
 العربية، كلية الجامعةاللغة قسم 

 ، كيرالا، الهند430596 -ثروننتبرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN (Print) : 2277-9914   e-ISSN (Online) : 2321-2756     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاصمة مجلة
مة

ّ
 مجلة بحثية سنوية محك

 م 7502،  التاسعاملجلد 
 

   2.0 معامل التأثير العربي:

 



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  000

___________________________ 

111 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 

 الفً اللفص ي في اللشآن ومياهخه في اللفق الّشبُت 

 دمحم ؼفُم

 ٦حرال، الهىض، و٧ال٩ُا، ٢ؿم اللٛت والخًاعة ، خغم الىافي الجامعي ،باخض

 

 ن  آمفهىم اللفت في اللش 

في نىعة الٟٗل اإلااضخي ؤعب٘ مغاث،  :)0(و٢ض وعصث ماصة لٟٔ ٢هو في ال٣غآن ٖلى ازخماٝ اقخ٣ا٢ها زمازحن مغة

ؾذ مغاث، وفي ’ ال٣هو‘وفي نىعة الٟٗل اإلاًإع ؤعب٘ ٖكغ مغة، وفي نىعة ٞٗل ألامغ مغجان، وفي نُٛت 

. ًُل٤ مٗجى ال٣و ؤًًا ٖلى الخ٩اًت ٦ما ًُل٤ ٖلى الخضًض والخبر والبُان  ؤعب٘ مغاث’ ال٣هام‘نُٛت 

ؤحى في ال٣غآن ؤزباع ألامم الؿاب٣ت  في مىاي٘  ول٨ً ٧لمت الخ٩اًت ال جُل٤ ٖلى ال٣هو ال٣غآهُت حُٗٓما له.

مم اإلاايُت ؤما ٢هو ال٣غآن جغاص بها "بزباٍع ًٖ ؤخىا٫ ألا  .لخ٩ىن ٢هههم ٖبرة إلاً ًجيء بٗضَمٖضة مىاؾبت 

ه مً خىاصر ٚابغة مشل ٢هو ألاشخام اللظًً لم جشبذ هبىتهم مشل ؤَل ال٨ه٠ وابجي آصم، وبزباٍع  بما جدٍى

م م٘ ؤ٢ىامهم، وبزباٍع  ًٖ الىبىاث الؿاب٣ت ؤي ما ازخو باألزباع ؤو ألاهبُاء الىاعصة ًٖ الغؾل وألاهبُاء وزبَر

ا. ٞال٣هت في ال٣غآن ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ الخىاصر الىا٢ٗت في ػمً الغؾى٫   مشل الٛؼواث وخىاصر الهجغة وؤلاؾغاء وهدَى

ضًً والضٖىة بلحها وجغؾُش اإلاٟاَُم ؤلاؾمامُت في ٢لىب ؤلاوؿان وجغبُتهم ٖلى الوؾُلت ٞىُت لٗغى مباصت 

ت ؤزباع ألا  سُا ًغظ٘ بلُه إلاٗٞغ ش بؿغصَا والٌٗخبر ال٣غآن ٦خابا جاٍع مم اإلاايُت بال ؤن ؤؾاؾها وال حهضٝ بلى الخاٍع

ش الغؾاالث  ش، ال جاٍع اإلااعزحن ٌؿخض٫ به في ٦خبهم بما ؤزبر هللا به في ال٣غآن  "ٞما تهضٝ ال٣هت ال٣غآهُت بلى الخاٍع

ذي ما ب٣ي بخد٤ُ٣ َضٞها ألانُل، ٦ما ال تهضٝ  ش ألامم وألاشخام، بهما جإزظ مً الىا٢٘ الخاٍع والغؾل وال جاٍع

ت الش٣اُٞت وال  بلى مخٗت والدؿلُت، ٞمً ؤعص طل٪ ُٞلخمؿه في ٚحر ٢هو ال٣غآن، ٞهضٝ ال٣هت بلى اإلاٗٞغ

م ٖماظا ٞىُا" اث ال٣غآن ال٨ٍغ ماط مىيٖى  .)3(ال٣غآهُت ألانُل َى الضٖىة والتربُت، ٖو

ا الٟىُت ٖلى ٢هو ال٣غآن وال حٗخبر َظٍ ال٣هو  ،وال ًُب٤ حٍٗغ٠ ال٣هت الخضًشت وال ٢ىاهُجها وال ٖىانَغ

ؤلىان الغواًت ؤو ال٣هو ؤو الخ٩اًت التي وي٘ عظا٫ َظٍ الٟىىن بَاعا جضوع ؤٖمالهم خىله وجىدهغ لىها مً 

 .)2(مىخىظاتهم ُٞه وال جدمل الٗىانغ الٟىُت لهظٍ ألالىان التي ويٗها الى٣اص اإلاٗانغون ٖلى ٢هو ال٣غآن

ماع املخخلٟت والحُٗي و٢ض ؤوعص هللا َظٍ ال٣هو في ال٣غآن بإؾالُب طاث بماٚت مازغة حعجب ٧ل ال ٣غاء مً ألٖا

برة ٢ُمت إلاكغ٧ي م٨ت وخضَم ؤو اإلاامىحن في م٨ت واإلاضًىت بل  ٧ل ٢هت مً َظٍ ال٣هو عؾالت ُٖٓمت ٖو

"ؤؾلىب ال٣هت ؤمغ مدبب للىاؽ نٛاعا و٦باعا، ٩ٞاهذ ال٣هت ال٣غآهُت طاث  .جساَب الىاؽ في الٗالم ٧له

سُت ٖبر مٗؼي ٖم٤ُ مازغ في مكاٖغ ؤلاوؿان، و٧ان  ٓتؾغص ؤخضار ال٣هت الخاٍع  .)1("ة ٖو

                                                           
ٔ
 ٕٕالدكتور صالح احلالدي،القص  القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث، ص      
ٕ
  شدقد، منهج القصة يف القرآندمحم     
ٖ
 ٓٔٔسيد قطب، التصرقر الفٍت يف القرآن الكرمي، ص      
ٗ
 ٖٖالزحيلي، الدكتور وىبة، القصة القرآنية ، ص      
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 أهذاف اللفت اللشآهُت

بن الهضٝ ألانُل بؿغص ال٣هو وؤزباع ألامم اإلاايُت لِـ مجغص ؤلازباع ًٖ خىاصر وو٢اج٘ ٢ض و٢ٗذ في 

جها لؤلظُا٫ ال٣اصمت ش وجضٍو بر جغقض ٢غائها بلى ،الخاٍع  بل الهضٝ ألانُل َى ما جدمل جل٪ ألازباع مً مىأٖ ٖو

م والتربُت في بَاع الضًً وحؿاٖضَم ٖلى التربُت  وجغؾُ ش اإلاٟاَُم الهضاًت والضٖىة بلى الضًً ال٣ُم والىهج ال٣ٍى

 هظ٦غ بًٗا مً َظٍ ألاَضاٝ م٘ يغب ألامشلت: .ؤلاؾمامُت في ٢لىبهم 

 وحؿلُت له و٢لىب : ؤوعص هللا بٌٗ ال٣هو جشبُخا ل٣لب خبِبه وعؾىله دمحم ملسو هيلع هللا ىلصجشبُذ الللىب وألافئذة

ٓت  اإلاامىحن ظمُٗا "و٦ما ه٣و ٖلُ٪ مً ؤهباء الغؾل ما هشبذ به ٞااص٥ وظاء٥ في َظٍ الخ٤ ومٖى

. حهضٝ هللا بهظٍ آلاًت ؤن ًشبذ ٢لب الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في ؾبُل الضٖىة بلى هللا وؤن ٌصخظ َممه في مىاظهت )0(للمخ٣حن"

ضاء وال٨ٟاع بؿغص َظٍ ال ٤ الضٖىة و٢ض ؾب٣ه ألاهبُاء ألٖا ٣هو ُٞخطر له بإهه لِـ وخضٍ ٖلى ٍَغ

 و٢ض واظهىا ما واظه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً اإلاك٣اث. ،والهالخحن

: و٢ض نغح هللا َظا الهضٝ الُٗٓم بٗض ؤن ؾغص ٢هت ًىؾ٠ ب٣ىله "ل٣ض ٧ان في ٢هههم الّبرة ألولي ألالباب

ضي وعخمت ل٣ىم ٖبرة ألولي ألالباب ما ٧ان خضًشا  ًٟتري ول٨ً جهض٤ً اللظي بحن ًضًه وجٟهُل ٧ل شخيء َو

ُه وبهما لماؾخٟاصة مجها وللٗبرة بما )3(ًامىىن" .ؤ٦ض هللا حٗالى للىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤن َظٍ ال٣هت ما وعصث للدؿلُت والتٞر

الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ب٣ىله "هدً  و٢ض اٞخخذ هللا ؾبداهه ٢هت ًىؾ٠ بٗض ؤن لٟذ اهدباٍ .و٢٘ مً البماء واإلاك٣اث

 .)2(ه٣و ٖلُ٪ ؤخؿً ال٣هو بما ؤوخُىا بلُ٪ َظا ال٣غآن وبن ٦ىذ مً ٢بله إلاً الٛاٞلحن"

غصصٍ الخفىش والخذبش : ٨ًغع ال٣غآن الؿاا٫ ًٖ الخ٨ٟغ والخضبغ في ؾجن هللا في ألامم الؿاب٣ت وآًاجه في ال٩ىن  ٍو

ت ؤَل٨ىاَا وهي ْاإلات ، ٨ٟغ اَخمام بالٛال٣غآن حهخم بالخمغاث ٖضًضة ألن ا ٦ما ؤقاع بلُه ال٣غآن "٩ٞإًً مً ٢ٍغ

ت ٖلى ٖغوقها وبئر مُٗلت و٢هغ قضًض ؤٞلم ٌؿحروا في ألاعى ٞخ٩ىن لهم ٢لىب ٣ٌٗلىن بها ؤو  ،ٞهي زاٍو

 . )1(ءاطان ٌؿمٗىن بها ٞةجها ال حٗمى ألابهاع ول٨ً حٗمى ال٣لىب التى في الهضوع"

و ال٣غآهُت بلى ؤَضاٝ ٚحر َظٍ ألاَضاٝ اإلاظ٧ىعة مجها: حٗم٤ُ ال٣ُٗضة في الىٟىؽ، زل٤ و٢ض جغمي ال٣ه

ت في املجخمٗاث، جباص٫ الخ٣اث٤ الٗلمُت اإلاخٗل٣ت بال٩ىن والخُىان والُبُٗت، الدؿامي باإلوؿان  حُٛحراث ظظٍع

مىاعا حهضي الىاؽ بلى  ألن ٩ًىن مخمحزا وجيكئت ؤلاوؿاهُت في هٟىؾهم....٨َظا ٩ًىن ال٣غآن بهظٍ ال٣هو

سغظهم مً الٓلماث بلى الىىع.  الؿٗاصة الخالضة ٍو

 أهىاُ اللفق اللشآهُت

 :ًم٨ً لىا ؤن ه٣ؿم ال٣هو الىاعصة في ال٣غآن بلى زمازت ؤهىإ خؿب ازخماٝ ألاشخام ؤو الخىاصر

مجها وؤٖمالهم الىٕى ألاو٫: ٢هو ألاهبُاء، و٢ض جًمىذ َظٍ ال٣هو صٖىتهم في ٢ىمهم ومى٠٢ اإلاٗاهضًً 

ِسخى ودمحم  ا٢بت اإلاامىحن واإلا٨ظبحن ٣٦هت آصم وهىح وببغاَُم ٖو الٟاؾضة والٟاظغة وعصوص ؤٞٗالهم للضٖىة ٖو

م.مً ألاهبُاءملسو هيلع هللا ىلص   ، و٢ض جًمً َظا الىٕى ؤًًا ٢هو ؤشخام جخٗل٤ باألهبُاء ٣٦هت مٍغ

                                                           
ٔ
 ٕٓٔسورة ىود      
ٕ
 ٔٔٔسورة قوسف      
ٖ
 ٖسورة قوسف      
ٗ
 ٙٗ،٘ٗسورة احلج      
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ظا الىٕى ٌكمل ٢هو الىٕى الشاوي: بن َظٍ ال٣هو جخٗل٤ بدىاصر ٚابغة ؤو ب إشخام لم جشبذ هبىتهم، َو

م. حَر الىث، وؤصخاب الؿبذ ٚو  ؤصخاب ال٨ه٠، وطي ال٣غهحن، وابجي آصم، و٢هت ظالىث َو

الىٕى الشالض: بن َظٍ ال٣هو جخٗل٤ بدىاصر و٢ٗذ في ػمً الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ٣٦هت ٚؼوة بضع وؤخض في ؾىعة آ٫ 

ؼوة خىحن وجبى٥ في ؾىع  ؼوة ألاخؼاب في ؾىعة ألاخؼاب و٦ظا ٌكمل ؤًًا ٢هت الهجغة ٖمغان ٚو ة الخىبت ٚو

ا مً و٢اج٘ خضزذ في ػمً الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص.  حَر  وؤلاؾغاء واإلاٗغاط ٚو

ىاب  و٢ض ج٨غعث ال٣هو في ال٣غآن في ٚحر مىي٘ واخض بإؾالُب مسخلٟت وجاعة ج٩ىن باإلًجاػ وجاعة ج٩ىن باإَل

ن الٗلماء في ٦خبهم ؤؾباب و٢ض بحّ  .وخُىا ج٩ىن بالخإزحر ول٨ً في ٧ل مغة ج٨غعث َظٍ لٟاثضة وخُىا ج٩ىن بالخ٣ضًم

ىاثضَا ٞال٣هت اإلاخ٨غعة جخمحز ًٖ ؤزغاَا  .ألاولى جىيُذ بماٚت ال٣غآن :وهظ٦غ َىا بًٗا مجها .َظٍ الخ٨غاع ٞو

هل في ٧ل مغة ٖلى ٞىاثض ظضًضة. ٞما ًمل ال٣اعت بخ٨غاع َظٍ ال٣هو ألهه ًد ،بإؾلىبها ولٛتها و٢الب ٢هتها

ىن ج٨غعث في مىاي٘ (ٕ)ٞال٣هت مشل ٢هت مىسخى  ،ومجها جم٨حن ٖبر َظٍ ال٣هو في ال٣لىب ٞخ٨غاع ، م٘ ٖٞغ

ال٣هت ًا٦ض ؤن الخ٤ ؾُيخهغ ٖلى الباَل بضون ؤصوى ق٪. و٢ض ج٨غعث ال٣هت في ال٣غآن بؿبب ازخماٝ 

ا ًإحي بٟى   اثض ظضًضة ومٗاوي مسخلٟت.ؤٚغايها التي وعصث مً ؤظلها ٞخ٨غاَع

 الدؽابه والخخالف بحن اللفق اللشآهُت واللفق الخذًشت 

٤ ؤصاثه ولِـ الٛغى  ٍغ ه وؤؾلىبه َو ال٣هت في ال٣غآن لِؿذ الٛاًت مجها ج٣ضًم ٖمل ٞجي مؿخ٣ل في مىيٖى

بإزما٢هم وؤٞٗالهم.  بل بهما ظاءث لدؿاَم في ٖملُت الخُٛحر ؤلاوؿاوي والدؿامي ،مجها  ط٦غ ؤخىا٫ ألامم الؿاب٣ت

ها تهضٝ بلى ٞال٣هت في ال٣غآن جسخل٠ ًٖ ٚحٍر مً ال٣هو ؤوال و٢بل ٧ل شخيء مً هاخُت َضٞه ألاؾاسخي ٞةج

ش ألامم الٛابغة ؤو ٢هتها بخمامها ٦ما ًٟٗل اإلااعزىن حُٛحر ظظعي في الىاؽ ، بطن ال ٌسجل ال٣غآن جاٍع

 خد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ ألانُلت.وال٣هانىن ُٞٗغى ال٣غآن مً َظٍ ال٣هت ما ًدخاظه ل

 مىاوً الدؽابه بُنهما

غيها بإؾلىب البُان  ٟها ٖو هجض حكابها بحن ال٣هو في ال٣غآن وال٣هو الخضًشت في بىاء الصخهُاث وحٍٗغ

ا مً ألاؾالُب ٚحر اإلاباقغة،  حَر ٣ت الخىاع والخ٩اًت ٚو اإلاباقغ والخٗبحر ًٖ ؾماث َظٍ الصخهُاث بٍُغ

ُت ٦ما هغي ال٣هو ال٣غآهُت  وجضوع  مشل ال٣هو الخضًشت خى٫ شخهُاث عثِؿُت وجضٖمها شخهُاث ٖٞغ

وهغي ؤًًا حكابها بُجهما في اؾخسضام  .(ٕ)َظٍ بىيىح في ٢هت ًىؾ٠ ٞالصخهُت الغثِؿُت ٞحها ًىؾ٠ 

ٖىهغ ال٣ٗضة ألجها حؿاٖض ٖلى مًاٖٟت ظاطبُت ال٣هت وه٣لها بإؾلىب عق٤ُ م٘ ؤن ال٣ٗضة لِـ مً الىاظب 

ضم في ال٣هو. وهغي خاالث ال٣ٗضة في ٢هو ال٣غآن ٦شحرة ظضا ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ هغي في ٢هت ؤن حؿخس

اث ػلُسا؟. (ٕ)ًىؾ٠  ل ًجُب ًىؾ٠ لجٖز جض ال٣غاء ؤًًا  َظٍ الخاالث مشل َل ًىجى ًىؾ٠ مً البئر؟ َو ٍو

ا مً ال٣هو في ٖىهغ الخب والٗاَٟت، و٢ض ؤنبذ ٖىه غ الخب الدكابه في ال٣هو ال٣غآهُت م٘ ٚحَر

هىع ال٣غآن ؤًًا في َُاجه  الخب ل٣هو الخضًشت والغواًاث اإلاٗانغةوالٗاَٟت ظؼءا الًخجؼء مىه في ا ، ٍو

وهغي   الخالو وال٠ُٟٗ  ٦ما نىع خب ٣ٌٗىب لُىؾ٠، وخب ػلُسا لُىؾ٠، وخب والضة مىسخى إلاىسخى.

ماخٔ في ال٣هو ال٣غآوي ًًا ًلٗب صوعا مهما في ال٣هو ال٣غآهُت وال٣هو الخضًشت "ٍوؤٖىهغ الخىاع 

الضوع الظي ًم٨ً ؤن ًلٗبه الخىاع وجىٕى ؤؾالُبه وجىاٚمه م٘ اإلاخداوعًٍ مًاٞا بلى بًجاٍػ وؾاثغ الجىاهب 
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ؿخسضم ال٣غآن الخىاع في ٢ههه بإؾالُب عق٣ُت ومىخهى )0(اإلام٨ىت الاؾخسضام في َظا الٗىهغ ال٣هصخي" . َو

 هللا حٗالى م٘ مماث٨خه في ؾىعة الب٣غة.ؤلاج٣ان واإلاخاهت ٦ما وعص في ال٣غآن خىاع 

 مىاوً الخخالف بُنهما 

ا في مىاي٘ ٖضة، هىعص َىا بًٗا  ٖماوة ٖلى الازخماٝ في َضٝ ال٣هت، بن ال٣هو في ال٣غآن جسخل٠ ًٖ ٚحَر

مجها، ؤوال جسخل٠ ٢هو ال٣غآن في بيُتها ألجها جهغح بم٣ضمت الغواًت وهدُجتها ٦ما هغاَا بىيىح في ؾىعة 

، ؤوال ؤحى هللا بم٣ضمت ل٣هت ًىؾ٠ ب٣ىله حٗالى "هدً ه٣و ٖلُ٪ ؤخؿً ال٣هو بما ؤوخُىا بلُ٪ ًىؾ٠

دت جلٟذ اهدباٍ )3(َظا ال٣غآن وبن ٦ىذ مً ٢بله إلاً الٛاٞلحن" . ؤما في ال٣هو الخضًشت ال هغي م٣ضماث نٍغ

ً ًل ل٣ىن بلى ٢غاءَا بلحها ٦ما ال هجضَا ج٣ضم عؾاالتها واضخت بال ؤن ألاصباء اإلااٍَغ مدىن بلحها في ٦خابتهم ٍو

م الٟىُت في ؤؾلىب عق٤ُ. ا مً ال٣هو الخضًشت  ٢غاءَا بخٗابحَر وجمخاػ ال٣هو ال٣غآهُت ًٖ ٚحَر

بصخهُاتها الىا٢ُٗت، ٞةن ال٣غآن ال ًسل٤ شخهُت مً الخُا٫ وال ًيؿب الى٢اج٘ والخىاصر بال بلى ؤصخابها، 

... (ٕ)وهىح َى الىبي هىح  (ٕ)وببغاَُم َى زلُل هللا ببغاَُم  )(ُٕٞىؾ٠ مً ٢هت ًىؾ٠ في ال٣غآن َى ًىؾ٠ 

٩ٞل شخهُاث في ال٣غآن وا٢ُٗت ٢ًىا خُاتهم في َظٍ الضهُا، ؤما الصخهُاث في ال٣هو الخضًشت والغواًاث 

خسظ بٌٗ ألاصباء ماصجه لل٣هو والغواًاث مً ججغباجه  اإلاٗانغة ٞما ؤنل لهم في َظٍ الخُاة الىا٢ُٗت، ٍو

ما٢ت لهم بها.ومجخ سل٤ شخهُاث اٖل ٛحر خ٣ُ٣تها ٍو   مٗاجه ول٨ً ال ًهىعَا بخمامها بل ًسل٣ها ٞىُا َو

ُٗت وؤؾالُبه الغق٣ُت ٞةجها  ا مً ال٣هو الخضًشت بإَضاٞه الٞغ بالجملت، جمخاػ ال٣هو ال٣غآهُت ًٖ ٚحَر

ُه وبه ما هي ٢ى٫ هللا ؾبداهه الظي لِؿذ ٢هت ًغوحها بوؿان إلوؿان آزغ و٢هت تهضٝ بلى مجغص الدؿلُت والتٞر

ونٟها بال٣هو الخ٤ وتهضٝ بلى حُٛحر ظظعي في ؤٖما٫ ؤلاوؿان وؤزما٢هم وما ؾغصَا ملجغص ه٣ل ؤزباع ألامم 

 الؿالٟت بلى ألاظُا٫ ال٣اصمت.
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