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 قدمتادل

 
الخمق سيدنا دمحم والرالة والدالم عمى أفرح  رب العالسيؽ الحسد 

   وبعد ،أجسعيؽوعمى آله وصحبه: 

فزــا العمــؾم مــا نــان زالشــة وجســا   : "أفقــد لــال أالــؾ وــالل العدــكر  
ــا  ــا عمــى ادــؽ أدا ىــا، ووــؾ عمــؼ العربيــة السؾص  إلــى صــؾاب ألومىــا، وعؾن 

ــى محســؾد  ــا المدــان، السؾجــ  لمبراعــة، ... الســ د  إل ــيؼ لاال الشظــق، السق
ـــه الشيـــؾس، والكشـــه الزـــسير مـــؽ نـــرا ؼ  اإلفرـــاح وصـــدق العبـــارة عســـا س، ش 

 .(0) السعاني..."

ولــد عســرت نمســة أالــي وــالل وــين لمــؾب نليــرالؽ مــؽ أوــا العربيــة 
ي إالـراز مـا وفـق الستظمعيؽ فيىا، فبيل نا مشىؼ أصدق ما أوسي مؽ جىد فـ

 له مؽ خرا ص العربية وأسراروا الشييدة.

 وليا فقد انظمقـ  المةـة العربيـة وا قـة الخظـا عبـر القـرون  االتـة أمـام
يات الامؽ، وأس ىؼ في ويا اللبات أنىا ارسبظ  بالعقيـدة  عؾاما الدور وسحد 

فىي لةة القرآن الكرالؼ والحديث الشبؾ  الذرالف، نسا أنىا لةة الذـعر وأدب 
 العرب.

                                 

( السع ؼ في بقية األشياء/ ألالي والل العدكر / سـح: إالـراويؼ اإلاليـار ، عبـد الحيـيي شـمبي/ 0)
 .88، 87ص 
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ولــد أردت أن ألــؾم الـــدور  فــي خدمـــة وــين المةـــة الذــرالية  التـــداء  
الىـيا  مقرنـة العـام بالعسـا، لعمـي -سعـالى  –يشا الرالح، مدتعيشة با بدم

 أاقق ليسة العقا ومتعة العمؼ ومشيعة العسا.

فـــي  -سعـــالى –األليـــال الدالــة عمـــى خذــية   فكــان وـــيا البحــث " 
 سظبيقية لمحقؾل الد لية.": دراسة القرآن الكرالؼ

األوان، السخبـــ  الخاشـــ ،  وسشاولـــ  فيـــه  ال ـــة عذـــر ليغ ـــا وـــي:
الخاضــ ، الخــا ل، الروبــة، السذــيق الستزــر ، العــاني، القانــ ، السىظــ ، 

 الؾاجا، الستقي.

ووين األليال ليد  مؽ باب الترادف، الا وي متقاربة في د لتىا، أو 
 مترادفة سرادف ا جا ي ا   نميِّا.

ولىيا السؾضؾ  أوسيته في أن أليال القرآن الكرالؼ وـي أوـؼ مـا شـةا 
 اليكر اإلنداني الؾجه عام والمةؾ  الؾجه خاص.

 فأول ما يدترعي ا نتبان عشد لراءة القرآن وسساعه معشى الميي.

ــؾم     ــر مــؽ العم ــار نذــأة نلي ــر ا مــؽ آ  ــالميي أ  ــة ب ــ  العشاي ــؼ  نان ــا  –ومــؽ   نس
 .سيؾضح البحث

ــالسشى  الؾصــيي ا ســتقرا ي سولــد اسدــ   الدراســة فــي البحــث ب
 ا ستشباطي واشتسا البحث عمى مقدمة وسسىيد و ال ة مبااث.

أوسيــة البحــث والســشى  الــي  ســرت عميــه  ــؼ  اليشــ  فــي السقدمــة
 الخظة.

ة عمـؾم ليال القرآن الكرالؼ دوروا في نذأليؾضح أن أل  وجاء التسىيد
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 وسس  بخرا رىا عؽ غيروا.العربية والعشاية الىا  ألنىا سسيات 

 . ؼ سحدث التسىيد عؽ أوسية الخذية وأ روا عمى اليرد والس تس 

 : ؼ نان صم  البحث الي  اشتسا عمى  ال ة مبااث
اليشــ  الســراد مشىــا وبــيوروا فــي  :السبحــث األول  الحقــؾل الد ليــة

 .التراث المةؾ  باخترار

ــاني  الخذــية ــأ :السبحــث الل ــي القــرآن صــمىا ومعظياسىــا الد لي ة ف
 .الكرالؼ، وعاللة وين السعظيات بأصمىا،  ؼ ما ي سعىا مؽ عاللة ورباط

، فــي القــرآن الكــرالؼ خذــية  األليــال الدالــة عمــى : السبحــث اللالــث
 ـؼ العاللـة الـيؽ وـين  -أعشـي الخذـية -مبيشة عاللـة وـين األليـال بـالسعشى العـام

يـي عمـى اـدة مدـتشبظ ا مـؽ وذلػ بعد أن أوضح السعشى السحـؾر  لكـا ل ،األليال
 .ا ستعسا ت أو الد  ت الحدية

ـا مـؽ  و  أرجؾ أن يمقى القبـؾل عمـى عسمـي وـيا، وأن ي عمـه خالر 
 .آلخرة، إنه ولي ذلػ والقادر عميهالرالاء، سبب ا في رف  درجاسي في الدنيا وا

 وآخر دعؾانا أن الحسد  رب العالسيؽ

 آله وصحبه أجسعيؽ وصا ِّ المىؼ عمى سيدنا دمحم وعمى
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 الخمهيد
 ألفاظ القزآن الكزيم وأهميت اخلشيت

 أو  : أليال القرآن الكرالؼ: 
 دوروا في نذأة عمؾم العربية والعشاية الىا: –أ 

نذــأت الدراســات العربيــة بيروعىــا السختميــة متعمقــة بــالقرآن الكــرالؼ، 
لــه فكــان السحــؾر الــي  دارت اؾلــه سمــػ الدراســات السختميــة مــؽ سيدــير 

واســتشباط أاكــام الذــرالعة مشــه، والبحــث فــي د لــة الميــي واشــتقاق الرــيا 
نا وـين  واختالفىا باختالف السقام... إلخ،وسرني  ال سا والرؾر الكالمية 

ـا لخدمـة الـديؽ اإلسـالمي ولةـرض فىـؼ القـرآن الكـرالؼ  الدراسات لام  أساس 
 (0).دستؾر السدمسيؽ

دا ـرة شسدـىا ومظمعىـا، أود  فيـه مي ـر العمـؾم، ومشبعىـا، و )فالقرآن وؾ 
، فتــرذ نــا ذ  فــؽ  مشــه  ســبحانه وسعــالى نــا شــيء وأبــان فيــه نــا وــدذ وغــي 

 .(8)(يدتسد وعميه يعتسد

ـــا  ؾم التـــي ف روـــا القـــرآن مـــعملولـــد ذنـــر الدـــيؾطي خسدـــيؽ نؾع 
 : مشىا  الكرالؼ
الةرالـ ، السعـرب، الس ـاز، : األليال  ووي سـبعة أنـؾا : األمر الراب )

 .السترادف، ا ستعارة، التذبيه السذترك،

                                 

 التررف. 018( فرؾل في فقه العربية م د. رمزان عبد التؾاب/ ص 0)
 .0/06( اإلسقان في عمؾم القرآن/ لمديؾطي/ سح: دمحم أالؾ اليزا/ 8)
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 :السعاني الستعمقة باألليال، ووؾ خسدة أنؾا : )األمر الدادس..... 

 .(0) (اليرا، الؾصا، اإلي از، اإلطشاب، القرر

ا  لكا ما سبق استحق مشا القرآن الكرالؼ دراسة عمسية واسعة  اعتسـاد 
 ىا.بعمى العمؼ بالمةة العربية مؽ جسي  جؾان

ي خي مؽ القرآن الكـرالؼ عمـى اسـتيعاب د  ت ما م نا وبدوي أن يقؾ 
ميرداسه، وعباراسه وسراكيبه، وعمى الخبـرة بأسـاليبه المةؾالـة، ومـا س ديـه مـؽ 

 .(8)معاٍن ود  ت

والخالصة أن دراسة السعشى وي السحؾر الر يدـي لمدراسـات المةؾالـة، 
 وساداد أوسيتىا إذا نان م ال الدراسة وؾ القرآن الكرالؼ.

 :خرا رىا وسساسىا: ب
تأنق أسمؾب القرآن في اختيار ألياعه، ولسا اليؽ األليال مؽ فروق ي)

دليقة في د لتىا، يدتخدم نـالِّ ايـث يـ د  معشـان فـي دلـة فا قـة سكـاد الىـا 
س مؽ بأن ويا السكان نأنسا خمق  له سمػ الكمسة بعيشىا، وأن نمسة أخرذ   

   فكــا ليغــة وضــع  لتــ د سدــتظي  سؾفيــة السعشــى الــي  وفيــ  بــه أختىــا
الـا فيـه نـا     س د في القرآن سرادف ـا وليلػنريبىا مؽ السعشى ألؾذ أداء، 
ا  .كمسة سحسا إليػ معشى جديد 

ــشي  مــؽ  ولســا الــيؽ الكمســات مــؽ فــروق، ومــا يبعلــه بعزــىا فــي ال
﴿: إيحــاءات خاصــة، دعــا القــرآن أ  يدــتخدم ليــي مكــان آخــر، فقــال  

                                 

 .0/08( الداالق 0)
 التررف. 0/5( الد  ت القرآنية / د. دمحم ادؽ جبا 8)
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    ﴾(0).  

فىؾ   يرذ التىاون في استعسال الميي، ولكشه يرذ التدليق فيه ليدل 
 .(8) (عمى الحقيقة مؽ غير لب  و  سسؾاله

ـا  وويا مؽ إاكام القرآن الكرالؼ وأنه يردق بعزه ﴿بعز      

                  ﴾(3). 

الخذـية معشــى عــام جـام  يسلــا صــسام أمــان :أوسيــة الخذــية:  اني ـا
فىـي صـسام أمـان لميـرد  سسشعـه مـؽ فعـا الدـؾء، وارسكـاب . لميرد والس تس 

 –بـيؽ نـا مـا يةزـ    اليؾااش، وانتىاك الحرمات، فكأنىا ااجا اليشـه و 
 .-سعالى

ــا إلــى سحرــيا األجــر الكبيــر ــا إلــى السةيــرة وطرالق  لــال   ولــيا نانــ  باب 
 ﴿: سعالى                    ﴾(4). 

: )ونمسـا نـان العبـد ألـرب إلـى ربـه نـان وفي ذلػ يقـؾل االـؽ ا ـر
 .(5) سؽ دونه(مة أشد له خذي

                                 

 .04( الح رات: مؽ اآلية 0)
 .58، 57الدو / ص ( مؽ بالغة القرآن/ أاسد أاسد 8)
 .88( الشداء: مؽ اآلية 3)
 .08( السمػ: اآلية 4)
( فــتح البــار  شــرح صــحيح البخــار /  الــؽ ا ــر/ ســح: دمحم فــ اد عبــد البــالي، محــ  الــديؽ 5)

== 
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ــا لميــرد –لمس تســ   صــسام أمــانووــي  فــالس تس  الــي  يترــل  -سبع 
أفــــرادن بالخذــــية مــــؽ   ليدــــ  فيــــه مياســــد، و  ســــمؾنيات سةزــــ  رب 

سيحاســـبه فـــال يشذـــر اليدـــاد فـــي  -سعـــالى –أن   يعمـــؼ  ، ألنـــهالعـــالسيؽ
 األرض.

 -سعـالى –لكا ما سبق نان  الخذـية مـؽ أعغـؼ لـؾازم اإليسـان بـا 
وا عتــراف بسمكــه وســمظانه، ونيــاذ مذــيهته فــي خمقــه، ومــؽ ألــؾذ الــد  ا 

عمى صدق إيسان العبد، لال سعالى: ﴿             

      ﴾(0))(8) ، ـــؼ بقـــدر مـــا يكـــؾن فـــي القمـــؾب مـــؽ (

وإلبالىــا  -سعــالى –ؽ   السذــروعة، يكــؾن لربىــا مــ -سعــالى –خذــية   
ـــؾب  انتيعـــ  بســـؾاعي     –عميـــه......... وإذا سسكشـــ  الخذـــية فـــي القم

وإنياراسه... لـال سعـالى: ﴿ -سعالى           

                     ﴾(3))(4). 

ػ جعــا السعشــى العــام ال ــام  جــدير ا بــأن سبحــث معظياســه فــي كــا ذلــ

                                                                          
== 

، وانغر الخذـية فـي القـرآن الكـرالؼ: دراسـة مؾضـؾعية/ ماجدـتير مـؽ 303/ 00الخظي  
 .84بد   واشؼ الحديشي/ ص كمية الدعؾة وأصؾل الديؽ/ جامعة أم القرذ/ ع

 .03( التؾبة: مؽ اآلية 0)
 . 83( الخذية في القرآن الكرالؼ/ ص 8)
 .00( ي : اآلية 3)
 .84( الخذية في القرآن الكرالؼ/ ص 4)
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عالل القرآن الكرالؼ  الي  وعَّل نلير ا مؽ األليال لت مية وين السعـاني التـي 
 سدور اؾله.

 ويا  ولد سبق  ويا البحث  الث رسا ا في الخذية وي:ـ

ــ الخذـية فـي القـرآن الكــرالؼ: دراسـة مؾضـؾعية/ لمباالـة وــد  دمحم 0
ي رســالة ماجدــتير فــي نميــة الدراســات العميا/جامعــة القــرآن ، ووــمرــظيي

 الكرالؼ والعمؾم اإلسالمية 

 في الدؾدان.

ــ الخذــية فــي القــرآن الكــرالؼ8 : دراســة وأ روــا عمــى اليــرد والس تســ  ـ
ووي رسالة ماجدتير في نميـة  ،مؾضؾعيةـ لمبااث عبد   واشؼ الحديشي

 الدعؾة وأصؾل الديؽ جامعة أم القرذ.

: دراســة بالغيةـــ لمبااــث عمــؾان يــال الخذــية فــي القــرآن الكــرالؼـــ أل3
 ـدار العمؾم بالقاورة. نمية نعسان شعبان

ــ  فــي م ــال التيدــير السؾضــؾعي ــى  فكان ــات  أمــا الرســالة األول آلي
وإن نــان بعزــىا سؾافــق مــ  جــاء مــؽ البحــث لكــؽ برــؾرة مــؾجاة  الخذــية 

 خاصة عشدما فرل  اليؽ الخذية والروبة والخؾف.

نيلػ نان  الرسالة اللانية ايث عشي  بالتيدـير السؾضـؾعي آليـات و 
الخذية، نسا وافق  جاءا مؽ البحث ايشسا اليشـ  اسـتعسا ت نمسـة الخذـية 

 في القرآن الكرالؼ.

ـــة  فقـــد انرـــ  اوتسامىـــا عمـــى   نســـر األســـمؾب و أمـــا الرســـالة اللالل
ى وـين الغي، ميرلة الـيؽ الخبـر واإلنذـاء، مؾضـحة السعشـى السترسـ  عمـالب

     الريا.
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 ادلبحث األول
 وبذة خمخصزة عه احلقىل الدالليت

 أو : السراد بالحقؾل الد لية:
سعد الد لة مؽ أوؼ ما شةا فكر اإلندـان عبـر الـامؽ وفـي مختمـل )

الحزارات  إذ وي أساس التؾاصا والتياوؼ اليؽ أفـراد الس تسعـات البذـرالة، 
لشــابض لعمــؼ المةــة، ومــا غايــة وأســاس الرلــي وا زدوــار ونــيا فىــي القمــ  ا

الدراسات الرؾسية والررفية والترنيبية )الشحؾالة( إ  سؾضـيح السعشـى وإزالـة 
 .(0) الةسؾض(

ولد عىرت في ميدان البحث المةؾ  الكلير مؽ الشغرالات التـي عشيـ  
الؾض  مشى  معيؽ لدراسة السعشى، ومؽ أالرز وين الشغرالات نغرالة الحقـؾل 

 .(8)الد لية

غرالـــة الحقـــؾل الد ليـــة أو الس ـــا ت الد ليـــة عمـــى أســـاس وسقـــؾم ن
 سشغيؼ الكمسات في م ا ت أو اقؾل د لية س س  اليشىا.

ولــد الــدأت وــين الشغرالــة عــؽ طرالــق مالاغــة العاللــات الد ليــة ملــا 
 .(3)عاللة الترادف وغيروا

ـــرسب  د لتىـــا،  ـــد لي إذن )وـــؾ م سؾعـــة مـــؽ الكمســـات س فالحقـــا ال

                                 

ــدد اللــاني/ جــؾان 0) ــؾم اإلندــانية/ الع ــة العم ــؾان " نغرالــة  8118( م م مــؽ مقــال بعش
 .39الحقؾل الد لية" / عسار شمؾا / ص 

 / التررف.88في عمؼ الد لة/ د. عبد الكرالؼ جبا/ ص  (8)
 التررف. 044، 043( الكمسة: دراسة لةؾالة مع سية/ د. امسي خميا/ ص 3)
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 ليي عام ي سعىا...وسؾض  عادة سح  

ي ـ  أن سيىـؼ نـيلػ رالـة إنـه لكـي سيىـؼ معشـى نمسـة وسقؾل وين الشغ
: ي ـ  دراسـة  Lgonsم سؾعة الكمسات السترمة الىـا د لي ـا، أو نسـا يقـؾل 

 (0).العاللات اليؽ السيردات داخا الحقا(

 ملا أليال األلؾان: ةدؾسالحقؾل السحوالحقؾل الد لية نليرة  فسشىا 
ــال القر  ــة وألي ــاث واألمــراض، اب ــة ولظــ  األ  ــا : ومشىــا الحقــؾل الت رالدي مل

ووــيا الشــؾ  أوــؼ الحقــؾل الد ليــة ألن معغــؼ , أليــال الــديؽ والسلــا واللقافــة
 ووؾ ما سقؾم عميه الدراسة في ويا البحث. (8).اليال المةة س رالدية

ووــدف التحميــا لمحقــؾل الد ليــة وــؾ جســ  نــا الكمســات التــي سخــص 
والكذل عؽ صالسىا الؾااد مشىا باآلخر، وصالسىا بالسرظمح  اقال  معيش ا،

 .العام

 :ومؽ العاللات التي سؾجد اليؽ نمسات أ  اقا د لي

 .ا شتراك الميغي – 8    .الترادف – 0

 .التشافر – 4    .التزاد – 3

 .(3)عاللة ال اء بالكا – 5

  
                                 

 .81، 79( عمؼ الد لة/ د. أاسد مختار/ ص 0)
, الحقــؾل الد ليـة فــي القــراءات القرآنيـة الرــحيحة/ د. أاســد 83( انغـر الدــاالق ص8)

 .05عارف/ ص 
 .046، 045،الكمسة/ ص 98الد لة / ص ( يشغر: عمؼ 3)
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  اني ا: الحقؾل الد لية في التراث العربي:
لــد لي عمــى وــيا الشحــؾ نــان لىــا الــيوروا عشــد فكــرة الحقــا ا

القدامى  أملال األصسعي الي  نانـ  لـه رسـا ا عـؽ اإلالـا والخيـا 
والذـــاة والؾاـــؾش وخمـــق اإلندـــان والشبـــات والذـــ ر وغيـــر ذلـــػ، 

 ورسا ا غيرن عؽ الشخا والكروم والبهر وغير ذلػ.
القديســــة ادــــ  الــــا لعــــا سرسيــــ  بعــــض السعــــاجؼ العربيــــة 

الـــؽ ا " الةرالــ  السرـــشل" ألالــي عبيــد القاســؼ السؾضــؾعات   ملــ
ســالم، و "السخرــص"  الــؽ ســيدن  الــي  نعــرف مــؽ مقدمتــه أنــه 

التي جسع  األليال  اعتسد عمى نلير مؽ الرسا ا المةؾالة األولى  
وفـــق مؾضـــؾعات معيشـــة، أو بسعشـــى آخـــر: وفـــق م ـــا ت د ليـــة 

 (0).معيشة

مـؽ وـيا القبيـا واالؽ جشي يتعرض في نتابه " الخرا ص" إلى شيء 
 .(8)ايؽ يعقد باب "ساللي السعاني عمى اختالف األصؾل والسباني"

ـــض م سؾعـــات ـــاب )أن بع ـــيا الب ـــي و ـــه ف الكمســـات  وخالصـــة فكرس
 –السترادفة عمى معشى وااد سرج  أصؾل، معانيىا إلى معشـى وااـد 

                                 

 / التررف.045، 044( الكمسة/ ص 0)
 وما بعدوا. 8/003( يشغر: الخرا ص/  الؽ جشي/ سح د. دمحم عمي 8)
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ا  .(0) (أيز 
وال ســ  االــؽ جشــي عــدة أليــال  ــؼ يحممىــا والردوــا إلــى معشــى 

 :سعىا، يتزح ذلػ عشد ما سعرض لألليال التاليةوااد عام ي 
 -الزـرالبة -الشقيبـة -الةرالـاة -الشحيتـة -الظبيعـة -الخميقـة

ــؾسيرة -الدــرجؾاة -الدــ يحة -الظرالقــة -الدــ ية -الشحيــاة  -ال
 (8).الدميقة -السرن 

ايـث خــتؼ شــراه وسحميمــه لىـين األملمــة بقؾلــه: )أ  ســرذ أن 
ــ  وــين السعــاني التــي الخميقــة والشحيتــة والظبيعــة والدــ ي   ة وجسي

 (3).سقدم ، س ذن باإللل والساليشة واإلصحاب والستابعة(
 

 
 
 

  

                                 

( شرح  ال ة أالـؾاب فـي فقـه المةـة مـؽ "الخرـا ص"  الـؽ جشـي/ د. دمحم ادـؽ جبـا/ 0)
 .5ص 

اءات القرآنيـة الرـحيحة/ ، الحقؾل الد لية في القـر 8/007:003( انغر الخرا ص 8)
 .88ص 

 .8/006( الخرا ص 3)
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 ادلبحث الثاوي
 اخلشيت

﴿                    ﴾(0) 

 :مؽ ا ستعسا ت الحدية لترني  )خذى(
ي  مؽ التسر الَحَذل ولد َخَذ ِّ الشخمة سْخذؾ خْذؾ  : الَخْذؾ) ا. والَخذِّ

 .(8)(المحؼ: الياب 

الـــار  األســـؾد مـــؽ : ، الخذـــا...اليـــاب  مـــؽ الشبـــ ... الخذـــى)و
 .(3)(البرد

 السعشى السحؾر  مدتشبظ ا مسا سبق مؽ استعسال ادي:
)جياف وال،ـْب  فـي بـاطؽ الذـيء وأ شا ـه، لـيواب الرطؾبـة مشـه  نسـا 

 .(4) في الشبات الياب  والتسر ال اف(

                                 

 .88(  فاطر: مؽ اآلية 0)
/ بـاب الخـاء والذـيؽ 8/085( مع ؼ مقايي  المةة/  الؽ فـارس/ سـح: عبـد الدـالم وـارون 8)

 وما يلملىسا/ خذى.
 ، باب الخاء/ خذى.4/015(  لدان العرب/  الؽ مشغؾر 3)
/ بـاب 0/561القرآن الكرالؼ/ د. دمحم ادؽ جبا (  السع ؼ ا شتقالي الس صا ألليال 4)

الخــاء والذــيؽ ومــا يلملىســا/ خذــى، واالــؽ فــارس لــؼ يتشــاول معشــى ادــيِّا لمسعشــى 
السحؾر  الـا أشـار إلـى د لـة معشؾالـة فـي السعشـى السحـؾر  لـا ال : )الخـاء والذـيؽ 

ي وذلــػ   8/084والحــرف السعتــا يــدل عمــى خــؾف وذعــري  مع ــؼ مقــايي  المةــة 
 معشى محؾرال ا لمترني   ألن السعشؾ    يكؾن أصال لمحدي .يقبا 
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خذــية بــالخؾف، لكــؽ اليشىســا فرل ــا  وذلــػ أن الخذــية ومشــه سيدــير ال
ــي   ــػ نقــص ول مــأخؾذة مــؽ لــؾلىؼ: شــ رة خذــيَّة  إذا نانــ  يابدــة، وذل

 .(0)بيؾات

ة سقــ    مىــرب مشىــا إذا  كســا أن الخذــية فيىــا استذــعار الــشي  اــدَّ
اسـتيحاش وجيـؾة وخذـؾنة، لـد يعبـر عشىـا  -م  ذلػ –است،ؾجب  ، وفيىا 
، وبي ﴿ا سيىؼ الخذية في لؾله سعالى: التؾسر الحاد          

    ﴾(8). .. فالخذـــية فيىـــا استذـــعار شـــيء مـــ  الخـــؾف أساســـه سمـــػ
 .(3) (الخذؾنة وال ياف

خؾف ا يذؾبه سعغـيؼ، وأكلـر مـا يكـؾن ذلـػ )وليا ليدوا الراغ  بكؾنىا 
 .عؽ عمؼ بسا يخذى مشه

: عمى العمساء فـي لؾلـه سعـالى -سعالى –وويا ييدر لرر خذية   
﴿               ﴾(4))(5)ـــــالى ـــــال سع ﴿: ، ول   

          ﴾(6) ألن -سعــــالى –، فخرـــ  الخذــــية بــــا  

                                 

 / التررف.46(  مؽ أسرار التعبير في القرآن الكرالؼ/ د/ عبد اليتاح  شيؽ/ ص 0)
 .85(  الشداء: مؽ اآلية 8)
 .0/561(  السع ؼ ا شتقالي 3)
 .88(  فاطر: مؽ اآلية 4)
ح: وا ـا أاسـد عبـد الـراسؽ/ ص (  السيردات في غرال  القرآن لمراغ  األصيىاني/ س5)

، والشغر: برا ر ذو  التسييـا فـي لظـا ل الكتـاب العاالـا/ لمييروزابـاد / سـح: 055
 .8/544دمحم عمي الش ار 

 .80(  الرعد: مؽ اآلية 6)
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أنا أعلمكم باهلل " : خؾف   يشبةي أن يكؾن في أعمى السراس ، ومشه لؾله

 . (0)"وأشدكم له خشية

 ﴿: وأما لؾلـه سعـالى              ﴾(8)  
ألن الحـــديث لســـا نـــان عـــؽ السال كـــة ووـــؼ  -وشـــا -فقـــد ورد ليـــي الخـــؾف

ـــيؽ يـــد  خـــالقىؼ، وأنىـــؼ ضـــعياء  ـــان صـــيتىؼ ال األلؾالـــاء األشـــداء، أراد الي
 .-سعالى -إلى لؾة   بالشدبة

فكان السراد اليانه وشا ضعل الخا ل أكلر مؽ اليان عغسـة السخـؾف، 
 ؼ أسب  الخؾف البيـان فؾليتـه الدالـة عمـى عغستـه فيكـؾن اجتسـ  فـي اآليـة 

 .(3)وضعل السال كة األلؾالاء لديه -سبحانه –عغسة   

ــا ايــث لــال: ولــد وافــق  وــيا أن  الــراجح د. جبــا مــا ذنــرن الراغــ  آني 
ــي  يقــارب الخذــية ــؾسر مشاســ  : يرــاا  الخــؾف ال ــه، فىــؾ س ــه وباب التشب

 :نسا في لؾل الذاعر –لمخذؾنة وال ياف، ومشه يتأسى معشى العمؼ 

ــدذ  ولقـد خذـي  بـأنَّ مـؽ سبـ  الى،
 

ــــــي دمحم  ــــــان مــــــ  الشب ش  دخــــــا ال ِّ
 

أ  عمســــ . ووــــيا يعظــــي األســــاس المةــــؾ  لتيدــــير لؾلــــه سعــــالى: 

                                 

/ الترــرف، والحــديث أخرجــه 47، 46(  مــؽ أســرار التعبيــر فــي القــرآن الكــرالؼ/ ص 0)
لؼ يؾاجه الشاس بالعتاب، ومدـمؼ فـي البخار  في صحيحه / نتاب األدب/ باب مؽ 

 وشدة خذيته. -سعالى –با  اليزا ا باب عمسه 
 .51(  الشحا: اآلية 8)
، اليـروق المةؾالـة 4/76(  البروان في عمؾم القرآن/ لمارنذـي/ سـح: دمحم أالـؾ اليزـا 3)

 / التررف في نا.871وأ روا في سيدير القرآن/ د. دمحم الذاي  / ص 
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﴿              ﴾(0)  عمـــى أن ضـــسير العغســـة وـــؾ

 بسعشى عمسشا. ﴾﴿لرب العاة، و 

ــه يسكــؽ أن يدــتشت  ــاء  عمي ــالى وبش ــه سع ــ  لتيدــير لؾل : أســاس آخــر طي
﴿      ﴾(8).  ويا األساس وؾ أن  سرة العمـؼ بحكسـة

ولدرسه وي ا لتيات إلى اكسته الباورة في نـا شـيء. ووـيا يلسـر  -سعالى –  
 .(3)التعغيؼ الي  لررن الراغ 

ــا مبكــر ا لألشــياء، وسقــدير ا  ــا عقمي  ــا مــا سكــؾن إدراك  لــيا فالخذــية )غالب 
ــاســميس ا لألمــؾ  ء ، ووــيا يــدف  إلــى اسقــار، فىــي سكــؾن مــؽ السدــتقبا غالب 
﴿  لـال سعـالى: (4) لؾ  فيسـا خذـى مشـه(، والحير مؽ الؾ السخذي مبكر ا  

                          ﴾(5). 

)والخذية ايؽ ستعمق اليات  فإنىا   سقر في القرآن الكرالؼ إ  إذا  
                                 

 .81آلية (  الكىل: مؽ ا0)
 .88(  فاطر: مؽ اآلية 8)
/ الترــرف، والشغــر فــي سيدــير اآليــة الكرالســة:  560، 0/561(  السع ــؼ ا شــتقالي 3)

. والبيــ  08/85جــام  البيــان فــي سأوالــا آ  القــرآن لمظبــر / ســح: أاســد شــاكر 
/ خذـى، ووـؾ مـؽ بحـر الكامـا، وندـبته 4/016مينؾر في المدان غيـر مشدـؾب 

يي إلـــى الذـــاعر فخـــر الـــؽ دمحم عمـــي فـــرالح الش يـــي فـــي الباالـــة وـــدذ دمحم مرـــظ
 .8رسالتىا لمساجدتير الخذية في القرآن الكرالؼ ااشية ص 

، والشغـر: دراسـة لةؾالـة 870(  اليروق المةؾالة وأ روا في سيدـير القـرآن الكـرالؼ/ ص 4)
 .65، 64في القرآن والدشة/ د. دمحم يدر  زعير/ ص 

 .58(  الشؾر: اآلية 5)
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  ﴿: ، لال سعالى(0)كان   وادن(     ﴾(8)، 

﴿          ﴾(3)، ﴿        

      ﴾(4)، ﴿              

     ﴾(5). 

ــأ ــإذا سعمقــ  الخذــية ب ــه الدــاعة واليــؾم ف ــرالؼ، فإن ــرآن الك ــي الق مر ف
﴿اآلخـــــــــر           ﴾(6)، ﴿           

                 ﴾(7)،   أو العشـــــــــــــــ﴿  

          ﴾(8) والكدــــــــــــــاد ،﴿      ﴾(9) ،

 ﴿واإلمــــــــــالق                ﴾(01) وضــــــــــيا  اليتــــــــــامى ،

﴿                            

                                 

 .886البياني لمقرآن ومدا ا االؽ األزرق/ د. عا ذة عبد الراسؽ/ ص  (  اإلع از0)
 .44(  السا دة: مؽ اآلية 8)
 .37(  األاااب: مؽ اآلية 3)
 .03(  التؾبة: مؽ اآلية 4)
 .08( التؾبة: مؽ اآلية 5)
 .45( الشازعات: اآلية 6)
 .33( لقسان: مؽ اآلية 7)
 .85( الشداء: مؽ اآلية 8)
 .84اآلية( التؾبة: مؽ 9)
 .30( اإلسراء: مؽ اآلية 01)
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  ﴾(0)  (8)األمؾر عغيسة الذأنونا وين. 

إلى أن الخذـية أعمـى مرسبـة مـؽ الخـؾف  ألنىـا  ونخمص مسا سبق
غالب ا ما سكؾن مؽ عغؼ السخذـي  وإن نـان الخاشـي لؾالِّـا
  أ  أنىـا سشبـ  (3)

 اقـه والذـكر لـه  ق الىـين العغسـة لمسخذـي، وعقـا يعـرفعؽ يقيؽ صـاد
ذــي نالدــاعة ، أو سكــؾن بدــب  اإلادــاس بخظــر ذلــػ األمــر السخ(4)فزــمه

 .نسا عمسشا لبا –واليؾم اآلخر 

ــة ــة بالخذــية(5)كســا فدــرت الخذــية بالروب ــا (6)، والروب   إ  أن اليشىس
)أن الروبة خؾف يؾج  ورب صاابه في ر  فـي وربـه، والخذـية  :فرل ا وؾ

ــدم  الخذــية عمــى  ــى مــ   ، فق إذا ارــم  نبحــ  جســاح صــاابىا فيبق
 .(7) الروبة في ال سمة(

﴿بعزــىؼ الحكســة فــي لؾلــه سعــالى: ولــيا فدــر        

   ﴾(8) (0)  ( بالخذية  ألن رأس نا شيء خذية. 

                                 

 .9( الشداء: مؽ اآلية 0)
 .886( يشغر: اإلع از البياني لمقرآن ومدا ا االؽ األزرق/ ص 8)
 التررف. 4/78( البروان في عمؾم القرآن 3)
 / التررف.868( اليروق المةؾالة وأ روا في سيدير القرآن الكرالؼ/ ص 4)
 .8/843( يشغر: سيدير الظبر  5)
، 0/885شغــر: البحــر السحــي  فــي التيدــير/ ألالــي ايــان/ ســح: صــدلي دمحم جسيــا ( ي6)

 .3/849روح البيان/ إلسساعيا اقي ا ستانبؾلي 
 .3/818( لظا ل اإلشارات لمقذير / سح: إالراويؼ البديؾني 7)
 .869( البقرة: مؽ اآلية 8)
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 ﴿: بالتعغيؼ واإلجالل في لراءة لؾله سعالى –وفدرت نيلػ   

         ﴾(8)  (4) )ي مىؼ والعغسىـؼ( -عا وجا –  فا (3)بالرف 
جىــادوؼ مــؽ بــاب  -عــا وجــا –والــؾلروؼ، ووــيا التــؾلير يرجــ  إلــى لبؾلــه 

الحــديث الذـــرالف: " إن السال كـــة لتزـــ  أجشحتىـــا لظالـــ  العمـــؼ رضـــا بســـا 
 .(5)يرش "

ونا مـا فـي القـرآن الكـرالؼ مـؽ الترنيـ  ورد بسعشـى الخـؾف السقـرون 
 .(6)بأمر آخر مؽ سعغيؼ أو سشبه أو سقؾذ 

  

                                                                          
== 

ؽ إالــراويؼ، ، والشغــر: سيدــير القــرآن لمدــسعاني/سح: ياســر الــ5/578( سيدــير الظبــر  0)
 .4/357غشيؼ الؽ عباس 

 .86(  فاطر: مؽ اآلية 8)
( روالــ  وــين القــراءة عــؽ عســر الــؽ عبــد العاالــا وأالــي اشييــة ، يشغــر: الكذــاف عــؽ 3)

، شـؾاذ 3/600اقا ق غؾامض التشاالا/ لمامخذر / خرج أااديله: اإلمـام الاالمعـي 
 .8/659القرآن واختالف السراال / لمكرماني/ سح: د. السؾافي الرفاعي 

 ( الكذاف/ السؾض  الداالق.4)
، الترــرف يدــير، والحـديث أخرجــه الترمــي  فــي ســششه/ 0/560( السع ـؼ ا شــتقالي 5)

 كتاب الدعؾات/ باب في فزا التؾبة وا ستةيار، ولال اديث ادؽ صحيح.
/ خ 356، 0/355( يشغـر: مع ــؼ أليــال القــرآن الكـرالؼ/ وضــ  م ســ  المةــة العربيــة 6)

 / خذى.0/560شتقالي الس صا ألليال القرآن الكرالؼ ش ذ، السع ؼ ا 
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 ادلبحث الثالث
 يف القزآن الكزيم اهلل خشيتظ الدالت على األلفا

 األو ان – 0

﴿        ﴾(0) 

 :مؽ استعسا ت الترني 
إذا اشــتد عميــػ : كمســة معشاوــا التحــان، وأْونِّ مــؽ فــالن... و ْن آو ْن وأ

 :اء في أْونِّ ر فقدن، وأنذد الي

ــــــا ذنرس،ىــــــا ــــــينراوا إذا م ــــــأْونِّ ل  ف
 

ـــد أرض    (8)ا وســـساءِّ اليششـــومـــؽ ب،ْع
 

إنسـا وـؾ سؾجـ  وربسـا لمبـؾا .. أْونِّ مؽ نـيا : ولؾلىؼ عؽ الذكاية... 
ا فقال  .(3) ! ...آنِّ مؽ نيا : اؾ الؾاو ألي 

  

                                 

 .04(  التؾبة: مؽ اآلية 0)
(  البي  مؽ بحر الظؾالـا ولـد ذنـرن الحرالـر  مدتذـىدا بـه دون ندـبة فـي نتابـه درة 8)

 . 081/ 0الةؾاص في أووام الخؾاص/ سح عرفات مظرجي 
ــى )أوان( فــي اآل3) ــر معش ــى ذن ــي وــيا الترنيــ  عم ــارس ف ــؽ ف ــة: ﴿(  الترــر اال  ي

   ع اء.  يشغــر: مع ــؼ مقــايي  المةــة / بــاب الىســاة 0/068﴾ لــا ال : وــؾ الــد 

 والؾاو وما يلملىسا/ أوني
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عشـد ذلـػ:  ولد ورد الحديث بأْون في اديث أالي سعيد فقـال الشبـي 
 .(8)((0)" أوَّْن عيؽ، الربا"

 السعشى السحؾر  مدتشبظ ا مسا سبق: 
  بأ ٍ  مسا اكى  سعبير ا عؽ  التؾج  مـؽ ألـؼ ادـي  ناليقـد الترؾال)

 .(3) (وال روح، أو نيدي، ذنرذ أو ميارلة

نالم يدل عمى  لر التأون ووؾ أن يقؾل: أون، وناومشه )األو ان الي  يك
، (4) سعـالى( –  اان يقـال لـه: التـأون، والعبـر بـاألوان عسـؽ يغىـر خذـية 

ــالى:  ــال سع  ﴿ل      ﴾(5)( .   ورو  أن رســؾل  ســها
 .(6)"(اخلاشع املتضرع: " عؽ األوان، فقال

كســا رو  لــألوان معــاٍن متعــددة سرجــ  إلــى الخذــؾ   والتزــر  

                                 

/ نتاب الؾنالة/ باب: إذا با  الؾنيا 0141/ 8(  أخرجه البخار  في صحيحه 0)
ا فبيعه مردود. ا فاسد   شيه 

 / باب الىساة/ أون.873/ 0(  لدان العرب8)
/ سراكيــ  مكؾنــة مــؽ 8344/ 4لسع ــؼ ا شــتقالي الس صــا ألليــال القــرآن الكــرالؼ (  ا3)

أاــرف العمــة/ أون. ولــؼ يتشــاول االــؽ فــارس معشــى الترنيــ  السحــؾر  لــا ال : )الىســاة 
 ي.0/068والؾاو والىاء نمسة ليد  أصال  يقاس عميىا(  مع ؼ مقايي  المةة 

 .8/36اليار  ( السؾسؾعة القرآنية/ إالراويؼ الؽ إسساعيا األ4)
ــة: مــؽ اآليــة 5) وــؾد  يشغــر: مع ــؼ أليــال  75، والميــي ورد فــي اآليــة 004(   التؾب

 ي.0/085القرآن الكرالؼ 
، 018/ 5(   الكذل والبيان عؽ سيدـير القـرآن/ لملعمبـي/ سـح: اإلمـام االـؽ عاشـؾر 6)

/ نتـاب األذنـار / اليرـا الرابـ  فـي التيدـير،  8/86والحديث ورد في نشا العسال 
 ووؾ اديث مرسا.
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 :إليه والخذية مشه، مؽ وين السعاني
 .(0)الستيلا لربه الخاش  له السشقاد ألمرن -

 .(8)القان  -

 .(3)الخا ل مؽ الشار -

، الستخذـ  فـي االتىالـه الـي  يكلـر -عا وجا –ىا إلى   السبت -
 .(4)التأون خؾف ا وإشيال ا مؽ الينؾب

 .(5)الدع اء أو الرايؼ أو السؾلؽ... أو السكلر مؽ سالوة القرآن -

(6)الحييي الؾجا يين  الين  سرِّا  ؼ يتؾب مشه سرِّا -
 

ا، يرالـد قيش ـا وفرل ا الستزـر  ياألوان: الستأو ِّن شيق   ولال أالؾ عبيدة: -
ـــا لمظاعـــة. وأنذـــد أالـــؾ يؽ باإلجأن سزـــرعه عمـــى يقـــ ابـــة ولاوم 

 عبيدة:

                                 

 . 05/416(  سيدير الظبر  0)
 (   الداالق/ ني  السؾض .8)
 .5/013(   سيدير اللعمبي 3)
(  الىداية إلى المؾغ الشىاية في عمؼ معاني القرآن وسيديرن وأاكامه وجسـا مـؽ فشـؾن 4)

 .3439/ 5عمؾمه/ ألالي دمحم مكي/ 
لســاورد ( ســح: د. عبــد   (  سيدــير القــرآن/ لمعــا الــؽ عبــد الدــالم )اخترــار نكــ  ا5)

 .8/55الؾوبي 
 .4/886(  سيدير القرآن العغيؼ/  الؽ نلير/ سح سامي الؽ دمحم 6)
، والبي  لمسلق  العبد  يتحدث عؽ نالتـه، 8/473(  معاني القرآن وإعرابه/ لماجاج 7)

== 

 إذا مــــــا لســــــ ، أْرَام،ىــــــا الميــــــا
 

 (7)سأوَّن آوة الرجا الحاالؽ( 
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 (0): أنه الس مؽ المةة الحبذة(._)رو  عؽ االؽ عباس

 (8)(إنه السعمؼ لمخير: وليا.. وؾ الذييق : الي_ )

  يرضــيىؼ مــؽ أنيدــىؼ مــا  ونــا مــا ســبق مــؽ شــعؾر أوــا التقــؾذ،
ـا  يقدمؾن مؽ طاعات ولربات، وإن اجتىدوا وبالةؾا فـي ا جتىـاد، إنىـؼ دا س 

نسا أن وين السعاني  (3)(-سعالى –رون في اق   عمى شعؾر بأنىؼ مقر
أكلروــا مشاســبة لدــياق اآليــة الكرالســة وــي : مــؽ لرالبــة مــؽ الخذــية إ  أن 

 .خؾفا مؽ الينؾب  نيغىر خذية   سعالى بإكلار التأو 

 السخب  – 8

﴿                               ﴾(4) 

 مؽ ا ستعسا ت الحدية لمترني :
 .(5) )الخب : السيازة   نبات الىا(

مــا اطســأن مــؽ األرض : مــؽ بظــؾن األرض، الَخْبــ  الَخْبــ : الستدــ 

                                                                          
== 

 / ووي مؽ بحر الؾافر التام.0/04والقريدة في ديؾانه/ 
 8/467(  فتح القدير/ لمذؾناني (0
 8/468(  الداالق (8
 .6/0073(  التيدير القرآني لمقرآن/ عبد الكرالؼ يؾن  3)
 .83(  وؾد: مؽ اآلية 4)
 / باب الخاء والباء وما يلملىسا/ خب  .8/838(  مع ؼ مقايي  المةة 5)
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 .(0)واسد 

 : شى السحؾر  مدتشبظ ا مسا سبق مؽ ا ستعسال الحديالسع
ــ  السؾصــؾف ) ــا الخب ــد ا ســتقرار  –انخيــاض باسدــا  واســتقرار  مل ولي

، ومشه )خبـ  ذنـر،ن: (8) (ي خي مؽ ا سدا ، ومؽ ا ستقرار السعتاد في السشخيض
 .(3)ى(يِّ إذا خَ 

ومـــا ســـبق مـــؽ د لـــة الترنيـــ  عمـــى ا نخيـــاض مـــ  ا سدـــا  
﴿يحسا عمى لبؾل سيدير السخبتيؽ في لؾله سعالى:  وا ستقرار     

       ﴾(4). (   ــــــــــر ــــــــــى ذن ــــــــــالسظسهشيؽ إل ــــــــــالى –ب  وأ -سع
أو الخـــــــا ييؽ أو السخمرـــــــيؽ أو ... الستؾاضـــــــعيؽ أو الخاشـــــــعيؽ، 

أو الـييؽ .. ة لمؾبىؼ، أو الس تىديؽ في العبـادة، أو الرـالحيؽقالرلي
 .(5) (ؼ يشتررواإذا عمسؾا لو   يغمسؾن 

                                 

/ فرــا 3/48(  يشغــر: ســاج العــروس مــؽ جــؾاور القــامؾس/ لمابيــد / ســح: عمــي شــير / 0)
 خب .الخاء مؽ باب التاء/ 

/ بـاب الخــاء والبـاء ومـا يلملىسـا/ خبـ ، ولــؼ 0/580(  السع ـؼ ا شـتقالي الس صـا 8)
يتشاول االؽ فارس معشى اديِّا لمسعشى السحؾر   الا أشار إلى د لـة معشؾالـة لـا ال : 

ي 80/838)الخاء والباء والتاء أصا وااد يدل عمى خذؾ (  مع ؼ مقايي  المةـة 
 وويا مردود عميه.

 / خب .4/9 (  المدان3)
 .34(  الح : مؽ اآلية 4)
/ والشغــر: مع ــؼ األليــال واألعــالم القرآنيــة/ 8/354(  سيدــير العــا الــؽ عبــد الدــالم 5)

 .046دمحم إالراويؼ/ ص
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اســـــتدامة الظاعــــة بذـــــرط )اإلخبـــــات بأنــــه  ووضــــح القذــــيرذ 
 .(0)(ا ستقامة بقدر ا ستظاعة

عمــى التذــبيه بالخْبــ ،  واإلنابــة ان والتؾاضــ  والخذــؾ شــولعــا ا طسه
اضـ  وخذـ  نسـؽ نـال ؾ اطسأن  وس)ووؾ السظسهؽ مؽ األرض الستد ، فسؽ 

ـــر ﴿الخْبـــ  يـــشخيض والقر،                   

             ﴾(8))(3) ،ــا الخــؾف واســتدامة الظاعــة ، وأم
، واإلخــالص ورلــة القمــؾب (4)نســا سيتزــح بعــد،  -فىســا مــؽ د  ت الخذــؾ 

ــؼ   نــا  ــادة أو الرــالح أو عــدم الغم ــي العب ألمــؾر مــؽ ا وــينوا جتىــاد ف
  سرات الخذؾ .

ْخبت ـا"  أ  خاشـع ا قؾلـه: "واجعمشـي لكـؼ م، يـدعؾ ب ليا نان الرسؾل و 
 .(5) مظيع ا(

وأكـــاد ألســـح مـــؽ سؾضـــيح بعزـــىؼ لأخبـــات لرـــرن عمـــى أعســـال 
﴿القمـــؾب. يقـــؾل الخظيـــ  فـــي سيدـــير لؾلـــه سعـــالى:           

                                 

 .8/544(  لظا ل اإلشارات/ 0)
 .54(  الح : مؽ اآلية 8)
 .0/580(  السع ؼ ا شتقالي3)
 (   يشغر سيريا ذلػ عشد معال ة ليي الخاش .4)
/ خبـ ، والحـديث أخرجـه الترمــي  فـي أالـؾاب الـدعؾات، وأالـؾ داود فــي 4/9( المدـان 5)

ســششه/ نتــاب الرــالة/ بــاب الــؾسر مــا يقــؾل الرجــا إذا ســمؼ، ولــال األلبــاني: اــديث 
 صحيح.
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      ﴾(0). ﴿                   ﴾  إشــارة إلـــى

﴿: جسيــ  عســا ال ــؾارح، ولؾلــه      ﴾  ،إشــارة إلــى أعســال القمــؾب
ل الرـالحة   عسـا، وإن وـين  األ-سعـالى –ووي الخذؾ  والخزـؾ   

سشيــ  فــي اآلخــرة إ  بحرــؾل أعســال القمــ   ووــي الخذــؾ  والخزــؾ ، 
﴿     ﴾ (8)(أ  الييؽ وين صيتىؼ أصحاب ال شة. 

: وإن نان أالؾ والل العدكر  فـرق الـيؽ الخزـؾ  واإلخبـات لـا ال  
ـــا: السخبـــ  وـــؾ السظســـهؽ باإليســـان، وليـــا) : الس تىـــد بالعبـــادة، ولي

الســ مؽ : والدــكؾن، ووــؾ مــؽ أســساء السســدوح ملــاالســالزم لمظاعــة 
ا ا والكؾن ذمِّ  .(3)(والستقي، ولي  نيلػ الخزؾ  ألنه يكؾن مدا 

 فـي القـرآن الكـرالؼ معـاني( خب )ويا ولد أورد الدامةاني لترني  
 :عدة، لا ال  

﴿: أخبتـؾا يعشـي أخمرـؾا  لـال سعـالى :(4)والؾجه اللـاني)     

                                 

 .83(  وؾد: 0)
(  الدــراج السشيــر فــي اإلعانــة عمــى معرفــة بعــض معــاني نــالم ربشــا الحكــيؼ الخبيــر/ 8)

 .8/58لمخظي  الذربيشي 
، 881(  اليـــروق المةؾالـــة/ ألالـــي وـــالل العدـــكر / ســـح: ادـــام الـــديؽ القدســـي ص 3)

880. 
(  ذنـــر الـــدامةاني الؾجـــه األول بسعشـــى ســـكش  فـــي لؾلـــه سعـــالى: ﴿4)      

== 
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   ﴾(0)   يعشي أخمرؾا ملال ﴿      ﴾(8) .يعشي السخمريؽ. 

ـــــث ـــــات: الؾجـــــه اللال ـــــؾل   لـــــال سعـــــالى: اإلخب ﴿: القب     

  ﴾(3) .(4)(يعشي فتقبا له صدوروؼ. 

بـالشص عمـى  الؾجىان أشـار إليىسـا السيدـرون _فيسـا سـبق_وويان 
ـــ ،اإلخـــالص ـــه بقـــؾلىؼوباإلشـــارة إلـــى لب ـــلإسظســـهؽ ) أ   :ؾل الرـــدر ل ه ي

 (5)(لمؾبىؼ
  

                                                                          
== 

       ي، واليعــا وشــا مــؽ )خبــا( والتــاء فيــه 97﴾  اإلســراء: مــؽ اآليــة

 ا فمي  سابع ا لىيا الترني  )خب ( .لمتأنيث ولي  أصمية في اليع
 .83(  وؾد: مؽ اآلية 0)
 .34(  الح : مؽ اآلية 8)
 .54(  الح : مؽ اآلية 3)
(  الؾجؾن والشغا ر ألليال نتاب   العاالـا/ لمـدامةاني/ سـح: عربـي عبـد الحسيـد/ ص 4)

819. 
 0/375سيدير يحيى الؽ سالم/ د وشد شمبي(5) 
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 الخاش  – 3

﴿                         ﴾(0) 

 :مؽ ا ستعسا ت الحدية لمترني 
ذــعة) ــه الدــىؾلة لظعــة مــؽ األرض:الخ، ــف  غمبــ  عمي ــال ق، : قــف يق
 ،(3) : إذا ذوــ  إ  ألمــه(و)خذــ  ســشام البعيــر ،(8) :  طــب بــاألرض(خاشــ 

ـ  ... الي  سليـرن الرالـاح لدـىؾلته فتسحـؾ آ ـارن: الخاش  مؽ األرضو) وَخذِّ
ــي فــيو  شــْحسه وسظأطــأ َشــَرف،ه، وجــدار خاشــ : َســشام البعيــر إذا : إذا أ،نزِّ

 :سداعى واستؾذ م  األرض، لال الشابةة

 .(4) (َأثَ َلُم خاشعُ  ضونُ ْؤٌي كِجْذم احلَوْ 

 :خي ا مسا سبق مؽ استعسال اديالسعشى السحؾر  أ
، نســا فــي (5) (الخــاء والذــيؽ والعــيؽ أصــا وااــد يــدل عمــى التظــام،ؽ)

ــراب  ــاح س ــرن الرال ــي  سلي ــل  واألكســة والدــشام وال ــدار  نمىــؽ وــاب ، وال الق،
﴿متدـــي ، لــــال سعــــالى:                      

                                 

 .018(  طه: مؽ اآلية 0)
 / باب الخاء والذيؽ وما يلملىسا/ خذ .8/088(  مع ؼ مقايي  المةة 8)
 .8/083(  الداالق 3)
/ خذ , و شظر البي  مؽ بحر الظؾالا ووؾ مـينؾر فـي ديؾانـه/ 4/011(  المدان/ 4)

 .53سح عباس عبد الداسر ص
 .8/088(  مع ؼ مقايي  المةة  5)
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                ﴾(0)  بالشدـــــبة   يابدـــــة سربـــــة جافـــــة مظسهشـــــة

 ﴿ رسياعىــــا بعــــد نــــاول الســــاء عميىــــا،                  

     ﴾(8)(3) .. وابظ ا ومتديب ا 

فـــي الراكـــ  )عمـــى ( الخاشـــ )ومـــؽ التظـــامؽ أو ا نخيـــاض دل ليـــي 
ـ : رمـى (4)(بعض المةات ، ومشه يقال: )خذ  يخذ  خذؾع ا واختذ  وسخذ 
ه وخيض صؾسه البررن نحؾ  .. وخذ  برر،ن: انكدـر.. لـال األرض.. وغز 
 ذو الرمة:

ـْرٍق نأنـه ـرذ عـؽ نـا خِّ  َسَ مَّى الدُّ
 

 (5) صييحة سيٍل طْرف،ه غير خاشـ ( 
 

ــيلا والخزــؾ ، نــرذ  ــى الخــؾف والت ــة الخذــؾ  عم الظبــر   ومشــه د ل
﴿يؾضح اآلية الكرالسة            ﴾(6) الخذـؾ  : بقؾله

ــيؽ لمســرء السدــمؼ نشيــػ و  سمتيــ ، و  ﴿فــي القمــ ، وأن سم  ﴾   أ
خا يؾن متيلمؾن  بإدامة ما ألامىؼ مـؽ فرضـه وعبادسـه، وإذا سـيلا العبـد 

                                 

 .39(  فرم : مؽ اآلية 0)
 .80(  الحذر: مؽ اآلية 8)
ــا/ خذــ / 0/563(  السع ــؼ ا شــتقالي الس صــا 3) ــا يلملىس ــاب الخــاء والذــيؽ وم / ب

 التررف يدير.
 .4/011(  المدان 4)
، ووـــؾ مـــؽ بحـــر 0/097(  الدـــاالق/ نيـــ  السؾضـــ ، والبيـــ  مـــينؾر فـــي ديؾانـــه 5)

 الظؾالا.
 .8(  الس مشؾن: مؽ اآلية 6)
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ــة خزــؾعه فــي ســكؾن  ــه، وشــةمه بيرضــهفــي صــالسه، رؤالــ  ذل ، (0)أطراف
 )واإلعراض عسا سؾان، والتدالر فيسا ي ـر  عمـى لدـانه مـؽ القـراءة والـينر(

(8). 

﴿: وليا فقد أفمح مؽ خذ  في صالسه مرـدال ا لقؾلـه سعـالى     

       *           ﴾(3)  ونانـ  الرـالة التـي سقـ ،
شبةـي مـؽ الخذـؾ  والتؾاضـ  واإلخبـات لـينر عغسـة   والؾلـؾف عمى مـا ي
الرالة الىين الرية سشىي صاابىا عؽ اليحذاء والسشكر، وأما   اليؽ يديه 

: مؽ نان  صالسه   خذؾ  فيىا، فتمػ سترك صاابىا ايث نان، لال سعالى
﴿                    ﴾(4)). (5).  ووــين الــد  ت

الدــابقة نــص عميىــا الــدامةاني ايشســا لــرر أن الخذــؾ  عمــى أربعــة أوجــه 
  (6) چڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ  ڭچالؾجـــه ا ول التؾاضـــ  نحـــؾ لؾلـــه سعـــالي:

 .  يعشي الستؾاضعيؽ

                                 

 / التررف.09/9(  سيدير الظبر  0)
 .3/359ي سيدير القرآن/ لمبةؾ / سح: عبد الرزاق السىد / (  معالؼ التشاالا ف8)
 .8، 0(  الس مشؾن: اآلية 3)
 .45(  العشكبؾت: مؽ اآلية 4)
(  البحــر السديــد فــي سيدــير القــرآن الس يــد/ ألاســد الــؽ دمحم الحدــشي األن ــر / ســح: 5)

/ الترــرف يدـير، والشغــر: سيدـير القـرآن العغــيؼ/  الـؽ أالــي 4/317أاسـد القرشـي 
 .0/876، بحر العمؾم لمدسرلشد  3034/ 9ؼ/ سح: أسعد الظي / ااس

 .45(  البقرة مؽ اآلية   (6
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 (0) چوئ  ۇئ  ۇئ)نحو قولهه عاهال   الخوف الوجه الثاني : -
 . يعشي خا ييؽ 

ح وههو النره  يلهي عواهس السهجو  الجهوا سهوو  الوجه الثالث :   -

 .(8) چٻ  پ  پ  پ  پچ  نحو قوله عاال 

 چھ  ھ  ھ  ہچ عاهال  الوجه ال ابس : العذلل نحو قوله  -

 (4)ياني ذلت . (3)

لشــرذ  ( خــا يؾن )الـــ ﴾ ﴿إلــى مــا لــررن الظبــر  مــؽ سيدــير  وعــؾدة  
قـرر ا أن الخذـؾ  غيرن مؽ السيدـرالؽ ليَّـد الخـؾف الـدال عميـه الخذـؾ  بـالماوم، م

، أو بالتعغيؼ أ  )خؾف يؾج  سعغـيؼ السخـؾف (5) (الخؾف الالزم في القم )وؾ 
ومعرفـة عغستـه وجاللـه  -سعـالى –، وويا التعغيؼ راجـ  إلـى )معرفـة   (6) مشه(

 .(7) ونساله فسؽ نان با أعرف نان له أخذ (

، وجعمـــه القذــــير  مـــؽ شــــروط (8)كســـا دل الخذـــؾ  عمــــى اإلخبـــات

                                 

 .91( األنبياء مؽ اآلية 0) 
 . 8( الس مشؾن اآلية 8) 

 . 018طه مؽ اآلية   (3)
 .814( انغر الؾجؾن والشغا ر ص4)
 .416(  سيدير الدسعاني/5)
ــى الدــديد6) ــر السعش ــؾالر " سحرال ــر والتش ــد مــؽ سيدــير  (  التحرال ــؾالر العقــا ال دي وسش

 .08/9الكتاب الس يد " /  الؽ عاشؾر 
(  روا   التيدير ال ام  لتيدير اإلمام االـؽ رجـ / جسـ  وسرسيـ : طـارق الـؽ عـؾض 7)

  8/00. 
، أنـؾار التشاالـا وأسـرار التأوالـا/ لمبيزـاو / ســح: دمحم 7/38(  يشغـر: سيدـير اللعمبـي 8)

== 
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إلخبـــــات  لـــــا ال : )ومـــــؽ أمـــــارات اإلخبـــــات نســـــال الخزـــــؾ  بذـــــرط دوام ا
 .(0)الخذؾ (

ــه مــؽ أفعــال  ولــد اختمــل العمســاء فــي اقيقــة الخذــؾ ، )فســشىؼ مــؽ جعم
القمؾب  نالخؾف والروبة، ومـشىؼ مـؽ جعمـه مـؽ أفعـال ال ـؾارح  نالدـكؾن وسـرك 

   (8) ا لتيات، ومشىؼ مؽ جس  اليؽ األمرالؽ، ووؾ األولى(

ــى ألــؾل: ــه يدــكؽ خــؾاطرن   نعــؼ وــؾ األول ــ  إذا خذــ   فإن ــػ أن القم وذل
ومتــى  -عــا وجــا –وإرادســه التــي سشذــأ عــؽ اسبــا  الىــؾذ، والشكدــر والخزــ   

األعزـاء وال ـؾارح والحرنـات نمىـا اتـى الرـؾت، سـكؽ ذلـػ فـي القمـ  خذـع  
  ﴿: األصـــــؾات بالخذـــــؾ   لـــــال سعـــــالى -سعـــــالى –ولـــــد وصـــــل   

     ﴾(3) فخذــــؾ  األصــــؾات وــــؾ ســــكؾنىا ،
 وانخياضىا بعد ارسياعىا.

وصل وجؾن الكيار وأبرـاروؼ فـي يـؾم القيامـة بالخذـؾ ، لـال  ونيلػ
 ﴿ :سعـــالى      ﴾(4)، ﴿             ﴾(5)، 

                                                                          
== 

سشاســـ  اآليـــات والدـــؾر/ إلالـــراويؼ الـــؽ عســـر  ، نغـــؼ الـــدرر فـــي0/78السرعذـــمي 
 .05/358البقاعي 

 8/544(  سيدير القذير  0)
 .83/859(  مياسيح الةي  )التيدير الكبير( 8)
 .018(  طه: مؽ اآلية 3)
 . 8(  الةاشية: اآلية 4)
 .44، وملمىا ما في السعارج: مؽ اآلية 43(  القمؼ: مؽ اآلية 5)
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﴿                      ﴾(0)  فدل ذلـػ
 .(8)عمى دخؾل الخذؾ  في وين األعزاء

، الخذؾ  لألبرار في أكلـر مـؽ آيـة وفي البيان القرآني الكرالؼ إسشاد
األبرار السغىر الخارجي الؾاضح، ووصـي  أبرـار  ولعا ويا يعؾد إلى أن

بسـا رأت مـؽ وـؾل السؾقـف  ساكشة بكؾنىا ذليمة  نيؽ في اليؾم اآلخرالسذر 
، الروي  الي  يدتيقشؾن فيه مؽ فدااة الين  وصدق الشيير وسؾء السرير

  ايـث فـاسىؼ الخذـؾ  فـي كيار فـي اآلخـرة يشـت  عـؽ خـؾف وذلـةفخذؾ  ال
ــــى ــــه معش ــــؾن ل ــــي  يك ــــؾب ال ــــػ الخذــــؾ  السظم ــــدنيا، ذل ــــه  ال والترــــل ب

سسـام الظاعـة  ألن السـرء لـد يعسـا الظاعـة )ث يكـؾن خذـؾعىؼ اي (3) الس مشؾن 
لمخـروج مـؽ عىـدة التكميــل غيـر مدتحزـر خذـؾع ا لربــه، الـي  نميـه باألعســال 

، (4) (الرالحة، فإن سخم ق الس مؽ بالخذؾ  اشـتدت مرالبتـه ربـه، فامتلـا واجتشـ 
لى: لــال سعــا  (5)وســىم  عميــه الظاعــة، فكــا مــؽ نــان  أخذــ ، نــان  أطــؾ 

﴿     ﴾(6) ،﴿       *

         *   

                                 

 . 7(  القسر: اآلية 0)
 / التررف.8/01سيدير االؽ رج  الحشبمي (  8)
، اليــروق المةؾالــة وأ روــا 033(  اإلع ــاز البيــاني لمقــرآن ومدــا ا االــؽ األزرق/ ص 3)

 / التررف في نا.853، 858في سيدير القرآن الكرالؼ/ 
 .08/09(  التحرالر والتشؾالر 4)
 .0/065(  سيدير الياسحة والبقرة لسحسد الؽ العليسيؽ 5)
 .45آلية (  البقرة: مؽ ا6)
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  ﴾(0) ،﴿        ﴾(8). 

مؽ صيات )و  شػ أن الخذؾ   يقتزي التقؾذ، وليا عد 
ا ﴿، لال سعالى:  (3) (الييؽ أعد لىؼ مةيرة وأجر ا عغيس        

       ﴾  :إلى أن لال﴿                     ﴾(4) ،

ا مؽ أسباب است ابة الدعاء، لال سعالى: ﴿ وليا نان سبب         

                                       

                                     

   ﴾(5).  

، و ) ســرة اإليســان (6)ولكــا مــا ســبق نــان الخذــؾ  مــؽ أصــا اإلســالم
 .(7)(-سعالى –ونتي ة اليقيؽ الحاصا بعغسة   

وم دَّذ ذلػ )أن عدم الخذؾ  في أول األمر ييزي إلى اليدق في 

                                 

 .019، 018، واآليتان 017(  اإلسراء: مؽ اآلية 0)
 . 099(  آل عسران: مؽ اآلية 8)
(  أضـــؾاء البيـــان فـــي إيزـــاح القـــرآن بـــالقرآن/ لسحســـد األمـــيؽ الـــؽ دمحم الذـــشقيظي 3)

5/315. 
 . 35(  األاااب: مؽ اآلية 4)
 . 91(  األنبياء: اآلية 5)
 .8/978(  يشغر: الىداية إلى المؾغ الشىاية 6)
(  ال ؾاور الحدان في سيدير القرآن العغيؼ/ لملعالبي/ سـح: الذـيخ دمحم عمـي، الذـيخ عـادل 7)

 .3/318أاسد 
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لال سعالى:  ايث سقدؾ القمؾب إذا غاب عشىا الخذؾ . (0) آخر األمر(
﴿                             

                             

         ﴾(8). 

 الخاض  – 4

﴿               ﴾(3) 

 :مؽ استعسا ت الترني  الحدية
َخَزـْع ، المحـَؼ : والقـال)، (4) (انكباب في العشـق إلـى الرـدر:  َز الخَ )

التيات الرؾت في الحرب وغيروـا. والقـال: وـؾ الَخْيزعة: )، و(5)(أ  لظعته
 .(6) (غبار السعرنة... الخيزعة: معرنة القتال

 :أخي ا مسا سبق مؽ استعسال ادي السعشى السحؾر  

                                 

(  مــرام لبيــد لكذــل معشــى القــرآن الس يــد/ لسحســد الــؽ عســر ال ــاو / ســح: دمحم أمــيؽ 0)
8/493. 

 .06(  الحديد: اآلية 8)
 .4( الذعراء: مؽ اآلية 3)
/ بــاب الخــاء والزــاد ومــا يلملىســا/ خزــ ، والشغــر: 8/091( مع ــؼ مقــايي  المةــة 4)

/ بـاب الخـاء والزـاد ومـا 0/570السع ؼ ا شتقالي الس صا ألليال القـرآن الكـرالؼ 
 يلملىسا/ خز .

 / خز .056( السيردات في غرال  القرآن/ ص 5)
 / خز .4/088، والشغر: لدان العرب 8/090( مع ؼ مقايي  المةة 6)
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... لرخــاوة أ شا ــه  نــالع،شق األخزــ  –انحشــاء مــا شــأنه أن يشترــ  )
 .(0) (والةبار فارغ األ شاء يدق  بعد لميا

وأمــا د لتــه عمــى السعرنــة أو اخــتالط األصــؾات فيىــا فمكــؾن 
ــار، نســا أن األصــؾات السختمظــة مالسعرنــة محــال  لىــيا ال الزمــة ةب

 لىيا الةبار.
، (8) ومـــــؽ ا نحشـــــاء دل الخزـــــؾ  عمـــــى )الـــــيل وا ســـــتخياء(

, وبىيا يكؾن الخاض  لرال  السعشى مـؽ الخاشـ ,إ  أن  (3)و)التؾاض  والتظامؽ(
ذــؾ  يكــؾن فــي القمــ  والرــؾت الخزــؾ  فــي البــدن واإللــرار با ســتخياء , والخ

 .والبرر
ــاد مــؽ أســباب  ــاد م ــاز ا  ألن ا نقي ــي ا نقي ــيا اســتعسا ف ول

﴿   لال سعالى:(4) الخزؾ             ﴾(5). 

سسليا لحال السشقـاديؽ الخـا ييؽ األذلـة بحـال الخاضـعيؽ الـييؽ )وفي اآلية 
يتقــؾن أن سرــيبىؼ لاصــسة عمــى رؤوســىؼ، فىــؼ يظــأطهؾن رؤوســىؼ والشحشــؾن، 

                                 

َد االؽ فارس معشى الترني  السحؾر  لا ال : )الخـاء 0/578 ( السع ؼ ا شتقالي0) ، وعدَّ
والزاد والعيؽ أصـالن: أاـدوسا سظـامؽ فـي الذـيء، واآلخـر: جـش  مـؽ الرـؾت( 

 ي وويا التعدد مردود عميه.8/089 مع ؼ مقايي  المةة 
( مع ــؼ العــيؽ لمخميــا الــؽ أاســد/ ســح: د. مىــد  الس اومــي، د. إالــراويؼ الدــامرا ي 8)

 / خز .0/003
 .09/96/ خز ، والشغر: التحرالر 4/087( لدان العرب 3)
 .96/ 09( انغر: التحرالر 4)
 .4( الذعراء: مؽ اآلية 5)
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ســبيا . والسكــؽ أن يكــؾن خزــؾ  األعشــاق عمــى (0)(اسقــاء السرــيبة الشازلــة الىــؼ
وليــا : )أصــمه : فغمــؾا لىــا خاضــعيؽ , فألحســ  األعشــاق لاالــادة (8)،الحقيقـة

التقرالــر والترــؾالر  ألن األعشــاق مؾضــ  الخزــؾ  وليــا : إنىــا لســا وصــي  
  (3).األعشاق بريات العقالء أجرال  م راوؼ ووصي  بسا يؾصيؾن به(

  ﴿ومشــه: الخزــؾ  بسعشــى المــيؽ فــي القــؾل  لــال سعــالى: 

                 ﴾(4) أ  )  س،مِّــــؽ  القــــؾل و  سرل َِّقشــــه  
  ألن ويا الخزؾ  يشت  عشـه (5)  فيكؽ  ذو األغراض السرالزة(ساتى   يظ

 ميا الرجا إلى السرأة.

ـــا دل ا ـــى الخذـــؾ كس   ، أو وـــؾ )جـــاء مـــؽ الخذـــؾ ((6)لخزـــؾ  عم
ــــدن( ــــرق اليشىســــا  ،(7) ختراصــــه بالب ــــؾ وــــالل  –أو أن الي ــــرر أال نســــا ل

وؾ أن الخذؾ  عمى ما ليا فعـا يـرذ فاعمـه أن مـؽ يخزـ  لـه  -العدكر  
 فؾله وأنه أعغؼ مشه.

ذ ذلػ يكؾن الخذـؾ  مـ  خـؾف الخاشـ  السخذـؾ  لـه  وم دَّ
ا، ولىيا يزاف إلى القم ، فيقال  .خذ  لمبه: و  يكؾن سكمي 

                                 
 . 09/96( التحرالر 0)
 .0/578( انغر: السع ؼ ا شتقالي 8)
 .4/019( فتح القدير 3) 
 .  38( األاااب: مؽ اآلية 4)
 ./ خ ض  .  0/378( مع ؼ أليال القرآن الكرالؼ 5)
 .056( يشغر: ميردات الراغ / ص 6)
 .850( اليروق المةؾالة وأ روا في سيدير القرآن/ ص 7)
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 يقتزـي أن يكـؾن معـه والخزؾ  وؾ التظامؽ والتظـأط ، و 
 .همبخز  ل: قاليخؾف، ولىيا   ي ؾز إضافته إلى القم ، ف

ــا مــؽ غيــر أن يعتقــد أن  ولــد ي ــؾز أن يخزــ  اإلندــان سكمي 
 .(0)السخزؾ  له فؾله، و  يكؾن الخذؾ  نيلػ

ــه ي ــؾز اســتعسال أاــدوسا مكــان  ــا مــا نانــ  اليــروق ، فإن ألــؾل: أيِّ
 اآلخر س اوز ا.

 (8).مى الزراعة في القم كسا دل الخزؾ  ع

 (3).شت  عؽ معرفة العبد ب الل   وعغستهيووؾ 

  فؾلـه خزـؾ ، فىـؾ عبـادة طاعـة نـان لمسعبـؾد أو ونا خزـؾ  لـي
الخزــؾ  والتــيلا فىــي عبــادة،  غيــر طاعــة، ونــا طاعــة  عمــى جىــة

ــادة نــؾ  مــؽ الخزــؾ    يدــتحقه إ  الســشعؼ بــأعمى أجشــاس  والعب
 (4) .(الشعؼ

ـــا  ـــا ال  ووـــؾ م ـــدن الامخذـــر  ل ـــادأك ـــة الخزـــؾ  : )العب ة ألرـــى غاي
ــيلا... ولــ ــالى –يلػ لــؼ سدــتعسا إ  فــي الخزــؾ   والت ألنــه مــؾلى  -سع

                                 
 / التررف.879، 878( اليروق المةؾالة/ ص 0)
 .0/431( الكميات: مع ؼ في السرظمحات واليروق المةؾالة / لمكيؾ / 8)
 يدـــر  ( طرالــق الىدايــة: مبــادئ ومقــدمات عمــؼ التؾايـــد عشــد أوــا الدــشة وال ساعــة/ دمحم3)

 التررف. 0/865
، والشغــر: سيدــير القــرآن الحكــيؼ 4/68( السخرـص/  الــؽ ســيدن/ ســح: خميــا إالـراويؼ 4)

 .0/48)سيدير السشار( لسحسد رشيد رضا 
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 (0) .أعغؼ الشعؼ، فكان اقيقي ا بألرى الخزؾ (

ــه:  كســا لــارب الخزــؾ  القشــؾت فــي د لتــه  ايــث عــرف القشــؾت بأن
 .(8) ؽ إلى نعسه وأفزاله()الخزؾ   والؾ ء السظمق لعاسه وجالله والدك
 .(3)نسا عمسشا لبال   -ولارب نيلػ اإلخبات ، لكؽ اليشىسا فرل ا

 الخا ل – 5
﴿              ﴾(4) 

 :مؽ استعسا ت الترني  الحدية
خرالظــة مــؽ َأَدم ضــيقة األعمــى واســعة األســيا يذــتار فيىــا : الخافــة

ـــا: العدـــا، والخافـــة ـــة يمبدـــىا العد  ب  التـــشقص، وفـــي : والتخـــؾف... ... لج،
 ﴿: التشاالا العاالا        ﴾(5). ..ولال االؽ مقبا : 
ف الدـــير ـــا مشىـــا سخـــؾ  ا سامك  ـــرِّد   َل

 

 ) َيؽ، ف عؾَد الشَّبعة الدَّ  ،(6) كسا سخؾَّ
 

                                 

 .0/03(  الكذاف عؽ اقا ق غؾامض التشاالا 0)
 .8/446( التيدير القرآني لمقرآن 8)
 ( يشغر سيريا ذلػ في معال ة ليي السخب .3)
 .56اف: مؽ اآلية ( األعر 4)
 .47( الشحا: مؽ اآلية 5)
/ بــاب الخــاء/ خــؾف، والبيــ  مــؽ بحــر البدــي  التــام , ووــؾ مــينؾر فــي 4/849( المدــان 6)

.  أب ســشق ص نســا سأكــا وــين  079ديؾانــه ص ــي  ــَيؽ: الحديــدة التــي س،ْبــرد الىــا القِّدِّ , و)الدَّ
( .  المدــان / نيــ  السؾضــ ي، ولــؼ يذــر ا ــي  الــؽ فــارس إلــى معشــى الحديــدة خذــ  القِّدِّ

/ بــاب الخــاء والــؾاو ومــا 81/831ادــي فــي وــيا الترنيــ   يشغــر: مع ــؼ مقــايي  المةــة 
 يلملىسا/ خؾفي.
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َف غشَسه:  .(0) أرسمىا لظعة لظعة( وخؾَّ

 الحدية:السعشى السحؾر  أخي ا مؽ ا ستعسا ت 
فــراغ نبيــر فــي جــؾف الذــيء لــيواب مــا نــان يذــةمه أو انتقاصــه 
ك ؾف الخافة، وما يحد ه الديؽ في عؾد الشَّْبعة مـؽ سـشقص بعـد أ ن الـردن 
ْمبه وجؾفـه، ونـيلػ أخـيوؼ عمـى سـشقص   ا إلى متشه ووؾ ص، وأكا مشه مت ى 

 .(8)أ  شيه ا بعد شيء ايش ا بعد آخر، ونيلػ سخؾالف الةشؼ

الخؾف بأنـه فـا  القمـ  سخـل لـه األعزـاء  بدـب  سؾلـ  وليا عرف 
 (3).مكرون عؽ أمارة مغشؾنة أو معمؾمة، ولخية األعزاء به سسي خؾف ا

﴿وضد الخؾف:األمؽ،لال سعالى:                ﴾.(4) 

فـي  هوالدتعسا الخؾف في األمؾر الدنيؾالة واألخروالة ، فسؽ استعسال
﴿ألمؾر األخروالة لؾله سعالى:ا           ﴾.(5()6) 

                                 

 /خؾف. 4/851( المدان 0)
/ 0/584( السع ـــؼ ا شـــتقالي الس صـــا/ بـــاب الخـــاء واليـــاء ومـــا يلملىســـا/ خـــؾف 8)

شـار إلـى د لـة التررف، واالؽ فارس لؼ يتشاول معشـى ادـيِّا لمسعشـى السحـؾر  الـا أ
معشؾالة في السعشى السحؾر  لا ال : )الخاء والؾاو والياء أصا وااد يدل عمى اليعر 

 ي.8/831واليا (  مع ؼ مقايي  المةة 
، ال ـام  ألاكـام القـرآن / )سيدـير القرطبـي/ سـح: أاسـد 066( ميردات الراغ / ص 3)

 التررف في نا. 8/071البردوني 
 .55( الشؾر: مؽ اآلية 4)
 .57اإلسراء: مؽ اآلية ( 5)
 .066( يشغر: ميردات الراغ / ص 6)
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ا، ..  ا راجي ـ وم دذ اآلية الكرالسة أن العبـد ي ـ  أن يكـؾن )خا ي ـ
وشـدة سـظؾسه ومؾجـ   -سعالى –فإن مؾج  الخؾف معرفة عقاب   

﴿الرجاء معرفة راسة   وعغيؼ  ؾابه، لال سعالى:                

          *                  ﴾(0) ، ومــــــؽ عــــــرف
، فاإلندــان يكــؾن )فــي االــة سرلــ  (8) فزــا   رجــان ومــؽ عــرف عقابــه خافــه(

اتـى يكـؾن الرجـاء والخـؾف نال شـاايؽ لمظـا ر  -عا وجـا –وسحان وسأميا  
 (3). استقامة، وإن انيرد أادوسا ومػ اإلندان( يحسالنه في طرالق

﴿بــــه عبــــادن بقؾلــــه:  -سعــــالى –أمــــر    ووــــؾ مــــا    

 ﴾(4) :ــــــه ﴿، ولؾل                

  ﴾.(5) 

﴿الى: ومؽ استعساله في األمؾر الدنيؾالة لؾله سع      

       ﴾(6) :ولؾله سعالى ،﴿          ﴾(7)، 

                                 
 .51، 49( الح ر: اآليتان 0)
 .8/068( اإلسقان في عمؾم القرآن8)
ــح: عبــد الدــالم عبــد 3) ــؽ عظيــة/ س ــاب العاالــا/  ال ــي سيدــير الكت ( السحــرر الــؾجيا ف

 .8/400الذافي 
 .56( األعراف: مؽ اآلية 4)
 .06( الد دة: مؽ اآلية 5)
 .3لشداء: مؽ اآلية ( ا6)
 .35( الشداء: مؽ اآلية 7)
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﴿ولؾله:                          

        ﴾(0)،﴿                

       ﴾(8)، ﴿                 

   ﴾(3)، ﴿           ﴾(4)، ﴿        

            ﴾(5). 
، ووؾ مقبؾل مؽ الؾجىة المةؾالـة  (6)العمؼب -وشا –الخؾف  ف،درولد 

 وويا التؾل  جاء مؽ العمؼ. -نسا عمسشا -إذ إن الخؾف بدب  سؾل  مكرون
ــ فدــركســا  ــه سعــالى: ب        ﴿العمؼ فــي لؾل

     ﴾(7)   يــا أالــ  إنــي أعمــؼ أنــػ إن مــ   عمــى أ :
ــؾن لمذــ ــه يسدــػ عــياب   فتك ــادة الذــيظان أن ــا دون   فتىمــػ. عب يظان وليِّ

ذـيء الـي  ي،ـدرك إلى معشى العمؼ بال -أايان ا -ؾف والخذية سؾجىىسا العربفالخ
 .(8)والعيان مؽ غير جىة الح 

ولد لدـؼ بعـض العمسـاء الخـؾف لدـسيؽ: )خـؾف العقـاب: ووـؾ   ويا
                                 

 .088( الشداء: مؽ اآلية 0)
 .5( مرالؼ: مؽ اآلية 8)
 .7( القرص: مؽ اآلية 3)
 .80( الذعراء: مؽ اآلية 4)
 .77( طه: مؽ اآلية 5)
 .5/075, سيدير القرطبي  810( يشغر: الؾجؾن والشغا ر / ص6)
 .45( مرالؼ: مؽ اآلية 7)
 التررف. 814، 85/ 08  ( سيدير الظبر 8)
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 -خؾف العراة، وخؾف ال الل والعغسة ووؾ خؾف الخـؾاص  ألنـه  سعـالى
 .(0)غشي الياسه عؽ نا السؾجؾدات وما سؾان مؽ السخمؾلات محتاجؾن إليه(

 –أعشـــي خـــؾف ال ـــالل والعغســـة  –ولعـــا السقرـــؾد بالقدـــؼ اللـــاني 
 الخذية.

ا بـه الخذــية ومـؽ ورود  عمــى أاــد  –الخــؾف فــي القـرآن الكــرالؼ مــراد 
﴿لؾله سعالى:  -(8)األلؾال          ﴾(3). 

ومسا يالاي فـي البيـان القرآنـي السع ـا الشىـي عـؽ الخـؾف والحـان مع ـا، 
ــا فــي ســبعة عذــر مؾضــع ا مــؽ القــرآن الكــرالؼ نحــؾ لؾلــه  .(4)والشيــي لىســا جسيع 

       ﴾(5)،  ﴿  ﴿سعـــالى: 

     ﴾(6)  ألنـػ لـؼ سخـل الخؾف لرالؽ الحـان   فكأن
يــدف   الخــؾف  در مــا سكــرن ولؾعــه، وسحانــػ آ ــارن  ذلــػ أن إ  اــيؽ رأيــ  الــؾا

                                 

 .0/553( الدراج السشير 0)
 .8/869( يشغر: سيدير القرطبي 8)
 .088( البقرة: مؽ اآلية 3)
مـؽ آل  071مـؽ البقـرة،  877، 874، 868، 008، 68، 38( وين السؾاض  وي: آيـة 4)

ـــــران،  ـــــدة،  69عس ـــــؽ السا  ـــــام،  48م ـــــؾن ،  68األعـــــراف،  049، 35األنع  081ي
ــــ 033القرــــص،  األاقــــاف. يشغــــر: وــــيا  03الاخــــرف،  68فرــــم ،  31ؾت، العشكب

 / خ و ف.414: 0/418اإلاراء في مع ؼ أليال القرآن الكرالؼ 
 .31( فرم  : مؽ اآلية 5)
 .38( البقرة : مؽ اآلية 6)
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 .(0)الزرر

وــيا  ولــد لخــص الييروزابــاد  د  ت الخــؾف فــي القــرآن الكــرالؼ فــي 
 خس :

﴿: بسعشــى القتــا والىاالســة ملــا لؾلــه سعــالى: األول)            

      ﴾(8) ،﴿             ﴾(3))(4). 

لــد رد معشــى القتــا فــي اآليــة اللانيــة، وإن نــان أالــؾ وــالل العدــكر  
﴿لــا ال : )ولــي  بالؾجــه ألن لؾلــه:          ﴾(5)  لــد

القتا، ولكؽ معشـان الخـؾف عمـى األنيـ  لكلـرة األعـداء، وذلـػ نـان  سزسؽ
 .(6)الى رة ووؼ مخاطبؾن الىين اآلية( داال أوا السديشة بع

﴿قتال  لـال سعـالى: : بسعشى الحرب والاللاني            

                                  

             ﴾(7). )(8) أ  الحرب. 

                                 

 / التررف.870، 871( اليروق المةؾالة وأ روا / ص 0)
 .83( الشداء: مؽ اآلية 8)
 .055( البقرة: مؽ اآلية 3)
 .8/579 ر ذو  التسييا ( برا4)
 .055( البقرة: مؽ اآلية 5)
 .0/813( الؾجؾن والشغا ر ألالي والل العدكر / سح دمحم علسان/ 6)
 .09( األاااب: مؽ اآلية 7)
 .8/579( برا ر ذو  التسييا 8)
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 .(0))وسساوا خؾف ا لسا فيىا مؽ الخؾف(

ــؼ والدرايــة، لــال سعــالى: اللالــث) ــى العم ﴿: بسعش      

  ﴾(8).  ،أ  عمؼ﴿           ﴾(3) .أ  يعمسا 

 ﴿: بسعشــى الــشقص، لــال سعــالى: الرابــ         ﴾(4). 
ا التشقص عمى  ال ـة ألـؾال : ) أاـدوا : , وبيؽ بعض العمساء ويأ  سشقص

أنه سشقص مؽ أعسالىؼ , واللاني : أخي وااد بعد وااد .. واللالث : سـشقص 
 .(5)امؾالىؼ و ساروؼ اتى يىمكىؼ (

: يعشــي الرعــ  والخذــية مــؽ العــياب والعقؾبــة  لــال سعــالى: الخــام 
﴿         ﴾(6)).(7) 

 ﴾    ﴿ني الخـــؾف فـــي لؾلـــه سعـــالى: وفدـــر الـــدامةا
 (8)بالتيقي.

يكؾن التيقي بدـب  مـا رأون مـؽ عـياب غيـروؼ ووالكىـؼ ,  يسكؽ أن :ألؾل

                                 
 .0/813( الؾجؾن والشغا ر ألالي والل 0)
 .088( البقرة: مؽ اآلية 8)
 .889( البقرة: مؽ اآلية 3)
 .47الشحا: مؽ اآلية  (4)
 .568/ 8( زاد السدير في عمؼ التيدير/  الؽ ال ؾز / سح عبد الرزاق السىد 5)
 .06( الد دة: مؽ اآلية 6)
 .8/579( برا ر ذو  التسييا 7)
 .810انغر الؾجؾن والشغا ر / ص( 8)
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 فىؼ يخافؾن والتؾلعؾن والكىؼ بعد ما عمسؾن مؽ والك غيروؼ.

    ﴿نســـا لـــرر أن الســـراد بـــالخؾف فـــي لؾلـــه سعـــالى:  

 .(8)وؾ العياب (0)﴾

الــي  ذنــرن  ووــؾ مــردود عميــه  ألن ســياق اآليــة اللانيــة ي الــد السعشــى
 باد  لبال  ووؾالخذية والرع .الييروزا

 او الر  – 6

﴿         ﴾(3) 

 :مؽ استعسا ت الترني  الحدية
ااـــدوا الر ِّلــاقِّ مـــؽ الش ِّرــال، و : الشالــة السىاولـــة، والر ِّوــاب: الرَّْوــ _

ــ ، والرَّوــاب ــا المدــان: َرْو ــبظؽ مل ــى ال ــدر مذــرف عم ــي الرَّ ، (4) (عغــؼ ف
 .(5) (بالزؼ -محرنة وبالزؼ: الك،ؼ   -و)الرَّو 

 السعشى السحؾر  لمترني  أخي ا مسا سبق مؽ استعسال ادي:
فــراغ بــاطؽ الذــيء وأ شا ــه مــ  سساســػ عــاورن  نــالك،ؼ  ممتــل وفــارغ 

                                 

 .56( األعراف: مؽ اآلية 0)
 .810( انغر الؾجؾن والشغا ر / ص 8)
 .41آلية ( البقرة: مؽ ا3)
 / باب الراء والىاء وما يلملىسا/ رو .8/447( مع ؼ مقايي  المةة 4)
د 8/864( السع ؼ ا شتقالي 5) / باب الراء والىاء وما يلملىسـا/ روـ ، واالـؽ فـارس عـد 

السعشــى السحــؾر  لمترنيــ  لــا ال : )الــراء والىــاء والبــاء أصــالن: أاــدوسا يــدل عمــى 
 ي ووؾ مردود عميه.8/447مقايي  المةة  خؾف، واآلخر عمى دلة وخية(  مع ؼ
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﴿              ﴾(0) ونالشالـــة السىاولـــة الخاليــــة ،
ال ــؾف مــؽ المحــؼ والذــحؼ أو القــؾة، ونالشرــال الرليقــة التــي ذوــ  معغــؼ 
جرمىا عمى الرغؼ مؽ بقا ىا متساسكة، ونالعغؼ فـي الرـدر السذـرف عمـى 
البظؽ ملا المدان، فىؾ ألا صـالبة مـؽ غيـرن مـؽ العغـام،  ـؼ وـؾ مذـرف 

 (8).عمى فراغ ال ؾف

ز واضظراب)ومشه د لة الروبة عمى   .(3) (مخافة م  سحر 

ـــــــــــــــالى ـــــــــــــــال سع ﴿: ل                  ﴾(4) ،

﴿             ﴾(5) ،﴿      ﴾(6)   أ

ــؾا ــى أن يروب ــؾوؼ عم عؾن ) يتزــر  أ (8) چ وئائ  ەئ  ەئ     چ , (7)اسم
: الرغبــة رفــ  بظــؾن األكــل إلــى فــي اــال الرخــاء واــال الذــدة, وليــاإليــه 
 (9)(., والروبة رف  عىؾرواساءالد

 

                                 

 .38( القرص مؽ اآلية 0)
 التررف. 8/864( السع ؼ ا شتقالي 8)
 .801، 819( ميردات الراغ / ص 3)
 .03( الحذر: مؽ اآلية 4)
 .61( األنيال: مؽ اآلية 5)
 .006( األعراف: مؽ اآلية 6)
 .801( يشغر: ميردات الراغ  / ص 7)
 .91ة ( األنبياء: مؽ اآلي8)
 . 3/518( فتح القدير 9) 
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 والسخافة و)الخؾف فراغ جؾف، لال ادان:

 (0) (فأنت ُمَجوَّف خنٌب هواء   

. ولــيا (3)شــدة الخــؾف: روبــةفال، (8)وإن نــان الخــؾف أرق مــؽ الروبــة
ــة )يتزــسؽ مع ــان األمــر بالروب ــد(ك ــى التىدي ، (5) ، و)الراوــ : الخــا ل((4) ش

 ﴿ومشــه ســسي راوــ  الرــؾمعة . لــال سعــالى:        

    ﴾(6) ،﴿                     

   ﴾(7). 

   ++﴿، لــــال سعــــالى: (8)ونــــيا مقاربــــة الروبــــة لمتقــــؾذ 

          * 

               

                                 

, والبيـــ  مـــؽ بحـــر الـــؾافر ووـــؾ مـــينؾر فـــي ديؾانـــه  8/864( السع ـــؼ ا شـــتقالي 0)
 .81ص

 .0/001( سيدير التدتر / جس : أالي بكر دمحم البمد / سح دمحم باسا/ 8)
 .0/44( سيدير العليسيؽ 3)
 .0/034( سيدير االؽ عظية 4)
 .8/764( السع ؼ ا شتقالي 5)
 .88سا دة: مؽ اآلية ( ال6)
 .34( التؾبة: مؽ اآلية 7)
 .0/40( لباب التأوالا في معاني التشاالا/ لمخازن/ سح سرحيح دمحم عمي/ 8)
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   ﴾(0). 

   ﴾﴿، وفي اآلية األخـرذ ﴾﴿وإنسا ذنر في اآلية األولى )
ألن الروبة دون التقؾذ، فحيشسا خاط  الكافة عالسىؼ ومقمدوؼ، والىؼ عمى ذنر 

بـادئ التقــؾذ، وايشســا خاطــ  العمســاء مــشىؼ   أمــروؼ بالروبــة، التــي وــي م..نعسـه
العــام مــؽ الرســا  أمــروؼ  ولــؾواــلىؼ عمــى مراعــاة آياســه والتشبــه لســا يــأسي بــه أ

 (8).(بالتؾلي  التي وي مشتىى  الظاعة

 (3).باأل سةخاصة إذ ا الروبة خاصة بالعامة، والتقؾذ 

﴿، لال سعالى: (4)كسا فدرت الروبة بالخذية         

             ﴾(5)_  ـــــــيؽ ـــــــبال  اليـــــــرق اليشىـــــــا وب ولـــــــد مـــــــر ل
)وإنســـا خـــص أوـــا الروبـــة بالـــينر ألنىؼ وـــؼ السشتيعـــؾن ب يـــات _(6)الخذـــية

 ،الكتـاب، فالعبــد إذا رغــ  إلــى   برــدق الظمـ  وإلــى ال شــة بحدــؽ العســا
دخؾل الشار  فقد أخـي بـالخؾف  ورو  مؽ أليؼ عياب فرلته وا نقظا ، ومؽ

إنسـا سشذـأ عـؽ العمـؼ والرجاء ووصا الىسا إلى مـا وـؾ ، واعمـؼ أن الخذـية 

                                 

 .40، 41( البقرة: اآليتان 0)
 .0/070( سيدير الراغ  األصيىاني/ سح: د. دمحم عبد العاالا، د. عادل الؽ عمي 8)
السدــساة: عشايــة القاضــي ونيايــة  ( يشغــر: ااشــية الذــىاب عمــى سيدــير البيزــاو  3)

 .8/048الراضي عمى سيدير البيزاو / لذىاب الديؽ الخياجي 
 ر وـ ب. 536، 0/535(  يشغر: مع ؼ أليال القرآن الكرالؼ 4)
،التيدـــير القرآنـــي 0/554، انغـــر سيدـــير الدـــسرلشد  054(  األعــراف: مـــؽ اآليـــة 5)

 .5/489لمقرآن
 الخذية. (  يشغر سيريا ذلػ في معال ة ليي6)
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ــق  -سعــالي–برــيات الحــق ســبحانه، وعالمــة خذــية    ــدنيا والخم ــرك ال س
 .(0)ومحاربة الشي  والذيظان(

 السذيق – 7

﴿                    ﴾(8) 

 :ؽ ا ستعسا ت الحدية لمترني م
ـيق) ـَيق ،(3) (الـردذء مــؽ األشـياء: الذَّ ْســرة التـي س،ـَرذ فــي : )والذ  الح،

ــال . (4) (السةــرب بعــد ســقؾط الذــس  ــا، ل ــال: عظــاء مذــيَّق: أ  م،قم  )والق
 الكسي :

 م         اّل       و   ّل         ْ  َمِل         أ         ّ 
 

 للس          اريلم ش            ا                ُمَ             ِّ  
 

ْمحيٌة َشَيق، الشد ...   .(5) (رديهته: ومِّ
ــــ  أخــــي ا مــــؽ ا ســــتعسا ت الحدــــية  ــــى السحــــؾر  لمترني السعش

 الدابقة:
نسـا  (6) )الذيؽ والياء والقاف أصا وااد  يدل عمى رلة فـي الذـيء(

                                 

 . 3/849( روح البيان 0) 
 .57( الس مشؾن: اآلية 8)
 / باب الذيؽ والياء وما يلملىسا/ شيق.3/097( مع ؼ مقايي  المةة 3)
 .3/098( الداالق 4)
/ باب الذيؽ / شيق، والبي  مؽ بحـر الكامـا ووـؾ فـي ديؾانـه/ص 7/055( المدان 5)

 /سح د دمحم نبيا طراليي.849
 .3/097ةة ( مع ؼ مقايي  الم6)



 

 

099 

، ونســـا فـــي السمحيـــة التـــي سىمىـــا فـــي العظـــاء السقمـــا الـــي  فقـــد معغســـه
قيـة ب)ندي ىا، فأصبح  رليقة، ذو  سساسكىا، ونسا في الحسرة التـي وـي 

 ﴿: ضـــعيية رليقـــة مـــؽ ضـــؾء الذـــس  البـــالا القـــؾة لـــال سعـــالى   

   ﴾(0))(8). 

سـرة التـي بعـد غـروب الذـس  إلـى ولـ  أنـه الح)الذـيق:  ورد في سيدـير
 (3)صالة العذاء اآلخرة(

     ﴿: ومشه د لة الترني  عمى رلة القمـ ، لـال سعـالى

  ﴾(4) )  عمــى أاــد األلــؾال فــي  (5) أ  )أرلــاء القمــؾب مــؽ خذــية
 اآلية. سيدير

القمـ  سـ د  إلـى الخـؾف، فكـأن دل الترني  عمـى الخـؾف   ألن رلـة وليا 
 ﴿:الخؾف نتي ة وين الرلـة  لـال سعـالى              ﴾(6) ،

خــــا يؾن مــــؽ ليــــام : )أ  .    ﴾(7)﴿ :ولــــال سعــــالى

                                 

 .06( ا نذقاق: اآلية 0)
 / باب الذيؽ والياء وما يلملىسا/ شيق.8/0054( السع ؼ ا شتقالي الس صا 8)
 .5/494( فتح القدير3)
 .86( الظؾر: اآلية 4)
 .6/094( غرا   القرآن ورغا   اليرلان/ لمشيداالؾر / سح الذيخ زنرالا عسيرات 5)
 .  78( األاااب: مؽ اآلية 6)
 .08ؾرذ: مؽ اآلية ( الذ7)
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 (0).(الداعة  ألنىؼ يعمسؾن أنىؼ مبعؾ ؾن محاسبؾن والعمسؾن أنىا الحق

ــى ــي الخــؾف  -ووــيا السعش ــه  –أعش ــي سيدــير لؾل ــؾال ف وــؾ أاــد األل
﴿سعالى:                   ﴾.(8) 

ــؽ فــرق الــيؽ اإلشــياق والخــؾف بــأن  اإلشــياق أرق مــؽ الخــؾف )لك
 (3) .(خؾف لعامة الس مشيؽأو أن اإلشياق لألولياء وال... والخؾف أصم ، 

وسبع ا لد لـة الخـؾف دل الترنيـ  عمـى الخذـية التـي سقـارب الخـؾف، 
 ﴿لال سعالى:              ﴾.(4) 

أعشـي د لـة اإلشـياق  –وإن نان أالؾ والل العدـكر  رد وـين الد لـة 
ـــى الخذـــية ـــا ال   -عم ـــال : )ل ـــ  يش الذـــيقة ضـــرب مـــؽ الرلـــة وضـــعل القم

أ  سـرق لـه، وليدـ  : إنىا سذيق عمـى ولـدوا: اإلندان، ومؽ  ؼ يقال لألم
 ﴿ :وي مؽ الخذـية والخـؾف فـي شـيء، والذـاود لؾلـه سعـالى    

         ﴾.  

ولــؾ نانــ  الخذــية وــي الذــيقة لســا ادــؽ أن يقــؾل ذلــػ، نســا   
 (5) .(ربىؼ يخذؾن مؽ خذية: يحدؽ أن يقؾل

وويا الكالم مردود عميه، واآلية الكرالسة ورد في سيديروا ألؾال مشىا: 

                                 
 .3/040( سيدير الدسرلشد  0)
 .88/476، سيدير الظبر  0/055انغر سيدير التدتر   -86( الظؾر: مؽ اآلية 8)
 9/097( روح البيان3)
 57( الس مشؾن: اآلية4)
 .   870( اليروق المةؾالة / ص 5)
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ق اسا الخذية عمى العياب أ  مؽ عياب ربىـؼ خـا يؾن، أو بحسـا اإلشـيا
عمى ما وؾ أ ر له ووؾ الدوام عمى الظاعة  أ  الييؽ وؼ مـؽ خذـية ربىـؼ 
دا سؾن عمى طاعته، أو أن اإلشياق نسال الخؾف، أو أن اآليـة فيىـا سكـرار 

، أو أن )الخذــية: الخــؾف مــؽ العقــاب، واإلشــياق: نىايــة الخــؾف (0)ديــلمتأك
شــى يتزــسؽ ، أو أن )فــي اإلشــياق مع(8) والســراد  زمــه ووــؾ دوام الظاعــة(

 .(3) زالادة عمى معشى الخذية وؾ معشى الرلة والزعل(

وإضــافة إلــى مــا ســبق مــؽ فــروق الــيؽ الخذــية واإلشــياق يسكــؽ أن 
يكؾن )السشغـؾر فـي الخذـية جانـ  السخذـي مشـه، ووـؾ عغستـه ومىاالتـه، 
وفي اإلشياق جان  السخذي عميـه، ووـؾ ا عتشـاء بذـأنه وعـدم األمـؽ مـؽ 

 .(4) أن يريبه مكرون(

    ﴿كسا دل اإلشياق عمى الؾجا والحـير، لـال سعـالى: 

  ﴾(5) )ولـــال: (6) )يعشـــي وجمـــيؽ أن يرـــيبىؼ ،﴿   

﴾(7) )عمـى أاـد األلـؾال  (8) أ  )ايرون أن يعرؾن والخاليؾا أمرن ونىيـه

                                 

 .  3/578( يشغر: فتح القدير0)
 .08/38( سيدير السراغي 8)
 .6/583وبيانه / لسحي الديؽ دروالش/  ( إعراب القرآن3)
 .5/469( روح البيان 4)
 .87( السعارج: اآلية 5)
 .4/437( سيدير مقاسا الؽ سميسان/ 6)
 .88( األنبياء: مؽ اآلية 7)
، والشغر: التيدير السغىر / لمسغىر  دمحم  شاء  / سـح: 489/ 08( سيدير الظبر  8)

 .6/387غالم نبي التؾندي/ 
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 في سيديروا.

شياق في الدنيا مسدوح، أما في اآلخرة فىؾ ميمؾم، ايث   ويا  واإل
ـــال سعـــالى  ﴿: يشيـــ  صـــاابه فـــي شـــيء  ل           

     ﴾(0) :ولال ،﴿             

      ﴾(8). 

إشياق السـ مشيؽ اطسهشان ـا، واطسهشـان السذـرنيؽ )يشقم  فيؾم القيامة 
 .(3)إشيال ا، وشتان اليؽ ا طسهشانيؽ واإلشياليؽ

 الستزر  – 8

﴿                ﴾(4) 

 :مؽ استعسا ت التراكي  الحدية
ـْر  لمبىـا ؼ ناللـد  )، (5) (نال لبشىا لبيا الشتاج: أْضَرع  الشالة) الز 

و  بالزــؼ... مســرأةل ــر، ــي: والزُّ ــَراة أال ــ  بالدَّ ش ــاء عِّ ــا الس ــ   لمي ــار الَح ض نب
: مزـارعة الذـس )، و(6)(لظـا ييا)عغيؼ العشاليد ملا الابي  الي  يدـسى 

                                 

 .49ؽ اآلية ( الكىل: م0)
 .88( الذؾرذ: مؽ اآلية 8)
 .79/ 85( التحرالر والتشؾالر 3)
 .55( األعراف: مؽ اآلية 4)
 / باب الزاد والراء وما يلملىسا/ ضر .4/396( مع ؼ مقايي  المةة 5)
 / فرا الزاد مؽ باب العيؽ.00/313( ساج العروس مؽ جؾاور القامؾس 6)
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)نـؾ   والزـرال : ،(0) (إذا اان  أن س،ْدرِّك: القِّْدر إذا دن  لمةروب، ومزارعة
ق في لدان لرالش إذا نا ْبرِّ با , فإذا يب  فىـؾ طْ ن رَ مؽ الذؾك يقال له الذ ِّ

: ، وليـاوإذا يب    سقربه دابـة و  سرعـان ،لاسا الزرال  ... ليا : ووؾ سؼٌ 
  مـؽ ألـؾات  ،وؾ شيء يرمي به البحر يدـسى الزـرال  مـؽ ألـؾات األنعـام

أوـا المةـة فإذا رع  مشه اإلالا لؼ سذب  وومكـ  وـاا  ... وجسىـؾر  ،الشاس
 ﴿لتشاالـا: وفـي ا (8)(والتيدير لالؾا بـاألول       * 

     ﴾(3). 

 السعشى السحؾر  لمترني  أخي ا مسا سبق:
، (4) )الزــاد والــراء والعــيؽ أصــا صــحيح يــدل عمــى لــيؽ فــي الذــيء(

مـ  سـدلٍ ، أ  دنـؾ ومقاربـة مـؽ الحرـؾل فـي الحيـا نسـا وــؾ ة بالةـة رخـاو و 
رخــاوة الزــر ، وسدليــه  الــي  يــدل عمــى لــرب الشتــاج، ونســا فــي  الحــال فــي

صية العش  الـي  يتـدلى مـؽ العشاليـد مـ  رخاوسـه، ونـيلػ سزـرال  الذـس  
فيه فتؾر ارارسىا )ضعل مؽ الرخاوة( م  لربىا مؽ َمةيبىا، وفي مزارعة 

ن،ؾ القيسةالقِّْدر رخاوة م  مقاربة زمشية  .(5)، وفي الزرال  رخاوة م  د،

ــا )التــيلا  لــارب التزــر لتــدلي والرخــاوة السعشؾالــة مــؽ او  وأصــمه أيز 

                                 

 .00/317( الداالق 0)
 . 5/580( فتح القدير 8) 
 .7، 6( الةاشية: اآليتان 3)
 .3/395( مع ؼ مقايي  المةة 4)
ــراء ومــا يلملىســا / ضــر / 3/0888( السع ــؼ ا شــتقالي الس صــا 5) ــاب الزــاد وال / ب

 التررف.
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﴿: لــــال سعــــالى( ا نخيـــاض          ﴾(0)  :لــــال الشحــــاس( ,
, أو السـراد (8)السيلا: القرال  الستشاول ومشـه لـؾلىؼ: اـا   ذليـا أ  لرـير(

إذا لـامؾا  وليامـا ومتكهـيؽ،ذلا لىؼ اجتشاء  سـر شـ روا نيـل شـاءوا لعـؾدا 
وإن اضــظ عؾا ســدل  اتــى  ،وإن لعــدوا ســدل  اتــى يشالؾوــا ،ارسيعــ  بقــدروؼ

 (3).يشالؾوا فيلػ سيليمىا,   يرد أيديىؼ عشىا بعد و  شؾك

سعــالى:  لؾلــه (4)،والخذــؾ  التزــر  بسعشــى التــيلا وا ســتكانة ومــؽ
﴿         ﴾(5) :ولــــــــــــــــــــــــــــــال ،﴿           

  ﴾(6) :ولؾله ،﴿   ﴾(7) )(8).أ  يشقادون إلى اإليسان 

نـص عميـه الراغـ  لـا ال : )الخذـؾ   لكـؽ الـيؽ التزـر  والخذـؾ  فرلـا
، والزــراعة الزـراعة، وأكلـر مـا يدـتعسا الخذـؾ  فيسـا يؾجـد عمـى ال ـؾارح

 .(9)(أكلر ما سدتعسا فيسا يؾجد في القم 

                                 

 انغر الداالق/ ني  السؾض . -04( اإلندان: مؽ اآلية0)
 .5/488( فتح القدير 8)
 / التررف في نا.5/408, سيدير االؽ عظية 84/013( سيدير الظبر  3)
 .7/883، 7/8، سيدير القرطبي 8/401( يشغر سيدير االؽ عظية 4)
مــؽ  63مــؽ نيــ  الدــؾرة، وآيــة  815، والميــي فــي آيــة 55( األعــراف: مــؽ اآليــة 5)

 سؾرة األنعام.
 .43( األنعام: مؽ اآلية 6)
 .94( األعراف: مؽ اآلية 7)
 .8/430( سيدير االؽ عظية 8)
 / خذ .055، 054ص  ( ميردات الراغ  /9)
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ز ا، ومؾافقـة لسـا و ن األولـى اسـتعسال أاـدوسا مكـان اآلخـر س ـاوإن نـا
ــي  ــا ف ــي الــشي  يغىــر مشى ــة ف ــاء مــؽ أن الخذــؾ  )ويه لــررن بعــض العمس

، وأن التزــر  يــدل عمــى ال ىــر بالــدعاء  ألن (0)ال ــؾارح ســكؾن وسؾاضــ (
)  .(8)ال ىر مؽ ويهة التزر   ألنه سيلا جىر  

ذــؾ  دور اــؾل التــيلا والخونــا مــا فــي القــرآن الكــرالؼ مــؽ الترنيــ  يــ
 (3).وا ستكانة ماعدا ليي الزرال 

 العاني – 9

﴿                ﴾(4) 

 :مؽ استعسا ت الترني  الحدية
: والقؾلـؾن . أالؾال اإلالـا َسْخلـر، وذلـػ إذا وضـع  فـي الذـس  الَعشِّيَّة:

 .(5)(الا ال ربىاإل -الىا –سدواذ ... الا العشية الؾل يعقد بالَبْعر
إذا سـال : َعَشـ  القِّْربـة، سْعش،ـؾ: الدا ا مؽ ماء أو دم، يقـال: العاني)و
 :سا ا  لال : ودٌم عانٍ ... ماؤوا

                                 

 .0/94( فتح القدير 0)
 .314، والشغر: مع ؼ األليال واألعالم القرآنية ص 070/ 8( التحرالر والتشؾالر 8)
 / التررف . 3/0883( السع ؼ ا شتقالي 3)
 .000( طه: مؽ اآلية 4)
 / باب العيؽ والشؾن وما يلملىسا/ عشى.4/048( مع ؼ مقايي  المةة 5)
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ــــــه ــــــاب م،ْىرس ــــــا رأت أمــــــه بالب  لس 
 

 (0)عمــى يــديىا َدٌم مــؽ رأســه عــانِّ  
 

 .(8)شُّؾا باألصؾات: أ  اابدؾوا وأخيؾوا()وعَ 

 سبق مؽ استعسا ت ادية: السعشى السحؾر  لمترني  أخي ا مسا
ب ، نالساء السحبؾس في القِّربـة ااتباس لؾ  م  عىؾر أ ر لمسحت)

، ونـأالؾال اإلالـا وبعروـا مختمظـة محبؾسـة زمش ـا (3)(زح مشىا، وندم البـدنيش
فـي  تىر أ روا في عالج اإلالا، )ونسحاولة إخياء األصؾاغفي الذس   ؼ ي

 .(4)الد(أ شاء السعرنة م  عىؾر شيء مشىا و  
: )َعَشــْؾت، لمحـق ع،ش،ــؾِّا: خزــع ... نـا خاضــ  لمحــق أو ومشـه لــؾلىؼ

﴿، لــــــال سعــــــالى: (5)غيــــــرن عــــــاٍن(            ﴾(6 )  أ ،

                                 

باب العيؽ/ عشا، والبي  مؽ بحر البدي  و  سعـرف لرـيدة لىـيا / 443/ 9( المدان 0)
البي  ولد ندبه نرا  الشسا إلى أالي ذؤال  الىيلي في مع سه "السش د فـي المةـة" / 

 .359سح د.أاسد مختار عسر, د.ضااي عبد البالي/ فرا العيؽ/ ص
 .444/ 9( المدان 8)
عشـى، واالـؽ  –يلملىسـا/ عشـؾ  / بـاب العـيؽ والشـؾن ومـا3/0538السع ؼ ا شـتقالي (3)

د السعشــى السحــؾر  لىــيا الترنيــ  لــا ال : )العــيؽ والشــؾن والحــرف السعتــا  فــارس عــد 
ْرص عميه  واللاني: داٌل عمى  أصؾل  ال ة: األول: القْرد لمذيء بانكساٍش فيه واِّ

ي ووـؾ 4/046خزؾ  وذل، واللالث: عىـؾر شـيء وبـروزن(  مع ـؼ مقـايي  المةـة 
 مردود عميه.

 ( السع ؼ ا شتقالي/ السؾض  الداالق.4)
 .443/ 9( المدان 5)
 .000( طه: مؽ اآلية 6)
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ـــــ (8)، أو استدـــــمس (0)خذـــــع  وـــــؾ مـــــؽ العشـــــاء بسعشـــــى أو ) (3)، أو ذلَّ
 .(4)(التع 

القيــؾم عمــى  يســؾت، الــي    لقيــؾمستدــمس  لمحــي ا)ا لــال الظبــر :
خمقــه التــداليرن إيــاوؼ، وسرــراليىؼ لســا شــاءوا... عشــا وجىــه لربــه يعشــؾ عشــؾِّا 

يعشي: خز  له وذل ، ونيلػ ليا لألسير: عاٍن ليلة األسر(
(5). 

السكمييؽ أنيدـىؼ  ألن لؾلـه: "  االؾجؾن وأراد الى -سعالى –)وذنر   
. وإنسا خص الؾجـؾن ..وعش " مؽ صيات السكمييؽ،   مؽ صيات الؾجؾن، .

 .(6)بالينر   ألن الخزؾ  الىا يبيؽ وفيىا يغىر(
 القان  – 01

﴿         ﴾(7) 
 :مؽ استعسالت الترني  الحدية

يػ سقاء ) ك ِّي  –لِّشيٌ  أ  مِّد ِّ  .(8) (أ  يسدػ الساء.. عمى وزن سِّ

                                 

 . 0/466(  سيدير م اود/ سح د دمحم عبد الدالم 0)
 .3/48(  سيدير مقاسا 8)
 . 0/880(  سيدير يحيى الؽ سالم/ 3)
 .3/457(  فتح القدير4)
 . 08/3106(  سيدير الظبر  5)
 . 88/018(  مياسيح الةي  6)
 .838( البقرة: مؽ اآلية 7)
/ فرـا القـاف مـ  التـاء/ لشـ ، واالـؽ فـارس لـؼ 3/000( ساج العروس مؽ جـؾاور القـامؾس8)

/ بـاب القـاف والشـؾن 5/30يينر معشى ادـيِّا لىـيا الترنيـ   يشغـر: مع ـؼ مقـايي  المةـة 
 وما يلملىسا/ لش ي.
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السعشـــى السحـــؾر  لمترنيـــ  مدـــتشبظ ا مســـا ســـبق مـــؽ اســـتعسال 
 :  ادي

ااتؾاء باطؽ الذيء عمى رخاوة متسكشة فيه   سيارله نحال الدقاء )
 .(0) الي    يتدرب مشه الساء، وبيا يغا رخؾ ا(

ومشه د لة القشؾت عمى الخذؾ  والظاعة واإللرار بالعبؾدية، ورخـاوة 
ومــا  (8)البــاطؽ نــؾ  مــؽ الزــعل يتــأسى مشــه سيدــير القشــؾت الىــين السعــاني

ــا  ــي الرــالةخذــؾ  وطــؾل مــؽ يترــا الى ــام ف ، وســكؾت اــيؽ الرــالة، لي
﴿، لـال سعـالى: (3)ودعاء، وعبادة                     

                ﴾(4) . ـــةفدـــرن ـــؽ عظي ـــه اال أن : )بقؾل
ر وال سادات لشـؾسىؼ فـي السخمؾلات نمىا سقش   أ  سخز  وسظي ، والكيا

 .(5) (عىؾر الرشعة عميىؼ وفيىؼ

﴿: كسا أورد االؽ عظية معشى الخذؾ  لمقشؾت في لؾلـه سعـالى  

                                 

/ لش ، واالؽ فارس لـؼ / باب القاف والشؾن وما يلملىسا4/0849( السع ؼ ا شتقالي 0)
يينر معشى محؾرالِّا اديِّا لىيا الترنيـ ، لـال: )القـاف والشـؾن والتـاء أصـا صـحيح 

 ي.5/30يدل عمى طاعة وخير في ديؽ( مع ؼ مقايي  المةة 
 .4/0849/ السع ؼ ا شتقالي 3/000( يشغر: ساج العروس 8)
 .805، 3/804( يشغر: سيدير القرطبي 3)
 .006( البقرة: اآلية 4)
 .8/86، والشغر: سيدير القرطبي 0/810( سيدير االؽ عظية 5)
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  ﴾(0)،(8).  

﴿ولؾلـــــــــــــــــه سعـــــــــــــــــالى:                       

 ﴾(3). مـرالؼ أخمرـي عبـادة ربـػ لؾجىـه يـا : )فدرن الظبر  بقؾله
ا واخذعي لظاعته وعبادسه م  مؽ خذ  له مؽ خمقه  .(4)(خالر 

 .(5)ولكا ما سبق مؽ د  ت لمقشؾت، نان القشؾت مؽ لؾازم التقؾذ 

 السىظ  – 00

﴿                     ﴾(6) 

 :مؽ استعسا ت الترني  الحدية
ـــر، ) ا، وأوظـــ : َأوظـــ  البعي ـــاد  ـــر )و (7) (أســـر : صـــؾب عشقـــه مشق بعي
ْمقة  : م،ْىظِّ   .(9) الظرالق الؾاس (، والَىْيظِّ : (8)في عشقه سرؾالٌ  خِّ

                                 

 .838( البقرة: مؽ اآلية 0)
 .3/804، سيدير القرطبي 0/384( يشغر: سيدير االؽ عظية 8)
 .43( آل عسران: مؽ اآلية 3)
 .6/414( سيدير الظبر  4)
 .0/400( يشغر: سيدير االؽ عظية 5)
 .43( إالراويؼ: مؽ اآلية 6)
 / باب الىاء والظاء وما يلملىسا/ وظ .6/56ي  المةة ( مع ؼ مقاي7)
/ الىــاء والظــاء 4/8318( أ  اــدب فــي انحــدار ووــؾ خــالف الترــعيد  السع ــؼ ا شــتقالي 8)

 وما يلملىسا/ وظ ي.
 / وظ .05/018( المدان 9)
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 السعشى السحؾر  لمترني  أخي ا مسا سبق:
نالظرالق السؾصـؾف،  –خزؾ  وانبداط بعد غمي وارسيا  مؽ ضة  )

ــه   يتدــ  إ  بكلــرة الــؾطء وعــرض  مؾاضــعه فتــيو  وعؾرســه، وعشــق فإن
به   ألن السعتـــاد  ا ولـــ  عميـــه، فرـــؾ  ـــةظ ا شـــديد  ب نـــأن ضِّ ـــؾ  البعيـــر إذا ص،

 .(0) (َسرعُّدن

د لــة اإلوظــا  عمــى الخــؾف والخزــؾ  والــيل وا ســتكانة  لــال  ومشــه
﴿سعالى:        ﴾(8)  ورد في سيديروا )رو  عؽ االؽ عباس أن

: خاضـعيؽ، لـال سأله عـؽ لؾلـه: مىظعـيؽ، لـال: مـيعشيؽناف  الؽ األزرق 
 :نعؼ، أما سسع  لؾل سب : ووا سعرف العرب ذلػ؟ لال

ــدني نْســر الــؽ ســعد ولــد َدَرذ   َسَعبَّ
 

 (3) ونسر، الؽ سعد لي مـديؽ ومىظـ ( 
 

مدرعيؽ ماد  أعشالىؼ إلى الداعي مرـؾبي رؤوسـىؼ إليـه   )أو السعشى 
وـيا . وخزـؾ  وصـس  واسـتكانة يشغـر فـي ذل لى سؾان  نسا ييعـا مـؽيمتيتؾن إ
 .اال الكا

ـــالى ـــه سع ـــه بقؾل ـــه عمي ـــافر فشب ﴿: وأمـــا الك          

                                 

، واالؽ فارس أورد لىيا الترنيـ  معشـى محؾرالِّـا معشؾال ـا 4/8319( السع ؼ ا شتقالي 0)
ي ووـؾ مـردود عميـه  6/56ال عمى الذـيء وانقيـاد(  مع ـؼ مقـايي  المةـة وؾ )إلب

 ألن السعشى الحدي يكؾن أصال  لمسعشؾ  ولي  العك .
 ( القسر: مؽ اآلية.8)
، والبي  مؽ بحر الظؾالـا ووـؾ 7/674( الدر السشلؾر في التيدير السأ ؾر/ لمديؾطي3)

 /وظ .05/018مينؾر في المدان



 

 

003 

 ﴾(0))(8). 

وسياق اآلية ي الد السعشى اللاني ووؾ نؾنىؼ مدرعيؽ مـاد  أعشـالىؼ 
 .نسا ييعا مؽ يشغر في ذل وخزؾ  إلى الداعي   يمتيتؾن إلى سؾان

﴿: وملـــا اآليـــة الدـــابقة لؾلـــه سعـــالى           

           ﴾(3). 

﴿وأما لؾلـه سعـالى:              ﴾(4) :فقيـا ،
وليا: ما بال الييؽ نيـروا يدـرعؾن  ،السعشى ما بالىؼ مدرعيؽ إلى التكيي 

ى الدسا  إليػ فيكيالؾنػ والدتىا ؾن بػ، أو السعشى مدرعيؽ إليػ مـاد  إل
  (5) أعشالىؼ مديسي الشغر إليػ.

بسكـة ووـؾ يرـمي عشـد  نال  اآلية فيسؽ نان يدتىائ بـالشبي ولد 
 (6).آنالكعبة والقرأ القر 

  

                                 

 .8( القسر: مؽ اآلية 0)
 .4/0444( الدراج السشير 8)
 .3/038، انغر فتح القدير43( إالراويؼ: مؽ اآلية 3)
 .36( السعارج: 4)
 / التررف.5/350( فتح القدير5)
 .01/876( يشغر: البحر السحي  6)
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 الؾاجا – 08

﴿                            ﴾(0) 

 :مؽ استعسالت الترني  الحدية
ا) ا والسْؾجِّ  .(8) (ايرة يدتشق  فيىا الساء: الَؾجِّ

 السعشى السحؾر  لمترني  أخي ا مسا سبق:
ال ـرم زمش ـا طـؾالال   ى ما   وما إليه )في الزعل وخيـة )ا اتؾاء عم

 .(3) كالساء السدتشق  السينؾر(

ــه د لــة الؾجــا عمــى )اليــا  والخــؾف .. وفــي الحــديث: "وَعغشــا ومش
، إ  أن (5) ، فـاليا  والخـؾف )ضـعل واضـظراب((4)(وجم  مشىـا القمـؾبمؾعغة  

ـــا ووـــؾ أن الؾجـــا خـــؾف مـــاع  أو شـــ يد يـــ د  إلـــى دالـــيؽ الخـــؾف والؾجـــا فرل 
ــالى:  ــال سع ــ   ل ــ  .       ﴾(6)﴿اضــظراب القم أ  خاف

                                 
 .8( األنيال: مؽ اآلية 0)
/ باب الؾاو/ وجا، واالؽ فارس لؼ يـينر سرنيـ  )وجـا( فـي مع ـؼ 05/883( المدان 8)

 / باب الؾاو وال يؼ وما يلملىساي.91: 6/86المةة.  يشغر  مقايي 
 / باب ال يؼ والالم وما يلملىسا/ وجا.0/385( السع ؼ ا شتقالي 3)
، والحــديث أخرجــه الحــاكؼ فــي السدــتدرك عمــى الرــحيحيؽ نتــاب 05/883( المدــان 4)

لعمـؼ/ العمؼ ولال: صحيح لي  له عمة ووافقه اليوبي، والترمي  في سششه/ أالؾاب ا
بـاب مــا جــاء فــي األخــي بالدــشة واجتشـاب البــد  ولــال: اــديث ادــؽ صــحيح، وأالــؾ 

 داود في سششه، وأالؾ داود في سششه/ نتاب الدشة/ باب في لاوم الدشة.
 .0/385( السع ؼ ا شتقالي 5)
 / الح .35، والميي في اآلية 8(األنيال: مؽ اآلية 6)
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ا   –فيغىر عميىا الخذؾ  والتؾاض   سعالى بدب  ذنـر عغسـة    خؾف ا ماع  
ولدرســه، فــال سظســـهؽ لمــؾبىؼ إلــى مــا لـــدمؾن مــؽ الظاعــة وعشــؾا أنىـــؼ  -سعــالى

 .(0)مقررون فقمقؾا واضظربؾا ليلػ

          ﴿لــال سعــالى: )و 

ــه(8)﴾ ــق في اخــيوا ب ــى الؾجــه الال  ــ  عم ــا مــشىؼ وأ  يق ــة أ  يقب  ،(3)(، أ  )خا ي
)فالؾجا وؾ أن يخـافؾا أ  يقبـا مـشىؼ ذلـػ عمـى الؾجـه السظمـؾب    م ـرد 

﴿ولــال سعــالى:  (4)رجــؾعىؼ إليــه ســبحانه(             

        *    ﴾(5) . ــا الخــؾف مــؽ لــؾ  شــر و فالؾجــا وش

﴿: كقؾله            ﴾(6)"(7). 

  

                                 

 / التررف في نا.873 ، اليروق المةؾالة/ ص8/553( الدراج السشير0)
 .61( الس مشؾن: اآلية 8)
 .3/583، وانغر البحر السديد4/91( سيدير البيزاو  3)

 .3/578فتح القدير( (4
 .53ومؽ اآلية  58( الح ر: اآلية 5)
 .71( وؾد: مؽ اآلية 6)
 / التررف.0/385( السع ؼ ا شتقالي 7)
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 الستقي  -03

﴿                  ﴾(0) 

 :مؽ استعسا ت الترني  الحدية
ــة) ــا يقــي الذــيء: الؾلاي ــْرج واٍق: ،(8)(م ــر... ونــيلػ  )وَس ْعق غيــر مِّ
ْاا(  .(3) الرَّ

السعشـــى السحـــؾر  لمترنيـــ  مدـــتشبظ ا مســـا ســـبق مـــؽ التراكيـــ  
 الحدية:
ـــه) : لـــال سعـــالى... ايـــي مـــؽ األذذ أو الزـــرر  باسخـــاذ اـــاجا دون

﴿                         ﴾(4))(5). 
ووؾ مبايشة الشي  فيبايشىا في ذلػ  -صمىا الذرعيبأ -ومشه التقؾذ 

فيحيي الشي  عسا ي،ـْ  ِّؼ، وذلـػ التـرك ) ،(0)شيه ا مؽ مالذ وؾاوا او  يداكشى
                                 

 .89( األنيال: مؽ اآلية 0)
 / باب الؾاو والقاف وما يلملىسا/ ولى.6/030( مع ؼ مقايي  المةة 8)
، والسراد مؽ عبارة )غير معقر(: )أ  وؾ مبظؽ بظبقة ليشـة سقـي 05/381( المدان 3)

/ بـاب القـاف ولـىي والسـراد مـؽ 4/0788أ  سحيي مؽ العقر(  السع ؼ ا شـتقالي 
 / باب القاف/ عقري.8/604)العقر(: ال رح والَحا   يشغر: السع ؼ الؾسي  

 .80لشحا: مؽ اآلية ( ا4)
/ ولى، والشغـر: سيدـير اآليـة الكرالسـة: البحـر 0783، 4/0788( السع ؼ ا شتقالي 5)

، واالؽ فارس سشاول معشـى محؾرالِّـا غيـر جـام   578، 6/577السحي  ألالي ايان 
ايث لال: )الؾاو والقاف والياء نمسة واادة سدل عمى دف  شـيء عـؽ شـيء بةيـرن( 

 .6/030 مع ؼ مقايي  المةة 
 .0/31( سيدير التدتر  0)
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ٹ  ٹ    ٿٿ  ٿ ﴿: عمــى لدــان السال كــة لــال سعــالى ،(0)(السحغــؾر

اصـــرف عـــشىؼ ســـؾء عالبـــة ســـيهاسىؼ أ :  (8)﴾ڤٹ      ٹ   ڤ  ڤ
وإناالتىؼ، ومؽ سررف عشه سؾء عالبة سـيهاسه التي نانؾا أسؾوا لبا سؾبتىؼ 
﴿ (3)يــــؾم القيامــــة فقــــد راستــــه             

        ﴾(4)  ( عــؽ وــيا الســ مؽ مــؽ آل -سعــالى -فــدف   أ
ميـه مـؽ فرعؾن بإيسانه ... مكـرون مـا نـان فرعـؾن يشـال بـه أوـا الخـالف ع

ــــــبالء ــــــياب وال ــــــه( ،الع ﴿(5)فش ــــــان مش              

    ﴾ (6)  ـــي ـــػ وـــؼ السيمحـــؾن يعش ـــ  بخـــا نيدـــه فأوله أ  )ومـــؽ يسش

 –اب   ح عسمـــه وخـــالص دعا ـــه عـــيفـــالستقي )يتقـــي برـــال (7) (ؽالشـــاجي
ا اليشــػ وبيشــه نســا لــال مــأخؾذ مــؽ اسقــاء السكــرون بســا جعمــه اــاجا   -سعــالى
 الشابةة:

 ســق  الشرــيل ولــؼ ســرد إســقاطه
 

ـــــــــد(  ـــــــــا بالي ـــــــــه واسقتش  (0) فتشاولت
 

                                 
 / ولى.545( السيردات في غرال  القرآن/ ص 0)
 .9( غافر: مؽ اآلية 8)
 /التررف.80/357( سيدير الظبر  3) 
 .45( غافر: اآلية 4)
 .818، 3/817، وانغر سيدير الدسرلشد 80/394( سيدير الظبر  5) 
 / التةاالؽ.06، ومؽ اآلية 9( الحذر: مؽ اآلية 6)
 . 3/458وانغر نيده ،3/489الدسرلشد ( سيدير 7) 
، ووــؾ مــؽ بحــر 0/84، والبيــ  مــينؾر فــي ديؾانــه 0/060( ال ــام  ألاكــام القــرآن 0)

 الكاما.
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ــــالى:  ــــال سع ﴿ل                ﴾(0) ــــق ، عم

االؽ عظية عمى اآلية لا ال: ولانا مذتق مؽ الؾلاية ووي الحا ا اليؽ الذـيء ومـا 
 ﴿ (8)يؽ عــياب جىــشؼيزــرن أ  اــال اليششــا وبــ       

               ﴾(3)، أ    يــيولؾن فــي ال شــة الســؾت(

إ  اليوق الحاصا بدب  سينر السؾسة التي في الدنيا بعـد ايـاسىؼ فيىـا، أو يقـال: 
ياب ال حــيؼ  أ  ولــي   الستقــيؽ فــي وولــاوؼ عــ لكــؽ السؾســة األولــى لــد ذالؾوــا،

أول األمر مؽ عياب ال حيؼ ورف    العـياب عـؽ عرـاة السـ مشيؽ بعـد دخـؾلىؼ 
﴿ (4)الشــــــار(                             

الســرأة الرــالحة وفــي  فــي الــدنيا:الحدــشة  -كــرم   وجىــه-، )لــال عمــي(5)﴾
ــال الحدــؽ: اآلخــرة:  ــدنيا: الســرأة الدــؾء، ول ــي ال ــار ف الحــؾراء، وعــياب الش

الحدــشة فــي الــدنيا العمــؼ والعبــادة، وفــي اآلخــرة ال شــة، ولشــا عــياب الشــار: 
اايغشا مؽ الذىؾات والـينؾب الس ديـة إلـى الشـار، ووـين نمىـا أملمـة لمحالـة 

 (0)الحدشة(

ا آ : خـــر لمتقــؾذ فـــي سيدــير اآليـــة الكرالســـةوزاد االــؽ عظيـــة سؾضــيح 

                                 
 .87( الظؾر: اآلية 0)

 / التررف.5/088سيدير االؽ عظية (8 ) 
 / اإلندان.00/ الظؾر، 08، والميي في اآلية 56( الدخان: اآلية 3)
 .8/397( مراح لبيد4)
 / آل عسران.090، 06، والميي في اآلية 810لبقرة: مؽ اآلية ( ا5)
 .0/831( البحر السديد0)
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﴿     ﴾(0)   الييؽ يتقؾن   سعالى بامتلال أوامـرن : والسعشى):لا ال
 .(8)(-سعالى-واجتشاب معاصيه نان ذلػ ولاية اليشىؼ وبيؽ عياب   

﴿: وليا لارب  التقؾذ الخذؾ  والخذية، فيدر لؾله سعالى    

    ﴾(3)  الخذؾ  والؾلار وادؽ الدس  مـ  العسـا بسـا يذـبه بأنه(
 .(5))لباس التقؾذ: خذية  (أو  (4)ذلػ(

   ﴿ :كســــــا ذنــــــر الظبــــــر  أن معشــــــى لؾلــــــه سعــــــالى

﴾(6) ( فإنىــا مــؽ وجــا القمــؾب مــؽ خذــية  ، واقيقــة معرفتىــا بعغستــه
 .(0)(سؾايدن وإخالص

ـــى الخـــؾ  ـــ  عم ـــالى: كســـا دل ـــه سع ـــي لؾل ﴿ف ف       

                                 
 .8( البقرة: مؽ اآلية 0)
في سيدير لؾله سعالى: ﴿ 8/81، والشغر: نيده 0/84( سيدير االؽ عظية 8)    

          ر / في سيدي8/408، سيدير القرطبي/ 77﴾  الشداء: مؽ اآلية

لؾلــه سعــالى: ﴿              عمــى 097﴾  البقــرة: مــؽ اآليــة  
 أاد األلؾال.

 .86( األعراف: مؽ اآلية 3)
 .0/548، والشغر: سيدير االؽ نلير 4/8331( الىداية إلى المؾغ الشىاية 4)
، 8/086، والشغــر: سيدـــير البةـــؾ  4/886( الكذــل والبيـــان عــؽ سيدـــير القـــرآن/ 5)

3/888. 
 .38( الح : مؽ اآلية 6)
 .08/683( سيدير الظبر  0)
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  ﴾(0). 

أ  لمخؾف مؽ عقاب   والرغبة في  ؾابه   وذلػ ألن ) :لال الراز  
قـي  أ  س، )ورجـا (8) (الظاعة   سكـؾن طاعـة إ  عشـد وـين الروبـة والرغبـة

 .(3) خا ل(

  إ  أن (4)نسـا عمسشـا لـبال   كسا يقرب معشى التقؾذ مؽ معشى الروبـة
فـي اليشىسا فرل ا )فالروبة خؾف م  اان واضظراب، والتقـؾذ جعـا الـشي  

ة التقـؾذ، إذ التقـؾذ روبـة (5)(ولاية مسا سخاف ، وليلػ نان  الروبـة مقدم ـ
وبـة  معتبر فيىا العسـا بالسـأمؾرات واجتشـاب السشىيـات، بخـالف مظمـق الر 

التـي ســأمر  –سـة يا جـاءت اآليـة الكراللــ، و فإنـه اعتقـاد وانيعـال دون عسـا
الشي إسـرا يا بالؾفـاء بالعىـد مختؾمـة بـاألمر بـأ  يروبـؾا إ    لتخـؾاليىؼ 

﴿مــؽ نكلــه  لــال سعــالى:                                  

                            ﴾(0). 

جاءت اآلية الكرالسة سأمروؼ باإليسان بالقرآن الي  مشعىؼ مشه بقية و 
﴿: ا ىؼ مختؾمة باألمر بأ  يتقؾا إ    لال سعالىسدو            

                                 
 .019( التؾبة: مؽ اآلية 0)
 .049، 048/ 06( سيدير اليخر الراز  8)
 .584، والشغر: مع ؼ األليال واألعالم القرآنية/ ص 0/068( سيدير القرطبي 3)
 ( يشغر سيريا ذلػ في أ شاء معال ة ليي الروبة4)
ـــا فـــي معـــ5) ـــا ( لبـــاب التأوال ـــدة 0/40اني التشاال ـــر فـــي العقي ، والشغـــر: التيدـــير السشي

 .86/003والذرالعة والسشى / د. ووبة الاايمي 
 .41( البقرة: اآلية 0)
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           ﴾(0) (8)والتقؾذ اليلػ أخص مؽ الروبة. 

،  ﴾(3) ﴿: الىــدذ لقؾلــه)ولــد ضــسؽ   لمستسدــػ بــالتقؾذ 

   ﴿: ، والسحبــــة لقؾلــــه   ﴾(4)﴿: والؾ يــــة لقؾلــــه

 ﴾(5)والسعرفــة لقؾلــه ، :﴿      ﴾(6) ، والسخـــرج

ــــالى ــــه سع ــــرزق لقؾل ــــؼ وال         * ﴿: مــــؽ الة

   ﴾(7)وسيدــــــير األمــــــؾر لقؾلــــــه ، :﴿      

  ﴾(8) : وغيـــران الـــينؾب وإعغـــام األجـــؾر لقؾلـــه ،﴿    

     ﴾(0)وسقبــا األعســـال لقؾلــه سعـــالى ، :﴿  

   ﴾(8)ـــالح لقؾلـــه سعـــالى     ﴿: ، والي

                                 
 .40( البقرة: اآلية 0)
 / التررف.0/469( التحرالر والتشؾالر8)
 .8( البقرة: مؽ اآلية: 3)
 .09( ال ا ية: مؽ اآلية 4)
 .76( آل عسران: مؽ اآلية 5)
 .89نيال: مؽ اآلية ( األ 6)
 .3، 8( الظالق: مؽ اآلية 7)
 .4( الظالق: مؽ اآلية 8)
 .5( الظالق: مؽ اآلية0)
 .87( السا دة: مؽ اآلية 8)
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      *﴿: ، والبذــــــــرذ لقؾلــــــــه سعــــــــالى(0)﴾

      ﴾(8):ودخـؾل ال شـة لقؾلــه سعـالى ،﴿  

     ﴾ (3) سعــــالى، والش ــــاة مــــؽ الشــــار لقؾلــــه :﴿ 

   ﴾(4))(5)،  والعـــــــــؾن والشرـــــــــرة﴿     ﴾(6) ،

      ﴾(7) ،﴿ ﴿واليــــــــــــــؾز بــــــــــــــالسراد 

﴾(8).(9) 

، ونــان فــي التقــؾذ (01)(الستقــى أعمــى درجــة مــؽ الســ مؽ)ولــيا نــان 
 .(0))جسا  الخير نمه(

  

                                 
 .089( البقرة: مؽ اآلية 0)
 .64، 63( يؾن  مؽ اآلية 8)
 .34( القمؼ: اآلية 3)
 .78( مرالؼ اآلية 4)
، والشغر: سيدـير المظيـل السشـان 8/355( معترك األلران في إع از القرآن لمديؾطي 5)

 .351: 348، 8/346في خالصة سيدير القرآن ألالي عبد   آل سعد  
 .088( الشحا: مؽ اآلية 6)
 .60( الامر: مؽ اآلية 7)
 .30( الشبأ: اآلية 8)
 .8/310( برا ر ذو  التسييا9)
 .068( دراسة لةؾالة في القرآن والحديث/ ص 01)
 .0/068( سيدير القرطبي 0)
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 اخلامتت
بعــد وــين الرامــة السستعــة التــي سشقمــ  فيىــا الــيؽ أليــال القــرآن الكــرالؼ 

، ونـان  ث البعض أسرار القـرآن التـي   سشيـدود  سىا، أفزى إلى ويا البح
 :أوسىا

ـــرون  - ـــا خـــؾف مق ـــة لمخذـــية، وأنى ـــالؼ الد لي اسزـــح لمبحـــث السع
ـــد ـــالتعغيؼ معتس ـــة   ب ـــالى -عمـــى معرف ، ولـــيا اسرـــل الىـــا -سع

العمساء. وأنىا ايؽ ستعمق اليات، فال سقـر فـي القـرآن الكـرالؼ إ  إذا 
 كان   وادن.

أن األليــال التــي ســدور اــؾل الخذــية ستيــاوت فــي ندــبة القــرب أو  -
البعد مشىا، فميد  جسيعىـا عمـى درجـة وااـدة فـي السكانـة  إذ إن 

)يشذأ مـؽ نسـال معرفـة  الخذؾ فية   الخاش  وؾ ألربىا مؽ الخذ
 ، وويا وؾ أساس الخذية.(0) العبد الربه ومرالبته(

ب ـالل    يترـل الىـين الرـية بدـب  معرفتـهيميه الخاض  الي   -
 وعغسته، وليا نان  العبادة ألرى غاية الخزؾ .

 –يميه الخا ل الي  ساالد عميه الخذـية بالسعرفـة والتعغـيؼ  )فـا  -
، والعبــد مــؽ   خــا ل وخــاٍش  ألنــه إذا مخــؾف وم -سعــالى خذــي 

فىـؾ خـا ل، وإذا نغـر إلـى  ،الزعلنغر في نيده رآوا في غاية 
ــة العغســة، -سعــالى –ازــرة    فىــؾ خــاٍش، لكــؽ  رآوــا فــي غاي

                                 

 .8/368( سيدير المظيل السشان 0)
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. فـالخؾف )لعامـة السـ مشيؽ (0) درجة الخاشي فؾق درجة الخـا ل(
  .(8) ساء العارفيؽ(موالخذية لمع

مؽ السىمكـات، ل في أصمه عمى مؽ يحيي نيده تقي الي  د ؼ الس -
 مــا يشــت  عــؽ وــيا الحيــي ووــؾ الخذــيةسا  ــؼ اسدــع  د لتــه لتذــ

 .-سعالى –خذؾ   الو 

  ؼ الؾاجا  الي  يزظرب لمبه مؽ خذية  . -

 ــؼ السذــيق  الــي  يخــاف مــؽ عــدم لبــؾل عسمــه مــ  اجتىــادن فــي  -
 عبادسه.

  بإكلــار التــأون  خؾف ــا -سعــالى – ــؼ األوان  الــي  يغىــر خذــية    -
 مؽ الينؾب.

 ثم الععا ع الذي يععو  الخشوع ع  قلبه عس جه ه بال عاء. -

 ؼ السخب  الي  يديؼ الظاعة والتؾاض  بدـب  خذـؾعه وخزـؾعه  -
 في لمبه.

الخزـؾ  والخذـؾ  والظاعـة  أخـي ا مـؽ  يقؾم بـه مـؽ ؼ القان  بسا  -
 د لته األصمية ووي رخاوة الباطؽ.

 يتؾفر فيه اليل والخزؾ  م  الزعل.  ؼ العاني الي  -

  ؼ الروبة التي وي شدة الخؾف، والخؾف أرق مشىا. -

                                 

 .89/371( مياسيح الةي  0)
 .8/546( برا ر ذو  التسييا 8)
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 ؼ السىظ  الي  اسدؼ بالخؾف فـي صـؾرة معشيـة ووـي صـؾرة مـؽ  -
 يدر  مقبال ، فال يكؾن إ  م  خؾف.

فأسـتظي  أن ألدـسىا   أما عؽ مدذ لرب وين األليـال مـؽ بعزـىا -
لتي سكؾن جد لرالبـة مـؽ م سؾعات، نا م سؾعة ستزسؽ األليال ا

 بعزىا: 

  ، والخا ل والستقي.خاش  والخاضعة ستزسؽ الؾ فس س -

 وان، والستزر  ، والسذيق والؾاجا.وم سؾعة ستزسؽ األ  -

 وم سؾعة ستزسؽ السخب  والقان . -

 ذ   سذسمىا م سؾعة.ذلػ بقية األليال فراد ؼ سأسي بعد  -

ا  بحيث ي د -   لزية عامـة  وسرسي  وين األليال لي  سرسيب ا م رد 
عمــى الدــياق فــي مدــتؾذ خــاص، ووــؾ القــرآن  ا عتســاد فيىــاألن 

 الكرالؼ.

لؼ يترك القرآن الكرالؼ وسيمة إ  وعَّيىا ل الء السعشى  فمـؼ يقترـر  -
ػ إ  ألوسيـة أخرذ  الا نرذ سشؾ  الريا، ومـا ذلـعمى صيةة دون 

 السعشى.
  



 
 

9999 

 ثبج ادلصادر وادلزاجع
 القرآن الكرالؼ   (0)

مـؾم القـرآن/ لمدـيؾطي/ سـح: دمحم أالؾاليزـا إالـراويؼ/ م. اإلسقان في ع  (2)
 م.0974 -وـ0394الىيهة السررالة العامة لمكتاب/ ط. 

ــالقرآن/ لسحســد األمــيؽ االــؽ دمحم   (3) ــان فــي إيزــاح القــرآن ب أضــؾاء البي
 م0995 -وـ 0405اليروت/ ط –الذشقيظي/ م. دار اليكر 

ســة لرآنيــة لةؾالــة اإلع ــاز البيــاني لمقــرآن ومدــا ا االــؽ األزرق: درا  (4)
/ 8وبيانية/ د.عا ذة عبد الراسؽ الش  الذاطب/ م.دار السعـارف/ ط.

 م.0987/ 4336رلؼ اإليدا  

إعراب القرآن وبيانه/ لسحيى الديؽ دروالش/ م. دار اإلرشـاد لمذـهؾن   (5)
ــروت(، )دار  -دمذــق -ســؾرالا )دار اليسامــة -ال امعيــة/ اســص الي

 وـ0405/ 4اليروت( ط -دمذق -االؽ نلير

ــرالؼ: دراســأ  (6) ــرآن الك ــي الق ــال الخذــية ف ــة/ لمبااــث: عمــؾان لي ة بالغي
 نعسان شعبان/كمية دار العمؾم/ جامعة القاورة.

أنؾار التشاالا وأسرار التأوالا/ لمبيزاو / سـح: دمحم السرعذـمي/ م. دار   (7)
 وـ.0408/ 0إاياء التراث العربي/ اليروت/ ط

 الؽ دمحم الدسرلشد بحر العمؾم )سيدير الدسرلشد ( ألالي الميث نرر   (8)

البحر السحي  في التيدـير/ ألالـي ايـان/ سـح: صـدلي دمحم جسيـا/ م.   (9)
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 وـ.0481اليروت/ ط.  –دار اليكر 

البحــر السديـــد فـــي سيدـــير القــرآن الس يـــد/ ألاســـد الـــؽ دمحم الحدـــشي   (01)
األن ر / سح: أاسد القرشـي رسـالن/ الشاشـر د. ادـؽ عبـاس زنـي/ 

سشتىـي بـ خر سـؾرة القسـر(. مـؽ وـ )وين الظبعـة 0409القاورة/ ط. 
ـــ   ـــة دار الكت ـــى آخـــر التيدـــير مؾافـــق لظبع أول ســـؾرة الـــراسؽ إل

 م.8118 -وـ 0483/ 8العمسية/ اليروت/ ط

البروــان فــي عمــؾم القــرآن/ لمارنذــي/ ســح: دمحم أالــؾ اليزــا/ م. دار   (00)
 .8السعرفة/ اليروت/ ط

سح: دمحم برا ر ذو  التسييا في لظا ل الكتاب العاالا/ لمييروزآباد    (02)
عمــي الش ــار/ م. الس مــ  األعمــى لمذــهؾن اإلســالمية/ ل شــة إايــاء 

م، 0996 -وـــ 0406/ 3، 8، 0التـراث اإلســالمي/ القــاورة/ ط. ج 
 م.0973 -وـ 0393: 6م، ج 0998 -وـ 0408: 5، 4ج 

 ساج العروس مؽ جؾاور القامؾس/ لمابيد / سح: عمي شير .  (03)

لدــديد وسشــؾالر العقــا ال ديــد مــؽ التحرالــر والتشــؾالر  سحرالــر السعشــى ا  (04)
سؾن / ط.  -سيدير الكتاب الس يد/  الؽ عاشؾر/ م. الدار التؾندية

 م.0984

سيدير التدتر / ألالـي دمحم سـىا الـؽ عبـد   التدـتر / جسعىـا: أالـؾ   (05)
ــــ   ــــؾن الدــــؾد/ م. دار الكت ــــح: دمحم باســــا عي ــــد / س ــــر دمحم البم بك

 وـ.0483/ 0اليروت/ ط -العمسية



 
 

9999 

غــ  األصـيىاني/ ألالــي القاسـؼ الحدــيؽ الـؽ دمحم السعــروف سيدـير الرا  (06)
بالراغ  األصيىاني/ سح: د. دمحم عبـد العاالـا بدـيؾني، د. عـادل الـؽ 

ـــد / م. نميـــة اآلداب   -وــــ 0481/ 0جامعـــة طشظـــا/ ط –عمـــي الد ِّ
 م.0999

سيدـــير الياسحـــة والبقـــرة/ لسحســـد الـــؽ العليســـيؽ/ دار االـــؽ ال ـــؾز /   (07)
 وـ.0483/ 0الدعؾدية/ ط

سيدير القرآن/ لمدسعاني/ سـح: ياسـر الـؽ إالـراويؼ، غشـيؼ الـؽ عبـاس/   (08)
 م.0997 -وـ 0408/ 0الدعؾدية/ ط -الرالاض -م. دار الؾطؽ

سيدير القرآن ووؾ)اخترار لتيدير الساورد ( / ألالي دمحم عـا الـديؽ   (09)
ــؽ اــام/  ــؽ إالــراويؼ/ م. دار اال ــد   ال ــح: د. عب ــد الدــالم/  س ــؽ عب ال

 م.0996 -وـ 0406/ 0اليروت/ ط

سيدير القرآن الحكـيؼ )سيدـير السشـار( لسحسـد رشـيد رضـا/ م. الىيهـة   (21)
 م.0999السررالة العامة لمكتاب/ ط. 

سيدــير القــرآن العغــيؼ  الــؽ أالــي اــاسؼ/ ســح: أســعد الظيــ / م. نــاال   (20)
 وـ.0409/ 3الدعؾدية/ ط -مرظيى الباز

ة/ م. سيدير القرآن العغيؼ/  الؽ نلير/ سحقيق: سامي الـؽ دمحم سـالم  (22)
 م.0999 -وـ 8/0481دار طيبة لمشذر والتؾزال / ط 

التيدــير القرآنــي لمقــرآن/ عبــد الكــرالؼ يــؾن  الخظيــ / م. دار اليكــر   (23)
 العربي/ القاورة.
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سيدــير م اوـــد/ ســح: د. دمحم عبـــد الدــالم أالـــؾ الشيــا/ م. دار اليكـــر   (24)
 م.0989 -وـ 0401/ 0اإلسالمي الحديلة/ مرر/ ط

ســد الــؽ مرــظيى السراغــي/ م. مرــظيى البــاالي سيدــير السراغــي/ ألا  (25)
 م.0946 -وـ 0365/ 0الحمبي وأو دن بسرر/ ط

التيدـــير السغىـــر / لسحســـد  شـــاء   السغىـــر / ســـح/ غـــالم نبــــي   (26)
 وـ0408الباكدتان/ ط/  -التؾندي/ م. الرشدية

/ 0اليـــروت/ ط –سيدـــير مقاســـا الـــؽ ســـميسان/ م. دار إايـــاء التـــراث   (27)
 وـ.0483

شير في العقيدة والذرالعة والسشى / د. ووبـة الاايمـي/ م. التيدير الس  (28)
 وـ.0408/ 8دار اليكر السعاصر/ دمذق/ ط

 -سيدير يحيى الؽ سالم/ سـح: د. وشـد شـمبي/ م. دار الكتـ  العمسيـة  (29)
 م.8114 -وـ 0485/ 0لبشان/ ط -اليروت

ــد   (31) ــان فــي خالصــة سيدــير القــرآن/ ألالــي عــ    عب سيدــير المظيــل السش
وــــــ/ م. وزارة الذـــــهؾن اإلســـــالمية 0/0488/ طســـــعد  الـــــراسؽ آل

 واألولاف والدعؾة واإلرشاد/ الدعؾدية.

جام  البيان فـي سأوالـا القـرآن/ لأمـام الظبـر / سـح أاسـد شـاكر/ م.   (30)
 م.811 -وـ 0481/ 0م سدة الرسالة/ ط

ال ام  ألاكام القرآن )سيدـير القرطبـي( ألالـي عبـد   دمحم الـؽ أاسـد   (32)
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ــــح  ــــي/ س ــــ  القرطب ــــيش/ م. دار الكت ــــراويؼ أطي ــــي، إال أاســــد البردون
 م.0964 -وـ 0384/ 8السررالة/ ط

وســششه  ال ــام  السدــشد الرــحيح السخترــر مــؽ أمــؾر رســؾل     (33)
وأيامــه   صــحيح البخــار / لسحســد الــؽ إســساعيا البخــار / ســح دمحم 

وــ / م. دار طـؾق الش ـاة/ مـ  الكتـاب 0488/ 0زوير الـؽ ناصـر/ ط
 مرظيى البةا.شرح وسعميق د. 

ال ؾاور الحدان في سيدير القرآن/ لملعالبي/ سح الذيخ/ دمحم عمي ،   (34)
الذـــيخ عـــادل أاســـد عبـــد السؾجـــؾد/ م. دار إايـــاء التـــراث العربـــي/ 

 وـ.0408/ 0اليروت/ ط

ااشــية الذــىاب عمــى سيدــير البيزــاو  السدــساة: " عشايــة القاضــي   (35)
ديؽ الخيـاجي/ م. ونياية الراضي عمى سيدير البيزاو " / لذىاب ال

 اليروت. -دار صادر

الحقؾل الد لية في القـراءات القرآنيـة الرـحيحة/ د. أاسـد عـارف ط   (36)
 م/ م. اآلداب8117 -وـ 0488

الخذية في القرآن الكرالؼ: دراسة مؾضؾعية/ لمبااث ود  دمحم   (37)
جامعة القرآن  -مرظيى/رسالة ماجدتير في نمية الدراسات العميا

 سالمية في الدؾدان. الكرالؼ والعمؾم اإل

دراسة وأ روا عمى اليرد والس تس : الخذية في القرآن الكرالؼ   (38)
جامعة  –ماجدتير مؽ نمية الدعؾة وأصؾل الديؽ رسالة مؾضؾعية 
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 م.0487 -وـ 0486أم القرذ/ عبد   واشؼ الحديشي 

 الخرا ص/  الؽ جشي/ سح: د. دمحم عمي الش ار/ م. العمسية.  (39)

في التيدير بالسأ ؾر/ لعبد الراسؽ الؽ أالي بكر جالل الدر السشلؾر   (41)
 الديؽ الديؾطي/ م. دار اليكر/ اليروت.

 دراسة لةؾالة في القرآن والدشة/ د. دمحم يدر  زعير.  (40)

درة الةؾاص في أووام الخؾاص/ لمقاسؼ الؽ عمي الحرالر  البرر /   (42)
 -م0998/ 0ط -اليروت -سح: عرفات مظرجي/ م. الكت  اللقافية

ه.0408  

م/ م. 8110وـ/ 0480الد  ت القرآنية/ د. دمحم ادؽ جبا/ ط  (43)
 طشظا. -مظبعة الترني

ديؾان ادان الؽ  اال  األنرار / سح عبد أ. مىشا / م.دار الكت    (44)
 م.0994وـ /0404/ 8العمسية/ ط

 ديؾان ذ  الرمة/ الس لل: غيالن الؽ عقبة الؽ نىيش ذو الرمة.  (45)

 .دمحم نبيل ط يفي/ م.  ا  صا     يوا  الوعيت ب  زي  األس ي/ عح  (46)
 .2111/ 0بي وت/ ط

 ديؾان االؽ مقبا / الس لل سسيؼ الؽ أالي الؽ مقبا/ الدون.  (47)

 ديؾان السلق  العبد / العا د الؽ محرؽ الؽ  عمبة.  (48)

 ديؾان الشابةة اليالياني/ زالاد الؽ معاوالة اليالياني الةظياني.  (49)



 
 

9999 

جس  وسرسي  طارق روا   التيدير ال ام  لتيدير اإلمام االؽ رج /   (51)
/ 0الدعؾدية/ ط –الؽ عؾض   الؽ دمحم/ م. دار العاصسة 

 م.8110 -وـ 0488

 اليروت –روح البيان/ إلسساعيا اقي ا ستانبؾلي/ م. دار اليكر   (50)

زاد السدــــير فــــي عمــــؼ التيدــــير/  الــــؽ ال ــــؾز / ســــح عبــــد الــــرزاق   (52)
 ه.0/0488السىد /م. دار الكتاب العربي/ اليروت/ ط

السشير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني نالم ربشـا الحكـيؼ الدراج   (53)
الخبيـــــر/ لمخظيـــــ  الذـــــربيشي/ م. الـــــؾ ق )األميرالـــــة( القـــــاورة/ ط. 

 وـ.0885

ســشؽ أالــي داوود/ أالــؾ داوود ســميسان الــؽ األشــعث/ ســح: دمحم محيــى   (54)
 اليروت. -صيدا -الديؽ عبد الحسيد/ م. السكتبة العررالة

ى الترمـي  أالـؾ عيدـى/ سـح: أاسـد دمحم سشؽ الترمـي / دمحم الـؽ عيدـ  (55)
شاكر، دمحم ف اد عبد البالي، إالراويؼ عظؾة/ م. شرنة مكتبـة ومظبعـة 

 م0975 -وـ 0395/ 8مرر/ ط -مرظيى الباالي الحمبي

شرح  ال ة أالؾاب في فقه المةة مـؽ "الخرـا ص"  الـؽ جشـي/ د. دمحم   (56)
 طشظا. -م/ م. الترني8101 -وـ 0430/ 8ادؽ جبا/ ط. 

اذ القرآن واختالف السراال/ لمكرماني/ سح د. السؾافي الرفاعي/ شؾ   (57)
 م.8105 -وـ 0436/ 0م. العررالة/ ط
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طرالـــق الىدايـــة: ماالـــدئ ومقـــدمات عمـــؼ التؾايـــد عشـــد أوـــا الدـــشة   (58)
 م.8116 -وـ 0487/ 8وال ساعة/ دمحم يدر / ط

 عمؼ الد لة/ د. أاسد مختار عسر/ م. عالؼ الكت / القاورة.  (59)

ــــؽ دمحم غرا ــــ  ا  (61) ــــديؽ الحدــــؽ ال ــــان/ لشغــــام ال ــــرآن ورغا ــــ  اليرل لق
 -الشيدـــاالؾر / ســـح: الذـــيخ زنرالـــا عسيـــرات/ م. دار الكتـــ  العمسيـــة

 وـ.0406/ 0اليروت/ ط

فــتح البــار  شــرح صــحيح البخــار /  الــؽ ا ــر/ ســح: دمحم فــ اد عبــد   (60)
 وـ0379البالي، مح  الديؽ الخظي / م. دار السعرفة/ اليروت ط/ 

دار الكمـؼ  -لسحسد الؽ عمي الذؾناني/ م. دار االؽ نليـرفتح القدير/   (62)
 وـ.0404/ 0دمذق، اليروت/ ط -الظي 

سـح: ادـام الـديؽ السقدسـي/  -اليروق المةؾالة/ ألالي والل العدـكر    (63)
 م. دار الكت  العمسية.

/ 0وأ روا في سيدير القرآن الكرالؼ/ د. دمحم الذاي / ط المةؾالةاليروق   (64)
ــــــدا  م/ م. العب0993 -وـــــــ 0404 ــــــؼ اإلي ــــــان/ الدــــــعؾدية/ رل يك
1614/04 

فرــؾل فــي فقــه العربيــة/ د. رمزــان عبــد التــؾاب/ م. الخــان ي/ م.   (65)
 م.0997 -وـ 0408/ 5السدني/ ط

في عمـؼ الد لـة: دراسـة سظبيقيـة فـي شـرح األنبـار  لمسيزـميات/ د.   (66)
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 م/ دار السعرفة ال امعية.0997عبد الكرالؼ جبا/ ط 

التشاالــا/ لمامخذــر / خــرج أااديلــه: الكذــاف عــؽ اقــا ق غــؾامض   (67)
ـــاب مـــييا بحاشـــية )ا نترـــاف فيســـا سزـــسشه  اإلمـــام الاالمعـــي/ الكت

اليـروت/  –الكذاف(  الـؽ السشيـر اإلسـكشدر / م. دار الكتـاب العربـي 
 وـ.3/0417ط

الكذل والبيان عؽ سيدير القرآن/ لملعمبي/ سح: اإلمام االؽ عاشـؾر/   (68)
ـــدليق: األســـتاذ نغـــر  الدـــا ـــراث مراجعـــة وس ـــاء الت عد / م. دار إاي

 م.8118 -وـ 0488/ 0اليروت/ ط -العربي

م/ م. دار 0998الكمسة: دراسة لةؾالة مع سية/ د. امسي خميـا/ ط.   (69)
 السعرفة ال امعية.

الكميــات: مع ــؼ فــي السرــظمحات واليــروق المةؾالــة/ لمكيــؾ / ســح:   (71)
 اليروت. -عدنان دروالش، دمحم السرر / م. الرسالة

ي سـشؽ األلـؾال واألفعـال/ عـالء الـديؽ عمـي الـؽ ادـام كشا العسـال فـ  (70)
صـيؾة الدـقا/  -الذاذلي الذىير بالستقي الىشد / سـح: بكـر  ايـاني

 م.0980 -وـ 0410/ 5م. م سدة الرسالة/ ط

لباب التأوالا في معاني التشاالا/ لعالء الـديؽ عمـي الـؽ دمحم السعـروف   (72)
العمسيــة/  بالخــازن/ ســح: سرــحيح دمحم عمــي شــاويؽ/ م. دار الكتــ 

 وـ.04054/ 0اليروت/ ط

لدــان العــرب / لمعالمــة االــؽ مشغــؾر/ اعتشــى الترــحيحه: أمــيؽ عبــد   (73)
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م/ م. دار إايــاء 0979 -وـــ 0408/  8الؾوــاب ، دمحم الرــادق/ ط
 م سدة التارالخ العربي. -التراث العربي

لظــــا ل اإلشــــارات/ لمقذــــير / ســــح: إالــــراويؼ البدــــيؾني/ م. الىيهــــة   (74)
 .3مكتاب/ مرر/ طالسررالة العامة ل

م مة العمؾم اإلندانية/ جامعة دمحم خيزر بدكرة/ العدد اللاني جؾان   (75)
/ مقال بعشؾان " نغرالة الحقؾل الد لية" / عسار شـمؾا  لدـؼ 8118

 األدب العربي/ نمية اآلداب والعمؾم ا جتساعية

ــد   (76) ــح عب ــة/ س ــؽ عظي ــا/  ال ــاب العاال ــؾجيا فــي سيدــير الكت السحــرر ال
 وـ.0488/ 0الذافي/ م. دار الكت  العمسية/ اليروت طالدالم عبد 

السخرـــص/  الـــؽ ســـيدن/ ســـح: خميـــا إالـــراويؼ جيـــال/ م. دار إايـــاء   (77)
 م0996 -وـ 0407/ 0اليروت/ ط -التراث العربي

مرام لبيد لكذل معشى القرآن الس يد/ لسحسد الؽ عسـر ال ـاو ، سـح:   (78)
 وـ.0407/ 0طدمحم أميؽ الرشاو / م. دار الكت  العمسية/ اليروت/ 

ــد     (79) ــؽ عب ــد   الحــاكؼ دمحم ال ــؾ عب ــى الرــحيحيؽ/ أال السدــتدرك عم
الشيداالؾر / سح: مرظيى عبـد القـادر عظـا/ م. دار الكتـ  العمسيـة/ 

 م.0991 -وـ 0400/ 0ط

مدشد الدارمي السعروف الـ )سشؽ الدارمي( أالـؾ دمحم عبـد   الـؽ عبـد   (81)
ي/ م. دار السةشــي لمشذــر الــراسؽ الــدارمي/ ســح: ادــيؽ ســميؼ الــداران

 م8111 -وـ 0408/ 0والتؾزال / الدعؾدية/ ط
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/ السدشد الرحيح السخترر الشقا العدل عؽ العـدل إلـى رسـؾل     (80)
مدــمؼ الــؽ الح ــاج أالــؾ الحدــؽ القذــير  الشيدــاالؾر / ســح: دمحم فــ اد 

 اليروت. -عبد البالي/ م. دار إاياء التراث العربي

قـرآن/ لمبةـؾ / سـح: عبـد الـرزاق السىـد / معالؼ التشاالا في سيدير ال  (82)
 وـ.0481/ 0م. دار إاياء التراث العربي/ اليروت/ ط

ـــه/ لماجـــاج/ م. عـــالؼ الكتـــ    (83) ـــاني القـــرآن وإعراب / 0اليـــروت ط –مع
 م.0988 -وـ 0418

معتــرك األلــران فــي إع ــاز القــرآن والدــسى: )إع ــاز القــرآن ومعتــرك   (84)
الـديؽ الدـيؾطي/ م. دار  األلران( / لعبـد الـراسؽ الـؽ أالـي بكـر جـالل

 م.0988 -وـ0418/ 0لبشان/ ط –اليروت  –الكت  العمسية 

مع ــؼ أليــال القــرآن الكــرالؼ/ وضــ  م ســ  المةــة العربيــة/ م. الىيهــة   (85)
م/ رلــؼ 0989 -وـــ0419/ 8العامــة لذــهؾن السظــاب  األميرالــة/ ط

 م.0989/ 4566اإليدا  الدار الكت  

 إسساعيا إالراويؼ / م. دار اليكـر مع ؼ األليال واألعالم القرآنية/ دمحم  (86)
 العربي.

ـــان   (87) ـــا الي ـــرآن الكـــرالؼ: م صَّ ـــال الق السع ـــؼ ا شـــتقالي الس صـــا أللي
العاللــات الــيؽ أليــال القــرآن الكــرالؼ بأصــؾاسىا وبــيؽ معانيىــا/ العالمــة 

/ 03657/ م. اآلداب/ رلـــــؼ اإليــــــدا : 0أ.د/ دمحم ادـــــؽ جبــــــا/ ط
8101. 
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سح: د. مىد  السخاومي، د. إالـراويؼ  مع ؼ العيؽ/ لمخميا الؽ أاسد/  (88)
 الدامرا ي/ وزارة اللقافة واإلعالم/ العراق/ م. دار الرشيد.

السع ؼ في بقية األشياء/ ألالي والل العدكر / سح إالـراويؼ اإلاليـار ،   (89)
 م0934 -وـ 0353عبد الحييي شمبي/ م. دار الكت  السررالة/ 

م وـارون/ م. دار مع ؼ مقايي  المةة/  الؽ فـارس/ سـح: عبـد الدـال  (91)
 ال يا.

وــ 0481/ 3مياسيح الةيـ  )التيدـير الكبيـر( ليخـر الـديؽ الـراز / ط  (90)
 اليروت. –م. دار إاياء التراث العربي 

السيردات في غرال  القرآن/ لمراغـ  / سـح: وا ـا أاسـد عبـد الـراسؽ/   (92)
 م.8113/ 00565م. السكتبة التؾفيقية/ رلؼ اإليدا  

ــر فــي ال  (93) ــاح  شــيؽمــؽ أســرار التعبي ــد اليت / 0/طقــرآن الكــرالؼ/ د. عب
 .م/ م. دار اليكر العربي8104وـ/ 0435

 –مـــؽ بالغــــة القـــرآن/ أاســــد أاســــد الـــدو / م. دار نىزــــة مرــــر   (94)
 الي الة/ القاورة

السش د فـي المةـة/ ألالـي الحدـؽ عمـي الـؽ الحدـؽ الىشـا ي السذـىؾر   (95)
/ 8بكرا  الشسـا/ سـح د.أاسـد مختـار عسـر, د.ضـااي عبـد البـالي/ ط

 م/ م عالؼ الكت  القاورة.0988

السؾسؾعة القرآنية/ إالراويؼ الؽ إسساعيا اإلاليار / م. م سدة سـ ا   (96)
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 وـ.0415العرب/ ط. 

نغؼ الدرر في سشاس  اآليات والدؾر/ إلالراويؼ الؽ عسر البقاعي/ م.   (97)
 دار الكتاب اإلسالمي/ القاورة.

دــيرن وأاكامــه الىدايــة إلــى المــؾغ الشىايــة فــي عمــؼ معــاني القــرآن وسي  (98)
وجسا مؽ فشؾن عمؾمه/ ألالي دمحم مكي الؽ أالي طال / سح: م سؾعة 

ـــا والبحـــث العمســـي ـــة الدراســـات العمي ـــة بكمي ـــة  -رســـا ا جامعي جامع
الذــــارلة/ إشــــراف أ.د/ الذــــاود البؾشــــيخي/ م. م سؾعــــات بحــــؾث 
الكتاب والدشة: نمية الذرالعة والدراسات اإلسالمية/ جامعة الذـارلة/ 

 م.8118 -وـ 0489/ 0ط

الؾجــؾن والشغــا ر/ ألالــي وــالل العدــكر / ســح: دمحم علســان/. اللقافــة   (99)
 م.8117 -وـ0488/ 0القاورة/ ط -الديشية

العاالـــا/ لمـــدمةاني/ ســـح: عربـــي  الؾجـــؾن والشغـــا ر ألليـــال نتـــاب    (011)
 الحسيد/ م. دار الكت  العمسية/ اليروت/ لبشان.عبد

  



 

 

9990 

 حمخىياث البحث

 الموضوع

 المقدمة.

 التمهيد: ألفاظ القرآن الكريم وأهمية الخشية.

 أوالً: ألفاظ القرآن الكريم.

 دورها في نشأة علوم العربية والعناية بها. –أ 

 ب: خصائصها وسماتها.

 ثانيًا: أهمية الخشية.

 .المبحث األول: نبذة مختصرة عن الحقول الداللية

 الداللية.أوال: المراد بالحقول 

 ثانيًا: الحقول الداللية في التراث العربي.

 المبحث الثاني: الخشية.

 المبحث الثالث: األلفاظ الدالة على خشية هللا في القرآن الكريم.

 .األّواه – 1

 المخبت. – 2

 الخاشع. – 3

 .الخاضع – 4

 ــ الخائف 5
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 .الراهب – 6

 فق.المش – 7

 المتضرع. – 8

 العاني. – 9

 القانت. – 11

 .المهطع – 11

 الواجل. – 12

 المتقي.  -13

 الخاتمة.

 ثبت المصادر والمراجع.

 محتويات البحث

 


