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 ص ــــــلخامل

بيان معانيها    أهدافه:القرآن جمعًا ودراسة. و األدوات واآلالت يف  يتناول هذا البحث مسميات  

ومدلوالتها بمعاجم اللغة العربية ،وبيان معناها عند المفسرين وذلك بالتطرق لتفسير اآليات التي  

جعلت  إلى مقدمة وتمهيد وثالثة عشر فصالً قسمته منهج البحث: .و أو األداة ورد بها ذكر اآللة 

بعضها معنى آخرًا عن   إذ اضفى القـرآن على  :فيها أهم النتائج وهي وخاتمة كل سورة يف فصل ،

منه اكتشافه ، وبيان تسخير اهلل كل ما يف هذا الكون لإلنسان   ،طريق التشبيه واالستعارة والكناية

من خالل هذه اآللة واألداة اكتشف  له من عقل مفكر ومبدع، و اآلالت بما وهبه اهلل لألدوات و 

ات الغليظة لوصف عذاب أهل  حقائق وخيرات يف الكون من حوله .ذكر اهلل لبعض اآلالت واألدو 

النار، كذلك تستخدم للشدة والغلظة والخشونة بالدنيا، ومنها ما ذكره اهلل من وصف لنعيم أهل  

ومن خالل هذا   شدنا ذلك إلى أنها من الترف والنعيم الذي منَّ اهلل به علينا يف الدنيا. الجنة، فير 

دودة الواردة يف النحو والصرف.البحث ظهرت أسماء آالت وأدوات ربما تدعم األمثلة المح 

 

  .المفسرين وأقوال  اللغة معاجم من–جمع ودراسة -األدوات-الكلمات االفتتاحية: اآلالت  
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Abstract 

 
This research handles all what is known as machines and tools in the Holy 

Qur'an in circumstantial details. The objectives of the research include displaying 

the meaning and significance of each machine or tool in Arabic dictionaries and 

also for the scholars by highlighting the interpretation of the verses wherever the 

machines or tools were mentioned. The research includes an introduction, thirteen 

chapters; as each one is dedicated to a single Sura, and by the end of the research 

there is a conclusion that sums up the findings. One of those findings is that the 

Holy Qur'an has enriched the meaning of machines and tools by means of simile, 

metaphor and metonymy. In addition, the research has stressed the fact that Allah 

has made all what is there in the universe usable for the man. Accordingly, man 

managed to discover machines and tools due to the creative mind endowed Allah. 

Moreover, those tools and machines have enabled man to find out more fact and 

good things in the world around him. Allah has mentioned some of those nasty 

tools and machines so as to describe the torture and suffering of those who reside 

in the hell. Similarly, such tools and machines are used in our daily life. Some 

other tools are used to describe the luxury of the people in the heaven. Finally, the 

research has referred to some examples of tools and machines used in syntax and 

morphology. 

Key words: machines, tools, collection, exposition, Arabic dictionaries, 

statements   of scholars. 
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 املقدمــــــــة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ــن شــرور نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفرهإن الحمــد هلل      ــاهلل م ــوذ ب ــن، ونع ســيتات  أنفســنا، وم

يضــلل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل  لــه، ومــنيهــده اهلل فــال مضــل  أعمالنــا، مــن

 وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.        

 أما بعد:  

فضـــل القـــرآن و ، فـــأن أصـــدق الحـــديث كتـــاب اهلل تعـــالى، وخيـــر الهـــدي هـــدي محمـــد    

وســبل الســالم، هــو كــالم  ىالضــالل إلــى الهــدعظــيم، فهــو الــذي أخــره اهلل بــه هــذه األمــة مــن 

ــتقيم ــراطه المسـ ــلل، وصـ ــل المنـ ــداهلل المعجـ ــى التعبـ ــالوة علـ ــهتالو ب ، فعـ ــة تـ ــه،  اللفظيـ وحفظـ

ــه علينــا ــه فـهــم معانـي ــدبر جمــع مســميات فالت، و وتــدبر آياـت ــه، مــن هــذا الت ـكــر والعمــل بمــا فـي

ــةاأل ــوف األداةو  لـ ــذي سـ ــي الـ ــث العلمـ ــوع البحـ ــو موضـ ــه، وهـ ــهم يف آياتـ ــه أسـ اآلالت ، )فيـ

 (.من سورة يوسف إلى سورة النور واألدوات يف القرآن الكريم

أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

ا  كالم اهلل تعالى.  بأشرف العلوم، وهو تدبر وتفسير تعلق موضوع البحث تعلًقا تامًّ

 اهره.جوالشرف العظيم لعلوم القرآن فهي من تعين القارئ على تدبر القرآن واستنباط  

 القرآنية، وإضافةلم يسبق بحث مثل هذا الموضوع جمعًا ودراسة تفسيرية، ففيه إثراء للمكتبة   

  العلمي. لحصيلة البحث

عربية ومعاجمها التي هي مصــدر من مصــادر البيان ث الرتباطه باللغة الالحاجة لمثل هذا البح 

 القرآين .

 إثراء الباحث حيث أن مجال البحث له صلة بتخصصات عدة . 

أهداف املوضوع:

لفاظ الواردة يف اآللة أو األداة من القرآن الكريم.  جمع األ 
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عربية. والتها بمعاجم اللغة ال طريق بيان معانيها ومدللفاظ دراسة علمية، عن دراسة هذه األ 

تفسير هذه المفردات وبيان معناها عند المفسرين .  

إظهار الصلة بين ما يف القران من هذه المفردات وبين المتعارف منها بحياة البشر التي نسيت  

.  معانيها األصلية بنسيان األلفاظ العربية بألفاظ دخيلة أجنبية 

ها مختلفًا عما هو متعارف عليه ت واألدوات جاء يف بعض سـتعمال القرآنـي لـآلالبيان أن اال  

ن الكريم معنى آخرًا عن طريق التشبيه واالستعارة  آيف حياتنا العامة إذ اضفى عليها القـر

والكناية.

الدراسات السابقة:

ات يف القرآن  بعد البحث وحسب واالطالع لم أجد من بَحَث يف جمع ودراسة اآلالت واألدو    

بحث علمي بتخصص التفسير وعلوم القرآن، وما توصلت إليه من الدراسات السابقة  يف  ، الكريم

 :   بالموضوع، هيالتي لها صلة  

رسالة تقدمت بها شذى معيوف يونس الشماع   "اآللة واألداة يف القرآن الكريم معجم ودراسة"  -    

ة الماجستير يف اللغة  إلى مجلس كلية التربية يف جامعة الموصل وهي جلء من متطلبات نيل شهاد

 م. 2005-هـ 1426  العربية

الوايف من معجم الرصايف يف اآللة واألداة وما يتبعها من المالبس والمرافق والهنات، دراسات  - 

الغني بن محمود الرصايف شاعر العراق يف عصره، من أعضاء المجمع  أدبية لمعروف بن عبد 

.   ( م  2013سات والنشر والترجمة  العلمي العربي )بدمشق الناشر: نور حوران للدرا

 منهج البحث: 

من سورة  " تقسيم البحث إلى ثالثة عشر فصالً، بحيث جعلت كل سورة من سور القرآن  

مل كل فصل على عدة مباحث يتفاوت عددها حسب يف فصل، يشت "يوسف إلى سورة النور

 لة أو األداة يف السورة.عدد لفظة اآل

والتفسيرية بأقوال   من معاجم اللغة،  يةمن الناحية اللغو كل لفظة بالدراسة أتناول سوف  
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أبجديًا. ، وتناولها يف كل سورة حسب ترتيبها  المفسرين بها

 

 خـــطة البحـــث:

 وخاتمة. ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثالثة عشر فصالً 

،  ابقة الدراسات السو  أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف الموضوع، فيهااملقدمة:   

 : تعريف اآللة واألداة.التمهيد. البحث وخطة منهج و 

 .عشرة مباحثاآللة واألداة يف سورة يوسف، فيه الفصل األول: 

 اآللة واألداة يف سورة الرعد، فيه ثالثة مباحث. الفصل الثاني:

 براهيم، فيه ثالثة مباحث.إاآللة واألداة يف سورة   الفصل الثالث:

 رة الحجر، فيه مبحث واحد.داة يف سواآللة واأل الفصل الرابع:

 مبحثان. ورة النحل، فيه اآللة واألداة يف س الفصل اخلامس:

 اآللة واألداة يف سورة اإلسراء، فيه مبحثان.  الفصل السادس:

 اآللة واألداة يف سورة الكهف، فيه سبعة مباحث.الفصل السابع: 

 .واحد  ث اآللة واألداة يف سورة مريم، فيه مبحالفصل الثامن : 

 اآللة واألداة يف سورة طه، فيه خمسة مباحث. الفصل التاسع: 

 اآللة واألداة يف سورة األنبياء، فيه مبحثان.  صل العاشر:الف

 اآللة واألداة يف سورة الحج، فيه ثالثة مباحث.الفصل احلادي عشر: 

 اآللة واألداة يف سورة المؤمنون، فيه مبحث واحد. الفصل الثاني عشر: 

 اآللة واألداة يف سورة النور، فيه ثالثة مباحث.عشر:  الثالثالفصل 

 التي توصلت إليها من خالل الدراسة.مقترحات : وسأضّمنها أهم النتائج والاخلامتة
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 هيدــــــالتم

 ريف اآللة واألداةــتع

  تعريف اآللة:

كون واحدًا وجمعًا، الحالة، والشـــدة، وســـرير الميت، وما اعتملت به من أداة ي :اآللة يف اللغة  

هو مـا يعـالج بـه الفـاعـل  وقـال الجرجـاين: ،والجمع اآلالتواحـد  واحـد، أو أوهي جمع بال 

 .المفعول لوصول األثر إليه

هــي الواســطة لمــا يســتعان بــه يف ذلــك الفعــل، و  ،اســم اشــتق مــن فعــل  كــل الســيوطي:وقــال   

 .والمنفعل عند وصول أثره إليه بين الفاعل،

 حًا:اصطال اآللة

اســم يصــاا قياســا مــن المصــدر األصــلي للفعــل الثالثــي المتصــرف بقصــد الداللــة علــى    

ــه ــك المصــدر ومدلول ــاد ذل ــتخدم يف إيج ــي تس ــتق وأو ان  ،األداة الت ــد ومش ــمان جام ــو قس وـه

عــل،  ف  عــال،المشــتق هــي: مل ف  وذ مــن مصــدر  مل ــر مــأخ  ــة جامــدًا ني ــة، وقــد يكــون اســم اآلل عل ف  مل

ـــهالفعـــل وال ضـــا ـــم ، بط ألو اـن ـــاة الصـــرفين: اـس ـــد النـح وعلـــى هـــذا يكـــون اســـم اآللـــة عـن

 يؤخذ للداللة على األداة التي يصنع بها الفعل، أو إنه اسم لما يعمل به.

وليس الوـصول إلى تلك الداللة المعنوية مقـصورًا على ـصيغة اـسم اآللة القياـسي، فمن الممكن    

 .ةالوصول إلى تلك الداللة بأساليب مختلف

 

 .1/197م( ، )أول( 2003. )د. ط، بيروت: دار صـادر ، "لسان العرب"( جمال محمد بن مكرم ابن منظور، 1)

ــية: ا"التعريفات"( علي بن محمد بن علي الجرجاين، 2) ــر، . )د. ط، الجمهورية للتونسـ ــشـ ــية للنـــــ لدار التونسـ

 .30م(، ص 1971المطبعة الرسمية، 

د الرحمن أبي بكر الســــيوطي، 3) د العلوم يف الحـدود والرســــوممعج"( عـب ادة ،)ط"م مقـالـي ، 1. ت:محمـد عـب

 .1/91م( ،2004-هـ1424القاهرة: مكتبة اآلداب، 

ــري ، 4) ــم جار اهلل اللمخشـ ــل يف  "( محمود بن عمرو بن أحمد أبو القاسـ ــنعة اإلعرابالمفصـ . ت: علي بو "صـ

دار المـعارف  15. )ط،"لوايفالنحو ا"؛ عـبا  حســــن،  2/98(، 1993، بيروت: مكتـبة الهالل، 1ملحم، )ط

 .3/333،د.ت( ،
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 جامد،إذًا اســم اآللة يطلق على كل ما يتوســل أو يســتعان به على إنجا  عمل ما قياســي كان أو   

جب أن يكون اســتعماله يف هذا الباب على درجة من حتى يكون الو ن مقيســًا يف باب اســم اآللة ي

لتعبير لتعماله  كان اســ   الو ن، إذاالشــيوع، تجعل منه قرينة يســتعان بها يف تمييل المعنى المراد بهذا  

 .عن أكثر من معنى صريف

 األداة لغـــة:

أعـماال حتى أدو: الهملة واـلدال والواو كلـمة واـحدة، وـهذا الشــــي مشــــتق من األداة ألنـها تعـمل   

 .يوصل بها إلى ما يراد، ويقال رجل مؤد :عامل، وأداة الحرب: السالح

نني واه عليه وأعانه، ومن يؤديني على فالن أي من يعياألداة: اآللة، وآداه على كذا يؤديه و إيداء: ق 

 . عليه

 األداة اصطالحًا:

الـماـئدة: األطـباق واآلنـية والمالعق  األنرا ، ـكأدواتواألداة ـما ي ســــتـعان ـبه إلنـجا  نر  من   

مجموع ـما ي ســــتعـمل من أشـــــياء يف  وهي  مكتبيَـّةو ونيرـها الال ـمة لتـناول الطـعام، أو أدوات كـتابيَـّة  

ســــة ةأو  فردي،أو اســــتعـمال  مصــــلـحة أو مؤســــَّ اـجه البـيت من أدوات م أدوات منلليـّ أو ـما يحـت

  .أجهلة

هاتين الكلمتين باألخرى، وكل   ىحدإوالعكس صــحيل لذلك تفســر   األداة،ن اآللة لغويًا هي  إ  

يفهما منهما يدل على الوســيلة التي يتوســل بها المرء إلنجا  عمل ما، وشــاهد ذلك ما ورد يف تعر

 حرفـته،وهي آلـته التي تقيم  أداـته،لـكل ذي حرـفة ":  بكـتب المـعاجم منـها ـما ـجاء يف لســــان العرب

 

دو فلفـل، 1) ة"( محمـد عـب ا جـاء على فعـال من اســــم اآلـل ة األردين . "ـم ة مجموع اللغـة العربـي ، 83العـدد  مجـل

 . 30:17صبتصرف: م(، 2012-هـ1433)سنة

ــسـالم محمـــــد هارون، )ط"مقاييس اللغة"( أحمد بن فار  أبو الحسـن الرا ي، 2) مصـر: دار ،  2. ت: عبد الـــ

 . 1/44م(، )أدو( 1979 -هــ1399الفكر، 

 .1/75)أدا(  "لسان العرب"( ابن منظور، 3)

 . 1/76م(،2008 -هـ1429، د. ن، 1. )ط"مجمع اللغة العربية المعاصر"أحمد مختار وآخرين،  (4)



 

234 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ويف نيرها ، فاآللة هي "الجمع األدواتاألداة: اآللة و "،ويف مختار الصــحاح: "واألداة اآللة

 .األداة لذلك تفسر إحداهما باألخرى

 بها، مثالة المفعول إال  أن اآللة هي التي ال يحصل تغير حال  االختالف بينهما من خالل تعريفهما  

ذلك بعض آالت الصـــناعة واللراعة والطبن ونحوها كالمطحنة، والمقص، واألداة هي الوســـيلة 

لوضـع هذا المفعول كالدلو إلخراه الماء به ،وكاألريكة والسـرير للجلو  واالسـتناد عليها دون 

    تغيير لحالة المفعول واهلل أعلم.

  

 

 .1/75)أدا(  "لسان العرب"( ابن منظور، 1)

ــحاح"ي، الرا  عبد اهلل( محمد بن بكر  ين الدين أبو 2) ــف محمد، )ط"مختار الصـ ، بيروت: الدار 5. ت: يوسـ

 .1/39م(،1999-هـ1420النموذجية، 

 .24، ص "ما جاء على )فلعال( من اسم اآللة"( محمد عبدو فلفل، 3)
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 الفــصـــل األول
 اآللة واألداة يف سورة يوسف

:عشرة مباحثوفيه 

 أبواب: املبحث األول: الباب    

ــل واحد، وهو قولك تبوبت بوابا، أي اتخذت بوابا   ــل   ،بوب: الباء والواو والباء أصـ والباب أصـ

 . ألفه واو، فانقلبت ألفا

بواب وبيبان، والبواب: الحاجب، ولو اشــتق منه والباب معروف، والفعل منه التبويب، والجمع أ 

: مدخل البيت، و ما يسد به المدخل من خشب ، فعل على فعالة لقيل بوابة بأظهار الواو  والباب 

.ونحوه

، منها   ما بين مفردة وجمع  ،  يف ســـبعة وعشـــرين موضـــعًا بالقرآن الكريم "الباب"قد وردة لفظة  

ــع   ــورة يوســـف عندأربعة مواضـ هل َوَنلََّقتل قوله تعالى:﴿  يف سـ ــل سـ ي َبي تلَها َعن نَّف 
َو فل ي ه 

ه  الَّتل َوَراَوَدت 

َب َواَب َوَقاَلت  َهي َت َلَك  َتَبَقا ال َباَب تعالى:﴿ وعند قوله  ،  23يوسف    ﴾األ  ب رٍ َواس  ن د 
يَصه  مل

ت  َقمل  َوَقدَّ

َجَن َأو  َعَذاٌب َألليمٌ َوَأل َفَيا َسيَِّدَها َلَدى ال َبابل َقاَلت  َما َجَلاء  مَ  وًءا إلالَّ َأن ي س  َك س 
لل   ﴾ن  َأَراَد بلَأه 

ة تـعالى:﴿ ن  أَ ،وقوـل
ل وا مل ٍد َواد خ 

اٍب َواـحل ن بـَ
ل وا مل خ  د  يَّ اَل تـَ

ا َبنل اَل يـَ ةٍ َوقـَ قـَ َتَفرِّ يوســـف  ﴾ب َواٍب مُّ

67 .    

وـقد أوصــــاـها  بمصــــر، يف بيتـها ســــفوي يخبر تـعالى عن امرأة العليل التي ـكانيف اآلـية األولى:  

هل ): وجـها ـبه وـبأكراـمه ســــل ا َعن نَّف  هـَ
ي َبي تل

َو فل ي ه 
ه  الَّتل ـحاولـته على نفســــه، ودعـته إليـها،   أي:  (َوَراَوَدتـ 

وذـلك أنـها أحبـته حـبا شــــدـيدا لجـماـله وحســـــنه، فحملـها ذـلك على أن تجمـلت ـله، ونلـقت علـيه 

 

 .1/315، "لغةمعجم مقاييس ال" الرا ي،( 1)

ــان العرب"( ابن منظور، 2) مهـدي . ت: "كتـاب العين"الخليـل بن أحمـد الفراهيـدي،  ؛2/177)بوب( "لســ

 .8/415، )د. ط، دار ومكتبة الهالل، د.ت(، المخلومي

ــدـعوة "اـلـمـعـجم اـلوســـــيط"( إـبراـهـيم مصـــــطـفى وآـخرون، 3) ــة، دار ال ــة اـلـعرـبي ــاـهرة: ـمـجـمع اـلـلغ .)د. ط، اـلق

 .1/75،د.ت(،
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ــها  األبواب، ودعته إلى   ــد االمتناع  (  ي َت َلَك َوَقاَلت  هَ )نفسـ اللجاه:  ، وقالفامتنع من ذلك أشـ

 .أي إن اهلل ربي توالين بلطفه، فال أرتكب ما حرمه

ك    ذـل الى: ـك ه تـع ب رٍ ﴿يف قوـل ن د 
ه  مل ــَ يصــ ت  َقمل دَّ اَب َوقـَ ا ال بـَ َتَبقـَ وامرأة  يوســــف واســــتبق ﴾َواســــ 

ــف باب البيت، أما العليل ــة لم يوسـ ا، وأما ا رأى برهان ربه فلجره عنهففرارا من ركوب الفاحشـ

فتعلقت بقميصــه، فجذبته لتقضــي حاجتها منه التي راودته عليها، فأدركته  ليوســف المرأة فطلبها

كان هو الهارب، وكانت هي  يوـسف خلف ، ألنالمن   ـشقهإليها مانعة له من الخروه من الباب، ف

 .الطالبة

يَّ اَل ﴿ـكذـلك يف قوـله تـعالى:
ا َبنل اَل يـَ اَوقـَ ن بـَ

ل وا مل خ  د  ةٍ  تـَ قـَ َتَفرِّ ن  َأب َواٍب مُّ
ل وا مل ٍد َواد خ 

يقول   ﴾،ٍب َواـحل

 همأمر مصرل للذهاب  بنيامين    ابنه  مع    كلهم     : إنه لما جهل بنيه--يعقوب تعالى، إخبارا عن

 .، إنه خشي عليهم العينعدة أبواب    وليكون دخولهم من    ،    من باب واحد  بعدم الدخول جميعًا

ا    ابين  ولـم اـلدخولأمرهم  ،عين أن تلحقهم تجمع يـخاف ـكذـلك فـيهيف اـلدخول من ـب ـعدة من  ـب

 .أبواب

 ، أو الخروه منه . الدخول إليهيمنع غلقه ف لحجب المكان وحفظه، الباب أداة على أنفدلنا ذلك 

 : املبحث الثاني: دلـــو

ة الشـيءل ومداناته بسـهولة ورفق، يقال: الدال والالم والحرف المعتل أصـل يدل على مقارب َدَلى: 

 

، دار طيبة للنشـــر والتو يع، 2. )ط"رآن العظيمتفســـير الق"ســـماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشـــقي،  ( إ1)

 .4/379م(،  2002 -هـ 1422

د اهلل القرطبي، 2) . ت: أحمـد البردوين وإبراهيم "الجـامع ألحكـام القرآن"( محمـد بن أحمـد بن أبي بكر أبو عـب

 .9/144م، د. ط، دار الفكر ،د. ت(، 1964 -هـ1384ة ، ، دار القاهرة: الكتب المصري2أطفيش،)ط

ت: أحمد محمد  "جامع البيان يف تأويل القرآن"( محمد بن جرير بن يليد بن كثير بن نالب أبو جعفر الطبري،  3)

 .16/51م(،  2000 -هـ1420، دار المعارف، مؤسسة الرسالة، 1شاكر، )ط

. "فتل القدير"، محمد بن علي بن محمد الشــوكاين، 4/401، "تفســير القرآن العظيم"( بتصــرف: ابن كثير، 4)

 .1/706م(، 2004-هـ1423)د. ط ،دار المعرفة، 
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ــا، ويجمع على  أدلـيت اـلدلو، إذا أرســــلتـها يف البتر، ـفأذا نلـعت فـقد دلوت، واـلدالة: اـلدلو أيضــ

 .الدالء

ل و: معروفــة مؤنثــة   ويف التنليــل: ، وقــد ذكرت يف الشــــعر على معنى الغرب أو الســــجــل،الــدَّ

 .َدل َوه(َأي: انتلعها دَلى)فأ

: الجمع أدل يف أـقل الـعدد، وهو أفـعل، قلـبت الواو ـياء لوقوعـها طرـفا بـعد ضـــــمة، ن منظورـقال اب 

َتَقى بها   والكثير دالء ودلي، على فعول، وهي الدالة والدال، بالفتل والقصـر، الواحدة دالة التي ي سـ 

ر وتؤنَّث     .واستعير للّتوّصل إلى الشيء ،، تذكَّ

ل وا يف ـسورة  يوـسف، قال تعالى:﴿ ،احدة  آن مرة و يف القر "دلو"وردت لفظة    ـسَ يَّاَرٌة َفَأر  َوَجاَءت  ـسَ

رَ  َلٰى َدل َوه  َقاَل َيا ب شـ  م  َفَأد  َده  اَلٌم﴾َوارل َذا ن  - ليوسـف  يقول تعالى مخبرا عما جرى، 19يوسـفٰى َهٰ

-لما ألقاه   محمد بن إســـحاق وقال     ،ن ألقاه إخوته، وتركوه يف ذلك الجب فريدا وحيدايح

إخوته جلسـوا حول البتر يومهم ذلك، ينظرون ما يصـنع وما يصـنع به، فسـاق اهلل له سـيارة ، فنللوا 

ى فلما جاء تلك البتر، وأدل  -وهو الذي يتطلب لهم الماء-قريبا من تلك البتر، وأرســـلوا واردهم  

اَلمٌ َقاَل َيا فيها، فأخرجه واستبشر به:) --يوسف دلوه فيها، تشبث َذا ن  َرٰى َهٰ  .(ب ش 

بـهذه الصـــــفة ال ال  الـحدـيد،الجـلد أو ـفاـلدلو هو أداة إلخراه الـماء من البتر يكون مصــــنوع من  

معروفًا يف بعض البلدان والمناطق اللراعية البدائية يف  ماننا يســقى به، وأحيانا يســمى الســطل أو 

 يطلق على أي أداة يسقى بها من باطن األر  . 

 

 .2/293، "مقاييس اللغة"( الرا ي، 1)

 .2/682، "جمهرة اللغة"( ابن دريد األ دي، 2)

 .5/295،)دال( "لسان العرب"( ابن منظور، 3)

ــفهاين، 4) ــين بن محمد الرانب األصـ ــفوان عدنان الداودي .ت: "ردات يف نريب القرآنالمف"( الحسـ ، 1)ط صـ

 . 1/317هـ(،1412دمشق: دار القلم، الدار الشامية، 

 .4/376 "تفسير القرآن العظيم"( ابن كثير، 5)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya19.html
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=820&idto=820&bk_no=49&ID=834#docu
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 :   رحال - املبحث الثالث: رحل

ــفر،    :َرَحَل   ــي يف سـ ــل واحد يدل على مضـ َلًة، فأما يقال: َرَحَل َير  الراء والحاء والالم أصـ ح  َحل  رل

ا يـقال يف الســــفر  ه وـمأواه، فهو من ـهذا، ألن ذـلك إنـم ل  الرـجل، لمنلـل ل  يف قوـلك: ـهذا َرـح  ـح  الرَّ

 .ألسبابه التي إذا سافر كانت معه، يرتحل بها وإليها عند النلول، هذا هو األصل

ــكن  على البعير للركوب، ثم   ما يوضــع ، والرحلالرجل وما يصــحبه من األثا   والرحل: مس

َحاٌل   .يعبر به تارة عن البعير، وتارة عما يجلس عليه يف المنلل، وجمعه رل

َعل وا ﴿وردت اللفظة يف القرآن بثالثة مواضــع كلها يف ســورة يوســف، قال تعالى:     اج 
ت َيانلهل َوَقاَل للفل

رلف ونَ  م  َيع  هلم  َلَعلَّه 
َحالل م  فلي رل ع ونَ بلَضاَعَته  جل م  َير  هلم  َلَعلَّه 

لل  .62يوسف﴾َها إلَذا انَقَلب وا إلَلٰى َأه 

م  )قال لغلمانه   اَعَته  َعل وا بلضـَ ، والرحل: كل ـشيء   ، ردت يف متاعهم  وهي التي اـشتروا بها الطعام(اج 

ــا ــوهـ ــرفـ ــعـ ــيـ ــل، لـ ــيـ ــرحـ ــلـ ــد لـ ــعـ ــواإذا  ، يـ ــعـ ــم، رجـ ــارهـ ــديـ ــوا . لـ ــعـ ــرجـ ــي يـ ــكـ  لـ

ٌن ﴿الموضـــع الثاين يف قوله تعالى:   َؤذِّ َن م   ث مَّ َأذَّ
يهل لل َأخل ي َرح 

َقاَيَة فل ــِّ م  َجَعَل السـ
هل م بلَجَها ل َله  ا َجهَّ َفَلمَّ

ق ونَ  ارل م  َلســَ ير  إلنَّك 
ت َها ال عل إبل إخوته ما حملها من الميرة وقضــى  يوســف حمل  لما  ،70يوســف﴾َأيَّ

 "، ثم ـنادى مـناد:نبنـيامي وأبـيه وهوـحاجتهم، جـعل اإلـناء اـلذي يكـيل ـبه الطـعام يف مـتاع أخـيه ابن أـمه 

ير  
ت َها ال عل ق ونَ )، وهي القافلة فيها األحمال"َأيَّ م  َلَسارل  .(إلنَّك 

اـلث:  ه تـعالى:﴿ الموضــــع الـث هل فَ يف قوـل لـل ي َرح 
َد فل ـجل ه  َمن و   ُ ال وا َجَلا ه  قـَ  ُ َو َجَلا  أي، 75يوســــف﴾ه 

وحكمه، --يعقوب شــريعةيســتعبد ويســترق، جلاُه اســتعباد من وجد يف رحله، وكان هذا من  

 أن يغرم ضعفي ما أخذ أهل مصر التلموا استرقاق من وجد يف رحله، وكان حكم السارق عندألنهم  

ــرقة  و ،   ــرعنا  أن القطع يف السـ ــرائع، أو لما  يف شـ ــن لما تقدم من الشـ ــرعناسـ من  يعقوب كان يف شـ

 

 .2/497 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 1)

 .6/122)رحل(  "لسان العرب"( ابن منظور، 2)

 .1/347 "المفردات"( األصفهاين، 3)

 .16/175 "جامع البيان"بري، ( الط4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya75.html
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 .استرقاق السارق

تبين لـنا من خالل ـهذه اآلـيات أن الرـحل يحتـمل ـعدة مـعاين منـها المـتاع ، ومنـها الســــره أو األوعـية  

 الذي يوضع على ظهر البعير وتوضع به األمتعة عند التنقل ، وهو ما يشبه حقيبة المسافر يف  ماننا. 

 املبحث الرابع: السقاية:

َقى:    السـين والقاف والحرف المعتل أصـل واحد، وهو إشـراب الشـيءل الماء وما أشـبهه، تقول:  سـَ

: المصـدر، وكم سـقي أرضـك، أي  ق ي  َقي ت ه ، إذا جعلت له سـقيا، َوالسـُّ ًيا، َوَأسـ  ق   سـَ
يهل قل سـقيته بيدي َأسـ 

 .لصواعاحظها من الشرب، والسقاية: الَموضع الذي يتخذ فيه الشراب يف الَموسم، والسقاية: 

َقاَيَة تنبيها أنه يسقى به، وتسميته صواعا أنه يكال به   .فهو المسّمى صواع الملك، فتسميته السِّ

وقيل هو بالكـسر آلة الـشرب، وكان إناء من فضـة  فالـسقي بالفتل الفعل، والـسقي بالكـسر الـشرب،  

ى منه النا : السـقاية، وسـقاية كانوا يكيلون الطعام به، ويقال للبيت الذي يتخذ مجمعا للماء ويسـق

ء القربة الحاه ســقيهم الشــراب، والســقاء ظرف الماء من الجلد، ويجمع على أســقية، وقيل: الســقا

.للماء واللبن، ورجل ساق

الموـضع الثاين يف ـسورة و وردت لفظة الـسقاية يف القرآن الكريم يف موـضعين ما ورد يف ـسورة التوبة،    

يهل ف، يف قوله تعالى:﴿يوـســـ  لل َأخل ي َرح 
َقاَيَة فل م  َجَعَل الســــِّ

هل م بلَجَها ل َله  ا َجهَّ  "  قال ابن جرير:  ﴾َفَلمَّ

الحسـن: أنه  :هي المشـربة، وهي اإلناء الذي كان يشـرب فيه الملك ويكيل به الطعام، عن "السـقاية

 .ه، سواء، هو اإلناء الذي يشرب في"السقاية "و  "الصواع" كان يقول:

وجعل السقاية يف رحل أخيه، وهي الصواع، فهما اسمان واقعان على شيء واحد، كالبر والحنطة،   

 

 .9/212 "ع ألحكام القرآنالجام"(القرطبي، 1)

 .3/85)سقى(  "مقاييس اللغة"(الرا ي، 2)

 .1/416 "المفردات"( األصفهاين، 3)

 .1/150 "مختار الصحاح"؛الرا ي،  7/212)سقى("لسان العرب"( ابن منظور، 4)

 .16/173 "جامع البيان"( الطبري، 5)
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ــقاية  ــم الحقيقي: الصــواع، والس ــرون:  وصــف،والمائدة والخوان، وقال بعضــهم االس قال المفس

 .ذلك الصاع مكياال لتال يكال بغيره، وقيل: كال إلخوته بذلك، إكراما لهم يوسف جعل

هذا المســمى اقتبس اســم الســقاء وهو أداة تســتخدم لحقن الماء أو اللبن فيها ليحف  برودته  منف 

ومـــنـــه مـــا يصــــــنـــع مـــن الـــمـــعـــدن الـــخـــفـــيـــف.  الـــمـــدبـــوا،مصــــــنـــوع مـــن الـــجـــلـــد 

 املبحث اخلامس : سكني:

، والـكاف والنون أصــــل واـحد مطرد، ـيدل على خالف االضــــطراب والحرـكة ســــكن: الســــين 

: ثبوت او  ون  ك  َكَن فالن مكان كذا،    تعمل يف االســـتيطان نحو:لشـــيء بعد تحرو، ويـســ الســـُّ أي: ســـَ

ين  سّمي إل الته حركة المذبوحاستوطنه كِّ َكن  ، والسِّ وكل ، وتسكينه بالموت ،، واسم المكان َمس 

رجل: ، وســكن ال  كالريل والحر والبرد ونحو ذلك،وكل ما هدأ فقد ســكن  ،  شــيء مات فقد ســكن

 . سكت

، وهو فلّعيل من قولهم: ذبحت الـشيء حتى ين  معروف يذكر ويؤنث والغالب عليه التذكيركِّ الـسِّ   

  . سكن اضطرابه

ــورة يوســف، قال تعالى:﴿  "الســكين"وردت لفظت     َعت  يف القرآن بموضــع واحد يف س مل ــَ ا س َفَلمَّ

تََّكأً  نَّ م  َتَدت  َله  َلت  إلَلي هلنَّ َوَأع  ســـَ نَّ َأر 
رلهل ينًابلَمك  كِّ نَّ ســـل ن ه  َدٍة مِّ

فلما   ،(31يوســـف)  ﴾ َوآَتت  ك لَّ َواحل

إياها، ســميت الغيبة مكرا الشــتراكهما يف اإلخفاء، وقيل بمكرهن أي بغيبهن   العليل ســمعت امرأة

فلهذا ســمي قولهن مكرا ، أرســلت إليهن أي تدعوهن  أردن أن يتوســلن بذلك إلى رُية يوســف،

 

د " اد المســــير يف علم التفســــير" ن أبو الفره عـبد الرحمن بن علي بن محـمد الجو ي،( جـمال اـلدي1) . ت: عـب

 .4/257م(،1984-هـ1404، بيروت: المكتب اإلسالمي، 3الر اق المهدي، )ط

 .3/88 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 2)

 .1/417 "المفردات"( األصفهاين، 3)

 .7/212)سكن( "لسان العرب"( ابن منظور، 4)

 .1/151 "مختار الصحاح"الرا ي  (5)

 .2/856 "جمهرة اللغة"دريد األ دي، ( ابن 6)
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أً )فيـما وقـعت فـيه يقعنحتى  يوســــف إليـها لينظرن إلى تَّكـَ نَّ م  َدت  َله  تـَ أي هـيأت لهن مـجالس  (َوَأع 

 . يتكتن عليها، وأعتدت من االعتداد، وهو ما جعلته عدة لشيء

كينا أن يقطعن ما يحتاه إلى التقطيع من األطعمة، ويمكن أنها ائها لكل واحدة ـســ والمراد من إعط  

ــيقع منهن من تقطيع أيديهن أي يف تلك الحالة   ،اخره عليهن ليوســـف وقالت ،  أرادت بذلك ما سـ

 .وتقطيع ما يحتاه إلى التقطيع من الطعام ،واألكل ،التي هن عليها من االتكاء

ة قطع اللحم  ديهن هـاونيره ،أجرين والســــكين: آـل د  ،على أـي يحســــبن أنهن يقطعن الفواكـه، وأرـي

 .حتى كأنه قطع قطعة من لحم اليد،للمبالغة يف شدته  ،بالقطع الجرح، أطلق عليه القطع مجا ا

ــبيه وال مجا ، فهي  ــريل ، آلة القطع ،من نير تشـ ــكين ذكرت يف القرآن بالمعنى الصـ اآللة    إذًا فالسـ

 حتى هذا الوقت . المعروفة للتقطيع 

  املبحث السادس: صواع: 

الصــاد والواو والعين أصــل صــحيل، وله بابان: أحدهما يدل على تفرق وتصــدع، واآلخر :  صــوع

ــاع الذي يكال به  ف، إناء عٌ ، الصـ و  ــ  ــمومة هملة،   ،والجمع َأصـ ــتت أبدلت من الواو المضـ وإن شـ

 .وقيل هو إناء يشرب فيه ،والصواع لغة يف الصاع

صــواع الملك: كان إناء يشــرب به ويكال به، ويقال له: الصــاع، ويذّكر ويؤّنث، ويعّبر عن المكيل  

 .(َصاٌع من ب رٍّ أو َصاٌع من شعير)باسم ما يكال به يف قوله: 

 

 .1/694 "فتل القدير"( الشوكاين، 1)

ــدـيد وتنوير -التحرير والتنوير "( محـمد الـطاهر بن محـمد بن محـمد الـطاهر بن ـعاشــــور، 2) تحرير المعنى الســ

 .13/264ه(، 1984ار التونسية للنشر ، : الدتونس –. )سحنون"العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 .3/321 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 3)

 .1/180)صوع(  "مختار الصحاح"( الرا ي، 4)

 إســماعيل الجعفي أبو عبداهللمحمد بن  ،البخاري صــحيلالحديث يف ؛   1/499"المفردات "( األصــفهاين، 5)

ــ   1414. )د. ط ،دار ابن كثير، "صــحيل البخاري"البخاري ،   صــدقة  أبواب "اللكاة كتاب" م(،1994-هــــ

طر  .2،1437/547رقم -باب صاع من  بيب-الفل

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=441&idto=441&bk_no=66&ID=453#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1328&idto=1443&lang=&bk_no=0&ID=894
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1434&idto=1443&lang=&bk_no=0&ID=964
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1434&idto=1443&lang=&bk_no=0&ID=964
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ــورة يوســف، يف قوله تعالىوردت لفظة )صــ    َبل وا َعَلي هلم اع( يف القرآن مرة واحدة يف س َقال وا َوَأق 

ونَ  د  قل اَذا َتف  َواَع ال َمللكل  مَّ د  صــ 
قل ،  فضــة يشــربون فيه منفالصــاع عندهم  ،  73،72يوســف﴾َقال وا َنف 

ت َها    )  من حيث ال يشعر أحد، ثم نادى مناد بينهم ،بنيامين متاعلك يف  صاع الم  يوسف وضع ير  ٱَأيَّ
 لعل

م رلق ونَ   إلنَّك  ونَ )ـفالتفتوا إلى المـنادي وـقالوا: (َلســــَٰ د  قـل اَذا َتف  َواَع ال َملـلكل  مَـّ د  صــــ  قـل ال وا َنف  اـلذي يكـيل   (قـَ

 .به

اع: هو مكـيال ألـهل الـمديـنة ـيأـخذ أربـعة أـمداد   ومـقدار الصــــاع ـبالمـكايـيل  ـباتـفاق الفقـهاء الصــــَّ

ــاوي بالكيلونرام تقريبًا   المعاصــرة   ــرعية ،وخاصــة يف كغم    2,024يس ــتعمل للمقادير الش ، ويس

 اة الفطر .قيا  ما يخره  للك

 املبحث السابع: العرش:

العين والراء والشــين أصــل صــحيل واحد، يدل على ارتفاع يف شــيٍء مبني، ثم يســتعار يف   :َعَرَش    

َتـظلُّ ـبه، وإن جمع قـيل: عروش   والعريش: نير ذـلك، ـقال الخلـيل: العرش: ســــرير المـلك،  ،ـما ي ســــ 

 .وهذا صحيل 

أي وهى أمره وذهب عله، و عرش بنى بناًء من خـشب ، ،  وعرش البيت ـسقفه، وقولهم: ثل عرـشه    

ا خيمة من خشـــب والجمع ، ما ترتفع عليه أنصـــان العنب    عريش الكرم "العريش"و  ، وهو أيضـــً

ٌش " ر  ٌش "فواحدها  "عروش"بضمتين ، ومن قال  "ع   ."َعر 

ة وثالثون وردت كلمـة )عرش( يف القرآن     الرحمن  تعني عرشمنهـا عشــــرون إحـدى و  ،مرةثالـث

تدل على معنى عرش الملك ،  خمـسة مواـضعو   ، ومنها ـسبعة بمعنى البناء والـسقف،ـسبحانه وتعالى

هذه المواضــع األربعة جاءت يف ســورة النمل، ،  أربعة مواضــع لعرش بلقيس ملكة ســبأوالســلطان،  

 

 .4/401 "تفسير القرآن العظيم"( ابن كثير، 1)

 كم.32.,2ى ذلك يكون : جرام ، بناًء عل 508المعاصر يساوي  ( المد  بالمقدار2)

 .1/249 "كتاب العين"؛ الخليل بن أحمد ،4/264 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 3)

 .1/205"مختار الصحاح"( الرا ي، 4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya72.html
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=12&ayano=72#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=12&ayano=72#docu
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya71.html
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ه تـع  --وضــــع واحـد لعرش يوســــفوجـاء م شل َوَخ الى:﴿يف قوـل  َعَلى ال َعر 
هل ه  َوَرَفَع َأَبَويـ  وا لـَ رُّ

ًدا جَّ  .﴾س 

لس  سـرير للقعود فيكون مرتفعا على سـوق، وفيه سـعة تمكن الجالس من االتكاء ،  والعرش:    وأج 

ــف ــوســــ ــه يـ ــبـ ــانـ ــجـ ــه بـ ــكـ ــلـ ــر مـ ــريـ ــى ســــ ــلـ ــه عـ ــاه وأمـ ــا أبـ ــمـ ــهـ ا لـ ــً ــرامـ  .؛ إكـ

 وكان الســجود تحية الملوو وأضــرابهم، ولم يكن يومتذ ممنوعا يف الشــرائع وإنما منعه اإلســالم    

إذ   ،قالغير اهلل تحقيقا لمعنى مســـاواة النا  يف العبودية، ولذلك فال يعد قبوله الســـجود من أبيه عقو

 .هو عادتهم

ـفالعرش هـنا بمعنى عرش الســــلـطان والمـلك، وهو كرســــي عظيم يكون يف مـكان مرتفع ال يجلس 

، فالكل ينظر الكثرنفو     القوة والمكانة ، له حرمته ومكانته يفو رمل للسـلطة    وهو ،عليه إال الملك  

   رفع يوسـف فلما كان بهذه الصـفة إليه بوصـفه شـيتًا أسـمى، ومنهم من يسـعى للوصـول إليه،

أبـــــويـــــه عـــــلـــــى عـــــرشــــــــه تـــــكـــــريـــــمـــــًا لـــــهـــــمـــــا دون نـــــيـــــرهـــــمـــــا .

 املبحث الثامن: قميص:   

 القاف والميم والصــاد أصــالن: أحدهما يدل على لبس شــيٍء واالنشــيام فيه، واآلخر على :َقَمَص   

شــــيٍء دـخل فـيه ثم يســــتـعار ذـلك يف ـكل   نلو شــــيٍء وحرـكة، ـفاألول القميص لإلنســــان معروف،

 .اإلنسان، فيقال: تقمص اإلمارة، وتقمص الوالية

ــه،    ا فتقمصـ ــً ــه قميصـ ــه قمصـ القميص الذي يلبس معروف مذكر، وقد يعنى به الدرع ، أي لبسـ

 .فيؤنث، والجمع أقمصة وقمص وقمصان

وا َعَلٰى تـعالى:﴿)قميص(يف القرآن خمس مرات كلـها يف ســــورة يوســــف، قال   ظةوردت لف    َوَجاء 

 

 .14/56 "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 1)

 .5/27 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 2)

 .1/260 "احمختار الصح"( الرا ي، 3)

 .12/190)قمص(  "عربلسان ال"( ابن منظور، 4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya18.html


 

244 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ٍب  هل بلَدٍم َكذل يصــل ب رٍ تعالى:﴿  ،وقوله18  يوســف﴾َقمل ن د 
ه  مل يصــَ

ت  َقمل َوإلن ، وقوله:﴿25يوســف﴾َوَقدَّ

ادلقلينَ  َن الصــَّ
َو مل ب رٍ َفَكَذَبت  َوه  ن د 

دَّ مل ه  ق  يصــ 
ن :﴿، وقوله27يوســفَكاَن َقمل دَّ مل ه  ق  يصــَ

ا َرَأٰى َقمل َفَلمَّ

نَّ  ك 
دل ن َكيـ 

ه  مل اَل إلنَـّ ب رٍ ـقَ ه:﴿28يوســــف﴾د  أ تل ا،وقوـل  َأبلي يـَ
هل َأل ق وه  َعَلٰى َوجـ  َذا فـَ ي هـَٰ

يصــــل َهب وا بلَقمل ذ 

يًرا    .93يوسف﴾َبصل

ل    دليالً اـستعمل القميص      هل ملّور يف قوله تعالى:﴿ دليليف ثالثة مواـضع: اـست عمل يـصل وا َعَلى َقمل  ُ  َوَجآ

ٍب  تدلون على قولهم أن الذئب أكله بالقميص الذي عليه دم كذب، واســتعمله وا يـسـ ﴾ جاءبلَدٍم َكذل

ن ـصحيل للوـصول إلى براءة يوـسف:﴿ دليلمرة أخرى   دَّ مل ه  ق  يـص 
للَها إلن َكاَن َقمل ن  َأه  ٌد مِّ

اهل هلَد ـشَ َوـشَ

َن الَكاذلبلينَ  َو مل َدَقت  َوه  ب ٍل َفصــَ َهب وا  ًا:﴿ يلال حيأن يوســف العلى   الثالث اســتعمل   الدليل﴾، و ق  اذ 

يًرا هل َأبلي َيأ تل َبصل ي َهَذا َفَأل ق وه  َعَلى َوج 
يصل  ﴾،كانت بشرى لوالده وسبب لرّد بصره.بلَقمل

ٍب قوله تعالى:﴿    هل بلَدٍم َكذل يصل وا َعَلى َقمل  ُ لما أرادوا أن يجعلوا الدم عالمة على صدقهم قرن   ﴾َوَجآ

،إذ ال يمكن افترا  وهي ســــالمــة القميص من التنييــب   بهــذه العالمــة عالمــة تعــارضــــهــا،اهلل

ب ذـئ أمـلمليق وهو البس القميص ويســــلم القميص من الت ليوســــف اـل - - يعقوب ،ولمـا ـت

 .لقميص فلم يجد فيه خرقا وال أثرا استدل بذلك على كذبهما

ن  قوله تعالى  ه  مل يصــَ
ت  َقمل ب رٍ(، وقوله:)َوَقدَّ َن تعالى:﴿ د  َو مل ب رٍ َفَكَذَبت  َوه  ن د 

دَّ مل ه  ق  يصــ 
َوإلن َكاَن َقمل

ادلقلينَ  ا َرَأىٰ ﴾، وقوـله تـعالى: ﴿الصــــَّ نَّ   َفَلمَـّ ك 
ن َكيـ دل

ه  مل اَل إلنَـّ ب رٍ قـَ ن د 
دَّ مل ه  قـ  يصــــَ يخبر تـعالى عن ﴾، َقمل

هارب، والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته يف  يوسـف ن إلى الباب،حالهما حين خرجا يسـتبقا

هاربا  يوـسف أثناء ذلك، فأمـسكت بقميـصه من ورائه فقدته قدا فظيعا، يقال: إنه ـسقط عنه، واـستمر

عند الباب، فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها   -وهو  وجها  -وهي يف إثره، فألفيا سيدهاذاهبا،  

ا َجَلآء  َمن ـبدائـها ﴿ يوســــف لوجـها متنصـــــلة وـقاذـفةوكـيدـها، وـقاـلت ل و    بـلَأهلـلَك   َأَرادَ مـَ أي:  ًءاســــ 

با ـشديدا موجعا ،فعند ذلك ضـرب ضـرأي: ي  (َألليم  َعَذاٌب َأو    أي: يحبس،)(  َجنَ َأن ي ـس   إالفاحـشة، )

َوَدت)ـبالحق، وتبرأ مـما رمـته ـبه من الخـياـنة، وـقال ـبارا صــــادـقا    --يوســــف انتصــــر َي َرٰ
 َعن  نليهل

 

 .9/132 "الجامع ألحكام القرآن"( القرطبي، 1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=824&idto=824&bk_no=49&ID=838#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=824&idto=824&bk_no=49&ID=838#docu
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ي  . (نَّفسل

د ﴿  اهل هلَد شــَ ن  َوشــَ ه    للَهآَأه  مِّ يصــ 
دَّ  ۥإلن َكاَن َقمل ن  ق  ب ل مل يف قولها إنه   أي: من قدامه،)فصــدقت(أي:  ﴾ق 

ـصدره، فقدت قميـصه، فيـصل ما قالت   ليه دفعته يفدعاها وأبت عأرادها على نفـسها، ألنه يكون لما  

دَّ َوإلن َكاَن ﴿ ه  ق  يصــــ  ب رٍ فَ َقمل ن د 
ادلقلينَ  مل َن الصــــَّ َو مل وذلك يكون كـما وقع لـما هرب منـها، َكَذَبت  َوه 

 .وأمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها، فقدت قميصه من ورائه

ي هَٰ وقوله تعالى:﴿  ــل يصـ َهب وا بلَقمل يًراَذا َفَأل ق وه  َعَلٰى وَ اذ  ــل هل َأبلي َيأ تل َبصـ ــاله إلى أبيه القميص  ،﴾ج  إرسـ

ــر، فال يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك بحياته ووجوده يف  ليثق ــد   مصـ ــر، ولقصـ تعجيل مصـ

ــرة له إرســال قميصــه عالمة ألبيه على صــدق إخوته أنهم جاءوا من - -يوســف فجعل  ، المس

 .بخبر صدق--يوسف عند

، كان - -فالقميص هو ثوب من القماش يـستر ـسائر الجـسد وكان من أحب اللبا  على الرـسول

ــتر الجلء العلوي من   ــار القميص ما يسـ الجســـد للذكور يعرف بلبس الرجال، ومع مرور اللمن صـ

 واإلنا .

 املبحث التاسع: متكأ:

وشـدٍة، منه الوكاء: الذي يشـد الواو والكاف والحرف المعتل: أصـيل يدل على شـد شـيٍء   )َوَكَا(    

 .على كذا، أي اتكأت، ألنه يتشدد به ويتقوى به به،  ومن الباب توكأت 

تََّكأ : موضــع    َكاء  ال م  وفســره األخفش يف اآلية بالمجلس، وتوكأ على العصــا، و أوكأه إيكاًء،   ،االتِّ

 .أي نصب له متًكا

ــيء: تحمل واعتمد، فهو متك ،    ــا يتكأ  ، ومنه  التكأة بو ن الهملة: ما يتكأ عليهاتكأ على الشـ العصـ

 

 .4/383 "تفسير القرآن العظيم"( ابن كثير، 1)

 .14/50 "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 2)

 .6/136)وكا(  "مقاييس اللغة"( الرا ي، 3)

 .1/344 "مختار الصحاح"(الرا ي، 4)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=824&idto=824&bk_no=49&ID=838#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=824&idto=824&bk_no=49&ID=838#docu
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya93.html
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 ورجل تكأة: كثير االتكاء. ، عليها يف المشي

 . شراب أو حديث : هو ما يتكأ عليه لطعام أو اللجاه وقال  

 .كتوا، وقد نهيت هذه األمة عن ذلكوم إذا قعدوا على الطعام اتوقيل للطعام متكأ، ألن الق  

المتك  يف العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، والعامة ال تعرف المتك  إال من مال يف    

قعوده معتمدا على أحد شــقيه، والتاء فيه بدل من الواو، وأصــله من الوكاء، وهو ما يشــد به الكيس 

 .قعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته أوكأ مكأنه  ،ونيره

ــورة يوســـف، يف قوله تعالى:﴿  "متكأ"لمة  وردت ك    َلت  بهذا اللف  بالقرآن مرة واحدة يف سـ ــَ سـ أر 

ينـًا كِّ نَّ ســــل ن ه  َدٍة مِّ
ًأ َوآَتت  ك لَّ َواحل تَّكـَ نَّ م  تـََدت  َله   تد ور "متكتين"، أما بلف   31يوســــف﴾إلَلي هلنَّ َوَأع 

 .مرة واحدة يف سورة طه  "أتوكأ"بلف   تتسع مرات بسور عدة وهي يف وصف نعيم الجنة، وورد

ًأ  ﴿   تَّكـَ نَّ م  تـََدت  َله  لـَت  إلَلي هلنَّ َوَأع  ســــَ يف ـكل  جبير بنا أي هـيأت لهن مـجالس يتكتن عليـها، ـقال ﴾أر 

مخفـفا نير مهمو ، والمـتك هو األتره  "متـكا "مجلس ـجام فـيه عســــل وأتره وســــكين ـحاد، تقرأ 

،أـنه ـقال: المتـكأ مثقال هو الطـعام، والمـتك مخفـفا هو األتره مـجاـهد بلـغة القبط، وـكذـلك فســــره

  .لشيء وأعتدت من االعتداد، وهو كل ما جعلته عدة النمارق والوسائد يتكأ عليها

تََّكأال     المعروف يف  ماننا هو وســادة عالية، يســتند عليها الجالس بذراع واحد، على أحد شــقيه،   م 

 

ــ   1408 عالم الكتب:  .)د. ط،"معاين القرآن وإعرابه"ي، اللجاه، أبو إسـحاق إبراهيم بن السـر (1)  1988 -هـــ

 .3/106 م(،

 .4/166، " اد المسير "( ابن الجو ي،2)

 .15/268كا()و "لسان العرب"( ابن منظور، 3)

 .9/156 "الجامع ألحكام القرآن"( القرطبي، 4)

ــهير بالماوردي، 5) ــن الشـ ــيد ابن عبد "النكت والعيون"(علي بن محمد بن محمد البغدادي أبو الحسـ . ت: السـ

 .1/31المقصود بن عبد الرحيم، )د. ط، بيروت: دار الكتب العلمية ،د.ت(،

 .1/693 "فتل القدير"( الشوكاين، 6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
https://library.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=1&idfrom=1&idto=3989&bk_no=233
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 ."مركا"يسمى 

 أوعية: - : وعاءالعاشر

يف  وعًيا، وأوعيت المتاع: الواو والعين والياء: كلمة تدل على ضم شيء، ووعيت العلم أعيه  َوَعيَ    

يهل   .الوعاء أ َوعِّ

والـحدـيث يعـيه وعـيا وأوـعاه: حفـظه وفهـمه وقبـله، فهو واع،  ، ـيهوعو   لشــــيءلالوعي: حف  القـلب   

وفالن أوعى من فالن أي أحف  وأفهم، والوعـاء واإلعـاء على البـدل والوعـاء، كـل ذلـك: ظرف 

الشــيء، والجمع أوعية، ويقال لصــدر الرجل وعاء علمه واعتقاده تشــبيها بذلك، ووعى الشــيء يف 

 .عاء وأوعاه: جمعه فيهالو

َعاءل ءت اللفظة ثال  مرات يف آية واحدة بسـورة يوسـف، قال تعالى:﴿وقد جا   هلم  َقب َل ول
َيتل عل َفَبَدَأ بلَأو 

يهل  َعاءل َأخل ن ول َرَجَها مل َتخ  ــ   ث مَّ اس
يهل برحالهم لنفي التهمة والريبة من  يوســف إنما بدأ  ،76يوســف﴾َأخل

وكســــرـها، لغـتان، وهو ـما يحف  فـيه المـتاع ، والوـعاء يـقال بضــــم الواو قلوبهم إن ـبدأ بوـعاء أخـيه

 .  ويصونه

وأوعية: جمع وعاء، وهو الظرف، مشــتق من الوعي وهو الحف ، واالبتداء بأوعية نير أخيه إلبعاد  

للسـقاية،   "اسـتخرجها"أن يكون الذي يوجد يف وعائه هو المقصـود من أول األمر، وتأنيث ضـمير  

 . إذ كانت الحقيقة أنها سقاية جعلت صواعا التأنيث يف تمام الرشاقة وهذا

  ، يستعمل لحف    له استعماالت عدة   متنوعة،  سعة   إناء ذو الوعاء هو اإلناء، يطلق يف  ماننا على أي       

صنع من الخلف أو المعدن أو اللجاه كوعاء  ت ة قدمنلليال األواين ائلة ، ومنه والس المواد الجافة

 .   ونحو ذلك  هحفظلتقديم الشراب أو   دائري لتقديم الطعام أو إناء وعاء ونطاء أو لطبن الذي له يد  ا

 

 .6/124 "قاييس اللغةم" ي، (الرا1)

 .15/246)وعي(  "لسان العرب"( ابن منظور، 2)

 .9/206 "الجامع ألحكام القرآن"( القرطبي، 3)

 .14/32 "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 4)
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 اآللة واألداة يف سورة الرعد الفصل الثاني:

 وفيه ثالثة مباحث:

 حلية: املبحث األول: 

فس إلـيه، الم وـما بـعدـها معـتل، ثالـثة أصــــول: ـفاألول طـيب الشــــيءل يف مـيل من النلالـحاء وا َحَلَو:   

 .والثاين تحسين الشيءل، والثالث وهو مهمو ، تنحية الشيءل 

ــوا المعدنيات أو الحجارة ، والجمع حلي،     الواحدة حلية، ، والجمع و الحلي: ما تلين به من مصـ

 ح  
 .ى، وربما ضمَح ية ول  حل ى مثل ل  لَ ى وح  لل

ــيفًا أو نحوه، والجم والحلي: كل حليٍة حليت به امرأة أو    للّي، وَحللَيتل سـ ت ه ،   يع ح  ــَ المرأة أي: َلبلسـ

 . والحلي للمرأة وما سواها، فال يقال إالّ حلية للسيف ونحوه

وحلـيت الَمرأة من ـباب رمى وحلوتـها من ـباب ـعدا جعـلت لـها حلـيا، وحلي  ،وحـلة الرـجل صــــفـته  

 .فالن بعيني وبصدري بالكسر حالوة إذا أعجبك

ــت  "حلية"وردة كلمة     ــعةومشـ ــع، منها بلف     قاتها يف القرآن يف تسـ ــع يف   "حلية"مواضـ أربعة مواضـ

َن الرعد التي بصــــدد تناولها يف قولة تعالى:﴿ويف ســــورة  ســــورة النحل، وفاطر، واللخرف،   َأنَلَل مل

ي ل  َ َبًدا رَّ  َتَمَل الســَّ َها َفاح  َيٌة بلَقَدرل
دل اَلت  َأو   َماًء َفســَ

َماءل ا ي وقل الســَّ مَّ
وَن َعَلي هل فلي النَّ ابلًيا  َومل يٍَة د  ل  ارل اب تلَغاَء حل

ث ل ه    .17الرعد﴾َأو  َمَتاٍع َ َبٌد مِّ

يقول: احتـمل  ابن عـبا  عن،  ـهذا مـثل ضــــرـبه اهلل، احتمـلت مـنه القلوب على ـقدر يقينـها وشــــكـها  

ــيل ما يف الوادي من عود ودمنة ا  ) السـ مَّ
وَن َعَلي هل فلي النَّارل َومل د 

ــة، هب  فهو الذ (ي وقل  ،والحلية  ،والفضـ

لنـحا  والـحدـيد خـبث، فجـعل اهلل مـثل خبـثه كلـبد الـماء، ـفأـما ـما اوالـحدـيد، ـف ،والنـحا  ،والمـتاع 

ينفع الـنا  ـفاـلذـهب والفضــــة، وأـما ـما ينفع األر  فـما شــــرـبت من الـماء ـفأنبـتت، فجـعل ذاو مـثل 

 

 .2/94 "مقاييس اللغة"(الرا ي، 1)

 .4/213)حال(  "لسان العرب"( ابن منظور، 2)

 .3/296)حلو( "العين "( الخليل الفراهيدي، 3)

 .1/80 "مختار الصحاح"( الرا ي، 4)
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ذا اللبد، فكذلك الهدى ألهله، والعمل السي  يضمحل عن أهله، كما يذهب هالعمل الصالل يبقى  

د اهلل، ا  يف األر ،  والحق جـاءا من عـن ه، ويبقى كمـا يبقى مـا ينفع الـن الحق كـان ـل فمن عمـل ـب

وكذلك الحديد ال يسـتطاع أن يعمل منه سـكين وال سـيف حتى يدخل يف النار فتأكل خبثه، ويخره 

   . جيده فينتفع به

َية)   ل  (أي: طلب َمَتاعٍ   َأو  ألن الحلية تطلب منهما)،الذهب والفضـة   أي: لطلب  ينة، وأراد  (اب تلَغاَء حل

ـتذاب فيتـخذ منـها ، مـتاع وهو ـما ينتفع ـبه، وذـلك مـثل الـحدـيد، والنـحا ، والرصــــاص، والصــــفر 

 . األواين ونيرها مما ينتفع بها

ن ما يتخذ موالمتاع : مما يتلين به من الذهب والفـضة ،  ،حيان: أن الحلية ما يعمل للنـساء  ووذكر أب 

وآالت  ،والمســــاحي،ـكاألواين ،الـحدـيد والنـحا  وـما أشــــبههـما من اآلالت التي هي قوام العيش 

 .والسكك ونير ذلك ،الحرب، وقطاعات األشجار

من المصــــوـنات اـلذهبـية  ،بـما تتلين ـبه النســــاء ،معروفلال عـندـنا ت ال من األدوات التي ـفالحلي  

.، ونحوها واأللما  ، والمرجان،ونيرهما مثل اللؤلؤ ، والفضية ،

 املبحث الثاني: األغالل:   

اـت  :ـنل   ، ـكالشــــيءل يغر ، من ذـلك قول العرب: نلـلت الشــــيء يف هـيدل على تخـلل شــــيٍء، وثـب

 .الشيء، إلذا أثبته فيه، كأنه نر ته

اَلٌل، ون   ،فالغل مختص بما يقيد به   : لَّ فالن: قّيد بهفيجعل األعضـاء وسـطه، وجمعه َأن  ، الغ لُّ

 

 .4/448 "تفسير القرآن العظيم"( انظر: ابن كثير، 1)

 .4/308 "معالم التنليل"( البغوي، 2)

. ت :صــدقي محمد "البحر المحيط يف التفســير"( محمد بن يوســف بن علي بن يوســف أبو حيان األندلســي،  3)

 .5/382هـ(،  1420جميل، )بيروت: دار الفكر 

 .4/376 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 4)

 .1/611 "المفردات"( األصفهاين، 5)
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 .ويقال: يف رقبته نل من حديد ،جامعٌة يشد يف العنق واليد

ونحو ذلك، َوَتَغلََّل   ،والنـتاه،واإلجا ة   ،واللبن  ،والثمر  ،والَغلَـّة: الدخل الذي يحصــــل من اللرع 

، بالضــم، و الغ لول: الخي انة يف المغنم، والســرقة، وكل من يف الشــيءل وَتَغل غَل: دخل فيه، َنلَّ َيغ لُّ

لوالً ألن األيدي فيها تغل،   أي يجعل فيها، ونال إذا كان ذا خان يف ـشيٍء خفية فقد نل، وـسميت ن 

 .وحسد ،وحقد ،ضغن أو  ،نش

يف لفظة   تومشـتقاتها يف القرآن الكريم سـتة عشـر مرة يف سـور متعددة، وورد "نل"كلمة    تورد  

وا :﴿  ـله تـعالىمنـها ـما ـجاء يف ســــورة الرـعد يف قو يف ســـــتة مواضــــع،  "األنالل" يَن َكَفر 
أ وَلٰتـلَك الَـّذل

هلم  
نَاقل ي َأع 

اَلل  فل َن    . 5الرعد﴾بلَربِّهلم  َوأ وَلٰتلَك األ 

هلم  فقـال:﴿نعـت المكـذبين بهـذا     
اقل نـَ ي َأع 

اَلل  فل َن  َك األ  وا بلَربِّهلم  َوأ وَلٰتـل يَن َكَفر 
ذل َك الَـّ أي:  ﴾أ وَلٰتـل

 .يسحبون بها يف النار

واألنالل جمع ـنل، وفيـها قوالن: أـحدهـما: أنالل يوم القـياـمة، ـقاـله األكثرون، والـثاين: األعـمال    

 .التي هي أنالل

وعـيد بســــوقهم إلى ، وقـيل: األنالل هـنا عـبارة عن أعـمالهم الـفاســــدة يف أعـناقهم ـكاألنالل   

واألنالل: جمع نل  لألســرى المثقلين،الحســاب ســوق المذلة والقهر، وكانوا يضــعون األنالل  

 .وهو القيد الذي يوضع يف العنق، وهو أشد التقيد 

 

 .4/348 "المفردات"(األصفهاين، 1)

 .11/77)نلل( "لسان العرب"( ابن منظور، 2)

ــدي، 3) ــ(، 1306، مصر: المطبعة الخيرية، 1. )ط"تاه العرو  من جواهر القامو "( محمد مرتضى اللبيــ هــ

30/116. 

 .4/130 "تفسير القرآن العظيم"، ( ابن كثير4)

 .4/300 " اد المسير"( ابن الجو ي، 5)

 .5/366 "البحر المحيط"( أبو حيان، 6)

 .4/89 "نويرالتحرير والت"( ابن عاشور، 7)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=862&idto=862&bk_no=49&ID=877#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=862&idto=862&bk_no=49&ID=877#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=862&idto=862&bk_no=49&ID=877#docu
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ما  منهقريب   ،نق األسـير أو المجرم أو يف َأيديهمافاألنالل هي طوق من حديد أو جلد يجعل يف ع

مفتاح، وبينهما ّل قيد يتكّون من ســــوارين ولكلِّ ســــوار  قيود، وك    ة وهيَكَلب ـشـــ باليعرف يف وقتنا 

 .تغل بها أيدي المجرم حلقات من الحديد

 املبحث الثالث: الكتاب:

ع شــــيٍء إلى شــــيٍء، من ذـلك الـكاف والـتاء والـباء أصــــل صــــحيل واـحد ـيدل على جم )َكتـََب(  

ت ب ه  َكت ًباالكتاب والكتابة، يقا  .ل: َكَتب ت  الكتاب َأك 

: ضــــّم     ـقاء جـلدإلى  جـلدال َكتـ ب  اـطة، يـقال: َكَتبـ ت  الســــّ الخـي ، ويف أي ـخاط القرـبة من الجـلد  ـب

: النّظم بالخطّ   لكن يســتعار الّتعارف ضــّم الحروف بعضــها إلى بعض بالخّط، فاألصــل يف ال كلَتاَبةل

تـَب  كلتـَابًا كقوله:﴿لكّل واحد لآلخر، ولـهذا ســــّمي كالم اهلل وإن  . 1البقرة﴾الم ذللَك ال كلـتاب  م ي ك 

د  اهللل آـتانلَي ال كلـتاَب وقوـله: ﴿    والكلـتاب يف األصــــل مصــــدر، ثم ســــّمي  ،30 مريم ﴾ـقاَل إلنِّي َعبـ 

ـكّل من  حيـفة مع المكتوب فـيه، ويعّبر عن المكتوب فـيه كـتاـبا، وال كلتـَاب  يف األصــــل اســــم للصــــّ 

     .           بلال كلَتاَبةل  ،والعلم ،والفر  ،والّتقدير واإليجاب ،اإلثبات

، َكت بًا، وكتابًا بالكســر على     ت ب  خالف القيا ، وقيل: هو اســم كاللِّبا ، وقيل: أصــله َكَتَبه ، َيك 

 .   المصدر

تاب الصـحيفة والدواة، والمكتب والكتاب بني آدم من أعمالهم ،والك  قيل: الكتاب ما أثبت على  

 .موضع تعليم الكتاب، والجمع الكتاتيب والمكاتب

ا بــــــــ "الكـتاب "فـقد ورد لف     فـً أـهل  "ن مرة، بـما فيـها ين وثالثيالكريم متتيف القرآن  "الــــــــ "معرَّ

 

 .3/1949 "معجم اللغة العربية المعاصر"(  انظر: 1)

 .5/158 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 2)

 .1/699 "المفردات"( األصفهاين، 3)

 .4/100 "تاه العرو "( اللبيدي، 4)

 .13/18)كتب( "لسان العرب"( ابن منظور، 5)
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 ةثال  عشــر "ابيكتابنا، كتابه، كت"ائر  عشــرة مرة، ومقترًنا بضــمتى  ثنا" كتاًبا"  وبالتنكير  "الكتاب

تبه"مرة، وبالجمع   ت ب، ك  ضـع، ابلف  كتاب يف خمسـة موت  سـت مرات ،ويف هذه السـورة ورد "ك 

ــاـلى:﴿ ع ــه ـت ــَ يف ـقول ت كـل ات  الـ  ــَ َك آي ــ  ل ـمر تـل قُّ اـل ـحَ َك الـ  ــِّ ب ن رَّ
َك مـل ــ  ي َل إللـَ لل ي أ ـن

ذل ــَّ ، 1اـلرعــد ﴾ابل َوال

ــه:﴿ م  ال  وقول اه  ــَ يَن آَتي ن
ذل ــَّ ا َوال وَن بلمــَ َرح  اَب َيف  ــَ َك كلت ــ  َل إلَلي ــه:﴿36الرعــد﴾أ نلل ٍل ، وقول لِّ َأجــَ للكــ 

اٌب  ـنَده  أ مُّ ، وقوـله:﴿38الرـعد﴾كلتـَ
ث بـلت  َوعل اء  َوي  ا َيشــــَ و اهلل  مـَ ح   قل ،وقوـله:﴿ 39الرـعد﴾ال كلتـَابل َيم 

ل م  ال كل 
نَده  عل

م  َوَمن  عل ي َوَبي نَك 
يًدا َبي نل  َشهل

.﴾َتابل َكَفٰى بلاهللل

َك ال َحقُّ ـقال تـعالى:﴿    بِـّ ن رَّ
َك مل َل إلَليـ  ي أ نلل

ذل ابل َوالَـّ ات  ال كلتـَ َك آيـَ  ،تـلك آـيات الكـتاب  ﴾:المر تللـ 

وهذا القرآن ،  آيات التوراة واإلنجيل والكتب المتقدمة  ،يعني: تلك األخبار التي قصــصــتها عليك

 .هو الحق فاعتصم به من ربك،الذي أنلل إليك 

الى:﴿   ال تـع َك ـق َل إلَليـ  ا أ نلل وَن بلـمَ َرح  اَب َيف  م  ال كلتـَ اه  يَن آَتي نـَ
ذل القرآن ﴾ َوالَـّ ــل إليهم ـب أن اـلذين أرســ

وهذا فريق   ،وهم المؤمنون، وفريق كفروا به  ،ففريق آمنوا باهلل،  التصــديق بالقرآن فرقاانقســموا يف

ــم أيضــا يف تلقي القرآ  ،آخر هم أهل الكتاب  ،بالقرآن  ن فرقتين: فالفريق األول صــدقواوهو منقس

ــاـلـقرآن ــت ـلـهم اـلـفرح ب ــه، وـفرـيق ـلم ـيـثب ــارى اـلـيـهود وـهم ـمـعـظم ،وـفرـحوا ب اـلـبعــداء  ،واـلنصـــ

 .مكة عن

ـنَده  أ مُّ ال كلَتابل وقوله:﴿   
ث ـبلت  َوعل اء  َوي  و اهلل  َما َيشــــَ ح  لِّ َأَجٍل كلتـَاٌب َيم  لِّ َأَجٍل كلَتاٌب )  ﴾للكـ  أي:  (للك 

نَده  أ مُّ  يف قوله:) ابن عبا  لكل مدة مضـروبة كتاب مكتوب بها، عن
ث بلت  َوعل اء  َوي  و اهلل  َما َيشـَ ح  َيم 

، ثم يعود لمعصـية اهلل فيموت على ضـاللة، فهو مل اللمان بطاعة اهلل( يقول: هو الرجل يعَتابل ال كل 

الذي يمحو، والذي يثبت: الرجل يعمل بمعصـــية اهلل، وقد كان ســـبق له خير حتى يموت وهو يف 

يقول: وجمـلة ذـلك عـنده يف أم الكـتاب، الـناســــن  "الكـتاب  أم وعـنده"ـطاـعة اهلل، وهو اـلذي يثـبت، 

 

 .4/292 "معالم التنليل"( البغوي، 1)

 .14/157 "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=884&idto=884&bk_no=49&ID=899#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=884&idto=884&bk_no=49&ID=899#docu
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 .أي جملة الكتاب وأصله  قتادة والمنسوخ ، وما يبدل، وما يثبت كل ذلك يف كتاب، وقال

ل  وقوـله:﴿    ـنَده  عل
م  َوَمن  عل ي َوَبي نَك 

ـيًدا َبي نل هل ل  َكَفٰى بـلاهللل شــــَ يقول تـعالى ذكره ويقول  ﴾،م  ال كلتـَابل قـ 

تـكذيـبا منهم ـلك، وجحودا لنبوـتك، فـقل   ،  لســــت مرســــال ،محـمد اـلذين كفروا ـباهلل من قوـمك ـيا

ــاـهدا  واـلذين عـندهم علم  ،علي وعليكم، بصــــدقي وـكذبكم،لهم إذا ـقالوا ذـلك حســــبي اهلل شــ

ل م  )مجـاهـد  عن كـالتوراة واإلنجيـل، ،أي الكتـب التي نللـت قبـل القرآن ،الكتـاب
نـَده  عل

َوَمن  عل

 .قال: من عند اهلل (ال كلَتابل 

د  ة، مجموعـة يف مجـل اب اآلن يطلق على أوراق أو صــــحف مطبوعـة، أو مكتوـب الكـت أو نالف ـف

 واحد.

  

 

 .4/469 "تفسير القرآن العظيم"( ابن كثير، 1)

 .16/501 "جامع البيان"الطبري،  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2768&idto=2768&bk_no=50&ID=2784#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2768&idto=2768&bk_no=50&ID=2784#docu
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 الفصل الثالث

 اآللة واألداة يف سورة إبراهيم

 وفيه ثالثة مباحث:

 املبحث األول: سرابيل:

والدرع، وقيل: كل ما لبس فهو سـربال، وقد تسـربل به وسـربله إياه،   السـربال: القميص :سـربل  

واحدها  ،ســرابيلهم أي قمصــهموســربلته فتســربل أي ألبســته الســربال، ويجمع على ســرابيل

م  تعالى:﴿ سربال ،قال م  َبأ َسك  يك 
 .   دروعًا :أي 81النحل ﴾َسرابليَل َتقل

ن من ســــورة ييف اآلـية الواـحدة والثـمان  ايف القرآن يف موضــــعين أـحدهـم  "ســــرابـيل"وردت كلـمة   

ـشَ :﴿النحل، والموضـع اآلخر يف ـسورة إبراهيم يف قوله تعالى ن َقطلَراٍن َوَتغ  م مِّ َرابليل ه  م  ـسَ وَهه  ج  ٰى و 

 .50إبراهيم﴾النَّار  

ال ا، ـق ا ابن  قمصــــهم التي يلبســــونـه النحـا  قطران من عـب ل لهم   :اللجـاه ،ـق وإنمـا جـع

القطران، ألـنه يـباليف يف اشــــتـعال الـنار يف الجلود، ولو أراد اهلل تـعالى المـبالـغة يف إحراقهم بغير ذـلك 

تطلى به جلودهم حتى يعود ، أي: قمصـانهم من قطران  لقدر، ولكنه حذرهم ما يعرفون حقيقته

  . مع نتن رائحته ،لقطران لسرعة اشتعال النار فيهذلك الطالء كالسرابيل، وخص ا

ويظهر لي أن السربال لف  عام ،لما يلبس ويستر الجسد، دون وصف لشكله أو مادة صنعه.    

 املبحث الثاني: األصفاد:

حبل يوثق به أو نل، والجمع األـصفاد،   وهو واالـسم الـصفاد ،والـصفد: الوثاق،التـصفيد    :  ـصفد  

 

 .7/344 "العين"؛ انظر الفراهيدي، 7/95)سربل( "لسان العرب"( ابن منظور، 1)

ط، الـقاهرة: مكتـبة . تعليق: محـمد فــــــــؤاد ســــلكين، )د. "مـجا  القرآن"(  معمر بن مثنى التميمي أبو عبـيدة، 2)

 . .1/366هـ( ،1318الخانجي ،

 .17/54 "جامع البيان"( الطبري، 3)

 . 3/170 "معاين القرآن وإعرابه"اللجاه، ، ( 4)

 .1/754"فتل القدير "( الشوكاين، 5)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2812&idto=2812&bk_no=50&ID=2829#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
https://library.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=1&idfrom=1&idto=3989&bk_no=233
https://library.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=1&idfrom=1&idto=3989&bk_no=233
https://library.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=1&idfrom=1&idto=3989&bk_no=233
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    .، قيل: القيود ة: هي األنالل واحدها صفدقال أبو عبيد

مخفف ومثقل، وقيل: الصـــفد القيد، وجمعها أصـــفاد، ما   قال: صـــفدته بالحديد، ويف الحديد،ي  

ــفدت  ــفدت يعني شـــدت وأوثقت باألنالل، يقال منه: صـ ــير من قد وقيد ونل، صـ يوثق به األسـ

لف إصــفادا فهو أن تعطيه وتصــله، الرجل، فهو مصــفود وصــفدته، فهو مصــفد، فأما أصــفدته باأل

 .واالسم من العطية الصفد، وكذلك من الوثاق

اآلية الثامنة والثالثون،   ، "ص"يف القرآن بموضــعين، أحدهما يف ســورة   "األصــفاد"ة كلمة  ورد  

الى ه تـع ــدده يف ســــورة إبراهيم، يف قوـل انحن بصــ نل :﴿واآلخر ـم َقرَّ ٍذ مُّ
َمتـل يَن َيو 

رلمل ج  يَن فلي َوَتَرى ال م 

َفادل  َص   .49إبراهيم﴾األ 

ادل )   ـفَ َصــــ  نليَن فلي األ  َقرَّ ة  (مُّ اـم ار يوم القـي ة أن المجرمين وهم الكـف ة الكريـم ذه اآلـي الى يف ـه بين تـع

ن َها َمَكاًنا ﴿:مواضــع أخر، كقوله تعالى  ن يف األصــفاد، وبين تعالى هذا المعنى يفيقرنو َوإلَذا أ ل ق وا مل

وًرا ــ  ب ــ  َك ث
ــل ال ــَ ن ــ  ا ه و  ــَ ــَن َدع ي

ــل ن رَّ ــَ ق ــُّ ا م ــً ق ــِّ ي ــَ ــان ﴾ضـــ ــرق ــف ــات13ال ــن اآلي ــك م ــحــو ذل .  ، ون

دها: صــفد، مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم باألصــفاد، وهي الوثاق من نل وســلســلة، واح  

مقرونين يف ، والتقرين وضـع اثنين يقال منه: صـفدته يف الصـفد صـفدا وصـفادا ،والصـفاد : القيد

 .   قيد واحد 

 املبحث الثالث: مساكن:     

َكنَ "    وًنا فهو  :"ـسَ ك  ن  ـس  ، ـساكن  يدل على خالف االـضطراب والحركة، يقال ـسكن الـشيء يـسك 

ــ  : األهل الذين يـس ن  ك  ــَّ ــكنت إليه من محبوب، ومن الباب   .كنون الدارَ َوالسـ : كل ما سـ َكن  ــَّ َوالسـ

 

 .1/345 "مجا  القرآن"( أبو عبيدة، 1)

 .1/486 "المفردات"؛ انظر: األصفهاين،  8/289 "لسان العرب"( ابن منظور، 2)

لبنان: دار   -. )بيروت"أضــواء البيان يف إيضــاح القرآن بالقرآن"حمد األمين بن محمد المختار الشــنقيطي، ( م3)

 .2/241م(،  1995 -هـ1415الفكر للطباعة و النشر و التو يع ، 

 .14/53 "جامع البيان"( الطبري، 4)

 .14/253 "التحرير والتنوير"( انظر: ابن عاشور، 5)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2812&idto=2812&bk_no=50&ID=2829#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2812&idto=2812&bk_no=50&ID=2829#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2812&idto=2812&bk_no=50&ID=2829#docu
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ن َها عن االـضطراب يالـسكينة، وه كِّ َكن: ـصاحبك   .الوقار، وـسكان الـسفينة ـسمي ألنه ي ـسَ والـسَّ

ن إليه فالن سكني، أي الذي أسكن إليه، المسكن والمسكن للموضع الذي يسكن فيه،  الذي تسك 

 .والجمع مساكن

ه مســكنا إذا أعار  ،مرأة المســكن الذي يســكنها اللوه إياه، يقال: لك داري هذه ســكنىى الوســكن

 .َسَكَن فالن مكان كذا، أي استوطنه ،ويستعمل يف االستيطان نحو:يسكنه

يف سـبع وثالثون موضـع يف القرآن الكريم،   "السـكن"ومشـتقاتها بمعنى   "مسـاكن"كلمة   تورد   

ــا بلف   ــاكن"ومنه ــه  اأثنــ  دترو  "مســـ عشــــرة مرة، منهــا موضــــع يف ســــورة إبراهيم، يف قول

نـَا بلهلم  :﴿تـعالى م  َكي َف َفَعل  م  َوَتَبيََّن َلك  ه  ســــَ وا َأنف  يَن َظَلم 
اكلنل الَـّذل ي َمســــَ

َكنت م  فل م    َوســــَ َرب نـَا َلك  َوضــــَ

َثاَل  َم   .﴾األ 

، فظلموا بذلك أنفـسهم من األمم التي كانت المراد وـسكنتم يف الدنيا يف مـساكن الذين كفروا باهلل  

انهم  ،وعلمتم كيف أهلكـناهم حين عتوا على ربهم قبلكم، لكم  وكفرهم، ومثلـناوتـمادوا يف طغـي

فيما كنتم عليه من الشـــرو باهلل مقيمين األشـــباه، فلم تنيبوا ولم تتوبوا من كفركم، فاآلن تســـألون 

 .من العذاب، إن ذلك نير كائنالتأخير للتوبة حين نلل بكم ما قد نلل بكم 

ــ     كقولك: قر يف الدار، وأقام فيها،   "يف"الســكنى من الســكون الذي هو اللبث، وأصــل تعديه بــــ

كما قيل: تبوأها   "ســكن الدار"نني فيها، ولكنه لما نقل إلى ســكون خاص تصــرف فيه، فقيل:  و 

 

 .3/88 "للغةس امقايي"( الرا ي، 1)

 .2/856 "جمهرة اللغة"( األ دي، 2)

 .7/221"لسان العرب"( ابن منظور، 3)

 1/417 "المفردات"( األصفهاين، 4)

 .17/38 "جامع البيان"( الطبري، 5)
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 .وطنها، ويجو  أن يكون من السكون، أي: قروا فيها واطمأنوا تو 

ا دنـي م  ) وســــكنتم يف اـل ه  ســــَ وا َأنف  يَن َظَلم 
ذل اكلنل الَـّ ــَ ان (فلي َمســ الكفر والعصـــــي وعـاد  قوم نوح، ـب

 . أن مثلكم كمثلهم ونيرهم، وعرفتم عقوبتنا إياهم، وبينا وثمود، ،

 لحفاظ على لللمـسكن هو المكان الذي يلجأ إليه اإلنـسان مع أـسرته للعيش فيه إذًا المعنى القريب  

 ًاليس ـكل مســــكن بيـت لقضــــاء ـحاـجاـته اليومـية،  و   ،من عواـمل وظروف الطبيـعة المتغيرة  أنفســــهم

 مثال ات ، أو الجنود  ، أو عمال الشــركالطالب  مثل الدور التي يســكنها  بيت مســكن ،  ولكن كل

   ًا ، وإنما تسمى مسكن.بيت ال تسمىف

 الفصل الرابع

 اآللة واألداة يف سورة احلجر

 وفيه مبحث واحد:

 ر:ُرُس : بحثهذا امل

ذليل وذلل   كلمة  ، ويشــبهه يف جمعهســرر  و   جمع أســرةي  عليه،وما يجلس  الســرير: المضــطجع  

 . ونحوه

    : رلير  رلير  المّيتوقيل ،  ألهل النعم    إذ كان ذلك  ،مأخوذ من المـسرة والـسَّ من الـسرور المتفائل  ـسَ

 .، حيث يسر ويفرح بلقاء اهلل تعالى ربهإلى  عند الرجعةلمّيت به ل

: النعش قبل إن يحمل عليه الميت، فأذا حمل عليه فهو جنا ة رير      .السَّ

ومنها موضـع يف سـورة الحجر، يف  يف التنليل يف سـتة مواضـع يف سـور عدة ،  "سـرر"وردت كلمة    

َتَقابلللينَ :﴿قوله تعالى ٍر مُّ ر  َواًنا َعَلٰى س  لٍّ إلخ 
ن  نل م مِّ

هل ورل د  ي ص 
نَا َما فل  .47الحجر﴾َوَنَلع 

 

الدر المصـــون يف علوم الكتاب "( الحلبي، شـــهاب الدين أحمد بن يوســـف أبو العبا   المعروف بالســـمين، 1)

 .7/125ر أحمد محمد الخراط، )د. ط، دمشق: دار القلم، د.ت(،كتو. ت: الد"المكنون

 .4/358 "معالم التنليل"( انظر :البغوي، 2)

 .7/167)سرر( "لسان العرب"(  انظر: ابن منظور، 3)

 .1/405 "المفردات"(  انظر: األصفهاين، 4)

 .12/15 "تاه العرو "( اللبيدي، 5)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=14&ayano=45#docu
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أخرجنا ما يف صــدور هؤالء المتقين الذين وصــف صــفتهم من حقد وضــغينة   :يقول تعالى ذكره  

ال يســتدبره فينظر يف قفاه، وكذلك تأوله أهل بعضــهم لبعض، إخوانا يقابل بعضــهم وجه بعض،  

 .التأويل

السـرير هو محمل كالكرسـي متسـع يمكن االضـطجاع عليه، واالتكاء: مجلس أصـحاب الدعة   

 والتقابل حتى إذا مل جلسة انقلب لغيرها،  ،لجالس عليه من التقلب كيف شاءلمكن  ، يوالرفاهية 

 . أنس بالرُية والمحادثةكون الواحد قبالة نيره، وهو أدخل يف الت

فالمعروف اآلن أن الســرير هو قطعة من الخشــب أو الحديد يرتفع عن مســتوى األر  بأرجل ، 

 ت بالفخامة وبالبساطة حسب حال من يقتنيه .ويوضع عليه الفرش ، يعد للنوم عليه، ويتفاو 

 الفصل اخلامس

 اآللة واألداة يف سورة النحل

 وفيه مبحثان:

بيوتا : املبحث األول:

عر هو الـمأوى والـمآب ومجمع الشـــــمل، يـقال بـيت وبيوت وأبـيات، ومـنه يـقال لبـيت الشــــل  َبيـ ت:  

 .بيت على التشبيه ألنه مجمع األلفاظ والحروف والمعاين

عر: ما  اد على طريقة واحدة، يقع على الصــغير والكبير، وقد يقال للمبني من نير البيت من الشــَ   

خبية بيت، والخباء: بيت صــغير من صــوف أو شــعر، فأذا كان أكبر من الخباء األبنية التي هي األ

كبرت عن البيت، وهي تسمى بيتا أيضا إذا كان ضخما مروقا ،وبيت الرجل فهو بيت، ثم مظلة إذا  

 .داره، وبيته قصره، والجمع أبيات

نها ، ثالثة مواضـع م، يف سـور متعددة  ن مرةيحدى وسـبعإوردت كلمة بيت ومشـتقاتها يف القرآن    

 

 .17/108 "جامع البيان"( الطبري، 1)

 .15/56 "التحرير والتنوير"بن عاشور ( ا2)

 .1/324 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 3)

 .4/458 "تاه العرو "؛ اللبيدي، 2/187)بيت( "لسان العرب"( ابن منظور، 4)
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َحٰى َربَُّك الى:﴿ومرة واحدة بلف  بيوتكم، قال تع "بيوتا"وردت يف سورة النحل، مرتين بلف    َوَأو 

ونَ  رلـش  ا َيع  مَّ
َجرل َومل َن الـشَّ  ب ي وًتا َومل

َبالل َن ال جل ي مل ذل لل َأنل اتَّخل َواهلل  ،وقوله تعالى:﴿68النحل﴾إلَلى النَّح 

ن بــ   م مــِّ كــ  َل لــَ ــَ ع َل لــَ جــَ ــَ ع ا َوجــَ ــً ن كــَ م  ســـــَ كــ 
وتــل ايــ  ــً وت يــ  امل بــ  ــَ ع َنــ   األ 

ودل لــ  ن جــ  م مــِّ  . 80الــنــحــل﴾كــ 

أن تتـخذ من الجـبال بيوـتا ـتأوي   ،واإلرشــــاد إلى النـحل  ،والـهداـية،ـهاهـنا: اإللـهام   المراد ـبالوحي   

إليها، ومن الـشجر، ومما يعرـشون، ثم هي محكمة يف ناية اإلتقان يف تـسديـسها ورصـها، بحيث ال 

الطرق ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تـسخيرا أن تأكل من كل الثمرات، وأن تـسلك  .كون بينها خللي

التي جعلـها اهلل تـعالى لـها ـمذلـلة ،أي: ســــهـلة عليـها حـيث شــــاءت يف ـهذا الجو العظيم والبراري 

عنه الشــاســعة، واألودية والجبال الشــاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضــعها وبيتها، ال تحيد  

 .يمنة وال يسرة

يف كوى الجـبال وتجويف الشــــجر، ويف العروش التي  ،مســــاكن توافقـها وتليق بـها وأن تســــكن 

، وأصـل البيت مأوى اإلنسـان واسـتعمل هنا يف الوكر الذي تبنيه النحل لتعسـل آدم يعرشـها بنو

   .يمقستلما فيه من حسن الصنعة وال ،فيه تشبيها له بما يبنيه اإلنسان

ن قوله تعالى:﴿   م مِّ َعامل ب ي وًتاَواهلل  َجَعَل َلك  َن   األ 
ل ودل ن ج  م مِّ َكنًا َوَجَعَل َلك  م  ســــَ ك 

نعمة  وهذه ﴾ب ي وتل

ــاكن ــدة برد أو   اإللهام إلى اتخاذ المسـ ــل حف  النوع من نوائل حواد  الجو من شـ  ، وذلك أصـ

ة والتمدن، ألن البلدان ومنا ل القبائل حر، ومن نوائل الـسباع والهوام، وهي أيضـا أصـل الحضـار

 تقوم من اجتماع البيوت، وأيضا تقوم من مجتمع الحلل والخيام.

، وـقد يكون محيـطه حجر وطين ـله ـيأوي  لإلنســــانمقرا  ـنالـبًا، يحيط ـبه بـناء ـله ســــوروالبـيت    

 يســــمى الســــقف، وـهذه بيوت أـهل الـمدن من األعلى نـطاء ســــاتر  ويكون ـله،   ويســــمى ـجدارا

 

 .4/582 "تفسير القرآن العظيم"( ابن كثير، 1)

 .1/790 "فتل القدير"( الشوكاين، 2)

. )د ط، دار إحياء الترا  العربي، د "لمعاين تفســير األلوســيروح ا"  األلوســي،(شــهاب الدين الســيد محمود 3)

 .14/182ت(،
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 والقرى. 

،ألن القباب من أدم، والخيام من منسـوه األوبار واألصـواف  بيوتا  األنعام  جلود من  لكم وجعل   

اإلهاب بما عليه، فأذا دبيف وأ يل منه الشــعر فهو  واألشــعار، وهي ناشــتة من الجلد ألن الجلد هو

 .األديم

 جلود من بيوتـًا منـه وإرشــــاد بتســــخير لهم جعـل حيـث البشــــر، على منتـه تعـالى اهلل وبين    

 .فأصلها نبتت على الجلد ، الوبر والصوف والشعر نسيج الخيام من ف ألنعاما

حيث جعل البيوت سكنًا ، لتحفظكم ،  لشكرها ومعرفة منته علينا    علينا،  نعمهنا عل وجل بيذكر   

منـافع الأنواع وبهـا ، مـا يؤذيكم من حر وبرد وآفـات ، وســــترًا لكم ولمتـاعكم م،  وتصــــونكم

 . مما ننشده من فوائدأموالكم وحرمكم ونير ذلك على  نًاوأم، لكم  مصالل الو 

قد يطلق البـيت على الغرفة الواحدة يف الدار، ألن يف هذه الغرفة يبـيت أحد أفراد الـعائلة، وقد يطلق 

 على الدار بأكملها إذا سكنتها عائلة واحدة .

 املبحث الثاني: الفلك:

دارتها، وأما فلكة المغلل بفتل الفاء، ســميت الســتيدل على اســتدارة يف شــيٍء، من ذلك    َفَلَك: 

الـسفينة فتـسمى فلكا، ويقال إن الواحد والجمع يف هذا االسم سواء، ولعلها تسمى فلكا ألنها تدار 

 .يف الماء

، بالضــم: قال بعض العرب: الفلك هو الموه إلذا ماه يف البحر فاضــطرب وجاء وذهب، والفلك 

لعله تخفيف يؤنث ويذكر،  جماهير، وأن ضـم األول وتسـكين الثاينالسـفينة على الضـم اقتصـر ال

ونل وهو للواحد والجميع قال تعالى:﴿ ح  ل كل الَمشــــ  وجاء به   ،فذكر الفلك﴾فلي الف 

 

 .15/237 "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 1)

. ت:ســـعد فوا  "تيســـير الكريم الرحمن يف تفســـير كالم المنان"(  انظر: عبد الرحمن بن ناصـــر الســـعدي، 2)

 .15/895هـ(، 1422،دار ابن الجو ي  1الصميل، )ط

 .4/453 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 3)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1710&idto=1710&bk_no=61&ID=1727#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1710&idto=1710&bk_no=61&ID=1727#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1710&idto=1710&bk_no=61&ID=1727#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
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ٌف موحــدا، ويجو  أن يؤنــث واحــده، كقولــه تعــالى:﴿  فــأنــث، ﴾جــاَءت هــا ريٌل عــاصــــل

ــال:﴿ رَ وق واـخل  مـَ
ــهل َك فـلي ــ  ل َرى اـلفـ  ــاـلى:﴿12ـطرافــ ﴾وتـَ ــال ـتع رلي فـلي ،ـفـجـمع وق ـج  ي تـَ

تـل كل الَـّ ــ  ل واـلفـ 

رل   .، ويحتمل جمعا واحداً فأنث ﴾الَبح 

وردت يف سـورة واحدة منها    ن موضـعًا،ييف القرآن الكريم يف ثالثة وعشـر  "الفلك"وردت كلمة    

َحىٰ ومرة واـحدة بلف  بيوتكم، ـقال تـعالى:﴿ "بيوـتا"النـحل، مرتين بلف   َك َوَأو  لل َأنل   َربُـّ إلَلى النَّـح 

ونَ  رلشــــ  ا َيع  مَّ
َجرل َومل َن الشــــَّ  ب ي وًتا َومل

َبالل َن ال جل ي مل ذل م ،وقوله تعالى:﴿68النحل﴾اتَّخل َواهلل  َجَعَل َلك 

 َ ودل األ  لـــ  ن جـــ  م مـــِّ كـــ  َل لـــَ عـــَ ا َوجـــَ نـــً كـــَ م  ســــــَ كـــ  وتـــل يـــ  ن بـــ  امـــِّ وتـــً يـــ  امل بـــ  عـــَ  . 80الـــنـــحـــل ﴾نـــ 

ــه ـت  ــاـلىيف ســــورة اـلـنحــل، يف ـقول م  :﴿ ع لَـّك   َولـَعـَ
هل ــل ل ن َفضــــ  وا مـل تـَبـ تـَغـ 

ــهل َولـل َر فـلي َواـخل َك مـَ ــ  ل َوتـََرى الـ فـ 

ونَ  ر  ك   .14النحل﴾َتش 

َر فليهل )  ل َك َمَواخل يســمى   قال الحســن: مقبلة ومدبرة بريل واحدة، صــوت هبوب الريل  (َوَتَرى ال ف 

الريل   هايف هذا الموضـع هو صـوت جري السـفينة إذا عصـفتو ، إذا اشـتد هبوبها،  عند العرب مخر

  وشقها الماء حينتذ بصدرها.

للهل  )وقوله: ن َفضـ  َتب َتغ وا مل
سـخر   مما  تعالى ذكره: ولتتصـرفوا يف طلب معايشـكم بالتجارةيقول   (َولل

من هذه النعم ،لكم التي عددها يف هذه اآليات  هاسخر  التي  تلك النعملكم، ولتشكروا ربكم على  

منه   من نبينا نوح  ، إرثا    يهعباد إلرشـــد الالذي أالتي ســـخرها لنا ســـبحانه طريقة صـــنع الفلك  

،   عرف البشــر بناء الســفينة ، فســفينته أول ســفينة يف الكون ، فتناقل النا  صــنعها قرونًا وأجياالً 

، المنافع من الشـرق للغرب، والعكس    تنقل، قارة  إلى   ومن قارة،   آلخر  إقليممن  يتنقلون بالسـفن  

. علينا وإحسانه سبحانهن منه فهذا م ، الشمال للجنوب وعكسهما نوم

 تـعالى فيـها ويف آـيات ـعدة ذكر الكون،يف  أعظم آـيات اهلل وذـلك من للبشــــر،البحر حـيث ســــخر   

 عباده.االمتنان بهذه النعمة على 

 

 .11/222"ربلسان الع"؛ ابن منظور، 27/305 "اه العرو ت"( اللبيدي، 1)

 .4/563 "تفسير القرآن العظيم"، وانظر: ابن كثير، 17/181 "جامع البيان"(انظر:  الطبري، 2)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2877&idto=2877&bk_no=50&ID=2896#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2877&idto=2877&bk_no=50&ID=2896#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2877&idto=2877&bk_no=50&ID=2896#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2877&idto=2877&bk_no=50&ID=2896#docu
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ل ك يطلق على الـسفينة العظيمة  ولها فاعلية  والبـضائع،التي تعمل يف البحر، والتي تنقل النا    ،الف 

 وتكون يف المياه العميقة. ،اءالطفو فوق الم

 الفصل السادس

اآللة واألداة يف سورة اإلسراء

 

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: فتيال:

: ما يكون يف شـــق النواة كأنه قد  َفَتَل:   يدل على لي شـــيٍء، من ذلك فتلت الحبل ونيره، وال َفتليل 

 .فتل 

ن خيط أو وسـن، يقال ما أننى عنه فتيال أي شـيتا، الفتيل المفتول وما فتله اإلنسـان بين أصـابعه م  

 .، والفتيل: حبل دقيق من خلم أو ليف أو عرق أو قد يشد على العنانالفتيلة ذبالة السراه

ــه احــدإيف اـلـقرآن اـلـكرـيم ـثال  ـمرات  "ـفـتـيال"وردت ـكـلمــة    هــا يف ســــورة اإلســــراء، يف ـقول

ينلهل تعالى:﴿ َتاَبه  بلَيمل
َتاَبه  َفَمن  أ وتلَي كل

وَن كل َرء  َك َيق 
وَن َفتلياًل  َفأ وَلٰتل من أوتي ف  ،71اإلسراء﴾م  َواَل ي ظ َلم 

وتوضــــع يف األيـمان ألـهل اإليـمان، ويف  حقيـقة يف أن يف يوم القـياـمة صـــــحائف تتـطاير كـتاـبه بيميـنه

ن الذين ينفذهم الوعيد، فســيســتفيدون منها أنهم مائل ألهل الكفر، وتوضــع يف أيمان المذنبيالشــ 

م   )نير مخلــدين يف النــار، وقولــه تعــالى: اَبه  تــَ
وَن كل َرء  عبــارة عن الســــرور بهــا، أي: يرددنهـا  (َيق 

ه:) ا، وقوـل اقلونـه ونَ  َواَل  ويتـن الهم  وال أكثر، الأي: وال أـقل  َفتلياًل( ي ظ َلم  يبخســــون من جلاء أعـم

هو الخيط الذي يف شـــق نواة التمر، يضـــرب به المثل يف القلة وتفاهة  "الفتيل"شـــيتا، و   الصـــالحة

 

 .4/472 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 1)

ــطفى، أحمد (إبراهيم 2) ــيط"محمد النجار،  القادر،عبد  الليات، حامدمصـ . مجمع اللغة العربية "المعجم الوسـ

 .697(، ص2011-ه1432روق الدولية، مصر: مكتبة الش5بالقاهرة )ط

 .11/125 "لسان العرب"( ابن منظور، 3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=207&surano=17&ayano=71#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=207&surano=17&ayano=71#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=207&surano=17&ayano=71#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=207&surano=17&ayano=71#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=207&surano=17&ayano=71#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=207&surano=17&ayano=71#docu
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   .القدر

خيط رفيع من القطن أو الكتـان أو الليف  خيط الشــــمعـة أو المصــــبـاحفـالفتيـل المعروف هو   

ــعل لإلنارة، ثم طور إلى   ــتخدم ويشـ ــتخداماتهونحوهما، يسـ منها   ،فتيل كهربائي، ثم تعددت اسـ

ل من نســــيج الطبي  ان دقيق، أو يفـت المرهم ،من خيوط الكـت َدّ  يف الجرح ،ويطلى ـب ليمتّص  ،وـي

رها إذا أ شعلل ،خيط سريع االشتعال ، والفتيل الحربيالقي ل  رات ليفجِّ ل بالمتفجِّ  .يوصَّ

 املبحث الثاني: امليزان:

ن   :و ن  ء، يقال: و نته و نا و نة، والمتعارف يف الو ن عند العامة: ما يقدر در الشـــيمعرفة ق  الَو  

طا ل بالقسط والقّبان، قال تعالى:﴿ س 
ن وا بلال قل يمل َو ل َتقل س   .﴾ال م 

يدل على تعديل واسـتقامة، وو نت الشـيء و نا، واللنة قدر و ن الشـيء، ويقال قام ميلان النهار، 

ين  الرأي: معـتدلهإلذا انتصــــف الن ، وهو راجل الو ن،  هار، وهذا يوا ن ذلك، أي هو مـحاذيه، َوَو ل

 . إذا نسبوه إللى رجاحة الرأي وشدة العقل

  . الو ن رو  الثقل والخفة، وهو ثقل شيء بشيء مثله كأو ان الدراهم 

لـحديد الموا ين، والعرب يســــمون األو ان التي يو ن بـها التمر ونيره المســــواة من الحـجارة وا  

لتي يو ن بـها األشـــــياء ميلان أيضــــا، واـحدـها ميلان، وهي المـثاقـيل واـحدـها مثـقال، ويـقال لآلـلة ا

ــله مو قال ــرة ما قبلها، وجمعه موا ين، وجائل أن تقول الجوهري أصـ  ان، انقلبت الواو ياء لكسـ

 .للميلان الواحد بأو انه موا ين

ن مرة يف ســـور عدة، ويف موضـــع يوعشـــرا  قرآن الكريم ثالثكلمة الميلان ومشـــتقاتها يف الت ورد 

 

المحرر الوجيل يف تفســــير "( ابن عطـية، عـبد الحق بن ـناـلب بن عـبد الرحمن بن تـمام األـندلســــي أبو محـمد ، 1)

 .5/514م(،2007-هـ1428،قطر: و ارة األوقاف القطرية،  2)ط ."الكتاب العليل

 .3/1669بتصرف  "معجم اللغة العربية المعاصر"عربية، ( انظر: مجمع اللغة ال2)

 .1/868 "المفردات"( األصفهاين، 3)

 .6/107 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 4)

 .36/250 "تاه العرو "انظر: اللبيدي،  ؛ 15/206)و ن( "لسان العرب"( ابن منظور، 5)
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ا يف واحـد  د ســــورة اإلســــراء ، منـه الى:﴿ هقوـل عـن ف وا تـع ا ل َوَأو  طـَ ســــ 
ال قل ن وا بـل ت م  َو ل ل 

َل إلَذا كل ال َكيـ 

يمل  َتقل س   .35اإلسراء﴾ال م 

ايع، فقـد كـانوا يبيعون التمر واللبا   ك يف التـب ل والميلان، وذـل أيفـاء الكـي ب كيال، وكـانوا ألمر ـب ـي

ذـل  ــا على الربل، فـل انوا يطففون حرصــ ــة، فـك اء، وـعدم يتوا نون اـلذـهب والفضــ الوـف ك أمرهم ـب

كأنه قيل لهم أين ســخاُكم   ،يســاوي الوفاء، وفيه تذكير لهم بالســخاء الذي يتمادحون بهالنقص  

 ا للمكتال كرماالذي تتنافســــون فيه فهال تظهرونه إذا كلتم أو و نتم فتليدوا على العدل بأن توفرو 

 .أن تسرقوه حقه، وهذا تنبيه لهم على اختالل أخالقهم وعدم توا نها بدالً من

والقسطا  بضم القاف  ذه اآلية األمر باالعتدال يف األخذ والعطاء عند البيع والشراء،وتقتضي ه  

 :مجاهد  وقالكبيرا،  اللجاه القسطا : الميلان صغيرا كان أو   وكسرها الميلان بلغة الروم، وقال

 .القسطا  العدل، وكان يقول هي لغة رومية، وكأن النا  قيل لهم  نوا بمعدلة يف و نكم

 الفصل السابع

اآللة واألداة يف سورة الكهف

 

 وفيه سبعة مباحث :

 املبحث األول: األرائك:

حجلة أريكة، الهملة والراء والكاف أصــالن عنهما تتفرع المســائل، تســميتهم الســرير يف ال  :َأَروَ   

 .والجمع أرائك

فأذا لم يكن فيه ســرير فهو حجلة، الســرير يف الحجلة   ،يف قبة أو بيت  ،األريكة ســرير منجد ملين  

 .من دونه ستر وال يسمى منفردا أريكة، وقيل: هو كل ما اتك  عليه من سرير أو فراش أو منصة

، وهو شـــجرة، أو لكونها مكانا لإلقامة من تســـميتها بذلك إّما لكونها يف األر  مّتخذة من أراوٍ   

 

 .8/165 "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 1)

 .10/232 "ألحكام القرآن الجامع"( القرطبي، 2)

 .1/84 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 3)

 .1/91)أرو( "لسان العرب"( ابن منظور، 4)
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وكقولهم: َأرَ   .ًاَو بالمكان أ ر 

ــع    ــة مواضـ ــراء، يف قوله   وردت كلمة األرائك يف القرآن الكريم يف خمسـ ــورة اإلسـ أحدها يف سـ

ونَ تـعالى:﴿ م  َواَل ي ظ َلم  اَبه  تـَ
وَن كل َرء  َك َيق 

أ وَلٰتـل ينـلهل فـَ ه  بلَيمل ابـَ تـَ
 االتـكاء،71اإلســــراء﴾َفتلياًل  َفَمن  أ وتلَي كل

واألرائك: جمع أريكة، وهي  قيل: االـضطجاع وقيل التربع يف الجلو ، وهو أـشبه بالمراد هاهنا،

 . السرير تحت الحجلة

قال ابن عبا : هي األســـرة من ذهب، وهي مكللة بالدر والياقوت عليها الحجال، أصـــل التكأة   

 .  وكأة كثير االتكاء، فقلبت الواو تاء وأدنمت، ورجل  ، ومنه التوكؤ للتحامل على الشيءوكأة

ا    ام فيـه اب تكون يف البـيت تجلس أو تـن ة من ثـي ة: قـب ــة الراـحة والترف، والحجـل اء: جلســ واالتـك

المرأة ، ولذلك يقال للنســـاء ربات الحجال، فأذا وضـــع فيها ســـرير لالتكاء أو االضـــطجاع فهي 

 .المرأة، وذلك من شعار أهل الترف أريكة، ويجلس فيها الرجل وينام مع

 املبحث الثاني: أساور:  

من   فتسـور، السـوارمنه سـوار المرأة، والجمع أسـورة وأسـاور وسـورته أي ألبسـته السـوار   :سـور  

جمعه قلبة، ، وهو الذي يلبس يف الذراع من الذهب، فأن كان من فضة فهو قلب  الحلي معروف

 .وجمعه مسك سكةوإن كان من عاه أو قرن فهو م

وردت كلمة أسـاور ومشـتقاتها يف خمسـة مواضـع من القرآن، أحدها يف سـورة الكهف عند قوله    

ن َذَهٍب :﴿تـعالي َر مل اول ن  َأســــَ
ا مل يهـَ

َن فل لهؤالء الذين آمنوا إن يقول تـعالى ذكره:    ،31الكهف﴾ي َحلَّو 

 

 .1/73 "المفردات"( األصفهاين، 1)

 .5/158 "عظيمتفسير القرآن ال"( ابن كثير، 2)

 .10/356 "الجامع ألحكام القرآن"( القرطبي، 3)

 .16/314 "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 4)

 .7/300)سور( "لسان العرب"( ابن منظور، 5)

لير أبو بكر الســــجســـــتاين، 6) . ت: محـمد أدـيب دار قتيـبة "نرـيب القرآن المســــمى بنلـهة القلوب"(محـمد بن ع 

 .6م(، ص1995 -هـ 1416،سوريا :1)ط
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،وهي  ينة تلبس يف ن ذهبيلبسـون فيها من الحلي أسـاور م  ،جنات عدن  ،وعملوا الصـالحات

قال المفـسرون :لما كانت الملوو تلبس يف الدنيا األـساور   ،وهي من  ينة الملوو ،اللند من اليد

ويف يده ثالثة أـسورة: ـسوار من والتيجان جعل اهلل ذلك ألهل الجنة، وليس أحد من أهل الجنة إال 

   .ذهب، وسوار من فضة، وسوار من لؤلؤ

 السفينة: لثالث:املبحث ا  

َفنَ    ــَ يدل على تنحية الشـــيءل عن وجه الشـــيءل كالقشـــر، قال ابن دريد: الســـفينة فعيلة بمعنى   :سـ

ــفينة ــفان مالح السـ ــره، والسـ ــفن الماء، كأنها تقشـ ــفن فاعلة، ألنها تسـ ــفائن وسـ ، والجمع سـ

 .وسفين

ة منهـا يف   القرآن الكريم يف أربعـة مواضــــع، ثالـث ة ـب ة  وردت كلمـة ســــفيـن ســــورة الكهف يف قوـل

ا:﴿تـعالى  َخَرَقـهَ
ةل ينـَ فل ي الســــَّ

ا فل بـَ
ا َحتَّٰى إلَذا َركل انَطَلقـَ ة  قوـله تـعالى:﴿ ، ويف71الكهف﴾فـَ ينـَ فل ا الســــَّ َأمَـّ

رل  ي ال َبح 
َمل وَن فل يَن َيع 

اكل ــَ ت  للَمســ انـَ يَفكـَ فل لَّ ســــَ ذ  كـ  أ خـ  ٌك يـَ
لـل م مَّ اَن َوَراَءه  ا َوكـَ يَبـهَ

َأَردتُّ َأن  َأعل ٍة فـَ نـَ

ًبا أنهما انطلقا لما توافقا  الخضر، وصاحبه، وهو موسى يقول تعالى مخبرا عن  ،79الكهف﴾َنص 

ــه  ــأله عن شــيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفس ــترط عليه أال يس واصــطحبا، واش

ـنه، فركـبا يف الســــفيـنة، فلـما اســــتقـلت بهم الســــفيـنة يف البحر، ولجـجت أي: دخـلت بشــــرـحه وبـيا

 -- موســـى  فخرقها، واســـتخره لوحا من ألواحها ثم رقعها، فلم يملك الخضـــر قام جة،الل

َلَها)نفسه أن قال منكرا عليه: رلَق َأه  ت غ 
َتَها لل  . (َأَخَرق 

يَبَها  قوله تعالى:﴿  الجواب يف رل َفَأَردتُّ َأن  َأعل ي ال َبح 
َمل وَن فل يَن َيع 

اكل َمســـَ
ينَة  َفَكاَنت  لل فل ا الســـَّ َوَكاَن َأمَّ

 

 .18/18 "جامع البيان"( الطبري، 1)

 .1/857 "فتل القدير"( الشوكاين، 2)

 .12/28 "حكام القرآنالجامع أل"( القرطبي، 3)

 .3/79 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 4)

 .35/193 "تاه العرو "؛ انظر: اللبيدي، 7/203 "لسان العرب"( ابن منظور، 5)

 .5/183 "متفسير القرآن العظي"( ابن كثير، 6)
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بـًا ينـٍَة َنصــــ  فل لَّ ســــَ ذ  كـ  أ ـخ  ٌك يـَ
لـل م مَّ يقول: أـما فعلي ـما فعـلت ـبالســــفيـنة، فألنـها ـكاـنت لقوم ﴾ َوَراَءه 

ــاكين َأَردتُّ َأن  ) مســ رل فـَ ي ال َبح 
َمل وَن فل ا َيع  يَبـهَ

ا (َأعل ذي خرقتـه الخرق اـل ذا العـيب نجـت ـب ، فبـه

لـضرر الـصغير الذي أصـابها اتقاء للـضرر م نـصبا، وكان الالـسفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظا

 .الكبير الذي يكنه الغيب لها لو بقيت على سالمتها

اآليتان  تدل  ،ذكرت الســفينة يف قصــة نبي اهلل موســى مع الخضــر  فهي أداة صــغيرة لركوب البحر،  

الفلك ألنه يطلق على ، ولم يعبر عنها ب ألن من يمتلكها من المسـاكين  ،صـغيرةالسـفينة  العلى أنها  

 المركب الضخم العظيم.

 املبحث الرابع: الصور:

ــرون قوله تعالى    ــر المفسـ ــبه البوق، وبه فسـ ــور: يف لغة العرب هو القرن يشـ َن فلي   :الصـ فل َفألَذا ن 

ورل  ، فيجعل ويقال: هو جمع صـورة مثل بسـر وبسـرة، أي ينفن يف صـور الموتى األرواح﴾الصـُّ

َورل واألرواح إلى أجسامهااهلل سبحانه ذلك   .سببا لعود الصُّ

القرآن يف عشــــرة مواضــــع ،    ه  وردت كلمـة الصــــور ـب منهـا موضــــع يف ســــورة الكهف يف قوـل

ا:﴿تعــالى عــً م  َجم  اه  نــَ ورل َفَجَمع  َن فلي الصــــُّ فل  "اختلف يف معنى ، قــال أبو جعفر: 99الكهف﴾َون 

ان: إـح  "الصــــور ه نفخـت ال بعضــــهم: هو قرن ينفن فـي ا على األر ، فـق اء من ـكان حـي ا لفـن داهـم

ه تعلى:﴿ ة لنشــــر ـكل مـيت، واعتلوا لقولهم ذـلك بقوـل انـي علَق َمن فلي والـث ورل َفصــــَ َن فلي الصــــُّ فل َون 

ونَ  اٌم َينظ ر  يـَ
م  قل ألَذا ه  َرٰى فـَ  أ خ 

هل َن فلـي فل اَء اهلل  ث مَّ ن  ــَ َر  ل إلالَّ َمن شــ َمَواتل َوَمن فلي األ   ،68اللمر ﴾الســــَّ

 ، (ـقال إذ ســـــتل عن الصــــور:)هو قرن ينفن فـيه أـنه  --لخبر اـلذي روي عن رســــول اهلل وـبا

 

 .18/83 "جامع البيان"( الطبري، 1)

 .2280، /4م(2003-هـ1423، دار الشروق، 32.)ط"يف ظالل القرآن"(سيد قطب، 2)

 .8/305 "لسان العرب"( ابن منظور، 3)

  .1/498 "المفردات"( األصفهاين، 4)

ــورة الترمذي،  ( 5) ــى بن سـ ــنن الترمذي"محمد بن عيسـ ــير كتاب ". )د. ط، دار الكتب العلمية،  د.ت("سـ  تفسـ

 .5/348،قال حديث حسن – 3243باب ومن سورة اللمر رقم  "القرآن

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2874&idto=3291&lang=&bk_no=2&ID=1832
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2874&idto=3291&lang=&bk_no=2&ID=1832
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 يؤمر  متى  ينتظر  ته،جبه وحنى  الصـور  التقم قد إسـرافيل قال:)إن  أنه-- اهلل  رسـول عن األخبار

أبو  ينفن فيها روحها فتحيا، قال  ،يف هذا الموضع جمع صورة  "الصور"،وقال آخرون:    (فينفن 

  .--األخبار عن الرسول والصواب من القول يف ذلك عندنا، ما تظاهرت به : جعفر

ــمى البوق      ور أداة تسـ ــ  ــف الصـ ــوتها حادها ويلمريأداة مجّوفة ينفن ف، وهي   أخذ من وصـ  ، صـ

 تستخدم لرفع الصوت، شبيهًا بالمكروفون .

 البحث اخلامس: غطاء:

ــتره، قال: وهذه الكلمة واوية ويائية،     ــيء نطوا ونطاه تغطية وأنطاه واراه وسـ : نطا الشـ َطاء 
الغل

ء فيوارـيه والجمع األنطـية، والغـطاء ـما تغطى ـبه أو نطى ـبه نيره ، وقـيل ـما يجـعل فوق الشــــي 

، كما أّن الغشـــاء ما يجعل فوق الشـــيء من لبا  ونطاء الفراش ،ومنه نطاء المائدة ،ويســـتره

يٌد ونحوه، قال تعالى:﴿ َم َحدل َو ال َيو  ر  َطاَءَو َفَبصــَ
نَا َعنَك نل ف  ،والغلطاَية ، بالكســر: ما 22ق﴾َفَكشــَ

 .َتَغطَّت  به المرأة من حشو الثياب كغاللة ونحوها

يَن قرآن يف موضــــعين، أـحدهـما يف ســــورة الكهف عـند قوـله تـعالى:﴿نـطاء يف الوردت كلـمة  ذل الَـّ

ًعا م  ــَ يع وَن سـ
َتطل ــ  رلي َوَكان وا اَل َيسـ َطاٍء َعن ذلك 

م  فلي نل ي ن ه  هم بمنللة من   أي،  101الكهف﴾َكاَنت  َأع 

 

تاين ، ( 1) ـس  جل محمد محيي الدين عبد  :. ت"أبي داود سنن"ـسليمان بن األـشعث بن إـسحاق بن بـشير أبو داود الـسِّ

رقم   -باب يف ذكر البعث والصـور   " الـسنة كتاب "صـيدا: المكتبة العصـرية، د.ت(  -)د. ط، بيروتالحميد، 

4742  ،4/198. 

 .11/463 "جامع البيان"( الطبري، 2)

 .11/64)نطى(  "لسان العرب"( ابن منظور، 3)

 .2/656 "المعجم الوسيط"ين، إبراهيم مصطفى وآخر(  4)

 .1/609 "المفردات"( األصفهاين، 5)

. ت: الترا  يف مؤسـسـة الرسـالة "القامو  المحيط"( الفيرو آبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، 6)

وسي، )ط :بأشراف  .1/1318م( 2005 -هـ  1426، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8محمد نعيم   العرقس 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=6&ayano=73#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=6&ayano=73#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3982&idto=4144&lang=&bk_no=4&ID=1703
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ه مغـطاة فال ينظر إلى دالـئل اهلل تـعالى ا يف نـطاء، أي: ـكاـنت أعينهم يف عيـن دنـي ا نطى وهو ـم  ،اـل

رلي،)الشـيء وسـتره من جميع الجوانب   عن سـبب ذكري وهو اآليات التي يشـاهدها من   (َعن ذلك 

 .له تفكر واعتبار فيذكر اهلل بالتوحيد والتمجيد

يءت هو األداة التي  فالغطاء    رير ،كغلطاء المائدة ،ـسترهت  واريه أو تل  ،جعل فوق الـشَّ أ   ،والـسَّ  ،والرَّ

لع  انع ونحوها .والمص  ،ونطاء السِّ

 املبحث السادس: مــــداد: 

ــ مَ    ــ ـــ :ـ الميم والدال أصل واحد يدل على جر شيء يف طول المداد، وهو: ما يكتب به، ألنه يمد  دَّ

.يستمد منها مدة واحدةً  أي، بالماءل، ومددت الدواة وأمددتها

ذا المعنى  داد بـه ة ـم القرآن الكريم يف موضــــع واحـد، يف ســــورةوردت كلـم ه  ،الكهف ـب د قوـل عـن

ات  َربِّ ﴿تـعالى: مـَ
َد َكلل ر  َقبـ َل َأن َتنفـَ َد ال َبح 

 َربِّي َلنَفـل
اتل مـَ

َداًدا لَِّكلل ر  مـل اَن ال َبح  ل لَّو  كـَ  ،109الكهف ﴾يقـ 

ا البحر بمـثل ـما فـيه من الـماء ـمددا، من قول الـقاـئل: جتـتك ـمددا ـلك، وذـلك من  يقول: ولو ـمددـن

  معنى الليادة .

بعضــــهم: ولو جتـنا بمثـله ـمددا، ـكأن ـقارئ ذـلك ـكذـلك أراد: لنـفد البحر قـبل أن تنـفد  وـقد ذكر عن

  .كلمات ربي، ولو  دنا بمثل ما فيه من المداد الذي يكتب به مدادا

محـمد لو ـكان ـماء البحر ـمدادا للقلم اـلذي تكـتب ـبه كلـمات ربى وحكـمه وآـياـته  ـيا المعنى: ـقل   

َد ال بَ اـلداـلة علـيه، ) ر  َلنَفـل ث لـلهل ( أي: لفرا البحر قـبل أن يفرا من كـتاـبة ذـلك ح  ت نـَا بلمل ( أي: بمـثل )َوَلو  جل

، سـمي المداد مدادا إلمداده البحر آخر، ثم آخر، بحور تمده ويكتب بها، لما نفدت كلمات اهلل

 

 .10/146 "لجامع ألحكام القرآنا"( القرطبي، 1)

 .1/878 "فتل القدير"( الشوكاين، 2)

 . 5/269)مد( "مقاييس اللغة"( الرا ي، 3)

 .9/155)مدد(  "تاه العرو "( اللبيدي، 4)

 .18/134 "جامع البيان"( الطبري، 5)

 .5/205 "تفسير القرآن العظيم"( ابن كثير، 6)
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  .الكاتب، وأصله من الليادة ومجيء الشيء بعد الشيء

واليوم تســــتعـمل كلـمة حبر أكثر من ســــاـئل ي كـتب ـبه، وهو   هرـها،ومظمبين للكـتاـبة داد وهو المـل   

 . كلمة مداد

 املبحث السابع: ورقكم:

ـيدل أـحدهـما على خير وـمال، وأصـــــله ورق الشــــجر، واآلخر على لون من  ،أصــــالنـله  َوَرَق:   

األلوان.   فاألول الورق ورق الشـــجر، والورق: المال، من قيا  ورق الشـــجر، ألن الشـــجرة إذا 

م  ،والورق بالكســر: الدراهم ،قال تعالى:﴿حات ورقها انجردت كالرجل الفقيرت َفاب َعث وا َأَحَدك 

هل  م  هذل ك 
قل  .﴾بلَورل

اء عو  من الواو    ة، والـه ك الرـق ذـل ة، وـك درهم المضــــروـب ا اـل اق، واحـدتـه ، والورق: أدم رـق

وف، وحرفته الوراقة، ورجل وراق ورقة، ومنها ورق المـصحف، وأوراقه: ـصحفه، والوراق: معر

 .وهو الذي يورق ويكتب 

واحدة منها يف ســـورة الكهف، عند قوله   ،بالقرآن الكريم يف أربعة مواضـــع "ورق"وردت كلمة     

اب َعث وا تعــالى:﴿ أ   فــَ يــَ ا َفل  امــً َكٰى َطعــَ ا َأ   َينظ ر  َأيُّهــَ  َفل 
ةل ينــَ دل  إلَلى ال مــَ

هل ذل م  هــَٰ ك 
قل م بلَورل َدك  ٍق َأحــَ م بلرل   تلك 

نـ ه   واحدكم ، لتال يلتبس البعض بالمـمدوح المعظم،   ولم يـقل  ،: أحدكمتـعالىقال  ،  ﴾مِّ

القوم، إال إذا أرادوا المعظم، ـفأراد تقول: رأـيت أـحد القوم، وال يقولون: رأـيت واـحد  العرب ـفأن

 بأحدهم: بعضهم، ولم يرد شريفهم .

يكسـرون  العرب يقولون: الورق، وبعض وتميم الحجا ، الورق لغة أهل (بورقكم)قوله تعالى: 

 

 .5/202 " اد المسير"الجو ي، ( ابن 1)

 .6/102 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 2)

 . 1/866 "المفردات"( األصفهاين، 3)

، 4. ت:أحمد عبد الغفور عطار، )ط"الصــحاح تاه اللغة وصــحاح العربية"( إســماعيل بن حماد الجوهري،  4)

 .4/1564م(، 1987-هـ1407بيروت: دار العلم للماليين، 

 .15/195)ورق(  "ان العربلس"( ابن منظور، 5)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=18&ayano=19#docu
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 .الورق: الفضة، دراهم كانت أو نير دراهم قتيبة: ابن ، قالالواو فيقولون: الورق

َكٰى َطَعاًما)   َينظ ر  َأيَُّها َأ   سبب حرام، وقيل: أمروه أي: أحل طعاما حتى ال يكون من نصب أو    (َفل 

أطـيب طـعاـما  : الضـــــحاو وـقال غير اهلل، ،أن يطـلب ذبيـحة مؤمن ،وال يكون من ذبيـحة من ـيذبل ل

ان  وـقال اـتل بن حـي اـما ،وـقال: مـق ادة ،وقـيل: أرخص  ،عكرـمة أكثر أجود طـع وأصــــل اللـكاة اللـي

 .قوت وطعام تأكلونهبطعام 

تـصنع من األنـسجة أو األخـشاب   ،ألنرا  عدة  وتـستعمل  ،فالورق المعروف رقائق يكتب عليها

ل إلى عجينة لّينة   الكتابة ونحوها.َوَرق كأو مواّد أخرى بعد أن ت حوَّ

 الفصل الثامن

اآللة واألداة يف سورة مريم

 

 :واحد وفيه مبحث

 املبحث: املهد:هذا 

ــد    والمهاد: ،  طأ كلمة تدل على توطتة وتسـهيل للشـيء، ومهدت األمر: وطأته، وتمهد: تو  :مهـــ

المهاد مهد الصـبي، موضـعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه، والجمع مهود،    ،الوطاء من كل ـشيء

ــل الَمـهد أجمع من اد، وأصــ ادا للعـب ا اهلل مـه اد  ،التوثير الَمـهد ـكاألر  جعلـه الفراش، والمـه

 .ومهد الفراش بسطه ووطأه

ــتقاتها يف القرآن الكر   ــروردت كلمة مهد ومشـ ــت عشـ ــع الذي يهيأ   مرة، و  ةيم سـ بمعنى الموضـ

 

 .5/121 " اد المسير"ن الجو ي، ( اب1)

. ت: أحمد صـــقر، )د. ط، مصـــر "نريب القرآن البن قتيبة"( عبد اهلل بن مســـلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري، 2)

 .1/265هـ(،  1398:دار الكتب العلمية ، 

 .5/160 "معالم التنليل"( البغوي، 3)

 .5/280 "ةمقاييس اللغ"( الرا ي، 4)

 .14/142 "العرب لسان"( ابن منظور، 5)

 .1/300 "مختار الصحاح"(الرا ي، 6)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=18&ayano=19#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=18&ayano=19#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=18&ayano=19#docu
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اَرت  إلَلي هل ﴿:وردت ثال  مرات، منها واحدة يف ســورة مريم ،عند قوله تعالى للرضــيع ينام فيه َفَأشــَ

َكلِّم  َمن َكاَن فلي   َصبليًّاَقال وا َكي َف ن 
دل  .29مريم﴾ال َمه 

اَرت  إلَلي هل َفأَ ) فأنه يعني به: مـضجع الـصبي يف رـضاعه، قوله: "المهد"  قال: أمرتهم بكالمه، قال   (ـشَ

لم تكن لها حجة أشارت   : لما--ابن مسعود ، قالقومها لها: كيف نكلم من وجد يف المهد

ويف القصــــة: لـما أشــــارت إلـيه نضــــب القوم، وـقالوا مع ـما فعـلت  إلـيه ليكون كالـمه حـجة لـها،

َكلِّم  َمن َكاَن فل   تسخرين بنا،)  َصبليًّاَقال وا َكي َف ن 
دل وقيل:   أي:من هو يف المهد، وهو حجرها،(ي ال َمه 

 .هو المهد بعينه

ام فـيه الصــــبيُّ وـعادة يكون هّلا ا، والبعض يطلـقه على  ا ســــرير يـن وهو  -القـماط-المـهد يف وقتـن

جعل الطفل يشعر باألمان ويكون أقل عرضة لالنلعاه تاللفافة من القماش التي يشد بها المولود،  

 .وسكونه  نومه أثناء

 الفصل التاسع

اآللة واألداة يف سورة طه

 

 وفيه مخسة مباحث:

 املبحث األول: التابوت:

تبت: التابوت األضـالع وما تحويه كالقلب والكبد ونيرهما، تشـبيها بالصـندوق الذي يحر  فيه   

ه مكتوب موضــــوع يف الصـــــندوق اع أي: أـن ا معروف، يف التنلالمـت ا بينـن ابوت فيـم ه ، الـت ـيل قوـل

) ابـ وت  ــَّ ت م  اـل كـ  يـَ
أ تـل ــَ ـقرةـتعــاـلى:)َأن  ي ـب ــل: كــان (248)اـل ــه ، ـقي ــب ـفي ــا ـمن اـلخشـــ ــا ـمـنـحوت ت ـــي شــ

عند قدماء المصـريين صـندوق من حجر َأو خشـب  ،والصـندوق الذي يحر  فيه المتاع،حكمة

 

 .18/189، 6/417 "جامع البيان"( انظر الطبري، 1)

 .5/229 "معالم التنليل"( البغوي، 2)

 .2/209)تبت(  "لسان العرب"( ابن منظور، 3)

 .1/162 "المفردات"( األصفهاين، 4)
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 .توضع فيه الجثة، يجمع توابيت

البقرة، واآلخر يف سـورة ا يف سـورة  أحدهم  يف القرآن الكريم يف موضـعين، "تابوت"وردت كلمة    

لل :﴿طه، عند قوله تعالى احل  ال َيمُّ بلالسَّ
هل قل ي ل  ي ال َيمِّ َفل 

فليهل فل ذل ي التَّاب وتل َفاق 
فليهل فل ذل  .29طه﴾َأنل اق 

عجمي معرب فو نه فاعول، وهذا الو ن قليل يف األـسماء العربية، ومن أجل هذا اوالتابوت اـسم    

 .المستطيل، والتابوت بمعنى الصندوق مادة توب ال يف تبتيف  أثبته الجوهري

يف التابوت   بقذفك  مرة أخرى، حين أوحينا إلى أمك موسى يقول تعالى ذكره: ولقد مننا عليك يا  

يلـقه اليم ـبالســــاـحل، جعلـته يف ـتابوت صــــغير، ومـهدت ـله فـيه، ثم  ، ثمالنـيل ، ثم يف  دـتك  الو حين 

ير النيل كل نداة، يف مجلس له كان يجلـسه على ـشف فرعون فيه، وأصـبل  عمدت إلى النيل فقذفته

ــية ابنة ملاحم فبينا هو جالس، إذ مر النيل بالتابوت فقذف به ــة إلى جنبه، فقال:  وآسـ امرأته جالسـ

إن هذا لـشيء يف البحر، فأتوين به، فخره إليه أعوانه حتى جاءوا به، ففتل التابوت فأذا فيه ـصبي يف 

.بقـتل الوـلدان من ســــنـته تـلك فرعون أمروـكان   ى اهلل علـيه محبـته، وعطف علـيه ،مـهده، ـفألق

 املبحث الثاني: حباهلم:  

معروف، والجمع حبال، والحبل:   يدل على امتداد الشـيء، ثم يحمل عليه، فالحبل الرسـن َحَبَل: 

 .ما فتل من ليف ونحوه ليربط أو يقاد به،والحبل حبل العاتق

 .البغوي: الحبل السبب الذي  يتوصل به إلى البغيةقال    

ضـع ،بين أفراد وجمع، منها موضـع يف سـورة ايف القرآن الكريم يف سـبعة مو "حبل"وردت كلمة    

 

 .1/81 "المعجم الوسيط"وآخرين، ( إبراهيم مصطفى 1)

 .1/92 "الصحاح"انظر: الرا ي، ( 2)

 .17/216، 2/494 "التحرير والتنوير"( انظر: ابن عاشور، 3)

 .18/303بتصرف  "جامع البيان"( انظر الطبري، 4)

 .2/130 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 5)

 .1/153 "المعجم الوسيط"( إبراهيم مصطفى وآخرين، 6)

 .2/79 "معالم التنليل"، ( البغوي7)
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ن :﴿طــه، عنــد قولــه تعــالى هل مل ل  إلَليــ  م  ي َخيــَّ يُّه 
م  َوعلصــــل ال ه  بــَ

ألَذا حل ل  َأل ق وا فــَ اَل بــَ ا قــَ هــَ م  َأنَّ
رلهل ح 

ســــل

عَ  الهم  ،وأعين الـنا  ،موســــى ذكر أن الســــحرة ســــحروا عين ،66ـطه﴾ىٰ َتســــ  قـبل أن يلقوا حـب

 .أنها تسعى موسى وعصيهم، فخيل حينتذ إلى

ا أمروا أن   الكم وعصــــيكم، يعني اعملوا الســــحر وـعارضــــوا ـبه معجلة اهلل التي أـيد بـه ألقوا حـب

حـسن يـستوجبه المقام، ألن موـسى بذلك قـصد  رـسوله، وهذا أمر بمنكر ، والجواب: هو أن قـصد

إلقاءهم قبله يســتللم إبرا  ما معهم من مكائد الســحر، واســتنفاد أقصــى طرقهم ومجهودهم ،فأذا 

إلقائه عصـاه بعد ذلك وابتالعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال الباطل   فعلوا ذلك كان يف

 .ما ال جدال بعده يف الحق ألدنى عاقل

  بعضها،مع    مبرومةأو    باتية، أو خيوط ، مفتولةن أليافهو مجموع من  يف وقتنا    المعروف  إذًا الحبل

ســحب ألن نالب ما يســتعمل يف  ،  بطريقة مشــدودة وقوية بحيث يتحمل ويقاوم عند شــده وربطه  

قد و ، وليف بعض الشـجر ، ، والشـعر   والصـوف ،الحرير وثيق، تصـنع من مواد ليفية مثلورفع وت

 .والبالستيك  المعدن تصنع الحبال أيًضا من

 املبحث الثالث: الصحف:  

: جمع الصحيفة، يخفف ويثقل، مثل سفينة وسفن، نادرتان، وقياسه ص   ف  ح  حائف صحف: الصُّ

وســفائن، وســمي المصــحف مصــحفا ألنه أصــحف، أي جعل جامعًا للصــحف المكتوبة بين 

 .القيا ، وصحف، ككتب ى، والصحيفة: الكتاب، جمعه: صحائف علالدفتين

 ثمانية مواضــع، جميعها بصــيغة الجمع، منها واحدًا يف القرآن الكريم يف  "صــحف"وردت كلمة    

فل األ  وَلىٰ   :﴿، عند قوله تعالى"طه"يف سورة   ح  ي الصُّ
هلم َبيِّنَة  َما فل

: القرآن يعني  ،133طه﴾َأَوَلم  َتأ تل

 

 .18/335 "جامع البيان"، ( الطبري1)

 .4/34 "أضواء البيان"( الشنقيطي، 2)

 .3/120 "العين"(الفراهيدي، 3)

 .24/5 "تاه العرو "(اللبدي، 4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%83_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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العظيم اـلذي أنلـله علـيه اهلل وهو أمي، ال يحســــن الكـتاـبة، ولم ـيدار  أـهل الكـتاب، وـقد ـجاء فـيه 

، أخبار األولين، بما كان منهم يف ســالف الدهور، بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصــحيحة منها 

لصـحف ، يريد بافأن القرآن مهيمن عليها، يصـدق الصـحيل، ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها

األولى التوراة واإلنجيل واللبور وسـائر الكتب المنللة، وفيها التصـريل بنبوته والتبشـير به، وذلك 

 .وتهيكفي، فأن هذه الكتب المنللة هم معترفون بصدقها وصحتها، وفيها ما يدفع إنكارهم لنب

ة ة المعروـف ا ي كـتب فيـه  الصــــحيـف دة االيوم ـم ا جرـي دة  ، من ورق ونحوه، يطلق عليـه تتكون من ـع

ــفحات ــدر يف    صـ ــحفي  ومعلومات متنوعة  أخبارأوقات ثابتة ، تحتوي على  تصـ من يقوم   ، والصـ

جـمـع ــاالت  ـب مـق ــار واـل ع األخـب ـب ـت ــواًء ـي ةســ ــّ ــحـفـي ــة صــ ســـ ونو  إذاعــة أو  ، مـؤســــَّ فـلـي ـل   . ـت

 : ِعِصيُُّهْم -َعَصاَى املبحث الرابع:

اَي الـــعـــود، أنـــثـــى، ويف الـــتـــنـــليـــل الـــعـــليـــل:﴿عصــــــا: الـــعصــــــا:     َي َعصــــــَ اَل هـــل قـــَ

أ   َوى  "(،3)18طه﴾عليـهاَأَتَوكَّ أصــــالن صــــحيـحان، إال أنهـما متـبايـنان يدل أحدهـما على له   "َعصــــَ

ثم   األول العصــا، ســميت بذلك الشــتمال يد ممســكها عليها، التجمع، ويدل اآلخر على الفرقة،

ــا،   ــا قيس ذلك فقيل للجماعة عصـ ــق عصـ ــالم، فمن خالفهم فقد شـ ــا: جماعة اإلسـ يقال: العصـ

 . والجمع من نير عدد عصي  المسلمين،

مفردة إال جمع واحد، جاء الجمع   ، كلهاعشــرة مرة  تىيف القرآن الكريم اثن "عصــا"وردت كلمة    

َي َعصــــَ ومرة مفرد يف ســــورة طـه، عنـد قولـه تعـالى:﴿ اَل هل اقـَ أ  َعَلي هـَ وقولـه  ،18طـه﴾اَي َأَتَوكـَّ

َعىٰ تعـالى:﴿ ا َتســــ  م  َأنَّهـَ
رلهل ح 

ن ســــل هل مل ل  إلَليـ  م  ي َخيَـّ يُّه 
م  َوعلصــــل ال ه  بـَ

ألَذا حل أن لفظـه لف  ، 66طـه﴾فـَ

االســـتفهام، ومجراه مجرى الســـؤال، ليجيب المخاطب باإلقرار به، فتثبت عليه الحجة باعترافه، 

 

 .5/330 "تفسير القرآن العظيم"( ابن كثير، 1)

 .1/829 "فتل القدير"( الشوكاين، 2)

 .10/179)عصا(  "لسان العرب"( ابن منظور، 3)

 .4/334 "اللغة مقاييس"( الرا ي، 4)
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أنها عـصا، لما أراد أن يريه اهلل من قدرته  موـسى هذا تكون الفائدة أنه قرر  فال يمكنه الجحد، فعلى

 .يف انقالبها حية، فوقع المعجل بها بعد التثبت يف أمرها

أ  )   ــي والوقوف، ومنه االتكاء (عليها  َأَتَوكَّ ــى ،وعصــاأي أتحامل عليها يف المش هي التي  موس

ــحرة، وهي التي  ،فرعون ألقاها يف مجلس ــى كانت يف يدفتلقفت ثعابين السـ حين كلمه اهلل  موسـ

 .مصر قبل دخوله ،برية سينا يف

م  ي َخيَّل  إللَ وقوله تعالى:﴿    يُّه 
م  َوعلصـل َبال ه 

َعىَفألَذا حل َها َتسـ  م  َأنَّ
رلهل ح 

ن سـل أنهم لما ألقوا الحبال   ﴾ي هل مل

وكانت قد أخذت والقوم كأن األر  امتألت حيات،   موـسى والعـصي أخذوا أعين النا ، فرأى

ىٰ ميال من كل جانب ورأوا أنها تـسعى ) وـسَ يَفًة مُّ
هل خل ـسل َجَس فلي َنف  أي: وجد، وقيل: أضـمر يف   (َفَأو 

مقاتل:  وقال يف خوفه: قيل: خوف طبع  البشرية، وذلك أنه ظن أنها تقصده،  نفسه خوفا، واختلفوا

  .خاف على القوم أن يلتبس عليهم األمر فيشكوا يف أمره فال يتبعوه 

رب،  أ عليها وت ستعمل ألنرا  كثيرة كالضَّ إذًا فالعصا هي أداة من خشٍب ونيره ت حَمل باليد ي َتوكَّ

 .ورعي الغنم ونحوها 

 :َنْعَلْيَك ملبحث اخلامس:ا

ــفل القدم،   :َنَعَل    ــفل، منه النعل المعروفة، ألنها يف أسـ ــيء وتسـ ــيل يدل على اطمتنان يف الشـ أصـ

، ورـجل ـناـعل ذو نـعل، ومنتـعل أيضــــا، وأنعـلت اـلداـبة، وحـمار الوحش ـناـعل لصــــالـبة ـحافره

عل ومنعل، ويعبر به ، وفر  منعل: يف أســفل رســغه بيا  على شــعره، ورجل ناوالجمع نعال

 

 .5/278 " اد المسير"( انظر: ابن الجو ي، 1)

 .11/107 "الجامع ألحكام القرآن"( القرطبي، 2)

 .1/519 "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 3)

 .5/283 "معالم التنليل"( البغوي، 4)

 .2/1510 "اللغة العربية المعاصرة معجم"( أحمد مختار،5)

 .1/314 "مختار الصحاح"؛ انظر الرا ي،  5/445 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 6)

 .14/302)نعل( "لسان العرب"( ابن منظور، 7)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=20&ayano=18#docu
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 .يعبر بالحايف َعن الفقيرعن الغني، كما 

إلنِّي ﴿، يف ـسورة طه، عند قوله تعالى:"نعليك"وردت كلمة نعل بالقرآن الكريم مرة واحدة بلف     

َقدَّ ل ط ًوى  ال م 
َلي َك إلنََّك بلال َوادل َلع  َنع   .12طه﴾َأَنا َربَُّك َفاخ 

ل: أمر بطرح النعلين، ألنهـا  والخلع النلع، والنعـل مـا    ك من األر ، فقـي ة لقـدمـي ه وقـاـي جعلـت

وقـيل: أمره بخلع نعلـيه ليـباشــــر  وقـتادة، وعكرـمة كـعب نجســــة إذ هي من جـلد نير ـمذكى، ـقاـله

 بقدمه بركة الوادي المقد .  

ا، وال   ــل فيـه الى أمره أن يتواضــــع لعظيم الحـال التي حصــ د الملوو أن تخلع إن اهلل تـع عرف عـن

أمر بذلك على هذا الوجه، للخشوع --موسى عالن ويبليف اإلنسان إلى ناية تواضعه، فكأنالن

 .والتواضع عند مناجاة اهلل تعالى

ــوف نير محيط بهامما يف األر ،    ي لبس يف القدم ليقيهاحذاء النعل هو     ، فأن أحاط بالقدم مكشـ

  .ونطى الكعبين فهو الخف

 

  

 

 .1/814 "المفردات"( األصفهاين، 1)

 .6/83 "المحرر الوجيل"؛ ابن عطية 11/94 "الجامع ألحكام القرآن"( انظر: القرطبي، 2)
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 الفصل العاشر

 يف سورة األنبياءاآللة واألداة 

 وفيه مبحثان :

 املبحث األول: التماثيل:   

أي: انتـصب   المـصور على مثال نيره، يقال: مثل الـشيء، أـصل المثول االنتـصاب، والممثل  :مثل  

والتمثال: الصــورة، والجمع التماثيل، ومثل له الشــيء: صــوره حتى كأنه ينظر إليه،  . وتصــّور

: معروف، والجمع أمثلة ومثل، ومثلت له كذا تمثيال إذا صــورت له وامتثله هو: تصــوره، والمثال

ــيء المصــنوع  ــم للش ــم منه، والتمثال: اس مثاله بكتابة ونيرها، فأذا صــورت مثاال فالتمثال: االس

وأصــله من مثلت الشــيء بالشــيء إذا قدرته على قدره، ويكون تمثيل  ق من خلق اهلل،مشــبها بخل

 .م ذلك الممثل تمثالالشيء بالشيء تشبيها به، واس

األنبياء،   يف ســورة  واألخرى  ســبأ،  هما يف ســورةاحدإوردت كلمة تماثيل يف القرآن الكريم مرتين   

ونَ عـند قوـله تـعالى:﴿ اكلف  ا عـَ ي َأنت م  َلهـَ
اثلـيل  الَّتل  التَّمـَ

هل ذل ا هـَٰ  مـَ
هل مـل  َوَقو 

َبلـيهل اَل ألل  اإلنـكار ،  52األنبـياء﴾إلذ  قـَ

،ألنها كانت على صـورة التماثيل: األصـنام، مه يف عبادة األصـنام من دون اهللعلى قو  من إبراهيم

مشــبه بخلق من خالئق اهلل تعالى، وهذا والتمثال: اســم لشــيء مصــنوع   ،اإلنســان من خشــب

ــألهم عن أصــنامهم بما التي يطلب بها بيان الحقيقة، أو شــرح االســم --تجاهل منه حيث س

ع إحاطته بأن حقيقتها حجر أو شـجر اتخذوها معبودا، وعبر عن عبادتهم كأنه ال يعرف أنها ماذا م

ى الشــــيء، لغر  من األنرا  لـها بمطلق العكوف اـلذي هو عـبارة عن الللوم واالســــتمرار عل

  .قصدا إلى تحقيرها وإذاللها وتوبيخا لهم على إجاللها

 

 .1/758( األصفهاين، المفردات 1)

 .14/18ثل(( ابن منظور، لسان العرب)م2)

 .5/348( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 3)

 .6/175( ابن عطية، المحرر الوجيل 4)

إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم تفسير أبي " حمد بن محمد بن مصطفى أبي السعود العمادي ،(  أ5)
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بًَّها بالمخلوقات من إنـسان وحيوان      ـش رة يقال :صـنعوافالتمثال ما ي نحت م   ونيرها، صـورة مصـوَّ

ـخام كتـماثـيل العظـماء، ويكون ـعادة ـبالطول الـكاـمل وقريـبًا ـجدًا للحجم الطبيعي  ـله تمـثاالً من ر 

 .لألصل أو أكبر منه

 املبحث الثاني: السجل:

َجل    على انصــباب شــيء بعد امتالئه، من ذلك الســجل والمســاجلة، وذلك أنه كتاب   يدل:  ســَ

ا كالمســــاجـلة، ألنه عن مـنا عة ومداعاةيجمع كتـبا   ،كـتاب العهدة، ويجمع  ومـعاين، وفـيه أيضــــً

ت بل ويف التنليل العليل:﴿ ،ـسجالت لِّ للل ك  جل الـصحيفة ﴾، وجاء يف التفـسير: أن الـسجل  َكَطيِّ الـسِّ

  .التي فيها الكتاب

لِّ "وردت كلمة      جل َم األنبياء، عند قوله تعالى:﴿  يف القرآن الكريم يف موضع واحد، يف سورة  "سِّ َيو 

ت بل  لِّ للل ك  جل َماَء َكَطيِّ السـِّ ي السـَّ يف هذا الموضـع الصـحيفة، ألن ذلك   السـجل  ،104األنبياء﴾َنط ول

هو المعروف يف كالم العرب، معـناه: يوم نطوي الســـــماء كطي الســـــجل على ـما فـيه من الكـتاب، 

 .لتي يكتب فيها، ويطلق على كاتب الصحيفةالجيم يطلق على الورقة او السجل: بكسر السين 

ة يطوي الســــموات     اـم ه يوم القـي الى أـن ــاعـها-يخبر تـع ا واتســ ا يطوي الـكاـتب  -على عظمـه كـم

للســــجـل، أي: الورقـة المكتوب فيهـا، فتنتثر نجومهـا، وتكور شــــمســــهـا وقمرهـا، وتلول عن 

 .أماكنها

الســـــجل التـجاري موســــوـعة تضــــم ـك وـمات  ـفالمعروف هو دفتر ـيدون فـيه ـما يراد حفـظه من معل 

 

 .3/2067نظر: معجم اللغة العربية المعاصرة( ا1) 
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نة عن الشـــركات واألشـــخاص الذين يمارســـون التجارة يف محل خاص، والســـجل بيانات معي

ــادر عن الدوائر العقارية يبين المنطقة ورقم العقار وحدوده  ــمي الصـ ــجل الرسـ العقاري: هو السـ

فصــيلية يف ومســاحته ومحتوياته واســم مالكه ،وســجل القضــايا: ســجل مشــتمل على معلومات ت

 . ونحوها ألحوال الشخصّيةسجّل او ،مجال معين يستعمل كمرجع

 فالسجل معروف بلماننا ما تسجل فيه معلومات وبيانات تحف  للرجوع لها وقت الحاجة.   

 

 الفصل احلادي عشر

 اآللة واألداة يف سورة احلج

 : وفيه ثالثة مباحث

 املبحث األول: حرير:   

ما رّق  وهو،  ب: واحدة الحرير من الثياب، والحرير: ثياب من إبريســـمحرر والحريرة بالنـصــ   

ا َحرليٌر( م  فليـه ه  اســــ  ،الحرير الخيط اـلدقيق تفر ه دودة 33ـفاطرمن الثـياب ، ـقال اهلل تـعالى:)َوللـب

رُّ من ـكل شــــيٍء اعتـقهالقل الكريم يف ثالـثة مواضــــع، يف القرآن  "حرير"وردت كلـمة .، والح 

م  فليَها يف ســورة الحج، عند قوله تعالى:﴿أحدها   ه  َباســ 
ل ًؤا َولل ن َذَهٍب َول ؤ  َر مل اول ن  َأســَ

َن فليَها مل ي َحلَّو 

أي يحلون لؤلؤا أي عقودا ونحوـها، والمعنى: أســــاور من ذـهب وأســــاور من   ،23الحج ﴾َحرليرٌ 

ا َحرل وقوـله: ) لؤلؤ، يـهَ
م  فل ه  اســــ  بـَ

للـبا  جيء ـباســــم اللـبا  بـعد ولـما ـكاـنت التحلـية نير ا (،يرٌ َولل

لتحـصل الداللة على الثبات واالـستمرار كما دلت ـصيغة   "يلبـسون"بـصيغة االـسم دون    "يحلون"

 

 .2/1036 "معجم اللغة العربية المعاصرة"( انظر: أحمد مختار، 1)

  .4/83)حرر( "عربلسان ال"( ابن منظور، 2)

 .1/225)حر( "المفردات"( األصفهاين، 3)

 .1/165 "المعجم الوسيط"( إبراهيم مصطفى وآخرين، 4)

 .3/24 "العين"( الفراهيدي، 5)
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، يقول: ولبوســهم التي تلي أبشــارهم ةعلى أن التحلية متجددة بأصــناف وألوان مختلف  "يحلون"

ــج من خيوط الحرير كما هنا، فيها ثياب حرير، والحرير: يطلق على   ــم الحرير ما نسـ ــل اسـ وأصـ

عن  ،اســــم الخيوط تفر هـا من لعـابهـا دودة مخصــــوصــــة، وهو أعلى ممـا يف الـدنيـا بكثير

 . ( اآلخرة يف يلبسه لم الدنيا يف الحرير لبس :)من--النبي قال يقول عمر

فالحرير نوع رقيق من النســـيج يصـــنع من خيوط دودة القل وتصـــنع منه المالبس، منه حرير نباتي 

ير قـصير األلياف، و الحرير نـسيج حريري يؤخذ من بذور بعض النباتات، وحرير مغلول من الحر

وـبان، والحرير الصـــــناعي هي أقمشــــة  الصــــخري ـمادة مـعدنـية خيطـية نير ـقابـلة لالحتراق وال اـلذَّ

ــ  ــرـي ــريـ ــالـــج حـ ــعـ ــر مـ ــيـ ــام نـ ــر خـ ــريـ ــه حـ ــنـ ــا، ومـ ــاويـ ــمـ ــيـ ــة كـ ــبـ ــركـ ــا مـ ــهـ ــادتـ  .ة مـ

 املبحث الثاني: لؤلؤ:

، ؤة، وـسميت ألنها تألألالم والهملة فيدل على ـصفاء وبريق، من ذلك تألألت اللؤللوأما ا أَلَّ:  

ــائعــه لمع لمعــان الّلؤلؤ وتألأل الشــــيء: ، ألأل: اللؤلؤة: الــدرة، والجمع اللؤلؤ والآلل  ، وب

 .لؤلؤ: جمع لؤلؤة معروف ،ألآء

 ﴿يف القرآن الكريم يف سـتة مواضـع أحدها يف سـورة الحج، يف قوله تعالى:  "لؤلؤلا"وردت كلمة    

نَ يَ  م  فليَها َحرليرٌ فليَها مل  حلَّو  ه  َباس 
ل ًؤا َولل ن َذَهٍب َول ؤ  َر مل  .23الحج ﴾ن  َأَساول

 

؛ ابن عــاشــــور، 12/28 "الجــامع ألحكــام القرآن"؛القرطبي،  18/595 "جــامع البيــان"( انظر: الطبري، 1)

 .1/232 "التحرير والتنوير"

اب "البخـاري صــــحيل( 2) ا  كـت اب لبس الحري "اللـب ه رقمـب ا يجو  مـن در ـم ــه للرجـال وـق ،  5496ر وافتراشــ

5/2186. 

 .1/470 "معجم اللغة العربية المعاصرة"( انظر: أحمد مختار، 3)

 .5/199 أَلَّ() "لغةمقاييس ال"( الرا ي، 4)

 .1/752 "المفردات"( األصفهاين، 5)

 .13/153 ألأل() "لسان العرب"( ابن منظور، 6)

 .1/223 "جمهرة اللغة"األ دي، ( ابن دريد 7)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=3260&idfrom=5593&idto=5600&bookid=0&startno=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5550&idto=5726&lang=&bk_no=0&ID=3235
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ــحيل    ــلم يف صـ ــمعت خليلي هريرة  أبي من حديث مسـ  المؤمن  من  الحلية  تبليفيقول:)  --سـ

، اللؤلؤ وهو ما يســتخره   ةبالذهب والرجال بالفضــ   تحلى النســاء ،وقيل:(الوضــوء  يبليف  حيث

والمراد ترصـيع السـوار باللؤلؤ، وال يبعد أن يكون  : القشـيري من البحر من جوف الصـدف، قال

، قال ابن عاشور: اللؤلؤ الدر، ويقال له الجمان والجوهر، وهو يف الجنة سوار من لؤلؤ مصمت

ــاء   ــتخرحبوب بيضـ ــفراء ذات بريق رقراق تسـ ــتقر يف وصـ ه من أجواف حيوان مائي حللوين مسـ

نالف ذي دفتين مغلقتين علـيه يفتحهـما بحرـكة حيوـية مـنه، المتصــــاص الـماء اـلذي يســــبل فـيه 

ويســــمى نالـفه صــــدـفا، فتوـجد يف جوف الحيوان حـبة ذات بريق وهي تتـفاوت ـبالكبر والصــــغر 

ره، واألشــــهر أنه اســــم جوهر، وقـيل: صـــــغاره، وقـيل: كـبا، اللؤلؤ الوبصـــــفاء اللون وبـياضــــه

 .للجوهر

ــتديرة يف بعض الحيوانات لفا ــلبة لماعة ناعمة مسـ ــب صـ ــداف من رواسـ ّر يتكون يف األصـ لؤلؤ د 

المائية ، متعدد األلوان تعد من األحجار الكريمة الثمينة، أفضـل أنواعها عادة تكون بيضـاء اللون، 

 ها حلي كالعقد ونحوه.من أدوات اللينة تنظم من

 لثالث: مقامع:املبحث ا

أصـول ثالثة صـحيحة: أحدها نلول شـيٍء مائٍع فلي أداٍة تعمل له، واآلخر إذالل   يطلق على  َقَمَع:  

وقهر، والثــالــث جنس من الحيوان، وذلــك قولهم: قمعتــه: أذللتــه، ومنــه قمعتــه، إذا ضــــربتــه 

والمقمع  ، والمقمـعة: واحدة المـقامع من حديد كالمحجن يضــــرب على رأ  الفـيل،بالمقمعل 

 

)د. ط،  محمد فؤاد عبد الباقي،  ت:.  "صـحيل مسـلم"مسـلم بن الحجاه أبو الحسـن القشـيري النيسـابوري ،(1)

ــوء، رقم  " الطهارة كتاب" لعربي ،د.ت(،بيروت: دار إحياء الترا  ا ، 250باب تبليف الحلية حيث يبليف الوضـ

1/219. 

 .12/28 "الجامع ألحكام القرآن"( القرطبي، 2)

 .18/234 "تنويرالتحرير وال"( ابن عاشور، 3)

 .6/231 "المحرر الوجيل"( ابن عطية، 4)

 .5/28 "مقاييس اللغة"( الرا ي، 5)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=399&idto=510&lang=&bk_no=1&ID=106
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والمقمـعة كالهـما: ما قمع به ،والمـقامع: الجر ة وأعـمدة الـحديد مـنه يضــــرب بـها الرأ ، قال اهلل 

ـيدٍ تـعالى:﴿ دل ن  ـحَ
ع  مل
امل قـَ م مَّ  يف  مـلك لقيني  ثم)عمر: ابن ﴾ وقمعـته إذا ضــــربـته بـها، ويف ـحدـيثَوَله 

هي ســـــياط تعـمل من ـحدـيد و  ابن األثير، المقمـعة واـحدة المـقامع، ، ـقال(ـحدـيد من  مقمـعة هـيد

   .معوجة سهاُو ر

م  يف القرآن الكريم يف موضـع واحد، يف سـورة الحج عند قوله تعالى:﴿ "مقامع"وردت كلمة   َوَله 

يٍد﴾ ن  َحدل
ع  مل
َقامل يدٍ  قوله:).مَّ ن  َحدل

ع  مل
َقامل م مَّ إذا أرادوا   ،تـضرب رءوـسهم بها الخلنة  (َوَله 

 .جعهم إليها حتى تر ،الخروه من النار

من   ،المقمعة شـــبه الجر  من الحديد  :الليث قال البغوي: ســـياط من حديد واحدتها مقمعة قال   

تضـرب بها   ،، وهي يف اآلية مرا ب عظيمة من حديدقولهم قمعت رأسـه إذا ضـربته ضـربا عنيفا

ال شك أن المقامع خلنة النار رءو  أهل النار، وقال بعض أهل العلم : المقامع: سياط من نار، و 

  .المذكورة يف اآلية من الحديد لتصريحه تعالى بذلك

إن الـنار ترميهم بلهبـها، حتى إذا ـكانوا يف أعالـها : الحســــن :هي المـطارق، وـقال الضـــــحاو ـقال   

خريفا، فأذا انتهوا إلى أـسفلها ـضربهم  فير لهبها، فال يـستقرون   ـضربوا بمقامع، فهووا فيها ـسبعين

 .ساعة

  

 

 .6،6625/2582رقم  "باب األمن وذهاب الروع يف المنام" التعبير كتاب - البخاري صحيل( 1)

 .13/192)قمع( "لسان العرب"( ابن منظور، 2)

 .18/393 "جامع البيان"( الطبري، 3)

 .5/375 "معالم التنليل"البغوي،  (4)

 .4/291 "أضواء البيان"قيطي، ( الشن5)

 .5/418 " اد المسير"( ابن الجو ي، 6)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14676
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14676
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14676
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6689&idto=6749&lang=&bk_no=0&ID=3852
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 الفصل الثاني عشر

 اآللة واألداة يف سورة املؤمنون

 وفيه مبحث واحد:

 التنور:: املبحث األول    

من النار، االـسم يف األصـل   التنور تفعول الكانون( الذي يخبل فيه،)الكوانين،  وع من تنر: التنور ن  

 .أعجمي فعربتها العرب فصار عربيا على بناء فعول، جمعه تنانير

هود ،واآلخر يف ســــورة  وردت كلمـة تنور يف القرآن الكريم يف موضــــعين، أحـدهمـا يف ســــورة  

االمؤمنون ،عـند قوـله تـعالى:﴿ اَر التَّنُّور  إلَذا ـجَ ا َوفـَ نـَ ر  وـعدـناه أن يجيء قوـمه   ،اـلذي ﴾َء َأم 

: هو وجه األر ، واللهري عكرمة يف التنور قال  اختلف أهل العلم و   من الطوفان الذي يغرقهم،

- - ليع وروي عن الماء فار على وجه األر  فاركب السفينة،  لنوح: إذا رأيت وذلك أنه قيل

إنه التنور الذي  :والـشعبي ومجاهد الحـسن طلع الفجر ونور الصـبل. وقال  نه قال: فار التنور أيأ

.يخبل فيه، وهو قول أكثر المفسرين

جل الطبري التنور الــذي يطبن فيــه، ألن ذلــك هو المعروف من كالم العرب، وكالم اهلل ال ور  

يوـجه إال إلى األنـلب األشــــهر من مـعانـيه عـند العرب، إال أن تقوم حـجة على شــــيء مـنه بخالف 

ذـلك فيســــلم لـها، وذـلك أـنه ـجل ثـناُه إنـما ـخاطبهم بـما ـخاطبهم ـبه، إلفـهامهم معنى ـما ـخاطبهم 

 .به

لمعروف يف وقتنا إن التنور هو اآللة التي تســتخدم للخبل بها، وهو نوع من أنواع األفران الطينية فا 

 ثم تطورت وتشكلت مع مرور اللمن.،

  

 

 .10/294 "تاه العرو "؛ اللبيدي، 2/160)تنر( "لسان العرب"( ابن منظور، 1)

 .4/176 "معالم التنليل"؛ البغوي، 15/318 "جامع البيان"( الطبري، 2)

 .15/322 "جامع البيان"الطبري، ( 3)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
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 الفصل الثالث عشر

 اآللة واألداة يف سورة النور

 وفيه ثالثة مباحث:

 زجاجة: املبحث األول: 

)القنديل(، اآلية  جاه: القوارير، اللجاجة يف  والل ،شفاف، الواحدة  جاجة  اللجاه: حجر   ه:  

وعن أبي عبيدة: يقال للقدح:  جاجة، مضـمومة األول، وإن شـتت مكسـورة، وإلن شـتت مفتوحة، 

ــا     ه ـع لَ  جــاه،جــاه، و َ جــاه، و ل وجــم ــهجــَ واـل ت عــه، وحـرـف ــاـن ــه، وصـــ ل طــار عــاـم ـع .اه ـك

اَواتل تـعالى:﴿ يف القرآن مرتين، يف ســــورة النور عـند قوـله  " ـجاـجة"وردت كلـمة      مـَ اهلل  ن ور  الســــَّ

ي   رِّ َكٌب د  َها َكو  َجاَجة  َكَأنَّ َجاَجٍة اللُّ ي   
َباح  فل ـص 

َباٌح ال مل ـص 
َكاٍة فليَها مل ـش  هل َكمل َر  ل َمَثل  ن ورل النور   ﴾َواأل 

35. 

 سوف يرد تفسير اآلية يف المبحث الثالث .

ل ب ـسهل الكـسر ينتج من ـصهفاللجاه   ر مخلوط كربونات الـصوديوم والكربون جـسم ـشّفاف ـص 

 .والرمل ثّم تبريد المصهور بسرعة، ليتجمد بال تبلور

واســــتخـدمـه العرب منـذ القرن الثـاين أو الثـالـث وعرف اللجـاه من عهـد الفراعنـة والرومـان،  

، مهم جدا يف استعماالت شتى ، مثل المباين واألدوات واألواين المنللية ويف العطور الهجري، فهو  

 والعقاقير، واإلنارة، ومعدات االتصاالت السلكية ونيرها. 

 :(مشكاة)املبحث الثاني: 

،قيل: ألف مشــــكاة منقلبة عن واو ، والمشــــكاة من كالم  شــــكا: المشــــكاة الكوة نير النافذة  

قصــبة اللجاجة التي يســتصــبل فيها، وقيل  ، وهي معروفة،    العرب، وإن كان لغير الكوة الشــكوة

 

 .1/378 "تالمفردا"( األصفهاين، 1)

 .6/8 "تاه العرو "( انظر: اللبيدي، 2)

 .2/973 "معجم اللغة العربية المعاصرة"( أحمد مختار، 3)

 .1/305 "نريب القرآن"(ابن قتيبة، 4)
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 .ع الفتيلة شبهت بالمشكاةوهي موض

َر  ل َمثـَل  وردت يف القرآن مرة واـحدة، يف ســــورة النور، يف قوـلة تـعالى:﴿  اَواتل َواأل  مـَ اهلل  ن ور  الســــَّ

ي   رِّ َكٌب د  َها َكو  َجاَجة  َكَأنَّ َجاَجٍة اللُّ ي   
َباح  فل ص 

َباٌح ال مل ص 
َكاٍة فليَها مل ش  هل َكمل  .35النور  ﴾ن ورل

يوضــــع فيـها المصـــــباح أو  يف الـحائط عـبارة عن تجويـفة الـحائط، تكونة هي الكوة يف ـفالمشـــــكا

وتطلق كذلك على القناديل وهي وعاء  جاجي عادة يأخذ شـــكل مخروطي، يف   ،التحف ونحوها

فنية وهي ابرا  اللينة  الغالب كانت تعلق، وظيفتها الحفاظ على اســتمرار اإلضــاءة  ليال، ووظيفة

 منها. ست لنا المشكاة عظمة ورقي الحضارة اإلسالمية ألنها مستوحاةفقد عك والجمال،

 :(مصباح)املبحث الثالث: 

َبَل:  الصـاد والباء والحاء أصـل واحد مطرد، وهو لون من األلوان قالوا: أصـله الحمرة، قالوا:  صـَ

  .وسمي الصبل صبحا لحمرته، كما سمي المصباح مصباحا لحمرته

اح: أي الســــراه   ، وهو قرـطه اـلذي تراه يف القـندـيل ونيره، والمصــــبل: المســــرـجة، المصـــــب

أي يـشعلون  يف ـشحوم الميتة:)ويـستـصبل بها النا ( جابر واـستـصبل به: اـستـسره، ويف حديث

عليهما الـسالم :)كان يخدم بيت المقد  نهارا ويصـبل  يحيى بن  كريا بها ـسرجهم، ويف حديث

 .فيه ليال( أي يسره السراه

والـشمع مما يـصطبل به أي يـسره به، المـصبل بالفتل: موـضع اإلـصباح ووقت اإلـصباح أيـضا،  و   

ومصابيل النجوم: أعالم   والمـصبل والمـصباح: قدح كبير، والمصابيل: األقداح التي يصطبل بها،

 

 .8/123)شكا(  "لسان العرب"( انظر: ابن منظور، 1)

 .3/328 "للغةمقاييس ا"( الرا ي، 2)

 .1/305 "نريب القرآن"ابن قتيبة،  (3)

 .2/780، 2121اب بيع الميتة واألصنام رقمب " البيوع كتاب "البخاري صحيل( 4)

. )د. ط، المكتـبة العلمـية، "النـهاـية يف نرـيب األثر والـحدـيث"( مـجد اـلدين أبي الســـــعادات المـبارو ابن األثير، 5)

 .3/7د.ت(، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3748&idto=4086&lang=&bk_no=52&ID=1293
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 .الكواكب، واحدها مصباح

موضـعين يف سـورة اد بوردت كلمة مصـباح بصـيغة الجمع يف القرآن يف موضـعين، وبصـيغة اإلفر 

َباح  فلي النور عند قوله تعالى:﴿ صـ 
َباٌح ال مل صـ 

َكاٍة فليَها مل شـ  هل َكمل َر  ل َمَثل  ن ورل َماَواتل َواأل  اهلل  ن ور  السـَّ

ي   رِّ َكٌب د  َها َكو  َجاَجة  َكَأنَّ َجاَجٍة اللُّ   ﴾ . 

ــرين:   ــربه اهللقال ابن جرير ونقل عنه كثير من المفسـ  للقرآن يف قلب أهل اإليمان به، ذلك مثل ضـ

فقال: مثل نور اهلل الذي أنار به لعباده سـبيل الرشـاد، الذي أنلله إليهم فآمنوا به وصـدقوا بما فيه يف 

ة، وذـلك هو نظي ه الفتيـل ل اـلذي فـي دـي اة، وهي عمود القـن ل مشـــــك ر الكوة التي قلوب المؤمنين مـث

ل ذـلك العمود مشـــــكاة، ألـنه نير ـناـفذ، وهو أجوف تكون يف الحيـطان التي ال منـفذ لـها، وإنـما جـع 

بـَاٌح  مفتوح األعلى، فهو ـكالكوة التي يف الـحائط التي ال تنـفذ، ثم ـقال:) صــــ  ا مل يهـَ
وهو الســــراه،   (فل

 جـعل الســــراه وهو المصـــــباح مثال لـما يف قـلب المؤمن من القرآن واآلـيات المبيـنات، ثم ـقال:) و 

َجاَجةٍ  َباح  فلي    صـ 
شـكاة: يف القنديل، وهو اللجاجة، وذلك مثل يعني: أن السـراه الذي يف الم  (ال مل

للقرآن، يقول: القرآن الذي يف قلب المؤمن الذي أنار اهلل قلبه يف صدره، ثم مثل الصدر يف خلوصه 

من الكفر باهلل والـشك فيه، واـستنارته بنور القرآن، واـستضـاءته بآيات ربه المبينات، ومواعظه فيها 

ي    وذـلك صــــدر المؤمن اـلذي فـيه قلـبه،)  اللـجاـجة(  ـكب اـلدري، فـقال:)ـبالكو رِّ ٌب د  كـَ ا َكو  هـَ َأنَّ ، ( كـَ

أي يف اإلنارة والضــوء، وذلك يحتمل معنين: إما أن يريد أنها بالمصــباح كذلك، وإما أن يريد أنها 

 .يف نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك، وهذا التأويل أبليف يف التعاون على النور

، والمعروف منها يف وقتنا هو وكل ما يـستـضاء بهإذًا المـصباح اـسم آلة من ـصب َل ، منه الـسراه،     

ــدر ــاءة مصــ ، حيـث تقوم هـا أو مـا يقوم مقـامهـا من طـاقـة شــــمســــيـة ونحو الكهربـائيـة اإلضــ

 

 .8/192)صبل( "لسان العرب"( انظر: ابن منظور، 1)

ــعدي  6/388 "حرر الوجيلالم"؛ ابن عطية، 19/184 "جامع البيان"( انظر: الطبري، 2) ــير الكريم "؛ السـ تيسـ

 .5/1168   "حمنالر

 .2/1263 "معجم اللغة العربية المعاصرة"( انظر: أحمد مختار، 3)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3542&idto=3542&bk_no=50&ID=3567#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3542&idto=3542&bk_no=50&ID=3567#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3542&idto=3542&bk_no=50&ID=3567#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3542&idto=3542&bk_no=50&ID=3567#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3542&idto=3542&bk_no=50&ID=3567#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3542&idto=3542&bk_no=50&ID=3567#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3542&idto=3542&bk_no=50&ID=3567#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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، ويوـجد أنواع كثيرة منـها تختلف يف تركيبـها وطرق ضــــوئـية ـقدرة إلى الـقدرة الكهرـبائـية بتحوـيل

 تشغيلها وكفاءتها ولون إضاءتها.

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
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 اخلـــامتـــة

 أهم النتائج:

ــل اللغة العربية، بد - ــماءاللة أن  لغة القرآن الكريم هي أصـ كثير من اآلالت واألدوات   أسـ

الواردة فيه باللف  المتعارف عليه من قبل نلوله إلى عصرنا هذا.

 االســتعارة ،كقوله تعالى:﴿كثيرًا مما ورد يف القرآن بلف  آلة أو أداة جاء للكناية ،أو التشــبيه، أو  -

ت بل  لِّ للل ك  جل َماَء َكَطيِّ الســـِّ ي الســـَّ َم َنط ول م  فلي :﴿  ، وقوله تعالى104بياءاألن  ﴾َيو  ي ن ه  يَن َكاَنت  َأع  الَّذل

رلي َطاٍء َعن ذلك  ــ  :﴿وقوله تعالى﴾  نل صـ
َكاٍة فليَها مل ــ  شـ هل َكمل َر  ل َمَثل  ن ورل َماَواتل َواأل  ــَّ َباٌح اهلل  ن ور  السـ

َجاَجةٍ  َباح  فلي    صـ 
ر  مل :﴿  وقوله تعالى  ،35النور    ﴾ال مل ر  ق ل لَّو  َكاَن ال َبح  َد ال َبح 

 َربِّي َلنَفل
َداًدا لَِّكللَماتل

. ونحوها 109الكهف  ﴾َقب َل َأن َتنَفَد َكللَمات  َربِّي

بما وهبه اهلل له   ،منها اكتشافه لألدوات واآلالت  ، تسخير اهلل تعالى كل ما يف هذا الكون لإلنسان -

من نصوص القرآن  واقتبا  كثيرا منها  ، من عقل مفكر ومبدع، وتطويرها على مر العصور

الكريم.   

من ـضرورة وجود اآلالت واألدوات يف الحياة، حيث تهي  لإلنـسان ـسبل العيش على األر ،   -

الحرف   والشـــراء، أو المعامالت كالبيع يف  و   ،والمســـكن  أدوات المأكل والمشـــرب والملبس

.ونحوها ، أو آالت المواصالت والنقل،كأدوات وآالت اللراعة والصناعة والحياكة

ن طريق اآللة واألداة اكتشـف اإلنسـان حقائق وخيرات يف الكون من حوله، وهذا من التذليل ع -

.والسخرة له

ة لوصــــف ـعذاب أـهل الـنار، ـكالســــالســــل واألنالل ذكر اهلل لبعض األدوات واآلالت الغليـظ  -

ــونة بالدنيا، ومنها ما ذكره اهلل تعالى من  ــدة والغلظة والخشـ ــتخدم للشـ والمقامع، فكذلك تسـ

من الذهب والفضــة  الحرير، واألســاورولبس   ،والســرر  ،وصــف لنعيم أهل الجنة، كاألرائك

اهلل به علينا يف الدنيا. ، فيرشدنا ذلك إلى أنها من الترف والنعيم الذي منَّ واللؤلؤ

آالت وأدوات ربـما ـتدعم األمثـلة المـحدودة الواردة يف  أســـــماءمن خالل ـهذا البـحث ظهرت  -

النحو والصرف.
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 ادر واملراجعاملص

د. ط،  ) ."النهاية يف نريب األثر والحديث" ،مجد الدين أبي السعادات المبارو ،ابن األثير -1

. (المكتبة العلمية، د.ت 

تحرير المعنى  - التحرير والتنوير " ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر  ، عاشوربن ا -2

الدار التونسية  :تونس –ونسحن)  ."السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

.  ـ(ه1984للنشر ،  

.( م2003دار صـادر ،    : د. ط، بيروت)   ."لسان العرب"  ، جمال محمد بن مكرم    ، ابن منظور -3

  إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم"، حمد بن محمد بن مصطفى ، أ ي السعود أب -4

. (ت.د ، ربيدار إحياء الترا  الع  :بيروت ،ط.د  . )"تفسير أبي السعود

،  1ط )ت:رملي منير بعلبكي،    ."جمهرة اللغة  "  ،محمد بن الحسن ابن دريد أبو بكر    ،األ دي -5

. (م1987  ،دار العلم للماليين  :بيروت

صفوان عدنان  ت:. "المفردات يف نريب القرآن" ،الحسين بن محمد الرانب  ،صفهايناأل -6

. (هـ1412  ، دار القلم، الدار الشامية :دمشق  ، 1)ط الداودي

د ط، دار إحياء  ) ."روح المعاين تفسير األلوسي" شهاب الدين السيد محمود ، ،األلوسي -7

  . (العربي، د تالترا  

المحرر الوجيل  "  ،عبد الحق بن نالب بن عبد الرحمن بن تمام أبو محمد بن عطية  ،األندلسي -8

.  (م2007-هـ 1428و ارة األوقاف القطرية، قطر: ، 2ط ) ."يف تفسير الكتاب العليل

ت   . "البحر المحيط يف التفسير" ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو حيان  ،األندلسي -9

.  (هـ 1420دار الفكر   :بيروت)محمد جميل، :صدقي  

دار ابن ،ط  د. ) . "صحيل البخاري" محمد بن إسماعيل الجعفي أبو عبداهلل ا ،، لبخاريا -10

. (م1994-هـ  1414كثير،  

ت: محمد عبد اهلل   ."معالم التنليل يف تفسير القرآن  "  ، أبو محمدالحسين بن مسعود    ، البغوي -11

    دار طيبة للنشر والتو يع، )د. ط، النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، 
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. ( م 1997-هـ  4،1417

.( د.ت  دار الكتب العلمية،   ط،  د. ) ."سنن الترمذي" ، محمد بن عيسى بن سورة  ، الترمذي -12

)د. ط،  فـؤاد سلكين، تعليق: محمد  ."مجا  القرآن" ،مثنى أبو عبيدةمعمر بن  ،التميمي -13

. ( هـ1318مكتبة الخانجي ،  :القاهرة

الدار  : الجمهورية للتونسية )د. ط، ."التعريفات" ،علي بن محمد بن علي  ،الجرجاين -14

.   (م  1971  ،التونسية للنـشر، المطبعة الرسمية 

 اد المسير يف علم  " ،ن بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفره عبد الرحم ، الجو ي -15

-هـ1404المكتب اإلسالمي،  : ، بيروت3ط )ت: عبد الر اق المهدي،    ."التفسير

. (م1984

ت:أحمد عبد الغفور    ."تاه اللغة وصحاح العربية  الصحاح"  ،إسماعيل بن حماد    ، الجوهري -16

.(م 1987- هـ140، مالييندار العلم لل  :، بيروت4ط)عطار، 

.(دار المعارف ،د.ت 15،ط) ."النحو الوايف " ، عبا   ،حسن -17

الدر المصون يف  "شهاب الدين أحمد بن يوسف أبو العبا  المعروف بالسمين،  ،الحلبي  -18

،  دار القلم  :دمشق ،ط )د.ت: الدكتور أحمد محمد الخراط،  ."علوم الكتاب المكنون

د.ت(. 

،دار طيبة 2ط ) ."آن العظيمتفسير القر" ،إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء  ،الدمشقي -19

. (م 2002  -هـ  1422للنشر والتو يع،  

ت: أحمد صقر،    ."نريب القرآن البن قتيبة"  ، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة أبو محمد    ، الدينوري -20

. (هـ 1398  دار الكتب العلمية ،:مصر   ، ط )د.

،  2)طهارون،  : عبد الـسالم محمـد  . ت"مقاييس اللغة"  ،أبو الحسنحمد بن فار   الرا ي، أ  -21

( م.1979  -هــ 1399دار الفكر،  :مصر

،  5ط)ت: يوسف محمد، . "مختار الصحاح" ،محمد بن بكر  ين الدين أبوعبداهلل    ،الرا ي -22

. (م1999- هـ 1420  ،الدار النموذجية :بيروت
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المطبعة  : ، مصر1ط . )"جواهر القامو تاه العرو  من " ،محمد مرتضى  ،اللبيـدي -23

. (هـ1306  ،الخيرية

.  "المفصل يف صنعة اإلعراب"خشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار اهلل،  اللم -24

(.  1993، بيروت: مكتبة الهالل،  1ت: علي بو ملحم، )ط 

مض  الكشاف عن حقائق نوا " ، أبو القاسم  محمود بن عمرو بن أحمد جار اهلل ، اللمخشري -25

.   (هـ1407دار الكتاب العربي ،  : بيروت ، 3ط  ) ."التنليل

تاينا -26 س  جل محمد    :ت   . "سنن أبي داود"  سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير أبو داود ،  ،لسِّ

.( د.ت المكتبة العصرية، :صيدا  -ط، بيروت   د. )محيي الدين عبد الحميد،

لير  ، السجستاين -27 : محمد  . ت "القرآن المسمى بنلهة القلوبنريب " ، أبو بكر  محمد بن ع 

. (م1995 - هـ 1416: ،سوريا 1ط)أديب دار قتيبة  

ت:سعد   ."تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان" ،عبد الرحمن بن ناصر  ،السعدي -28

 .  (هـ1422،دار ابن الجو ي    1ط )فوا  الصميل، 

ت:محمد   ."معجم مقاليد العلوم يف الحدود والرسوم" ،عبدالرحمن أبي بكر  ،السيوطي -29

. ( م2004- هـ1424، مكتبة اآلداب : ، القاهرة1ط)عبادة ،

  ."رآنأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالق" ، محمد األمين بن محمد المختار  ، الشنقيطي -30

. (م  1995 - ـه1415دار الفكر للطباعة و النشر و التو يع ،   :لبنان - بيروت)

ط ،دار المعرفة، )د.  . "فتل القدير" ، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل اليمني  ،الشوكاين -31

.   (م 2004- هـ1423

 "لقرآن جامع البيان يف تأويل ا"  ،محمد بن جرير بن يليد بن كثير بن نالب أبو جعفر   ، الطبري -32

. ( م 2000-هـ 1420الرسالة، مؤسسة ،  دار المعارف ، 1ط )ت: أحمد محمد شاكر،

دار  : لبنان  -بيروت )د. ط،  ."المعجم المفهر  أللفاظ القرآن" ،محمد فؤاد  ،عبـد البـاقي -33

.( م1991  - هـ1411المعرفة ، 

تبة دار ومك د. ط، ) ت: مهدي المخلومي،  ."كتاب العين" أحمد،الخليل بن  ، لفراهيديا -34

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
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. (الهالل، د.ت

العدد    "ال من اسم اآللةما جاء على فع"فلفل، محمد عبدو،  -35

.( م 2012- هـ1433سنة )، 83

. ت: الترا  يف  "القامو  المحيط"الفيرو آبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،   -36

وسي، )ط  مؤسسة الرسالة بأشراف:   1426، بيروت: مؤسسة الرسالة،  8محمد نعيم   العرقس 

م(.  2005 - هـ 

ت: أحمد   ."الجامع ألحكام القرآن" ،محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد اهلل  ،القرطبي -37

  ،ط د.  م،    1964  -هـ1384  ،الكتب المصرية    :دار القاهرة  ،2ط )  البردوين وإبراهيم أطفيش، 

. ،د. ت(  دار الفكر

م(. 2003- هـ 1423دار الشروق،   ،32. )ط  "يف ظالل القرآن "قطب، سيد،  -38

  1408  : عالم الكتب  .)د. ط، "معاين القرآن وإعرابه"،  أبو إسحاق إبراهيم بن السري   ، لللجاه -39

(. م 1988 - هـ 

ت:   ."النكت والعيون" الشهير، بن محمد بن محمد البغدادي أبو الحسن علي ،الماوردي -40

.ت(. العلمية، د دار الكتب  : بيروت ، د. ط)السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، 

.( م2008 - هـ1429د. ن، ، 1ط . )"مجمع اللغة العربية المعاصر" ،أحمد وآخرين ، مختار -41

.  "المعجم الوسيط"محمد النجار،  ،القادر  حامد عبد،أحمد الليات  إبراهيم، ، مصطفى -42

. (2011- ه 1432، مصر: مكتبة الشروق الدولية5ط )

مجمع اللغة العربية، دار   :القاهرة د. ط، ) . "المعجم الوسيط"إبراهيم وآخرون،  ، مصطفى -43

.  ( د.ت،الدعوة 

محمد فؤاد عبد   :ت . "مسلمل صحي"القشيري،مسلم بن الحجاه أبو الحسن  ، النيسابوري -44

. (بيروت: دار إحياء الترا  العربي ،د.ت  ،د. ط)الباقي، 

  

https://library.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=1&idfrom=1&idto=3989&bk_no=233
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