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م: اء" في اللشآن الىٍش
ّ
ت أظلىب اللعم بـ"الخ ُّ ت جدلُل ُّ  دساظت بلغ

 ِبذ الخىُم ؼئذ د/

ت ربىٍّ
ّ
ت الت ُّ ت،، ٢ؿم آلاصاب  والٗلىم الاظخماٖ ُّ رب

ّ
ت الت ُّ ا ٧ل ا، هُجحًر ى ػاٍع

ّ
 ظامٗت ؤخمض بل

 اإلالذمت:

تي 
ّ
٧ان ال٣ؿم ؤنما مً املخلى٢اث بما باهلل الخال٤ ؤو بإؾماثه ؤو بهٟاجه، و٧اهذ الّخاء مً ؤخٝغ ال٣ؿم ال

لى َظا، ٞةّن َظٍ اإلا٣الت ؾخـدىاولها بالّضعاؾت في  ا، ٖو م باؾم الجمالت ٣ِٞ صون ٚحَر وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ

٦غ الخ٨ُم. ٞاه٣ؿمذ اإلا٣الت بلى ٢ؿمحن : ًدىاو٫ ال٣ؿ
ّ
ت. خحن الظ ُّ ٛت الٗغب

ّ
م ألاو٫ الجاهب الّىٓغي لل٣ؿم في الل

م. ل ال٣ؿم آلازغ في الجاهب الخُب٣ُي لل٣ؿم بالّخاء في ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
 ًخمش

ت: ُّ غت الّشب
ّ
ٍشي لللعم في الل

ّ
 الجاهب الى

 مفهىم اللعم معجمُا وداللُا: 

انُماح الٗلماء، َى ٖباعة ًٖ  وفي .ال٣ؿم في اللٛت مهضع للٟٗل "٢ؿم" ٣ًا٫: ٢ؿم الكحئ ٣ًؿمه ٢ؿما

غب مً لؿان الٗغب: "ال٣ؿم  ًّ ظملت اؾمُت ؤو ٞٗلُت، ًا٦ض بها ظملت ؤزغي مىظبت ؤو مىُٟت. وفي اعحكاٝ ال

ٟٓي، ٌكتر٥ ُٞه الاؾم  ).0(ظملت ًا٦ض بها ظملت ؤزغي ٚحر حعجبُت"
ّ
ى نى٠ مً ؤنىاٝ اإلاكتر٥ الل َو

ًّ ؤو ال ؤٞٗل ٦ظاوالٟٗل، ٞاالؾم هدى: لٗمغ هللا ، وآلُذ باهلل الٛغى ألاؾاسخي مً ال٣ؿم َى ). 3( ، ألٞٗل

ّ٪ ًٖ زاَغ املخاَب. 
ّ
ه  الخى٦ُض، ُٞاحى به لخى٦ُض الخبر اإلا٣ؿم ٖلُه، وإلػالت الك طَب الّىداة ومجهم ؾِبٍى

ا الىاو، زم ال باء بلى ؤن ؤصواث ال٣ؿم زمازت ؤخٝغ خُض ٣ًى٫: "ولل٣ؿم واإلا٣ؿم ؤصواث في خغوٝ الجغ، وؤ٦ثَر

ى اإلاظَب الّؿاثض بحن الّىداة )،2(... زم الّخاء" َظا،  طَب الٗلماء بلى ؤّن "الباء" هي ؤّم َظٍ ألاخٝغ للّؿببحن ). 1(َو

لى اإلاًمغ، ٞمً صزىلها . الّخالُحن: ؤّجها ًٓهغ مٗها ٞٗل ال٣ؿم ؤو ًدظٝ اَغ ٖو
ّ
جضزل "الباء" ٖلى الاؾم الٓ

اَغ: (باهلل). ومً صزىلها  ٖل
ّ
اَغ صون اإلاًمغ. ٖلى الٓ

ّ
ا ٖلى الاؾم الٓ ، َظاى اإلاًمغ : ؤ٢ؿم به، وجضزل ٚحَر

ُُثَّْ بن الىاو ؤ٦ثر ؤخٝغ ال٣ؿم اؾخٗماال في خُاة، وجسخو بالٓاَغ، ٦ما وعصث في آي الظ٦غ الخ٨ُم هدى:
َْأنْْ ِفْتنَُِتُمْْ تَُكنْْ مَمْْ لَّ

ّ
ِْ قَامُوا ا ِّنَا َواّللَّ  . )2( ُمْْشِِليَْ ُلنَّا َما َرب

ّ
حن ؤن الّخاء ال جضزل ِبال وفي الّخاء : ٣ًّغع ظمهىع الّىدٍى

). و٢ا٫ حٗالى ًّ ى ٢ىل٪: (جاهلل ألٞٗل ِْ: ٖلى واخض، َو َْأنْْ َأْصنَاَمُكْْ َْلَِليَدنَّْ ََتّللَّ هوا بَْعَد . ٞهي ال جضزل (3)ُمْدِبرِينَْ تَُوم

وط٦غ الّىداة ؤصواث ؤزغي  .)4(جغّبي ، وجدُاج٪بال ٖلى اؾم "هللا" حٗالى وخضٍ. وؾم٘ "جالغخمً"، جغّب ال٨ٗبت، و 

                                                           
ٔ
 ٖٙٚٔ، ص: ٗدمحم بن قوسف أبو حّيان ، ارتشاف الَضرب من لسان العرب، مكتبة اخلاجني ، القاىرة ، د. ت، ج/     
ٕ
  ٜٓ، ص: ٜقن قعيش بن قعيش ، شرح ادلفصل، عامل الكتب ، د. ت ، ج/موفق الد     
ٖ
 ٜٙٗ، ص: ٖأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبوقو ، الكتاب ، حتقيق عبد السالم ىارون ، دار اجليل ، بَتوت ، د. ت ، ج/     
ٗ
 ٕ٘٘م، ص:  ٜ٘ٛٔأبو الفتح عثمان بن جٍت ، اللمع يف العربية ، عامل الكتب ، بَتوت ،      
٘
 ٖٕاألنعام:      
ٙ
 ٚ٘األنبياء:      
ٚ
 ٕٙ٘أجاز األخفش ىذا ، ورد عليو ابن جٍّت يف اللمع ، انظر ىامش ص:       
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ه : (وبٌٗ الٗغب ج٣ى٫: "هلل")، ٞجيء بالمام، وال ججيء بال ؤن ٩ًىن ٞحها مٗجى الخعجب  )0(لل٣ؿم، ٢ا٫ ؾِبٍى

ىا٥ ؤخٝغ ؤزغي بال ؤّن الٗلماء ٧اهىا مسخلٟحن ٞحها.  َو

 جلعُماث اللعم:

خباعاث مسخ  لٟت : ًم٨ً ج٣ؿُم ال٣ؿم بلى ّٖضة ؤ٢ؿام اٖل

ذمها إلى كعمحن:  - ؤ  جلعُمه مً حُث الفشاحت ِو

  هزا، ولّمش هللا ال ًّ ه كعم، هحى: حلفذ باهلل ألفّل
ّ
ىم به ؤه ح، وهى ما ٌّلم بمجّشد الىُّ ؤحذهما: كعم ـٍش

د الّىىم بهما.  ؤفّل هزا، فال ًخفى ِلى ؤحذ داللت هاجحن الجملخحن ِلى اللعم بمجشَّ

 ح، وهى ما ال اوي: غحر ـٍش
ّ
ت كٌى مً كاٌ: ِلم  الث ُّ ىت، هزهش الجىاب، فال ًذسن كعم ٌّلم وىهه كعما إال بلٍش

ه ال ٌّلم وىهه كعما بمجّشد الّىىم بها، لىً بزهش الجىاب
ّ
  ).2(هللا، ؤو ِلّي ِهذ هللا، ؤو في رّمتي هزا، فئه

ذمها إلى هثحر الاظخّماٌ وكلُله: - ب ِادة الّشب في هالمهم وألاّوٌ هى الغالب، ومً  جلعُمه مً حُث الىثرة ِو

حن في رلً لشوبا مً 
ّ
فَ إرا هثر اظخّماله، وحعب هثرة الاظخّماٌ ًخفاوث الّخخفُف، مخىخ

ّ
جخفُف الل

خفشف، منها: 
ّ
ًّ ".و حزف فّل اللعم، في هحى: باهلل ألحمشّن الىذوة، ال  حزف الخبر في هحى: "لّمشن ألفّل

 أسوان اللعم:

 ً ؤسبّت ؤسوان: اللعم مىلُى لغىي حّعاط ، ًخيّىن م

ذ بها حملت ؤخشي، وجإحي ِلى ؤحىاٌ مخخلفت حعب مىكّها  في الترهُب،  -1
ّ
حملت اللعم، وهي الجملت اإلاؤهذة، جؤه

لضم حزفها في حالت ما إرا وان  . ٍو ًّ ، هما ًجىص حزفها هحى: باهلل ألفّل ًّ فخثبذ مّها الباء هحى: ؤحلف باهلل ألفّل

ًّ ولذي)3(اللعم غحر الباء مً ؤدواث اللعم لم ، وجاهلل ال ؤظاِذّن املخخاج، فهي ول معخغً ، هحى: وهللا أِل

م ًا فتى.  م ًا فتى في ميان: خّل الىٍش ٍش
ّ
هش، جلٌى مثال: الى

ّ
 ِىه  في حىاص الخزف والز

الزت اإلازوىسة آهفا، وهي : الباء، والىاو، والّخاء، وما ؤلخم بها.  -2
ّ
 ؤدواث اللعم : هي جلً ألادواث الث

ٍّم، وهى ول اظم مً ؤظماء هللا اإلالعم  -3 به: وهى املخلىف به، وهى الاظم الزي ًلخفم باللعم  ًفخم به َو

فاجه، وهحى اِش: رلً مما ؼإهه ؤن ٌٍّم ِىذ الّشب ـو
ّ
 ، فياهىا ًحلفىن بالىّبت، كاٌ الؽ

م ظي َاٝ خىله * عظا٫ بىٍى مً ٢َغل وظَغ
ّ
 )1(ٞإ٢ؿمذ بالبِذ ال

ظٍ الجملت لها ؤخىا٫ ونىعة جغ٦ُبُت مجها: وظىب اإلا٣ؿم ٖلُه (ظىاب ال٣ؿم)4 - : َى الجملت اإلاا٦ضة بال٣ؿم، َو

 الخظٝ، ٞخدظٝ بطا ج٣ضم ٖلى ال٣ؿم ما ٌٛجي ًٖ الجىاب.

م:   اء في اللشآن الىٍش
ّ
ىبُلي لللعم بالخ

َّ
 الجاهب الخ

٦غ الخ٨ُم، ٞاجطر له ؤّن ال٣ؿم بالّخاء وعص في حؿ٘ آً
ّ
م وهي:٢ام ال٩اجب باؾخ٣غاء آي الظ   -اث مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ٗغاء (32)، و(23). ؾىعة الّىدل آًخان: (62)، و(60)، و(52)، و(42ؾىعة ًىؾ٠ آًاث (
ّ
). ؾىعة 64). ؾىعة الك

 ). 23). ؾىعة الّهاٞاث آًت (24ألاهبُاء آًت (

                                                           
ٔ
 ٜٚٗ، ص:  ٖأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبوقو ، الكتاب، ج/      
ٕ
 ٕٖٓ، ص:  ٕبن مالك ، حتقيق دمحم كامل بركات ، دار ادلدين ، ج/هباء الدقن بن عقيل، ادلساعد على تسهيل الفوائد على كتاب التسهيل ال      
ٖ
 ٗٚٔ، ص:  ٕم ، ج/ ٜٜٔٔ -ىـ ٔٔٗٔبن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعارقب ، ادلكتبة العصرقة ، بَتوت ، ا      
ٗ
 ٙٗٔ، ص:  ٔىـ ، ط/٘ٔٗٔالكتب ،  ادلعلقات العشر ، شرح وتعليق الدكتور ايسُت األقويب والدكتور صالح الدقن اذلوري ، علم       
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لى َظا، ٞةّن َظا ال٣ؿم وعص لخى٦ُض الخبر وجد٣ُ٣ه. ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة ًىؾ٠  :ٖو

ِْ واقَامُْ اَض .)0( َساِرِقيَْ ُلنَّا َوَما اْْلَْرِضْ ِِفْ ِمُنْفِسدَْ ِجْئنَا َما عَِلْمُتْْ مََقدْْ ََتّللَّ
ّ
مً آلاًت ال٩لمت (جاهلل)، وهي ٢ؿم  ٞالك

ُٞه مٗجى الّخعجب مما ؤي٠ُ بلحهم، ؤ٢ؿم بزىة ًىؾ٠ مىضَكحن الّتهامهم بإّجهم لم ٌؿغ٢ىا، وؤّن ال٩ّل ٢ض 

ه لم ٌؿب٤ ؤن اّتهمهم ؤخض بمشل َظا الاّتهامٖلم ٖجهم ؤّجهم لم 
ّ
   ).3(ًإجىا لٛغى ؤلاٞؿاص بؿغ٢ت ؤو ٚحر طل٪، وؤه

ِْ قَامُوا :ومجها ٢ىله حٗالى ْى يُوُسَفْ تَْذُلرُْ تَْفتَبُْ ََتّللَّ ْامْهَاِمِكيَْ تَُكونَْ َأوْْ َحَرًضا تَُكونَْ َحّتَّ اَض مً آلاًت  .)2(ِمَن
ّ
ٞالك

مت َى ال٩لمت (جاهلل)، ه ناثغ بل (ٕ)واإلا٣هىص مً َظا الُمحن ؤلاقٟا١ ٖلى ٣ٌٗىب  ال٨ٍغ
ّ
ى الهما٥ بؿبب بإه

ه ال ًى٣ُ٘ ؤن جظ٦غ ًىؾ٠، وظىاب ال٣ؿم َىا ُٞه جىاؾُه مهِبت ًىؾ٠
ّ
، ولِـ اإلا٣هىص َىا جد٤ُ٣ ؤه

ظي ًىبئ ًٖ مٗجى
ّ
ىت ٖضم ٢غهه بىىن الّخى٦ُض. وولي ال٣ؿم َىا الٟٗل اإلاًإع ال اإلاطخي  خٝغ الىٟي م٣ضع ب٣ٍغ

اث ٣ٌٗىب  ظي ًض٫ّ ٖلى الّخجضص والخضور، لُٗلم ؤن ط٦ٍغ
ّ
اث مخجّضصة صاثما (ٕ)ال     ).1(لُىؾ٠ ط٦ٍغ

ِْ قَامُوا ومجها ٢ىله حٗالى: ُْ أٓثََركَْ مََقدْْ ََتّللَّ نْْ اّللَّ
ّ
َْوا مت ال٩لمت (جاهلل)، )2(مََخاِطِئيَْ ُلنَّا عَلَْينَا اَض  مً آلاًت ال٨ٍغ

ّ
. ٞالك

ىن في ؤمٍغ مً وهي ٢ؿم ًُٟض ا
ّ
لّخد٤٣ّ وال٣ُحن لخهى٫ الخبر، ٩ُٞىن الخبر بظل٪ زبرا ٣ًُيُا، بط ٧اهىا ٌك٩

ظا ال٣ؿم ًض٫ّ في آلاًت ٖلى ؤّن الغئٍت  ٢بل إلاطخي ؾىحن ٖلُه، م٘ ؤّجهم طَبىا بلى ؤبحهم بضم ٦ظب في ؤو٫ ألامغ. َو

ًاٝ بلى طل٪ اٖتراٞهم بالخُُئت٢ض جمذ خ٣ُ٣ت إلاا خضر ٞٗما.  م بالظهب، وب٢ٍو   ).3(غاَع

ِْ قَامُوا ومجها ٢ىله حٗالى: ْمَِفي ََتّللَّ ََّك ه
ّ
مت ال٩لمت (جاهلل)، ٞهي ٢ؿم  .)4(امَْقِديِْ َضََلِلَْ ا اَض مً آلاًت ال٨ٍغ

ّ
ٞالك

للمخعّجب، و٧ان َظا الّخعّجب هاقئا مً َى٫ اهخٓاع ًىؾ٠ وإلاا ٌٗض، و٧اهذ مضة ُٚبت ًىؾ٠ ًٖ ؤبُه ازىحن 

ً ؾىت. لظل٪ كٍغ ٤ اإلاىنلت. واإلاٗجى ؤهه مؿخمغ في  ٖو ما٫ ال٣ضًم، ؤي: البٗض ًٖ الٍُغ ًّ م٘ بال
ّ
ونٟىا َظا الُ

٣ه ب شخيء مً ٚحر ٍَغ
ّ
 ).5(الّخلّبـ بخُل

َْلْ ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة الىدل: ِْمَما َعلُوَن ا هَِصيًبا يَْعلَُمونَْ َوََيْ ِْ ،َرَزْقنَاُهْْ ِممَّ ونَْ ُتُْْلنْْ ََعَّا مَتُْسبَمُنَّْ ََتّللَّ  .)6(تَْفََتُ

مت ال٩لمت (جاهلل)، للخد٤٣ّ وجى٦ُض الخبر الظي ًلُه، وؤلاجُان بٟٗل ال٩ىن واإلاًإع  اَض مً آلاًت ال٨ٍغ
ّ
ٞالك

صا ومؿخمّغا مجهم، ٞهى ؤبلٜ مً ؤن ٣ًا٫: "ّٖما جٟترون"، و"ٖما  للضاللت ٖلى ؤن الاٞتراء مً قإجهم، و٧ان مخجّضِ

خم". ؤي٠ بلى طل٪ ؤن ال  خٗبحر ب:"٦ىخم جٟترون"، ٦ىاًت ًٖ اؾخد٣ا٢هم ال٣ٗاب.   اٞتًر

ْمََقدْْ ومجها ٢ىله حٗالى: ِ َلْى َأْرَسلْنَا ََتّللَّ
ّ
مت ال٩لمت (جاهلل)، ٞحها مٗجى  .)01(قَْبِلَْ ِمنْْ ُأَممٍْ ا اَض مً آلاًت ال٨ٍغ

ّ
ٞالك

جإ٦ُض ألامغ ٖىض الخ٨م في ال٣ًاء ال٣ؿم والّخى٦ُض. الخ٤ ؾبداهه وحٗالى ٣ًؿم بظاجه لُا٦ض لهم ألامغ جإ٦ُضا، و 

مشما: بما باإل٢غاع وبما بالُمحن... ٞةطا ما ؤ٢ؿمذ له، وخلٟذ ٣ٞض ؾضصث مىاٞظ الخ٨ظًب. ظاء هللا َىا بال٣ؿم 

                                                           
ٔ
 ٖٚقوسف:       
ٕ
 ٕ٘ٓٚ، ص: ٔٔدمحم متويل الشعراوي ، تفسَت الشعراوي ، دار قطاع الثقافة ، د. ت، ج/      
 ٘ٛقوسف :       ٖ
ٗ
  ٕٛٔٓ، ص: ٗ،  ج/ٖ٘م، ط/  ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔسيد قطب ، يف ظالل القرآن ، دار الشروق،       
٘
 ٜٔقوسف:       
ٙ
 ٖٙٓٚ، ص: ٔٔج/ دمحم متويل الشعراوي ، تفسَت الشعراوي ،      
ٚ
 ٜ٘قوسف    - 
ٛ
 ٕ٘، ص: ٖٔدمحم طاىر ابن عاشور، تفسَت التحرقر والتنوقر، دار سحنون للنشر والتوزقع، تونس ، د. ت،  ج/   - 
ٜ
  ٙ٘النحل:    - 

ٔٓ
 ٖٙالنحل:   - 
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ه ًدُم 
ّ
ضًض بط ما ٢ام به َاالء ٖبضة ألانىام، َى اٞتراء ُٖٓم ًدُم ال٣ُٗضة مً ؤؾاؾها أله

ّ
والخّى٦ُض الك

  .َىا مىّظه بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ل٣هض ببماٚه بلى ؤؾمإ الىاؽ ٨ٞغة الخىخُض. والخُاب

نْْ: ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة الكٗغاء
ّ
ْا ِ مت ال٩لمت "جاهلل"،  .(0)ُمِبيٍْ َضََللٍْ مَِفي ُلنَّا ََتّللَّ اَض مً آلاًت ال٨ٍغ

ّ
ٞالك

ماالث ٌعجبىن جيء في ال٣ؿم بالّخاء صون الىاو، ألن الّخاء جسخو بال٣ؿم في شخيء  ًّ مخعجب مىه، ٞهاالء ؤَل ال

ما٫ اإلابحن ًّ ضوا طل٪ بىنٟهم ال
ّ
  .مً يمالهم بط هاَىا آمالهم اإلاٗىهت، والىهغ بذجاعة ال حٛجي ٖجهم قِئا. وؤ٦

ِْ ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة ألاهبُاء: َْأنْْ َأْصنَاَمُكْْ َْلَِليَدنَّْ َوََتّللَّ هوا بَْعَد اَضٞ .)3(ُمْدِبرِينَْ تَُوم
ّ
مت  الك مً آلاًت ال٨ٍغ

ظي ًض٫ّ  (ٕ)ال٩لمت (جاهلل)، ؤ٢ؿم بها ببغاَُم 
ّ
ض مغماٍ بإؾلىب الّخى٦ُض ال

ّ
إلاا عؤي مً لجج وظضا٫ بالباَل ٞإ٦

م ؤوال بال٣ى٫ اإلاىّبه ٖلى صاللت ال٣ٗل ٞلم ًيخٟٗىا بال٣ى٫، ٞاهخ٣ل بلى ال٣ى٫ الّضا٫ ٖلى الٟٗل  ه باصَع
ّ
ٖلى ؤه

ِ ٖلُه بال٨ؿغ والّخ٣ُُ٘. ٞإ٢ؿم بالّخاء بضال الظي مأله بلى الضالل
ّ
ت الخامت ٖلى ٖضم الٟاثضة في ٖباعة ما ًدؿل

اصة مٗجى، وهي الخعجب، ٧إهه حعجب مً حؿهل ال٨ُض ٖلى ًضٍ وجإجُه  ).2(مً الىاو، بط ٞحها ٍػ

مت ال٩لمت (جاهلل)، ٞلما . (1)قَاَل اَتَّللَِّ ِإن ِكدتَّ لَتـُْرِدقنِ  ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة الهاٞاث: اَض مً آلاًت ال٨ٍغ
ّ
ٞالك

ه، ؤ٢ؿم بـ(الّخاء) للّضاللت ٖلى حعّجبه مً ؾمامخه مىه . ٞلما عؤي بإّن خاله جباصلذ، ٞلىال ما ّٖغٞه هللا به لم ٌٗٞغ

م بالّخاء ًًٟي ٖلى الّىّو مٗاوي ظلُلت ٚحر جى٦ُض الخبر ٣ِٞ، وجل٪ اإلاٗاوي ومهما ٨ًً ألامغ، ٞةّن ال٣ؿ

٦غ الخ٨ُم التي ؾب٤ ٖغيها وجدلُلها جدلُما بماُٚا. 
ّ
 مؿخٟاصة مً آي الظ

 :الخاجمت

حّٗغيذ اإلا٣الت إلاٟهىم ال٣ؿم معجمُا وصاللُا، وؤصواجه، وؤع٧اهه ألاعبٗت ٖىض البماُٚحن، وبن ٧ان َىا٥ ؤصواث 

مازت اإلاّخ٤ٟ ٖلحها، وهي: الباء، والىاو،  ؤزغي 
ّ
م اؾخسضم َظٍ ألاخٝغ الش  ؤّن ال٣غآن ال٨ٍغ

ّ
ؿم بؿمت ال٣ؿم، بال

ّ
جد

م، ألن ٦شحرا ما ٣ً٘ ال٣ؿم به في ؤمغ ٧ان مً  ؼث َظٍ اإلا٣الت ٖلى خٝغ الّخاء صون ٚحٍر في ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
والّخاء. وجغ٦

ب. ٦ما ٧ان يء اإلاخعجب مىه ال ٨ًثر  قإهه ؤن ٣ً٘ في ما ظىاب ٢ؿمه ٍٚغ
ّ
، ألّن الصخ اإلا٣ؿم ٖلُه هاصع الى٢ٕى

ه، ومً زمَّ ٢ل اؾخٗما٫ الّخاء بال م٘ اؾم الجمالت، ألن ال٣ؿم باؾم الجمالت ؤ٢ىي ال٣ؿم. زم جىنلذ  و٢ٖى

 ٖلى جى٦
 
اصة م إلٞاصة الّخعّجب والّخد٤٣ّ ٍػ  ُض الخبر.اإلا٣الت بلى ؤّن ال٣ؿم بالّخاء وعص حؿ٘ مغاث في ال٣غآن ال٨ٍغ

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘

م -  ال٣غآن ال٨ٍغ

ت ، جد٤ُ٣ خامض اإلاامً ، ٖالم ال٨خب ، بحروث. 0652ابً ظجي ، ؤبى الٟخذ ٖشمان ( - ُّ  م)، اللم٘ في الٗغب

 .م)، جٟؿحر البدغ املخُِ، صاع ال٨ٟغ0663 -َـ 0103ؤبى خُان، دمحم بً ًىؾ٠ ( -

 م٨خبت الخاهجي ، ال٣اَغة._________  (ص. ث)، اعحكاٝ الًغب مً لؿان الٗغب،  -

 ابً ٣ُٖل، بهاء الضًً (ص. ث)، اإلاؿاٖض ٖلى حؿهُل الٟىاثض ٖلى ٦خاب الدؿهُل البً مال٪ ، صاع اإلاضوي. -

                                                           
ٔ
  ٜٚالشعراء:      
ٕ
 ٚ٘األنبياء:      
ٖ
 ٖٖٗ، ص:  ٕسم جار هللا زلمود بن عمر الزسلشري ، الكشاف عن حقائق التنزقل وعيون األقاوقل يف وجوه التأوقل ،ج/أبو القا     
ٗ
 ٙ٘الصافات:      

http://www.hebron.edu/quran/mobile/tafseer.php?sora=37&type=1&aya=56
http://www.hebron.edu/quran/mobile/tafseer.php?sora=37&type=1&aya=56
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غ، صاع سخىىن لليكغ والخىػَ٘، جىوـ. - غ والخىٍى  ابً ٖاقىع، دمحم َاَغ، (ص. ث)، جٟؿحر الخدٍغ

 )، لؿان الٗغب ، صاع ناصع ، بحروث.ابً مىٓىع ؤبى الًٟل ظما٫ الضًً دمحم بً م٨غم (ص. ث -

ت الٗامت لل٨خاب. - ب  بٖغاب ال٣غآن، جد٤ُ٣ الض٦خىع َه ٖبض الخمُض َه ، الهُئت اإلاهٍغ  ابً ألاهباعي ، البُان في ٍٚغ

ت ، بحروث .  - ب ، اإلا٨خبت الٗهٍغ اٍع  ابً َكام ، مٛجي اللبِب ًٖ ٦خب ألٖا

٤ الضًً ٌِٗل (ص. ث)، قغح اإلاٟهل، -  ٖالم ال٨خب.  ابً ٌِٗل ، مٞى

 م).3113 -َـ  0132الؼمسكغي ، ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدممىص بً ٖمغ (  -

ت ، بحروث.  ل ، حٗل٤ُ زلُل مإمىن قُدا ، صاع اإلاٗٞغ ل في وظٍى الخإٍو ُىن ألا٢اٍو ل ٖو  ال٨كاٝ ًٖ خ٣اث٤ الخجًز

ت ، بح -  روث. _________ ( ص. ث)، ؤؾاؽ البماٚت، جد٤ُ٣ ٖبض الغخُم مدمىص ، صاع اإلاٗٞغ

 َـ)، اإلاٗل٣اث الٗكغ ، قغح وحٗل٤ُ الض٦خىع ًاؾحن ألاًىبي والض٦خىع نماح الضًً الهىعي ، ٖلم ال٨خب.  0102الؼوػاوي ( -

ه ، ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر ( ص. ث)، ال٨خاب ، جد٤ُ٣ ٖبض الؿمام َاعون ، صاع الجُل ، بحروث.  -  ؾِبٍى

 ال٣غآن ، صاع الكغو١.م )، في ْما٫  3112 -َـ  0132ؾُض ٢ُب ( -

  الكٗغاوي ، دمحم مخىلي (ص. ث)، جٟؿحر الكٗغاوي ، صاع ٢ُإ الش٣اٞت. -




