حيث بنّي سبحانه كامل 
َ
َرَوِٰسَ أ

قدرته وشمول نعمته، بأْن جعل يف األرض جباالً ثابتة تحفظها من الحركة واالضطراب، 

وطرقاً واسعة بينها، ولوال ذلك ملا أمكن أن يهتدوا إىل مقاصدهم ومواطنهم يف األسفار)6).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص77؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج14،   (((

ص264-263.

سورة األنبياء، اآلية 31.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج4، ص437؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج2، ص338.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص625.  (((

))) سورة األنبياء، اآلية 31.

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص84؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج14، ص279.  (6(
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ت
5. َشط

- َموِرد المفردة في القرآن:

ۡنَيا ِخۡزٞيۖ َونُِذيُقُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ  ِۖ َلُۥ ِف ٱلُّ قوله تعاىل: ﴿ ثَاِنَ ِعۡطفِهِۦ ِلُِضلَّ َعن َسبِيِل ٱللَّ

َعَذاَب ٱۡلَرِيِق ﴾))).
- المعنى اللغوّي:

»العين والطاء والفاء أصل واحد صحيح يدّل على انثناء وعياج«))). و»الَعطُْف يقال 

في الشيء إذا ثُني أحد طرفيه إلى اآلخر، كعطف الغصن والوسادة والحبل، ومنه قيل 

الذي  وهو  وركه،  إلى  رأسه  لدن  من  جانباه  اإلنسان:  وِعطَْفا  ِعطَاف.  المثنّي:  للرداء 

ِبَانِبِهِ ﴾  ا  ﴿َوَن َٔ نحو:  إذا أعرض وجفا،  ِعطَْفه:  ثنى  بدنه. ويقال:  يلقيه من  أن  يمكنه 

]اإلسراء/ 83[، وصّعر بخّده، ونحو ذلك من األلفاظ«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى اإلعراض بتكرّب وتجرّب يف قوله تعاىل: ﴿ ثَاِنَ 

ۡنَيا ِخۡزٞيۖ َونُِذيُقُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َعَذاَب ٱۡلَرِيِق ﴾. لقد  ِۖ َلُۥ ِف ٱلُّ ِعۡطفِهِۦ ِلُِضلَّ َعن َسبِيِل ٱللَّ
أخرب الله تعاىل عن حالة صنف من الناس معرضني عن الحّق مع وضوحه، ومجادلني فيه 

بال حّجة وال بيّنة وال دليل من العقل والسمع، متّبعني الهوى والتقليد األعمى، مائلني عن 

الحّق تكرّباً وتجرّباً يف أنفسهم ليضلّوا الناس عن طريقه؛ فهوالء لهم هوان وذّل وفضيحة يف 

الدنيا، مبا يجري لهم عىل ألسنة املؤمنني من الذّم، وبالقتل، وغري ذلك، ولهم يوم القيامة 

عذاب النار التي تحرقهم))).

سورة الحّج، اآلية 9.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج4، ص351؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج9، ص252.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص572.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص130؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج14،   (((

ص249.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

مفردات للبحث:

﴿ َعتِيٞد﴾ )سورة ق، اآلية 8)).  -

﴿ لُُّغوٖب﴾ )سورة ق، اآلية 8)).  -

﴿ َسِٰمُدوَن ﴾ )سورة النجم، اآلية )6).  -

َتاِن ﴾ )سورة الرحمن، اآلية )6). ﴿ ُمۡدَهآمَّ  -

﴿ َتُموُر ﴾ )سورة الملك، اآلية 6)).  -

ازٖ﴾ )سورة القلم، اآلية ))). ﴿ َهمَّ  -

ِۢ بَِنِميٖم ﴾ )سورة القلم، اآلية ))). آء شَّ ﴿ مَّ  -

﴾ )سورة القلم، اآلية ))). ﴿ ُعُتّلِۢ  -

﴿ َزنِيٍم ﴾ )سورة القلم، اآلية ))).  -

ٰ َحۡرٖد ﴾ )سورة القلم، اآلية ))). ﴿ َعَ  -



نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

َتَفَثُهۡم

ُغَثاٗٓء

َكٰلُِحوَن

ۡرَبةِ ٱۡلِ

قِيَعةٖ

الدرس العاشر





1. تيَ م:

- َموِرد المفردة في القرآن:

وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق ﴾))). قوله تعاىل: ﴿ ُثمَّ ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهۡم َوۡلُوفُواْ نُُذورَُهۡم َوۡلَطَّ

- المعنى اللغوّي:

»التاء والفاء والثاء كلمة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ ُثمَّ ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهۡم ﴾. قال أبو 

الُمْحرِم؛ إاّل  عبيدة: هو قّص األظافر، وأخذ الشارب، وشّم الطيب، وكّل ما يحرم على 

النكاح«))). و»قال الزّجاج: ال يَْعرُِف أَهُل اللغة التََّفَث إِالَّ من التفسير«))). و»قال تعالى: 

﴿ ُثمَّ ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهۡم ﴾؛ أي: يزيلوا وسخهم. يقال: قضى الشيء يقضي: إذا قطعه وأزاله. 
وأصل التَّْفث: وسخ الظفر وغير ذلك؛ مّما شأنه أن يزال عن البدن«))).

- المعنى التفسيرّي:

املاّديّة واملعنويّة يف قوله  إزالة األوساخ  الكريم هذه املفردة مبعنى  القرآن  استعمل 

الله  طلب  فقد  ٱۡلَعتِيِق ﴾.  بِٱۡلَۡيِت  وَّفُواْ  َوۡلَطَّ نُُذورَُهۡم  َوۡلُوفُواْ  َتَفَثُهۡم  ۡلَۡقُضواْ  ﴿ ُثمَّ  تعاىل: 

تعاىل من الناس بعد أدائهم مناسك الحّج، إزالة شعث اإلحرام، من تقليم الظفر، وأخذ 

... وحّل كّل ما حرم عليهم باإلحرام))). وكذلك يريد  الشعر وغسله، واستعامل الطيب، 

سورة الحّج، اآلية 29.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص350.  (((

ابن منظور، لسان العرب، م.س، ج2، ص120.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص165.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص146-147؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج14، ص371.
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عن  ورد  فقد  إمامهم Q؛  بلقاء  قلوبهم  عن  املعنويّة  املوانع  إزالة  منهم  تعاىل  الله 

عبد الله بن سنان، عن ذريح املحاريّب قال: قلت أليب عبد الله Q: إّن الله أمرين يف 

: ﴿ ُثمَّ ۡلَۡقُضواْ  كتابه بأمر فأحّب أن أعمله. قال Q: وما ذاك؟ قلت: قول الله عزَّ وجلَّ

َتَفَثُهۡم َوۡلُوفُواْ نُُذورَُهۡم﴾. قال Q: »ليقضوا تفثهم لقاء اإلمام، وليوفوا نذورهم تلك 
المناسك«. قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله Q، فقلت: جعلت فداك، قول 

وقّص  الشارب  »أخذ   :Q قال نُُذورَُهۡم﴾،  َوۡلُوفُواْ  َتَفَثُهۡم  ۡلَۡقُضواْ  ﴿ ُثمَّ   : عزَّ وجلَّ الله 

األظفار وما أشبه ذلك«. قال: قلت: جعلت فداك، إّن ذريحاً املحاريّب حّدثني عنك بأنّك 

 :Q املناسك. فقال نُُذورَُهۡم﴾ تلك  ﴿ َوۡلُوفُواْ  لقاء اإلمام،  َتَفَثُهۡم﴾  ﴿ ۡلَۡقُضواْ  له:  قلت 

»صدق ذريح وصدقت، إّن للقرآن ظاهراً وباطناً، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح«))).

2. نَاء:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ٰلِِمنَي ﴾))). ۡيَحُة بِٱۡلَّقِ فََجَعۡلَنُٰهۡم ُغَثاٗٓءۚ َفُبۡعٗدا ّلِۡلَقۡوِم ٱلظَّ َخَذۡتُهُم ٱلصَّ
َ
قوله تعاىل: ﴿ فَأ

- المعنى اللغوّي:

»الغين والثاء أصل صحيح يدّل على فساد في الشيء«))). و»قوله تعالى: ﴿ فََجَعۡلَنُٰهۡم 

والمّد:  بالضم  والغثاء  الغثاء.  السيل  يذهب  كما  بهم؛  فذهبنا  أهلكناهم  أي  ُغَثاٗٓءۚ﴾؛ 
ما يجيء فوق السيل مّما يُحمل من الزبد والوسخ وغيره. وقوله تعالى: ﴿ فََجَعۡلَنُٰهۡم 

ُغَثاٗٓءۚ﴾: أي يابساً«))).
- المعنى التفسيرّي:

َخَذۡتُهُم 
َ
﴿ فَأ تعاىل:  قوله  يف  الظاملني  هالك  مبعنى  املفردة  هذه  الكريم  القرآن  استعمل 

الكلينّي، الكافي، م.س، أبواب الزيارات، باب إتباع الحّج بالزيارة، ح4، ج4، ص549.  (((

سورة المؤمنون، اآلية 41.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ماّدة »َغّث«، ج4، ص379.  (((

الطريحّي، فخر الدين: مجمع البحرين، ط2، طهران، نشر مرتضوي؛ مطبعة چاپخانهء طراوت، 1362هـ.ش، ماّدة »َغثَا«،   (((

ج1، ص312.
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هؤالء  أّن  تعاىل  الله  بنّي  فبعدما  ٰلِِمنَي ﴾.  ٱلظَّ ّلِۡلَقۡوِم  َفُبۡعٗدا  ُغَثاٗٓءۚ  فََجَعۡلَنُٰهۡم  بِٱۡلَّقِ  ۡيَحُة  ٱلصَّ
الكّفار سيصبحون نادمني عىل ما فعلوه، عّقبه باإلخبار عن إهالكهم بالصيحة جزاًء حّقاً عىل 

كفرهم، فتأيت عليهم ومتيتهم عن آخرهم، فيصريون هلىك كالنبات الفاسد اليابس، الذي يحمله 

السيل ويرميه عىل جانبي الوادي، وقد ألزم الله لهم بعداً من الرحمة لظلمهم وتكذيبهم))).

3. كااحوغ:

- َموِرد المفردة في القرآن:

قوله تعاىل: ﴿ تَۡلَفُح وُُجوَهُهُم ٱلَّاُر َوُهۡم فِيَها َكٰلُِحوَن ﴾))).

- المعنى اللغوّي:

»الكاف والالم والحاء أصل يدّل على عبوس وشتامة في الوجه؛ ومن ذلك الكلوح، 

الذي  الكلوح، وهو  فِيَها َكٰلُِحوَن ﴾؛ هو من  ﴿ َوُهۡم  تعالى:  العبوس«))). و»قوله  وهو 

قصرت شفتاه عن أسنانه؛ كما تقلّص رؤوس الغنم إذا ُشّيطت بالنار. وقيل: كالحون: 

عابسون. والكلوح: تكّشر في عبوس؛ ومنه كلح الرجل كلوحاً وكالحاً«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى حالة الوجه بفعل عذاب النار يف قوله تعاىل: 

﴿ تَۡلَفُح وُُجوَهُهُم ٱلَّاُر َوُهۡم فِيَها َكٰلُِحوَن ﴾؛ حيث ذكر الله تعاىل مصري من خّفت موازينه 
من الطاعات، فأولئك الذين خسوا أنفسهم يف جهّنم خالدون، فيصيب وجوههم لفح النار 

ولهبها؛ وهم فيها عابسون، تتقلّص شفاههم وتبدو أسنانهم كالرؤوس املشويّة بفعل النار))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص191؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج15، ص33.  (((

سورة المؤمنون، اآلية 104.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج5، ص134.  (((

الطريحّي، فخر الدين: مجمع البحرين، تحقيق: أحمد الحسينّي، ط2، طهران، المكتبة المرتضويّة إلحياء اآلثار الجعفريّة،   (((

1362 هـ.ش، ج2، ص408.
انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص211؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج15،   (((

ص69.
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4. ت ربة:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ُيۡبِديَن  َوَل  فُُروَجُهنَّ  َوَيۡحَفۡظَن  بَۡصٰرِهِنَّ 
َ
أ ِمۡن  َيۡغُضۡضَن  ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت  ﴿ َوقُل  تعاىل:  قوله 

ۖ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوتَلِِهنَّ  ٰ ُجُيوبِِهنَّ زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ َعَ
ۡو بَِنٓ 

َ
ۡو بَِنٓ إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡو إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡبَنآءِ ُبُعوتَلِِهنَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ۡبَنآئِِهنَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ۡو َءابَآءِ ُبُعوتَلِِهنَّ أ

َ
ۡو َءابَآئِِهنَّ أ

َ
أ

ۡفِل  وِ ٱلّطِ
َ
ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل أ ْوِل ٱۡلِ

ُ
ٰبِعِنَي َغرۡيِ أ وِ ٱلتَّ

َ
يَۡمُٰنُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡو نَِسآئِِهنَّ أ

َ
َخَوٰتِِهنَّ أ

َ
أ

 ۚ زِينَتِِهنَّ ِمن  ُيۡفِنَي  َما  ِلُۡعلََم  رُۡجلِِهنَّ 
َ
بِأ يَۡضِۡبَن  َوَل  ٱلّنَِسآءِۖ  َعۡوَرِٰت   ٰ َعَ َيۡظَهُرواْ  لَۡم  ِيَن  ٱلَّ

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ﴾))).
َ
ِ َجِيًعا أ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ

- المعنى اللغوّي:

الحاجة، والعقل،  الفروع، وهي:  إليها ترجع  »الهمزة والراء والباء لها أربعة أصول 

والنصيب، والعقد«))). و»األرب: فرط الحاجة المقتضي لالحتيال في دفعه، فكّل أرٍب 

حاجة، وليس كّل حاجة أرباً. ثّم يُستعمل تارة في الحاجة المفردة، وتارة في االحتيال، 

وإْن لم يكن حاجة، كقولهم: فالن ذو أرٍب. وأريب، أي ذو احتيال. وقد أَرَِب إلى كذا، 

أي احتاج إليه حاجًة شديدة. وقد أَرَِب إلى كذا أََرباً وأُْربًَة وإِْربًَة وَمأَْربًَة. قال تعالى: 

ۡخَرٰى﴾ ]طه/ 18[. وال أرب لي في كذا، أي: ليس بي شّدة حاجة إليه. 
ُ
﴿ َوِلَ فِيَها َم َٔارُِب أ

ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل ﴾؛ كناية عن الحاجة إلى النكاح؛ وهي األُْربَى، للداهية  ْوِل ٱۡلِ
ُ
وقوله: ﴿أ

المقتضية لالحتيال، وتسّمى األعضاء التي تشتّد الحاجة إليها آراباً«))).

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى الشهوة التي تحوج إىل االزدواج يف قوله 

بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ 
َ
تعاىل: ﴿َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

سورة النور، اآلية 31.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص89.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص72.  (((
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ٰبِعِنَي  ۡو ... ٱلتَّ
َ
ۖ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوتَلِِهنَّ أ ٰ ُجُيوبِِهنَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ َعَ

ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل... ﴾. وقد اختلف املفّسون يف املراد من قوله تعاىل: ﴿ َغرۡيِ  ْوِل ٱۡلِ
ُ
أ َغرۡيِ 

ۡرَبةِ ﴾ عىل أقوال؛ فقيل: التابع الذي يتبعك لينال من طعامك، وال حاجة له يف  ْوِل ٱۡلِ
ُ
أ

النساء؛ وهو األبله املوىّل عليه؛ وهو املروّي عن األمئّة R. وقيل: هو العّنني الذي ال 

إرب له يف النساء لعجزه. وقيل: إنّه الخيّص املجبوب الذي ال رغبة له يف النساء. وقيل: إنّه 

الشيخ الهرم لذهاب إربه. وقيل: هو العبد الصغري))).

َصة: 5. َقيت

- َموِرد المفردة في القرآن:

إَِذا   ٰٓ َحتَّ َمآًء  اُن  ۡم َٔ ٱلظَّ َيَۡسُبُه  بِقِيَعةٖ  ابِۢ  َكَسَ ۡعَمٰلُُهۡم 
َ
أ َكَفُرٓواْ  ِيَن  ﴿َوٱلَّ تعاىل:  قوله 

ُ َسِيُع ٱۡلَِساِب﴾))). ۥۗ َوٱللَّ َ ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُه ا َووََجَد ٱللَّ َجآَءهُۥ لَۡم َيِۡدهُ َشۡي ٔٗ
- المعنى اللغوّي:

ابِۢ  »القاف والواو والعين أصل يدّل على تبّسط في مكان«))). و»قوله تعالى: ﴿ َكَسَ

بِقِيَعةٖ ﴾. والِقيُع والَْقاُع: المستوي من األرض، جمعه: ِقيَعاٌن، وتصغيره: ُقَويٌْع«))).
- المعنى التفسيرّي:

 استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى األرض املنبسطة املستوية يف قوله تعاىل: 

ا  ٰٓ إَِذا َجآَءهُۥ لَۡم َيِۡدهُ َشۡي ٔٗ اُن َمآًء َحتَّ ۡم َٔ ابِۢ بِقِيَعةٖ َيَۡسُبُه ٱلظَّ ۡعَمٰلُُهۡم َكَسَ
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ ﴿َوٱلَّ

ُ َسِيُع ٱۡلَِساِب﴾. فقد ذكر الله تعاىل مثالً للكّفار  ۥۗ َوٱللَّ َ ِعنَدهُۥ فََوفَّىُٰه ِحَسابَُه َووََجَد ٱللَّ
وأعاملهم التي يعملونها يف الدنيا ويعتقدون أنّها طاعات تنفعهم يوم القيامة، فمثلهم 

العطش،  أعياه  وقد  يسري  الذي  العطشان  كمثل  أعاملهم،  لنفع  طلبهم  يف  القيامة  يوم 

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص242؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج15،   (((

ص112.

سورة النور، اآلية 39.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج5، ص42.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص688.  (((
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انعكاس  بفعل  بعيد  من  يلمع  ناظريه  أمام  املنبسطة  األرض  يف  ماء  نظره  أمام  فيلوح 

أشّعة الشمس عىل وجه األرض؛ فإذا انتهى إليه رأى أنّه أرض ال ماء فيها، عىل ما كان 

يظّنه. فكذلك الكافر يحسب أّن ما قّدمه من عمله سيكون نافعاً له، وأّن له عليه ثواباً، 

والحقيقة أنّه ليس له ثواب. بل يجد الله تعاىل عند عمله، فيجازيه عىل كفره، والله تعاىل 

ال يشغله حساب عن حساب، فيحاسب الجميع عىل أفعالهم يف حالة واحدة))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص256؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج15،   (((

ص131-130.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

 

مفردات للبحث:

لُِقونََك ﴾ )سورة القلم، اآلية ))). ﴿ لَُيۡ  -

ۡجَداِث ﴾ )سورة المعارج، اآلية ))).
َ
﴿ ٱۡل  -

ِهيًل ﴾ )سورة المزّمل، اآلية ))). ﴿ مَّ  -

﴿ كَِفاتًا ﴾ )سورة المرسالت، اآلية ))).  -

﴿ دَِهاٗقا ﴾ )سورة النبأ، اآلية ))).  -

﴿ َواِجَفٌة ﴾ )سورة النازعات، اآلية 8).  -

ۡغَطَش ﴾ )سورة النازعات، اآلية 9)).
َ
﴿ َوأ  -

﴿ ُكّوَِرۡت﴾ )سورة التكوير، اآلية )).  -

﴿ ٱنَكَدَرۡت﴾ )سورة التكوير، اآلية )).  -

َرۡت﴾ )سورة التكوير، اآلية 6). ﴿ ُسّجِ  -





نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:
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ُ
أ

ذَِمةٞ ِشۡ

ۡزلَۡفَنا
َ
أ

قَِبَل

الدرس الحادي عشر





:
ص
1. بورت

- َموِرد المفردة في القرآن:

ۡوِلَآَء َوَلِٰكن 
َ
ن نَّتَِّخَذ ِمن ُدونَِك ِمۡن أ

َ
قوله تعاىل: ﴿ قَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك َما َكَن يَۢنَبِغ َلَآ أ

ٰ نَُسواْ ٱّلِۡكَر َوَكنُواْ قَۡوَمۢا بُوٗرا ﴾))). تَّۡعَتُهۡم َوَءابَآَءُهۡم َحتَّ مَّ
- المعنى اللغوّي:

تعطّله وخلّوه،  الشيء وما يشبهه من  والراء أصالن؛ أحدهما: هالك  والواو  »الباء 

واآلخر: ابتالء الشيء وامتحانه«))). و»الَبَوار: فرط الكساد. ولّما كان فرط الكساد يؤّدي 

إلى الفساد- كما قيل: كسد حّتى فسد - ُعّبر بالبوار عن الهالك، يقال: بَاَر الشيء يَُبوُر 

َيُبوُر ﴾  ْوَلٰٓئَِك ُهَو 
ُ
أ َتُبوَر ﴾ ]فاطر/ 29[، ﴿ َوَمۡكُر  وبَْوراً. قال عّز وجّل: ﴿ تَِجَٰرٗة لَّن  بََواراً 

َحلُّواْ قَۡوَمُهۡم َداَر ٱۡلََوارِ ﴾ ]إبراهيم/ 28[، ويقال: رجل 
َ
]فاطر/ 10[ ... وقال عّز وجّل: ﴿ َوأ

ٰ نَُسواْ ٱّلِۡكَر َوَكنُواْ قَۡوَمۢا بُوٗرا ﴾ ]الفرقان/  حائر بَائِر، وقوم ُحور بُور. وقال عّز وجّل: ﴿ َحتَّ

18[؛ أي: هلكى، جمع: بَائِر«))).

- المعنى التفسيرّي:

تعاىل:  قوله  يف  الفاسدين  الهلىك  القوم  مبعنى  املفردة  هذه  الكريم  القرآن  استعمل 

تَّۡعَتُهۡم َوَءابَآَءُهۡم  ۡوِلَآَء َوَلِٰكن مَّ
َ
ن نَّتَِّخَذ ِمن ُدونَِك ِمۡن أ

َ
﴿ قَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك َما َكَن يَۢنَبِغ َلَآ أ

سورة الفرقان، اآلية 18.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص316.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص153-152.  (((
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من  دونه،  من  املعبودين  تعاىل  الله  يسأل  حيث  بُوٗرا ﴾؛  قَۡوَمۢا  َوَكنُواْ  ٱّلِۡكَر  نَُسواْ   ٰ َحتَّ
املالئكة واإلنس واألصنام وغريها، عن سبب ضالل من عبدهم، فيجيبون بتنزيهه تعاىل 

األلوهيّة،  اّدعاء  الحّق يف  تعاىل،  كّل من سواه  أنفسهم وعن  وينفون عن  الرشيك،  عن 

وينسبون اإلضالل إىل الكّفار واملرشكني أنفسهم، مع بيان السبب الذي أضلّهم، وهو أنّهم 

كانوا قوماً هالكني أو فاسدين، وقد متّعهم الله تعاىل هم وآباءهم من أمتعة الحياة الدنيا 

الدنيا حتى  الحياة  التمتيع واشتغلوا بزينة  لهم، فاستغرقوا يف  واختباراً  ونعمها، امتحاناً 

نسوا الِذكْر الذي جاءت به الرسل L، فعدلوا عن التوحيد إىل الرشك. فكونهم قوماً 

هالكني أو فاسدين، بسبب انكبابهم عىل الدنيا، وانهامكهم يف الشهوات، واستغراقهم يف 

التمتّع، وانرصاف هممهم إىل االشتغال باألسباب؛ وهو السبب لنسيانهم الِذكْر، والعدول 

عن التوحيد إىل الرشك))).

2. أجاج:

- َموِرد المفردة في القرآن:

َجاٞج وََجَعَل بَۡيَنُهَما 
ُ
ِي َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن َهَٰذا َعۡذٞب فَُراٞت َوَهَٰذا ِمۡلٌح أ قوله تعاىل: ﴿ َوُهَو ٱلَّ

ُۡجوٗرا ﴾))). بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مَّ
- المعنى اللغوّي:

»الهمزة والجيم؛ لها أصالن: الحفيف والشّدة؛ إّما حّراً وإّما ملوحة«))). و»قال تعالى: 

من  والحرارة،  الملوحة  شديد   :]53 ]الفرقان/  َجاٞج ﴾ 
ُ
أ ِمۡلٌح  َوَهَٰذا  فَُراٞت  َعۡذٞب  ﴿ َهَٰذا 

ُتَها، وقد أّجت، وائتّج النهار«))). قولهم: أجيج النار وأَجَّ

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص286-287؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج15، ص191-190.

سورة الفرقان، اآلية 53.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص8.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص64.  (((
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ص
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- المعنى التفسيرّي:

ِي  استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى شديد امللوحة يف قوله تعاىل: ﴿ َوُهَو ٱلَّ

ُۡجوٗرا ﴾؛  َجاٞج وََجَعَل بَۡيَنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مَّ
ُ
َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن َهَٰذا َعۡذٞب فَُراٞت َوَهَٰذا ِمۡلٌح أ

حيث بنّي الله تعاىل تدبرياً من التدبريات التكوينيّة التي أجراها يف عامل الخلق، وهو أنّه 

أرسل البحرين: العذب الذي يطيب طعمه، واملالح شديد امللوحة، وجعل بينهام حاجزاً 

مينع أحدهام من أن يختلط باآلخر، فال يفسد املاء العذب بذلك))).

3. شرةمة:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ذَِمةٞ قَلِيلُوَن ﴾))). ُؤَلٓءِ لَِشۡ قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ َهٰٓ

- المعنى اللغوّي:

»الشرذمة هي القليل من الناس، فالذال زائدة، وإنّما هي من شرمت الشيء، إذا 

)شراذم(:  ثوب  ويقال:  الكثيرة.  الجماعة  عن  وانمارت  انمزقت  طائفة  فكأنّها  مزّقته؛ 

ذَِمةٞ قَلِيلُوَن ﴾  ءِ لَِشۡ ُؤَلٓ رِْذَمُة: جماعة منقطعة. قال تعالى: ﴿ إِنَّ َهٰٓ أي قطع«))). فـ »الشِّ

]الشعراء/ 54[«))).

- المعنى التفسيرّي:

جامعة  عن  املنقطعة  القليلة  الجامعة  مبعنى  املفردة  هذه  الكريم  القرآن  استعمل 

ذَِمةٞ قَلِيلُوَن ﴾. فقد حىك الله تعاىل يف آيات سابقة  ُؤَلٓءِ لَِشۡ كثرية، يف قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ َهٰٓ

عن بعض األحداث التي جرت بني النبّي موىس Q وقومه من جهة وفرعون وأتباعه 

واملوقف  السحر وغريه،  فعلوه من  ماّم  تعاىل  إليه  السحرة  توبة  أخرى، وعن  من جهة 

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص303-304؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج15، ص229.

سورة الشعراء، اآلية 54.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص273.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص450.  (((
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اإلميايّن الذي صدر منهم قبال فرعون وطغيانه، وعن جمع فرعون للجيوش ليقبضوا عىل 

موىس Q وقومه، ولحوقهم به Q وبقومه؛ ملّا ساروا بأمر الله عّز وجّل؛ ليحولوا 

بينهم وبني الخروج من أرض مرص؛ فكان ماّم احتاله فرعون ليجّمع الجموع عىل بني 

إرسائيل، أن أوهم الناس أنّهم مجرّد عصابة من الناس قليلة))).

4. أزاينا:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ۡزلَۡفَنا َثمَّ ٱٓأۡلَخرِيَن ﴾))).
َ
قوله تعاىل: ﴿ َوأ

- المعنى اللغوّي:

»الزاء والالم والفاء يدّل على اندفاع وتقّدم في قرب إلى شيء. يقال من ذلك: ازدلف 

الرجل: تقّدم. وُسّميت مزدلفة بمكّة القتراب الناس إلى منى بعد اإلفاضة من عرفات. 

ويقال: لفالن عند فالن زلفى، أي قربى«))). و»الزُّلَْفُة: المنزلة والحظوة. وقوله تعالى: 

ُحرُِموها.  وقد  المؤمنين  زلفة  رأوا  لّما  معناه:  قيل:  27[؛  ]الملك/  ُزۡلَفٗة﴾  ۡوهُ 
َ
َرأ ا  ﴿ فَلَمَّ

وقيل: استعمال الزلفة في منزلة العذاب كاستعمال البشارة ونحوها من األلفاظ. وقيل 

ِۡلۚ﴾ ]هود/ 114[... والزُّلَْفى: الحظوة، قال اللَّه  لمنازل الليل: ُزلٌَف؛ قال: ﴿ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱلَّ

 ﴾ ]الزمر/ 3[، والَمزَالُِف: المراقي، وأَْزلَْفُته: جعلت له 

ِ ُزۡلَفٰٓ تعالى: ﴿ إِلَّ ِلَُقّرُِبونَآ إَِل ٱللَّ

ۡزلَِفِت ٱۡلَنَُّة لِۡلُمتَّقِنَي ﴾ ]الشعراء/ 
ُ
ۡزلَۡفَنا َثمَّ ٱٓأۡلَخرِيَن ﴾ ]الشعراء/ 64[، ﴿ َوأ

َ
زلفى، قال: ﴿ َوأ

.(((»]90

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى االقتاب يف اللحوق واالتّباع يف قوله تعاىل: 

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص332؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج15،   (((

ص277-276.

سورة الشعراء، اآلية 64.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج3، ص21.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص382.  (((
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ۡزلَۡفَنا َثمَّ ٱٓأۡلَخرِيَن ﴾. فبعد أن حىك الله تعاىل قّصة النبّي موىس Q وقومه، وما 
َ
﴿ َوأ

أجراه عىل يديه Q من معجزة شّق البحر، فظهر فيه اثنا عرش طريقاً، وقام املاء عن 

 Q إىل موىس وقومه  فرعون  تعاىل  الله  قرّب  العظيم،  كالجبل  ويساره  الطريق  ميني 

منه،  وقومه   Q موىس خرج  إذا  حتّى  البحر،  بدخول  لهم  وإغراًء  استدراجاً  وقومه، 

أطِبق املاء عليهم فأغرقهم، فامتوا وهلكوا))).

:
َ

5. َقَبو

- َموِرد المفردة في القرآن:

ذِلَّٗة َوُهۡم 
َ
أ تَِينَُّهم ِبُُنوٖد لَّ قَِبَل لَُهم بَِها َوَلُۡخرَِجنَُّهم ّمِۡنَهآ 

ۡ
قوله تعاىل: ﴿ ٱرِۡجۡع إَِلِۡهۡم فَلََنأ

َصٰغُِروَن ﴾))).
- المعنى اللغوّي:

»القاف والباء والالم أصل واحد صحيح، تدّل كلمه كلّها على مواجهة الشيء للشيء، 

بالّذات،  إّما  بعضهم على بعض،  يُْقِبَل  أن  والتََّقابُُل:  »والُمَقابَلَُة  بعد ذلك«))).  ويتفّرع 

تَِّك ِٔنَي َعلَۡيَها ُمَتَقٰبِلنَِي ﴾ ]الواقعة/ 16[،  وإّما بالعناية والتوّفر والموّدة. قال تعالى: ﴿ مُّ

قال  عنده.  كقولك:  كذا،  فالٍن  ِقَبَل  ولي   .]47 ]الحجر/  َتَقٰبِلنَِي ﴾  مُّ رٖ  ُسُ  ٰ َعَ ﴿ إِۡخَوٰنًا 
ِيَن َكَفُرواْ قَِبلََك ُمۡهِطعِنَي ﴾  تعالى: ﴿ وََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن َقۡبلَُهۥ ﴾ ]الحاّقة/ 9[، ﴿ َفَماِل ٱلَّ

]المعارج/ 36[، ويُستعار ذلك للقّوة والقدرة على الُْمَقابَلَِة، أي المجازاة، فيقال: ال ِقَبَل 

تَِينَُّهم ِبُُنوٖد لَّ قَِبَل لَُهم بَِها ﴾ ]النمل/ 37[؛ 
ۡ
لي بكذا، أي ال يمكنني أن أَُقاِبلَه. قال: ﴿ فَلََنأ

أي: ال طاقة لهم على اْسِتْقَبالَِها ودفاعها«))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص333؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج15،   (((

ص278.

سورة النمل، اآلية 37.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج5، ص51.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص654.  (((
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- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى عدم القدرة والطاقة عىل املواجهة والدفع 

ذِلَّٗة َوُهۡم 
َ
أ ّمِۡنَهآ  تَِينَُّهم ِبُُنوٖد لَّ قَِبَل لَُهم بَِها َوَلُۡخرَِجنَُّهم 

ۡ
يف قوله تعاىل: ﴿ٱرِۡجۡع إَِلِۡهۡم فَلََنأ

أهل  من  بالهدايا   Q سليامن النبّي  إىل  سبأ  مملكة  رسول  جاء  فبعدما  َصٰغُِروَن ﴾. 
 Q يدعوهم إىل عبادة الله الواحد األحد - أجابه Q اململكة - بعد أن أرسل إليهم

من  تعاىل  الله  أعطاه  ما  وأّن  مالهم،  إىل  يحتاج  ال  بأنّه  االستنكار،  سبيل  عىل  مستفهامً 

امللك والنبّوة والحكمة، خري ماّم أعطاهم من الدنيا وأموالها. فهو Q ال يكتث ألموال 

الدنيا زخارفها. ثّم طلب Q منه أْن يرجع مبا جاء به من الهدايا، وأن يخرب قومه بأنّه 

سيأتيهم بجنود ال طاقة لهم بها، وال قدرة لهم عىل دفعها، وسيخرجهم من تلك اململكة 

أذالء إذا مل يأتوا إليه مسلمني))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن ، م.س، ج7، ص382؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج15،   (((

ص362.
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َ

ي أجاجي شرةمةي زايناي َقَبو
ص
بورت

تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

مفردات للبحث:

﴿ َعۡسَعَس ﴾ )سورة التكوير، اآلية ))).  -

﴿ وََسَق ﴾ )سورة االنشقاق، اآلية ))).  -

﴿ َغرۡيُ َمۡمُنونِۢ ﴾ )سورة االنشقاق، اآلية ))).  -

ۡحَوٰى﴾ )سورة األعلى، اآلية )).
َ
﴿ أ  -

﴿ َكَبٍد ﴾ )سورة البلد، اآلية )).  -

﴿ َمۡسَغَبةٖ﴾ )سورة البلد، اآلية ))).  -

َبةٖ ﴾ )سورة البلد، اآلية 6)). ﴿ َمۡتَ  -

﴿ َطَحىَٰها ﴾ )سورة الشمس، اآلية 6).  -

﴿ فََدۡمَدَم ﴾ )سورة الشمس، اآلية ))).  -

﴾ )سورة الضحى، اآلية )). ﴿ قََلٰ  -





نتناول في هذت تادرس تاميركتا تآلتية:

باقة تاميركتا:

َدِٰخرِيَن

يهِ قُّصِ
لََغوِّيٞ

إِۡفًك

وَن ُيَۡبُ

الدرس الثاني عشر





1. كتخرفن:

- َموِرد المفردة في القرآن:

ۡرِض إِلَّ َمن َشآَء 
َ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱۡل ورِ َفَفزَِع َمن ِف ٱلسَّ قوله تعاىل: ﴿َوَيۡوَم يُنَفُخ ِف ٱلصُّ

تَۡوهُ  َدِٰخرِيَن﴾))).
َ
ۚ َوُكٌّ أ ُ ٱللَّ

- المعنى اللغوّي:

»الدال والخاء والراء أصل يدّل على الذّل. يقال: دخر الرجل، وهو داخر، إذا ذّل. 

وأدخره غيره أذلّه«))). و» قال تعالى: ﴿ َوُهۡم َدِٰخُروَن ﴾ ]النحل/ 48[؛ أي: أذالَّء. يقال: 

ِعَباَدِت  َعۡن  وَن  يَۡسَتۡكِبُ ِيَن  ٱلَّ ﴿ إِنَّ  قوله:  ذلك  وعلى  فذّل.  أذللته  أي:  َفَدَخَر،  أدخرته 

َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن ﴾ ]غافر/ 60[«))).
- المعنى التفسيرّي:

﴿ َوَيۡوَم  أذالء مقهورين يف قوله تعاىل:  املفردة مبعنى  الكريم هذه  القرآن  استعمل 

تَۡوهُ َدِٰخرِيَن ﴾. 
َ
ۚ َوُكٌّ أ ُ ۡرِض إِلَّ َمن َشآَء ٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱۡل ورِ َفَفزَِع َمن ِف ٱلسَّ يُنَفُخ ِف ٱلصُّ

الله تعاىل حقيقة من حقائق الساعة، وهي النفخ يف الصور بأمره. واختُلف  فقد بنّي 

يف املراد بالنفخ، فقيل: املراد به النفخة الثانية التي يحصل بها عود الحياة والروح إىل 

تَۡوهُ َدِٰخرِيَن ﴾، واملراد 
َ
األجساد، فيُبعث الناس لفصل القضاء؛ ويؤيّده قوله تعاىل: ﴿ َوُكٌّ أ

سورة النمل، اآلية 87.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص333.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص309.  (((
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به حضورهم عند الله سبحانه. واالستثناء من حكم الفزع بقوله تعاىل: ﴿ إِلَّ َمن َشآَء 

أّن  يدّل عىل  َءاِمُنوَن﴾؛  يَۡوَمئٍِذ  فََزٖع  ّمِن  ﴿َوُهم  بالحسنة:  جاء  من  قوله يف  ثّم   ،﴾ ۚ ُ ٱللَّ
الفزع املذكور هو الفزع الحاصل من النفخة الثانية. وقيل: املراد به النفخة األوىل التي 

َمَٰوِٰت َوَمن ِف  ورِ فََصعَِق َمن ِف ٱلسَّ ميوت بها األحياء، بدليل قوله تعاىل: ﴿ َونُفَِخ ِف ٱلصُّ

ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم قَِيامٞ يَنُظُروَن ﴾ ]سورة الزمر،  68[، 
ُ
ۖ ُثمَّ نُفَِخ فِيهِ أ ُ ۡرِض إِلَّ َمن َشآَء ٱللَّ

َ
ٱۡل

بقوله:  املراد  يكون  األوىل. وعىل هذا  النفخة  الفزع، وقد رتّب عىل  الصعقة من  فإّن 

تَۡوهُ َدِٰخرِيَن ﴾، رجوعهم إىل الله سبحانه باملوت. وال يبعد أن يكون املراد بالنفخ 
َ
﴿ َوُكٌّ أ

من  كان  كيفام  النفخ  فإّن  يحيي؛  أو  مييت  ماّم  أعّم  النفخ،  مطلق  يومئذ  الصور  يف 

الفزع، وتسيري  الساعة، ويكون ما ذكر من فزع بعضهم وأمن بعضهم من  مختّصات 

النفخة  خواّص  من  داخرين  إتيانهم  من  ذكر  وما  األوىل،  النفخة  خواّص  من  الجبال 

الثانية، ويندفع بذلك ما يورد عىل كّل واحد من الوجهني السابقني. واالستثناء من الفزع 

ۚ ﴾، قيل: هم املالئكة الذين يثبّت الله قلوبهم، وهم:  ُ يف قوله تعاىل: ﴿ إِلَّ َمن َشآَء ٱللَّ

جربائيل، وميكائيل، وإرسافيل، وعزرائيل. وقيل: هم الشهداء، فإنّهم ال يفزعون يف ذلك 

تَۡوهُ َدِٰخرِيَن ﴾، رجوع جميع من يف الساموات واألرض، 
َ
اليوم. واملراد بقوله تعاىل: ﴿ َوُكٌّ أ

حتّى املستثنني من حكم الفزع، وحضورهم عنده تعاىل. ونسبة القهر والذلّة إىل أوليائه 

تعاىل، ال تنايف ما لهم من العزّة عند الله تعاىل، فإّن عزّة العبد عند الله ذلّته يف نفسه، 

وغناه بالله فقره إليه))).

يَع: صب
ُ
2. ق

- َموِرد المفردة في القرآن:

يهِۖ َفَبُصَۡت بِهِۦ َعن ُجُنٖب َوُهۡم َل يَۡشُعُروَن ﴾))). ۡختِهِۦ قُّصِ
ُ
قوله تعاىل: ﴿ َوقَالَۡت ِل

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص408-409؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج15، ص400-399.

سورة القصص، اآلية 11.  (((



119  ي ُفحَبروغ
ص
َوّغ يدفدا

َ
يَعي َن صب

ُ
كتخرفني ق

- المعنى اللغوّي:

: تتّبع األثر، يقال:  »القاف والصاد أصل صحيح يدّل على تتّبع الشيء«))). و»الَْقصُّ

ٰٓ َءاثَارِهَِما قََصٗصا﴾ ]الكهف/ 64[،  ا َعَ َقَصْصُت أثره. والَْقَصُص: األثر. قال تعالى: ﴿فَٱۡرتَدَّ

أثره:  فيتتّبع  الكأل  من  يبقى  لما  قيل  ومنه  11[؛  ]القصص/  يهِۖ﴾  قُّصِ ۡختِهِۦ 
ُ
ِل ﴿َوقَالَۡت 

 ﴾ ۚ َقِصيٌص. وَقَصْصُت ظُْفرَه. والَْقَصُص: األخبار المتتّبعة، قال: ﴿ إِنَّ َهَٰذا لَُهَو ٱۡلَقَصُص ٱۡلَقُّ

 ﴾ ]يوسف/ 111[، ﴿ َوقَصَّ َعلَۡيهِ ٱۡلَقَصَص ﴾ 

ٞ ]آل عمران/ 62[، ﴿ لََقۡد َكَن ِف قََصِصِهۡم ِعۡبَة

نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡلمٖۖ﴾  ۡحَسَن ٱۡلَقَصِص ﴾ ]يوسف/ 3[، ﴿ فَلََنُقصَّ
َ
]القصص/ 25[، ﴿ َنُقصُّ َعلَۡيَك أ

ٰٓءِيَل ﴾ ]النمل/ 76[، ﴿ فَٱۡقُصِص ٱۡلَقَصَص ﴾ ]األعراف/  ٰ بَِنٓ إِۡسَر ]األعراف/ 7[، ﴿ َيُقصُّ َعَ

 ﴾ ]البقرة/ 

ٞ 176[. والِقصاُص: تتّبع الدم بالقود. قال تعالى: ﴿ َولَُكۡم ِف ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوة

﴾ ]المائدة/ 45[«))). 179[، ﴿ َوٱۡلُُروَح قَِصاٞصۚ

- المعنى التفسيرّي:

ۡختِهِۦ 
ُ
استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى تقّفي األثر يف قوله تعاىل: ﴿ َوقَالَۡت ِل

قّصة  عن  تعاىل  الله  أخرب  أن  فبعد  يَۡشُعُروَن ﴾.  َل  َوُهۡم  ُجُنٖب  َعن  بِهِۦ  َفَبُصَۡت  يهِۖ  قُّصِ
موىس Q وأّمه وما جرى عليهام من ألطاف إلهيّة، ذكر سبحانه لطف صنعه يف تسخريه 

لفرعون، حتّى توىّل تربية موىس Q، ولطفاً آخر بأّم موىس Q يف تقّفي أثره عند 

ابنتها، أي أخت موىس Q يف  فرعون من دون أن يشعر فرعون بذلك. فقد أرسلت 

هذه املهّمة، فوجدت أّن آل فرعون قد أخرجوا التابوت وأخرجوا موىس Q، فبرصت 

به حيّاً من دون أن يشّك فيها أحد من آل فرعون، ثّم اقتحت عليهم أّمها بوصفها مرضعة 

ملوىس Q، بعد أن عجز آل فرعون عن إيجاد مرضعة يرتضيها موىسQ؛ فكان ذلك 

لطفاً من الله بأّم موىس Q، يك تقّر عينها وال تحزن))).

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج5، ص11.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص672-671.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج7، ص419-420؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س،   (((

ج16، ص13.
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َوّغ:
َ
م
َ
3. ا

- َموِرد المفردة في القرآن:

ۥۚ  ۡمِس يَۡسَتۡصُِخُه
َ
هُۥ بِٱۡل ِي ٱۡستَنَصَ ۡصَبَح ِف ٱلَۡمِديَنةِ َخآئِٗفا َيَتَقَُّب فَإَِذا ٱلَّ

َ
قوله تعاىل: ﴿ فَأ

بنِٞي﴾))). قَاَل َلُۥ ُموَسٰٓ إِنََّك لََغوِّيٞ مُّ
- المعنى اللغوّي:

»الغين والواو والحرف المعتّل بعدهما أصالن: أحدهما يدّل على خالف الرشد وإظالم 

باألمر،  والجهل  الرشد،  وهو خالف  الغّي،  فاألّول  في شيء.  فساد  على  واآلخر  األمر، 

: جهل من اعتقاد فاسد، وذلك أّن الجهل قد ينتج من  واالنهماك في الباطل«))). و»الَغيُّ

كون اإلنسان غير معتقد اعتقاداً صالحاً وال فاسداً، وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد، 

. قال تعالى: ﴿ َما َضلَّ َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوٰى ﴾ ]النجم/ 2[،  وهذا النحو الثاني يقال له َغيٌّ

ِ ﴾ ]األعراف/ 102[. وقوله: ﴿ فََسۡوَف يَۡلَقۡوَن َغيًّا ﴾ ]مريم/  وَنُهۡم ِف ٱۡلَغّ ﴿ِإَوۡخَوُٰنُهۡم َيُمدُّ
59[؛ أي: عذاباً، فسّماه الغّي، لّما كان الغّي هو سببه، وذلك كتسمية الشيء بما هو 

سببه؛ كقولهم للنبات ندى. وقيل: معناه: فسوف يلقون أثر الغّي وثمرته. قال: ﴿ َوُبّرِزَِت 

َعَرآُء يَتَّبُِعُهُم ٱۡلَغاوُۥَن﴾ ]الشعراء/ 224[، ﴿ إِنََّك  ٱۡلَِحيُم لِۡلَغاوِيَن ﴾ ]الشعراء/ 91[، ﴿َوٱلشُّ
بنِٞي﴾ ]القصص/ 18[، وقوله: ﴿ وََعَصٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ َفَغَوٰى ﴾ ]طه/ 121[؛ أي: جهل.  لََغوِّيٞ مُّ

وقيل: معناه خاب... وقيل: معنى ﴿ َغَوٰى ﴾ فسد عيُشه؛ من قولهم:

 ﴾ ُيۡغوَِيُكۡمۚ ن 
َ
أ يُرِيُد   ُ ٱللَّ َكَن  ﴿ إِن  نحو: هوي وهوى، وقوله:  وَغَوى،  الفصيُل  َغِوَي 

]هود/ ))[، فقد قيل: معناه أن يعاقبكم عىل غيّكم. وقيل: معناه: يحكم عليكم بغيّكم. 

ۡغَوۡيَنُٰهۡم َكَما َغَوۡيَناۖ 
َ
ۡغَوۡيَنآ أ

َ
ِيَن أ ُؤَلٓءِ ٱلَّ ِيَن َحقَّ َعلَۡيِهُم ٱۡلَقۡوُل َربََّنا  َهٰٓ وقوله تعاىل: ﴿ قَاَل ٱلَّ

نَآ إَِلَۡكۖ ﴾ ]القصص/ 63[؛ إعالم منهم أنّا قد فعلنا بهم غاية ما كان يف وسع اإلنسان 
ۡ
َتَبَّأ

أن يفعل بصديقه، فإّن حّق اإلنسان أن يريد بصديقه ما يريد بنفسه، فيقول: قد أفدناهم 

سورة القصص، اآلية 18.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج4، ص399.  (((
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ۡغَوۡيَنُٰكۡم إِنَّا ُكنَّا َغٰوِيَن ﴾ 
َ
ما كان لنا وجعلناهم أسوة أنفسنا، وعىل هذا قوله تعاىل: ﴿ فَأ

َزّيَِنَّ لَُهۡم ِف 
ُ
ۡغَوۡيتَِن َل

َ
ۡغَوۡيتَِن ﴾ ]األعراف/ 16[، وقال: ﴿ َرّبِ بَِمآ أ

َ
]الصاّفات/ 32[، ﴿فَبَِمآ أ

ۡغوَِينَُّهۡم﴾ ]الحجر/ 39[«))).
ُ
ۡرِض َوَل

َ
ٱۡل

- المعنى التفسيرّي:

استعمل القرآن الكريم هذه املفردة مبعنى املتامدي يف الجهل والتهّور يف قوله تعاىل: 

ۥۚ قَاَل َلُۥ ُموَسٰٓ  ۡمِس يَۡسَتۡصُِخُه
َ
هُۥ بِٱۡل ِي ٱۡستَنَصَ ۡصَبَح ِف ٱلَۡمِديَنةِ َخآئِٗفا َيَتَقَُّب فَإَِذا ٱلَّ

َ
﴿ فَأ

بنِٞي﴾. فبعدما أصبح النبّي موىس Q يف اليوم الثاين خائفاً من تداعيات  إِنََّك لََغوِّيٞ مُّ
قتل القبطّي عند فرعون وقومه، ينتظر األخبار يف ذلك، فإذا اإلرسائييّل الذي أعانه باألمس 

ودفع عنه ظلم القبطّي، يسترصخ موىس Q ويستعني به عىل رجل آخر من القبط 

وعدم  والتهّور  الجهل  مبعنى  الغواية،  أمرك  ظاهر  إّن   :Q موىس له  فقال  خاصمه، 

الرشد، حيث قاتلت باألمس رجالً، وتقاتل اليوم رجالً آخر؛ واملراد أّن من خاصم آل فرعون 

مع كرثتهم؛ فإنّه خائب يف ما يطلبه، عادل عن الصواب، يف ما يقصده))).

:
ص
4. دفدا

- َموِرد المفردة في القرآن:

ِيَن َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ۡوَثٰٗنا َوَتۡلُُقوَن إِۡفًكۚ إِنَّ ٱلَّ
َ
ِ أ َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

ۥٓۖ إَِلۡهِ تُرَۡجُعوَن﴾))). ِ ٱلّرِۡزَق َوٱۡعُبُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ َلُ ِ َل َيۡملُِكوَن لَُكۡم رِزٗۡقا فَٱۡبَتُغواْ ِعنَد ٱللَّ ٱللَّ
- المعنى اللغوّي:

»الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدّل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. يُقال: 

عن  مصروف  كّل  و»اإلفك:  الكذب«))).  واإلفك:  كذب.  إذا  الرجل:  وأفك  الشيء،  أفك 

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص620.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن ، م.س، ج7، ص424؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج16،   (((

ص21-20.

سورة العنكبوت، اآلية 17.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج1، ص118.  (((
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وجهه الذي يحّق أن يكون عليه؛ ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاّب: ُمْؤتَِفكَة. قال 

ۡهَوٰى ﴾ 
َ
أ ﴿َوٱلُۡمۡؤتَفَِكَة  تعالى:  وقال   ،]9 ]الحاقة/  بِٱۡلَاِطَئةِ ﴾  ﴿ َوٱلُۡمۡؤتَفَِكُٰت  تعالى: 

ٰ يُۡؤفَُكوَن ﴾ ]التوبة/ 30[، أي: يُصرفون عن  نَّ
َ
ۖ أ ُ ]النجم/ 53[، وقوله تعالى: ﴿ َقَٰتلَُهُم ٱللَّ

الحّق في االعتقاد إلى الباطل، ومن الصدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في 

 ٰ نَّ
َ
﴿ فَأ  ،]9 ]الذاريات/  فَِك ﴾ 

ُ
أ َمۡن  َعۡنُه  ﴿ يُۡؤفَُك  تعالى:  قوله  ومنه  القبيح،  إلى  الفعل 

فَِكَنا َعۡن َءالَِهتَِنا ﴾ ]األحقاف/ 22[، 
ۡ
ِجۡئتََنا تِلَأ

َ
تُۡؤفَُكوَن ﴾ ]األنعام/ 95[، وقوله تعالى: ﴿ أ

فاستعملوا اإلفك في ذلك؛ لّما اعتقدوا أّن ذلك صرف من الحّق إلى الباطل، فاسُتعمل 

﴾ ]النور/  ۡفِك ُعۡصَبةٞ ّمِنُكۡمۚ ِيَن َجآُءو بِٱۡلِ ذلك في الكذب لِما قلنا، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّ

تُرِيُدوَن ﴾   ِ ٱللَّ ُدوَن  َءالَِهٗة  ئِۡفًك 
َ
﴿ أ وقوله:   ،]7 ]الجاثية/  ثِيٖم ﴾ 

َ
أ فَّاٍك 

َ
أ  ِ

﴿ ّلُِكّ وقال:   ،]11

يُجعل  آلهة من اإلفك. ويصّح أن  أتريدون  يُجعل تقديره:  ]الصاّفات/ 86[؛ فيصّح أن 

ورجل  إفكاً.  سّماهم  قد  ويكون  منه،  بدالً  )آلهة(  ويجعل  )تريدون(،  مفعول  )إفكاً( 

َمأُْفوك: مصروف عن الحّق إلى الباطل«))).

- المعنى التفسيرّي:

تعاىل:  قوله  والباطل يف  الكذب  اختالق  املفردة مبعنى  الكريم هذه  القرآن  استعمل 

ِ َل َيۡملُِكوَن  ِيَن َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ ۡوَثٰٗنا َوَتۡلُُقوَن إِۡفًكۚ إِنَّ ٱلَّ
َ
ِ أ َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ ﴿ إِنَّ

ۥٓۖ إَِلۡهِ تُرَۡجُعوَن﴾؛ حيث بنّي الله  َلُ ِ ٱلّرِۡزَق َوٱۡعُبُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ  لَُكۡم رِزٗۡقا فَٱۡبَتُغواْ ِعنَد ٱللَّ
تعاىل بطالن عبادة األوثان واألصنام، ألنّها ال ترّض وال تنفع، وأّن اّدعاء كونها آلهة هو كذب 

وافتاء مختلق، وما هي إال مجرّد حجارة صنعوها بأيديهم. ويف الحقيقة أّن أصل ملك 

جميع األشياء هو لله تعاىل وحده ال رشيك له؛ فهو الوحيد الذي ميلك لهم الرزق ويدفع 

عنهم الرضر. فمن ال ميلك أن يرزق غريه، ال يستحّق العبادة، ألّن العبادة تجب بأعىل 

مراتب النعمة، وال يقدر عىل ذلك غري الله تعاىل، فال يستحّق العبادة سواه. لذا، يدعوهم 

الله تعاىل إىل أن يطلبوا الرزق من عنده دون من هم سواه، وأن يعبدوه ويشكروه عىل 

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص79.  (((
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ما أنعم به عليهم من أصول النعم، من الحياة والرزق وغريهام؛ ألّن مرجعهم إليه يوم 

القيامة، فيجازيهم عىل قدر أعاملهم))).

5. ُفحَبروغ:

- َموِرد المفردة في القرآن:

وَن ﴾))). ٰلَِحِٰت َفُهۡم ِف َرۡوَضةٖ ُيَۡبُ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ا ٱلَّ مَّ
َ
قوله تعاىل: ﴿ فَأ

- المعنى اللغوّي:

»الحاء والباء والراء أصل واحد منقاس مطّرد؛ وهو األثر في حسن وبهاء«))). و»الِحْبُر: 

األثر المستحسن... والَحْبر: العالم، وجمعه: أَْحَبار؛ لما يبقى من أثر علومهم في قلوب 

ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم 
َ
َُذٓواْ أ الناس، ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها. قال تعالى: ﴿ ٱتَّ

وَن ﴾ ]الروم/ 15[؛  ِ ﴾ ]التوبة/ 31[... وقوله عّز وجّل: ﴿ ِف َرۡوَضةٖ ُيَۡبُ ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱللَّ
َ
أ

أي: يفرحون حّتى يظهر عليهم حبار نعيمهم«))).

- المعنى التفسيرّي:

النعيم عليهم يف قوله تعاىل:  أثر  املفردة مبعنى ظهور  الكريم هذه  القرآن  استعمل 

وَن ﴾. فبعد أن بنّي الله تعاىل أّن  ٰلَِحِٰت َفُهۡم ِف َرۡوَضةٖ ُيَۡبُ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ا ٱلَّ مَّ
َ
﴿ فَأ

مرجع الخلق إليه يوم القيامة للحساب؛ أخرب عن حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات يف 

الدنيا، أنّهم يوم القيامة يف الجّنة ينعمون ويّسون رسوراً يبني أثره فيهم تكرمياً لهم من 

ربّهم))).

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج8، ص15-16؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج16،   (((

ص116-115.

سورة الروم، اآلية 15.  (((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م.س، ج2، ص127.  (((

األصفهانّي، مفردات ألفاظ القرآن، م.س، ص216-215.  (((

انظر: الطبرسّي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج8، ص50؛ الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج16،   (((

ص160-159.
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تطبيباا وتمارفن:

يّكلّف الطالب بالبحث يف معاين املفردات اآلتية وفق املنهجية املعتمدة يف الكتاب، 

التكاليف الصّفية الفرديّة، ويجري عرضها ومناقشتها يف  من خالل عمل املجموعات أو 

الصف، وتوزّع عىل جميع الطالب بعد تقوميها وتصحيحها من قبل األستاذ.

مفردات للبحث:

﴿ فَٱنَصۡب﴾ )سورة الشرح، اآلية )).  -

﴿ ٱۡلَقۡدرِ ﴾ )سورة القدر، اآلية )).  -

﴿ َضۡبٗحا ﴾ )سورة العاديات، اآلية )).  -

﴿ َنۡقٗعا ﴾ )سورة العاديات، اآلية )).  -

﴿ لََكُنودٞ﴾ )سورة العاديات، اآلية 6).  -

﴿ َكٱۡلعِۡهِن ﴾ )سورة القارعة، اآلية )).  -

﴿ َشانَِئَك ﴾ )سورة الكوثر، اآلية )).  -

 ﴾ )سورة الكوثر، اآلية )).

ۡبَتُ
َ
﴿ ٱۡل  -

﴿ ٱۡلَفلَِق ﴾ )سورة الفلق، اآلية )).  -

﴿ ٱۡلَنَّاِس ﴾ )سورة الناس، اآلية )).  -



مصادر الكتاب ومراجعه

القرآن الكريم.   .(

ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محّمد هارون، ال ط،   .(

قّم المقّدسة، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، )0))هـ.ق.

ابن منظور، محّمد بن مكرم: لسان العرب، ال ط، قّم المقّدسة، نشر أدب الحوزة،   .(

)0))هـ.ق.

عدنان  صفوان  تحقيق:  القرآن،  ألفاظ  مفردات  )الراغب):  حسين  األصفهانّي،   .(

داوودي، ط)، قّم المقّدسة، سليمانزاده؛ طليعة النور، ))))هـ.ق.

الشيرازّي، ناصر مكارم: األمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ال ط، ال م، ال ن، ال ت.  .(

الطباطبائّي، محّمد حسين: الميزان في تفسير القرآن، ال ط، قّم المقّدسة، مؤّسسة   .6

النشر اإلسالمّي التابعة لجماعة المدرّسين، ال ت.

لجنة  وتعليق:  تحقيق  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع  الفضل:  أبو  الطبرسّي،   .(

األعلمّي،  بيروت، مؤّسسة  األمين، ط)،  تقديم: محسن  والمحّققين،  العلماء  من 

))))هـ.ق/ )99)م.

طهران،  ط)،  الحسينّي،  أحمد  تحقيق:  البحرين،  مجمع  الدين:  فخر  الطريحّي،   .8

المكتبة المرتضويّة إلحياء اآلثار الجعفريّة، )6)) هـ.ش.

مطبعة  مرتضوي؛  نشر  طهران،  ط)،  البحرين،  مجمع  الدين:  فخر  الطريحّي،   .9

چاپخانهء طراوت، )6))هـ.ش.

الطوسّي، أبو جعفر: التبيان في تفسير القرآن، تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب   .(0

قصير العاملّي، ط)، ال م، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، 09))هـ.ق. 
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في  اإلسالميّة  الدراسات  قسم  تحقيق:  األمالّي،  الحسن:  بن  محّمد  الطوسّي،   .((

مؤّسسة البعثة، ط)، قّم المقّدسة، دار الثقافة، ))))هـ.ق.

العيّاشّي، ابن مسعود: تفسير العيّاشّي، تحقيق وتصحيح وتعليق: هاشم الرسولي   .((

المحاّلتي، ال ط، طهران، المكتبة العلميّة اإلسالميّة، ال ت.

إبراهيم  المخزومّي؛  مهدي  تحقيق:  العين،  أحمد:  بن  الخليل  الفراهيدّي،   .((

السامرائّي، ط)، إيران، مؤّسسة دار الهجرة، 09))هـ.ق.
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