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 اإلىداء

اليأس،  زمفمف صنعكا النصر في .. ..إلى الصامديف المرابطيف في أرض اإلسراء 
ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  :الذؿ، كتحقؽ فيهـ قكله تعالى لحظةكرفعكا الرأس في 

 [ ، 21غافر: ] چڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ    

 .شكران كعرفانان 

 ككذلؾ إلى كالدٌم الكريميف، مف ربياني صغيران،

حسانان   .بران كا 

لى مف شيغمت عنهـ كثيران، زكجتي الغالية،  أكالدم، ...... كزينة الحياة كا 

 .حبان كتقديران 

 .أهدم ثمرة هذا الجهد ...... إلى كؿ هؤالء

 

 الباحث: عادؿ عمي أبكعسر                                                            

 
  



 

  1 

 

 شكر وتقدير

لػه،  الشكر كؿ الشكر كالحمد كؿ الحمػد لمػف قمقنػي كعممنػي كهػداني، ربػي كحػدك ال شػريؾ
له الفضؿ كالمنة، كلػه الحمػد كالثنػاء، كلػرد المعػركؼ إلػى أهمػه أتقػدـ بالشػكر الجزيػؿ  سػتاذم 
القػػدير: أ.ـ.د/ أحمػػد عبػػدا  محمػػد النشػػمي، مػػف تعهػػد هػػذك البػػذرة حتػػى صػػارت نبتػػة سػػكية، 

 كتحمؿ العناية كالرعاية كالتكجيه؛ ليستقيـ العكد.

رشػػػدني، كأذكػػػر مػػػنهـ: أ.ـ.د/ عبػػػدا  عمػػػي كالشػػػكر كالتقػػػدير مكصػػػكؿ لكػػػؿ مػػػف عممنػػػي كأ
الهتػػارم، أ.ـ.د/ عبػػد الكػػريـ مصػػم، البحمػػػة، أ.ـ.د/ عبػػد الغنػػي ا دبعػػي، أ.ـ.د/ صػػال، عمػػػي 

 النهارم، د/ منير أنعـ، د/ نجيب الكرافي، د/ محمد حسيف قاقك.

كمػػػػا أشػػػػكر كػػػػؿ ا قػػػػكة كالػػػػزمنء كا صػػػػدقاء، كأقػػػػص  مػػػػنهـ ا قػػػػكيف: صػػػػال، النصػػػػيرم 
 ؼ عطاء، ككؿ مف أسدل إلٌي معركفان.كيكس

 كأقتـ بالشكر كالتقدير لٌمجنة المناقشة كالمككنة مف: 

 أ. د/ عمي محمد غالب المقنفي       رئيسان كمناقشان قارجيان،  جامعة صنعاء.  -ُ

 أ.ـ. د/ عبد الكريـ مصم، البحمة        عضكان كمناقشان داقميان،  جامعة ذمار. -ِ

 عبد ا  محمد النشمي      عضكان كمشرفان عمميان،  جامعة ذمار. أ.ـ.د/ أحمد -ّ

 كالحمد   كالشكر له أكالن كأقيران.
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 المستقمص

مػػػف بػػػيف أكثػػػر ا لفػػػاظ كركدان فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ، كهػػػك  -مشػػػتقاته كمرادفاتػػػه -ييعػػد اإلرسػػػاؿ
، ككفقػان لمػػا نػتب عػف عمميػػة صػادر عػف سػػمطة كقػدرة، كترتػب عميػػه نتػائب مهمػة سػػمبان أك إيجابػان 

اإلرساؿ تحدد مصير القمؽ في الحياة الدنيا كفي اآلقرة، كنتائب اإلرساؿ قالدة بقمكد الزماف، 
فاإلرسػػاؿ امتػػداد تػػاريقي فػػي حيػػاة البشػػرية، كهػػك قاسػػـ مشػػترؾ بػػيف ا مػػـ، كلػػه أربعػػة أركػػاف، 

ى عنقػػة بػػيف طػػرفيف، كلكػػؿ ركػػف مكاصػػفات كشػػركط؛ لتػػتـ عمميػػة اإلرسػػاؿ بنجػػاح، كيقػػـك عمػػ
ا عمى فيهما هك المرًسؿ، كهك عممية غير منتهيػة، كيتكػكف البحػث مػف مقدمػة كتمهيػد كثنثػة 
فصػػكؿ كنتػػائب عامػػة، كقػػد بػػيف التمهيػػد: المعنػػى المعجمػػي ل رسػػاؿ، كبػػٌيف هػػدؼ اإلرسػػاؿ فػػي 

 القر ف الكريـ .

كمشػػتقاته ، كفيػػه  لمفػػظ اإلرسػػاؿ الصػػكتي كالصػػرفيكتحػػدث الفصػػؿ ا كؿ عػػف:ت المسػػتكل 
 مبحثاف:

لفػػػػظ  صػػػػفات حػػػػركؼ  ، كفيػػػػه ثنثػػػػة مطالػػػػب، ا كؿ:الصػػػػكتيالمبحػػػػث ا كؿ:تالمسػػػػتكل 
لفػػظ اإلرسػػاؿ  لمفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته. الثالػػث: المقطػػا الصػػكتي اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته. الثػػاني:

 . الفاصمة القر نيةفي  كمشتقاته

. الثاني: سميةالمشتقات اال ب، ا كؿ: ، كفيه ثنثة مطالالصرفيالمبحث الثاني:تالمستكل 
 .التذكير كالتأنيث . الثالث:اإلفراد كالتثنية كالجما

 لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته ، كفيه مبحثاف: التركيبيكتحدث الفصؿ الثاني عف:تالمستكل 

. سػػػػميةالجممػػػػة االالمبحػػػػث ا كؿ: تاإلرسػػػػاؿ فػػػػي التركيػػػػب ، كفيػػػػه سػػػػبعة مطالػػػػب، ا كؿ: 
. القػػامس: التقػػديـ كالتػػأقير اإلرسػػاؿ. الرابػػا:  عػػكارض جممػػة. الثالػػث: لفعميػػةالجممػػة ا الثػػاني:

 .التعريؼ كالتنكير. السابا: اإلضافة . السادس:الذكر كالحذؼ

المرتبطػة بمفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته ، كفيػه مطمبػاف، ا كؿ: حركؼ المعػاني المبحث الثاني:ت
 .حركؼ المعاني . الثاني: باقيحركؼ الجر

: كجػكك ا كؿالمبحػث  ككسائمه ، كفيػه مبحثػاف:إلرساؿ صؿ الثالث عف: تكجكك اكتحدث الف
 . اإلرساؿ . المبحث الثاني: كسائؿإلرساؿا
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 كمف أهـ النتائب القاتمة لمبحث: 

لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػر ف الكػػريـ كاحػػد كسػػبعكف لفظػػان، كردت فػػي تسػػا كسػػتيف  -
 كررت قمسمائة كثنث عشرة مرة.سكرة، في أربعمائة كتسا كعشريف  ية، ت

 الرسؿ أمة كاحدة، كاإلرساؿ امتداد تاريقي في البشرية، كهك قاسـ مشترؾ بيف ا مـ. -

 اإلرساؿ كسيمة لمتكاصؿ كالتقاطب، كال يمكف االستغناء عنه.  -

هنػػػػاؾ عنقػػػػة بػػػػيف المعنػػػػى المعجمػػػػي ل رسػػػػاؿ كمكاصػػػػفات الرسػػػػكؿ، كالتمهػػػػؿ كالثبػػػػات  -
المقػػاطا الصػػكتية  لفػػاظ اإلرسػػاؿ بمػػا يناسػػب الحػػدث، ككردت بعػػض ألفاظػػه كالمػػيف، كتنكعػػت 

 فاصمة قر نية.

 أغمب اإلرساؿ أريد به داللة الحدث ال الزمف. -

تعػػػػددت الكجػػػػكك المغكيػػػػة ل رسػػػػاؿ بحسػػػػب السػػػػياؽ الػػػػكاردة فيػػػػه، مثػػػػؿ: البعػػػػث كاإلنػػػػزاؿ  -
 كاإلطنؽ كالتسميط كغيرها.

 اسبة في كؿ مكضا، كالجزاء مف جنس العمؿ.تعددت كسائؿ اإلرساؿ ككانت من -

أغمب اإلرساؿ قير كرحمة، كما تحكؿ مف إرساؿ إليهـ إلػى إرسػاؿ عمػيهـ إاٌل بعػد  يػات  -
عراض كتكذيب.  كنيذر، كا 
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 المحتكيات

 
 الصفحة المحتكل

 أ، ب مفتت، 
 ج اإلهداء 
 د شكر كتقدير 
 ق المستقمص 
 ز     المحتكيات 

 ُ المقدمة

  
يد:

مي
الت

 
 7 أكالن: المعنى المعجمي ل رساؿ 

 11 ثانيان: هدؼ اإلرساؿ في القر ف الكريـ

كل 
مست

ت ال
كؿ:

 ا 
صؿ

الف
رفي

ص
 كال

كتي
ص
ال

  
 

كؿ:
 ا 

حث
لمب
ا

 
 

ي 
صكت

 ا ل
كل

مست
تال

 

 13 صفات حركؼ اإلرساؿ المطمب ا كؿ: 
 12 لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته المقطا الصكتي المطمب الثاني:

 31  الفاصمة القر نية المطمب الثالث: لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في

ي:
لثان

ث ا
مبح

ال
 

كل 
مست

تال
رفي

ص
ال

  

 33 سميةالمشتقات اال المطمب ا كؿ:

 37 اإلفراد كالتثنية كالجماالمطمب الثاني: 

 21 التذكير كالتأنيثالمطمب الثالث: 

    



 

  13 

 

 

 

ي 
ركيب

 الت
كل

مست
ت ال

ي:
لثان

ؿ ا
ص
الف

 

الم
  :

ول
 األ

حث
ـب

يب 
ترك

ي ل
ل ف

رسا
اإل

 

 13 سميةالجممة اال المطمب ا كؿ:

 72 الجممة الفعميةالمطمب الثاني: 

 82 اإلرساؿ جممة عكارضالمطمب الثالث: 

 88 التقديـ كالتأقير المطمب الرابا:

 91 الذكر كالحذؼ المطمب القامس:

 97 اإلضافةالمطمب السادس: 

 131 التعريؼ كالتنكيرا: المطمب الساب
 المبحث الثاني:

 حروف المعاني

 112 حركؼ الجرالمطمب ا كؿ:  

 117 حركؼ المعاني المطمب الثاني:  باقي
الفصل الثالث: 
وجوه اإلرساؿ 

 ووسائلو

اٙتبحث األوؿ: 
 وجوه اإلرساؿ

 133 كجكك اإلرساؿ

 اٙتبحث الثاين: 
 وسائل اإلرساؿ

 111 كسائؿ اإلرساؿ

 189 النتائج العامة للبحث 

 191 المصادر كالمراجا 

 113 جداكؿ ممحقة

رس
فها

ال
 

 113 فهرس  يات غير اإلرساؿ

 111 فهرس ا حاديث  

 111 فهرس ا بيات الشعرية

 113 فهرس ا عنـ

 113 ممحؽ يبيف جميا  يات اإلرساؿ
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 مقدمةال

؛ ليظهػػرك عمػػى الػديف كمػػه، جاعػػؿ المنئكػػة الحمػد   الػػذم أرسػػؿ رسػكله بالهػػدل كديػػف الحػؽ
رسػػنن أكلػػي أجنحػػة مثنػػى كثػػنث كربػػاع، بنعمتػػه تػػتـ الصػػالحات، كبتكفيقػػه تينػػاؿ المكرمػػات، ا كؿ 

مػػف كاآلقػػر كالظػػاهر كالبػػاطف كهػػك بكػػؿ شػػيء عمػػيـ، كالصػػنة كالسػػنـ عمػػى رسػػكؿ ا  محمػػد
ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀ   ڀ چ أرسمه ا  رحمة لمعالميف، كقصه بقكله تعالى: 

 . [ 31 /32األحزاب: ]  چٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ

 وبعد:

كظػػػنن ظمػػػينن؛  نػػػه المعجػػػزة  نبعػػػان صػػػافيان، كثمػػػران دانيػػػان، كحػػػبنن كثيقػػػان، لػػػـ يػػػزؿ القػػػر ف الكػػػريـ
فػي ركضػة مػف فهك أصدؽ كتاب كأشرؼ رسالة، كقد أردت البحث  الربانية القالدة بقمكد الزماف،

القػر ف الكػريـ كلؤلػؤة مػف رحابػه، محػاكالن دراسػتها دراسػة لغكيػة؛  ف   مػف دررك،درة  نتقػي؛  هرياض
هػػذك المغػػة الحيػػة مػػف حيػػث تعػػدد ظكاهرهػػا المغكيػػة، كتنػػكع أسػػاليبها  أهػػـ مصػػدر لمغػػة العربيػػة،ييعػػد 

 .كطرائؽ التعبير فيها

ية كالصػػرفية كالتركيبيػػة لمفػػظ كتكمػػف ا هميػػة المغكيػػة لهػػذا البحػػث فػػي إبػػرازك الداللػػة الصػػكت  
الحتيػػاجهـ إلػػى  حيػػاة النػػاس؛ أعظـ ا مػػكر فػػيبػػ معػػاني هػػذك ا لفػػاظ الرتبػػاطاإلرسػػاؿ كمشػػتقاته؛ 
 .معانيها كمدلكالتها

مػػف سػػمؾ طريقػػان يمػػتمس فيػػه عممػػان سػػهؿ ا  لػػه بػػه طريقػػان إلػػى "كانطنقػػان مػػف قػػكؿ الرسػػكؿ 
ضػؿ مػف العػيش مػا كتػاب ا  كالتػدبر فػي  ياتػه  فمػا ؛ كانت بداية البحث، كأم طريؽ أف 1تالجنة"

أركعها مف لحظات! كمػا أجممهػا مػف ذكريػات! استرسػمت فػي ا مػر، كتمعنػت فيػه، فسػاقني القػدر 
، كمػف قػنؿ البحػث اإلرسػاؿ فػي القػر ف الكػريـمف قنلػه  تبعتإلى طريؽ ػػػػػ كأحسبه شرفان لي ػػػػػ ت

فاإلرساؿ عمميػة غيػر منتهيػة، تقػـك  ركدان في القر ف الكريـ،جدت اإلرساؿ مف بيف أكثر ا لفاظ ك ك 
ػػؿ  عمػػى عنقػػة بػػيف طػػرفيف، ا عمػػى فيهمػػا هػػك المرًسػػؿ، كل رسػػاؿ أربعػػة أركػػاف: المرًسػػؿ، كالمرسى
إليػػه، كالرسػػكؿ، كالرسػػالة، كلكػػؿ ركػػف مكاصػػفات كقصػػائص معينػػة؛ لتػػتـ عمميػػة اإلرسػػاؿ بنجػػاح، 

ان أك إيجابػان، كنتػائب اإلرسػاؿ فػي القػر ف الكػريـ قالػدة بقمػكد كترتػب عمػى اإلرسػاؿ نتػائب مهمػة سػمب
 الزماف؛ عظة كعبرة؛ لعمهـ يتٌذكركف. 

كيؼ ال كهك مػرتبط بالرسػكؿ كالرسػالة كالمرسػميف،  مف أكثر ا لفاظ تداكالن، ككجدت اإلرساؿ
 القمػكبيػاة كيؼ ال كفي معاني لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته ح، اإلنسافبارتباطان أهـ المعاني مف  كهي

                                                           
   .ىريرة ، من حديث أبيٖٙٔٛ،برقم ٙٙ/ ٗٔل: مسند اإلمام أحمد بن حنب( ٔ)
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؛ بإرسػػاؿ الرسػػؿ كالرسػػالة، كحيػػاة البشػػر كا رض بإرسػػاؿ المطػػر، كحيػػاة السػػائمة باإلرسػػاؿ لمرعػػي
رسػػػالة ا  عػػػز كجػػػؿ لمبشػػػر؛ لينهمػػػكا منهػػػا  المػػػبف مػػػف الضػػػرع، كالحيػػػاة كمهػػػا مػػػا هػػػي إالٌ  يترسػػػؿل

فػي تراسػؿ اـ عممهػا، ف؛ تقػديران لػدكرها كإلتمػالرسػؿ ال تقتػؿ كالعرؼ عند النػاس أف   كيتزكدكا لآلقرة،
كحيػاة  ،أيضان الحرب كالقتؿ، فكما أٌف في اإلرساؿ حياة القمػب باإليمػاففيه القكـ الصم، كالقير، ك 

فػي اإلرسػاؿ كػذلؾ هػنؾ فالبشر بإرساؿ المطػر كتسػقير الريػاح، كحيػاة السػائمة بإرسػالها لمرعػي، 
 لماشػػية بمنػػا اإلرسػػاؿ لمرعػػي،ا مػػـ بإرسػػاؿ العػػذاب، كهػػنؾ البشػػر بمنػػا إرسػػاؿ المطػػر، كهػػنؾ ا

كتسػػػميط، رحمػػػة ، بعػػػث ٌف اإلرسػػػاؿ حيػػػاة كمػػػكت، إطػػػنؽ كتكجيػػػهإ تجك زانػػػػػػػػ كلػػػكػػػػػػػػ كيمكػػػف القػػػكؿ 
  .كعذاب

 ه االسػػمية بػػيفصػػيغكتنكعػػت  ،الصػػيا الفعميػػة ل رسػػاؿ شػػممت جميػػا ا زمنػػةأف   كالمنحػػظ
السػػػماء كفػػػي فػػػي اإلرسػػػاؿ فكػػػاف اإلرسػػػاؿ أكثػػػر مػػػف مكػػػاف،  اسػػػـ الفاعػػػؿ كاسػػػـ المفعػػػكؿ، كشػػػمؿ

 تعػػددت أدكات اإلرسػػاؿ فمنهػػاك  كفػػي السػػمطاف كالحكػػـ كالمكاتبػػة كالمعاممػػة، ،ا رض كفػػي البيػػكت
الطكفػاف كالجػراد كالقمػؿ ك  ،المطر كالرياحك  كالشيكاظ، الشياطيفك  ،المنئكة كالركحك  ،الرسؿ كا نبياء

 .قيقة كمجازان كالضفادع كالسيؿ كالحجارة المسكٌمة، فكاف اإلرساؿ ح

نقػاذالرسػكؿ رمػز لمقيػر كاإليمػاف، كبشػير هدايػة كأمػؿ ك  بالرسػكؿ تحيػا القمػػكب، فباإليمػاف ، كا 
تحيػػا النفػػػكس، كبتراسػػؿ القػػػكـ تشػػتد الصػػنت كتقػػػكل المػػكدة كالعهػػػكد،  لبنػػان رسػػؿ الضػػػرع يي  ماعنػػدك 

 ،كترسػػؿ الكبيػػر ،تيرسػػؿ العاقػػؿكالرسػػؿ أنػػكاع فقػػد كبالتراسػػؿ السػػيء يحػػدث القػػنؼ كيكثػػر القتػػؿ، 
،كترسؿ الد ،كترسؿ السهـ ،كترسؿ الدابة غير، ك.....كترسؿ الص ، كاتساع في اإلرساؿ شمكؿف لكى

البشػػػر اليػػػكـ عػػػف هػػػذا  ييسػػػتغن اإلرسػػػاؿ اإلذاعػػػي، كهػػػؿ يمكػػػف أفٍ  :كمػػػف المصػػػطمحات الحديثػػػة
 !.اإلرساؿ

يجعؿ مف هػذك  اع أفٍ كحدك الذم استط كالقر ف الكريـ هك ،مدرسة إف  لفظ اإلرساؿ كمشتقاته
فألفػػاظ القػػر ف هػػي لػػب كػػنـ العػػرب كزبدتػػه، ككاسػػطته ككرائمػػه، كعميهػػا "متكاممػػة،  ةا لفػػاظ مدرسػػ

ليهػػا مفػػزع حػػٌذاؽ الشػػعراء كالبمغػػاء فػػي شػػعرهـ  اعتمػػاد الفقهػػاء كالحكمػػاء فػػي أحكػػامهـ كحكمهػػـ، كا 
 . ُت"كنظمهـ

 أسباب اختيار البحث: 

  .دراسة مستقمة قديمان كحديثان بنه لـ ييدرس مف قبؿ كلـ يتناكله أحد إػػػػػ الًجد ة في البحث، حيث ُ

                                                           
 .٘٘: في غريب القرآن مفرداتال (ٔ)
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كهػػذك الكثػػرة تػػدفا لمعرفػػة  ػػػػػػػ كثػػرة كركد لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػر ف الكػػريـ مقارنػػة بغيرهػػا،ِ
  ها.بعض الجكانب المغكية في

  .لغة القر ف الكريـإعجاز ػػػ إثراء المكتبة المغكية ببحث جديد في ّ
 واجيت الباحث: صعوبات التيال

 ػػػػػ مشكمة انقطاع الكهرباء ّػػػػػ ندرة المكتبات            ِػػػػػ قمة المراجا                ُ   
   ػػػػػ ما تمر  به البند مف اضطراب كعدـ استقرار. ْ   

 أىداف البحث: 

  .في القر ف الكريـ أٍف يذكر لفظ اإلرساؿ كمشتقاته ككجكهه -ُ
  في القر ف الكريـ . المغكية ل رساؿبيف الكجكك أٍف ي -ِ
 أٍف ييعٌرؼ بأدكات اإلرساؿ ككسائمه في القر ف الكريـ. -ّ
 الجكانػبباإلشػارة إلػى بعػض  القػر ف الكػريـ، لغة مف أكجه اإلعجاز البياني في ان كجه أٍف يبيف -ْ

كمحاكلػة ترتيبهػا ككجكهه"، مشتقاته "اإلرساؿ البحث في مف قنؿ  ة،كالداللية المتعدد المغكية
 .في بحث كاحد

 الدراسات السابقة:

، كأٌمػػػا رسػػػالة مسػػػتقمة لغكيػػػة دراسػػػةبجػػػد أحػػػدان تنػػػاكؿ اإلرسػػػاؿ ألػػػـ  الباحػػػث بحسػػػب اطػػػنع
قسـ التفسير كعمـك  كمية أصكؿ الديف، الطالبة/ يسرل عبد الفتاح أبك جاسر، الجامعة اإلسنمية،

 ،جػػػزء مػػػف متطمبػػػات درجػػػة الماجسػػػتيركهػػػي  ،ـ ََِٗ/ػهػػػَُّْ :القػػػر ف، غػػػزة، فمسػػػطيف، لمعػػػاـ
 .عنكاف: اإلرساؿ في ضكء القر ف الكريـ دراسة مكضكعية الدراسة تحمم

 تكليسػ ةتفسػيريي دراسػة فهػ ؛مكضكعية ناحيةتناكلت الطالبة اإلرساؿ مف  اعند النظر فيهف
ذكر تػػيـ، كلػػـ قػػدـ جانػػب تفسػػير القػػر ف الكػػر ت كالدراسػػةذكر الجانػػب المغػػكم نهائيػػان، تػػ، كلػػـ ةلغكيػػ
كلفتػات نػادرة إشػارات  كتب كالبحكث فمـ أجد فيهػا إالٌ لم كبالنسبة. سيبحثه الباحثمما  كاحدان  مبحثان 
 .متناثرة

 منيج البحث:

بذكر اآلية كالرقـ كالسكرة  ،باإلرساؿاآليات المتعمقة متتبعان ، ان تحميمي ان كصفي ان منهجسمؾ الباحث 
بياف ما يتعمؽ ك اإلشارة إلى مكضا االستشهاد في اآلية، ما  ػػػػ،بجكارها؛ػػػػػ لعدـ إثقاؿ الهامش ػ

، مدعمان ذلؾ بما يؤيدك مف المغة ػػػػػكصرفية كتركيبية صكتية دراسة لغكيةػػػػػ ، كدراستهباإلرساؿ فيها
تاركان التعريؼ بالمصدر كالمؤلِّؼ  العربية كالحديث الشريؼ، ما نسبة كؿ ما يرد إلى مصدرك،

اة؛ اقتصاران كلككنه ميعر فان في قائمة المصادر كالمراجا، بادئان با سبؽ في تاريخ كتاريخ الكف
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الكفاة، كلـ أذكر في نصِّ البحث أسماء مف أقذت عنهـ؛ لكثرتهـ كلعدـ التطكيؿ ككف اإلشارة 
في الهامش إلى اسـ المرجا تغني عف ذلؾ، كما تشابه مف المصادر ميزته باسـ المؤلِّؼ، كما 

إضافة الباحث في النص المنقكؿ جعمته بيف معقكفيف، كما أقذك المؤلؼ عف غيرك  كاف مف
بحثت عنه قدر اإلمكاف، كاكتفيت بتكثيؽ المؤلِّؼ إٍف لـ أجدك، معتمدان في البحث قراءة 

  ؛ منعان لمتكرار كالتطكيؿ.  1تعف عاصـ 1تحفص

عمـ  النحــو  عامـة ونتـاجج تمييـد وثثثـة فصـولمقدمـة و البحـث مـن  ىيكمـةوتتكـون ىـاا 
 :اآلتي

ـــ التمييــد: فػػي  اإلرسػػاؿ ل رسػػاؿ. الثػػاني: هػػدؼ المعنػػى المعجمػػيكفيػػه مطمبػػاف، ا كؿ:  ــــ
 القر ف الكريـ.

 لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته ، كفيه مبحثاف: الصكتي كالصرفي: تالمستكل ــــ الفصل األول

لفػػػظ صػػػفات حػػػركؼ  ا كؿ:  ، كفيػػػه ثنثػػػة مطالػػػب:الصػػػكتيتالمسػػػتكل  المبحـــث األول: 
لمفػػػػظ اإلرسػػػػاؿ كمشػػػػتقاته. الثالػػػػث: لفػػػػظ اإلرسػػػػاؿ  المقطػػػػا الصػػػػكتي الثػػػػاني: كمشػػػػتقاته. اإلرسػػػػاؿ

 .الفاصمة القر نيةكمشتقاته في 

. سػػػػميةالمشػػػتقات االا كؿ:  كفيػػػه ثنثػػػػة مطالػػػب،  ،الصػػػرفيتالمسػػػػتكل المبحـــث الثـــاني: 
 . لتأنيثالتذكير كا . الثالث: اإلفراد كالتثنية كالجماالثاني: 

  لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته ، كفيه مبحثاف: التركيبي: تالمستكل ـــ الفصل الثاني

. سػػػػميةالجممػػػػة اال:ت اإلرسػػػػاؿ فػػػػي التركيػػػػب ، كفيػػػػه سػػػػبعة مطالػػػػب، ا كؿ: المبحــــث األول
الػذكر . القػامس: التقػديـ كالتػأقيراإلرسػاؿ. الرابػا:  عكارض جممةالثالث:  .الجممة الفعميةالثاني: 
 . السابا: التعريؼ كالتنكير.اإلضافة . السادس:ؼكالحذ

المرتبطػة بمفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته ، كفيػه مطمبػاف، ا كؿ: حػركؼ المعػاني :تالمبحث الثاني
 .حركؼ المعاني . الثاني: باقيحركؼ الجر

   ، كفيه مبحثاف:ككسائمه إلرساؿا : تكجككـــ الفصل الثالث 

 .اإلرساؿ كسائؿ :ث الثانيالمبح. إلرساؿكجكك ا :األولالمبحث 

                                                           
.ٓٗٔ/ٔء الكبار: معرفة القرا ينظر: .صاحب عاصم ،اإلمامالكوفي المقرىء  ه(ٓٛٔت)حفص بن سميمان أبو عمر األسدي  (ٔ)

 

 .ٛٛ/ٔء الكبار: قرامعرفة الينظر: ه(. ٕٚٔت) بي النجود األسدي أعاصم بن  ،اإلمام أبو بكر (ٕ)
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 كمف أهـ نتائب البحث: 

ػػػػػػػ لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػر ف الكػػريـ كاحػػد كسػػبعكف لفظػػان، تكػػررت قمسػػمائة كثػػنث 
 عشرة مرة، في أربعمائة كتسا كعشريف  ية، كردت في تسا كستيف سكرة.

 اسـ مشترؾ بيف ا مـ.ػػػػػ الرسؿ أمة كاحدة، كاإلرساؿ امتداد تاريقي في البشرية، كهك ق

ػػػػػ هناؾ عنقة بيف المعنى المعجمي ل رساؿ كمكاصفات الرسػكؿ، كالتمهػؿ كالثبػات، كتنكعػت 
المقػػاطا الصػػكتية لمفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته بمػػا يناسػػب الحػػدث، ككردت بعػػض ألفاظػػه فاصػػمة 

 قر نية.

 ػػػػػ أغمب اإلرساؿ أريد به داللة الحدث ال الزمف.

 سيمة لمتكاصؿ كالتقاطب، كال يمكف االستغناء عنه.ػػػػػ اإلرساؿ ك 

ػػػػػػػػػ تعػػػػددت الكجػػػػكك المغكيػػػػة ل رسػػػػاؿ بحسػػػػب السػػػػياؽ الػػػػكاردة فيػػػػه، مثػػػػؿ: البعػػػػث كاإلنػػػػزاؿ 
 كاإلطنؽ كالتسميط كغيرها.

 ػػػػػ تعددت كسائؿ اإلرساؿ ككانت مناسبة في كؿ مكضا، كالجزاء مف جنس العمؿ. 

كما تحكؿ مػف إرسػاؿ إلػيهـ إلػى إرسػاؿ عمػيهـ إاٌل بعػد  يػات  ػػػػػ أغمب اإلرساؿ قير كرحمة،
عراض كتكذيب.  كنيذر، كا 

ٍف  كأقيػػػران هػػػذا البحػػػث جهػػػد بشػػػرٌم، ال أدعػػػي فيػػػه الكمػػػاؿ، فػػػإٍف أصػػػبت فمػػػف ا  تعػػػالى، كا 
 قص رت فحسبي أنه جهد المقؿ كبداية الطريؽ، كالحمد   رب العالميف.    

  



 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمـييـد
 ن:وفيو مطمبا

 المعن  المعجمي لإلرسالالمطمب األول: 
 اإلرسال في القرآن الكريم المطمب الثاني: ىدف
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 المعن  المعجمي لإلرسال المطمب األول:

  "َرَسلَ " :لـ"أرسل"األصل المغوي 

: الر ٍسؿ: الذم فيه استرساؿ كليف رىسىؿى
تسػيب مػف المقػر كال  ِتكداللتػه االنبعػاث كاالمتػداد ، ُت

،  ّتالحيِّػػػز مػػػا التميػػػز، فقػػػكائـ البعيػػػر ممتػػػدة متميػػػزة، كقطيػػػا اإلبػػػؿ كالغػػػنـ يبػػػدك متسػػػيبان متميػػػزان  أك
ٍسػػػؿ: السػػػير السػػػهؿ، ٍسػػػمىة: بػػػالفت،، الكسػػػؿ، يقػػػاؿ رجػػػؿ فيػػػه  كالر  ػػػؿي مػػػف الش ػػػعر، كالر  ٍسػػػؿ: الميٍرسى كالر 

ٍسمىة، أم: كسؿ. كالرِّسىاؿي كىػ "ًكتاب": قكائـ البعير رى
 . ْت

ٍسمىةي: الرفؽ كالتؤدة، كمنه  ٓتٍسؿ: الهيئة كالسككف، يقاؿ: تكمـ عمى رسمؾكالرِّ  ، كالرٍِّسؿي كالرِّ
، كجاءكا ًرٍسمىة  ٖتالرقاءيطمؽ عمى ك  ، ٕتالمبف، كالرٍِّسؿ: (ٙت"صفية الحديث: "عمى رسمكما إنها
كتفاف أك عرقاف نف: السً ٍسؿ: طرؼ العضد مف الفرس، كالراكالرِّ  . ٗتًرٍسمىة، أم: جماعة جماعة

 : ٔٔت. قاؿ ا عشى الكبير َُتفي الكف يف، كالرٍِّسؿي مف القكؿ: الميِّف القفيض

فىعىا ان كمىا رى ًمٍؾ سىرٍِّح ًمٍنهيـي ًمائىةن    ًرٍسنن ًمٍف القىكًؿ مىٍقفيكضى  فىقىاؿى ًلٍممى

 ؿ المبف مف الضرع،كترس،  ُِتكالتري ث كالت رىس ؿ في ا مر كالمنطؽ: كالتمهؿ كالتكقر كالتثبت
كتىرىس ؿ في قراءته: إتأد فيها، كتفهـ مف غير أٍف يرفا صكته ،  ُّتكالتٍرًسٍيؿ: التحقيؽ بن عجمة

                                                           
 )رسل(.ٜٖٙ/ٗمختار الصحاح:  ،)رسل(ٚٔٔ/  ٕينظر: العين:  (ٔ)

 )رسل(.ٕٜٖ/  ٕمقاييس المغة: ينظر:  (ٕ)

 .ٜٜٚ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم شتقاقيالمعجم االينظر: ( ٖ)

 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕتاج العروس: ينظر: ( ٗ)

 )رسل(.ٜٖٙ/ٗمختار الصحاح:  ،)رسل(ٚٔٔ/  ٕينظر: العين:  (٘)

 .، من حديث عمي بن الحسين عن صفية بنت حييٖٓٚ٘برقم ٛ/ٚ، صحيح مسمم:ٖٔٓٔبرقم  ٕٛ/ ٗصحيح البخاري:(  ٙ)

 )رسل(.ٜٖٙ/ٗمختار الصحاح:  ،)رسل(ٚٔٔ/  ٕينظر: العين:  (ٚ)

 )رسل(.ٕٜٖ/  ٕمقاييس المغة: ينظر:  (ٛ)

 )رسل(.ٕٛٔ/ ٔٔلسان العرب: ينظر: ( ٜ)

 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕتاج العروس: ينظر: ( ٓٔ)

 وبيا قبره. وفد إل  مكة يريد النبي األعش  الكبير، أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل، ويمقب بالصناجة، ولد بقرية باليمامة يقال ليا منفوحة، وفييا داره (ٔٔ)

 ومدحو بقصيدتو التي أوليا:

 ألم تغتمض عيناك ليمة أرمدا ... وبت كما بات السميم مسيدا
 .ٔٓٗ: /ٔ، معجم الشعراءٕٓ٘/ٔ، وينظر ترجمتو: الشعر والشعراء:ٓٔٔينظر: ديوان األعش : 
 )رسل(.ٜٖٙ/ٗمختار الصحاح:  ،)رسل(ٚٔٔ/  ٕينظر: العين:  (ٕٔ)

 )رسل(.ٕٛٔ/ ٔٔلسان العرب: ينظر: ( ٖٔ)
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اظ ُتشديدان  منا با ٍلحى  : الكنـ بإشارة العيف. 1ت، كتراسى

، كقطيا اإلبؿ قدر عشريف يرسؿ بعد قطيا، ككثير الر سىؿ،  ّتكالر سىؿ: القطيا مف كؿ شيء
 كاكجػاء،  ٓتكالر سىؿ: ما أرسؿ مػف الغػنـ إلػى الرعػي،  ْتشديد التفرؽ في طمب المرعى الر سىؿ، أم:

بعػػد مكتػػه أرسػػاالن ، كفػػي الحػػديث: "أف  النػػاس دقمػػكا عمػػى النبػػي ٔتأم جماعػػات أٍرسىػػاالن: كاكجػػاء
 . ٚتيصمكف عميه"

 . ٖتكالسهؿ، كالشيء الطفيؼ الكاسا، ؿ:كالر سى 
ٍسميهـ، أم: صار لهـ المبف مف ،  ٗتكأٍرسىؿ الشيء: أطمقه كأهممه  مكا: كثر رى كأٍرسى

مه عف يدك: قذله،، كهك مجاز، كأنا أستٍرًسؿ إلى فنف: أنبسط إليه كاستأنس  . َُتمكاشيهـ كأٍرسى
 . ُُت كاطمأف كأثؽ به فيما يحدثه

ًسيؿ الرجؿ: الذم يقؼ معه في نضاؿ أك غيرك كرى
 : الماءكالر ًسٍيؿ: الفٍحؿ مف اإلبؿ، كالر ًسٍيؿ ، ُِت 

  . ُّتالعذب
ٍؿ: إذا كاف غير متصؿ اإلسناد، كجمعه مرىاًسٍيؿ.   كحديث ميٍرسى

كالميرىاًسػػٍؿ: التػػي فارقهػػا زكجهػػا بػػأم كجػػه كػػاف، مػػات أك طمقهػػا، كقيػػؿ: التػػي قػػد أسػػنت كفيهػػا 
، كامػرأة ميرىاًسػؿ: كثيػػرة الش ػعر فػػي  ُْتبقيػة شػباب، كيقػػاؿ جاريػة ريسيػؿ: إذا كانػػت صػغيرة ال تقتمػػر

                                                           
 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕتاج العروس: ينظر: ( ٔ)

 .ٕٓٚ/ٕٓ تاج العروس: ، والمحظ لحاظ العين، يقال: ىو بعين العناية ممحوظ، ينظر:ٖٖ٘/ٔأساس البثغة:ينظر: ( ٕ)

 )رسل(.ٜٖٙ/ٗمختار الصحاح:  ،)رسل(ٚٔٔ/  ٕينظر: العين:  (ٖ)

 )رسل(.ٕٛٔ/ ٔٔلسان العرب: ينظر: ( ٗ)

 )رسل(.ٕٜٖ/  ٕمقاييس المغة: ينظر:  (٘)

 .ٖٖاأللفاظ الكتابية لميمداني:  ينظر: ( ٙ)

 .، من حديث ابن عباسٕٓ٘/ ٔسنن ابن ماجة: ( ٚ)
  ،)رسل(ٖٗٗالمعجم الوسيط:  ،)رسل( ٔٚ/ ٜٕ( ينظر: تاج العروس: ٛ)

 )رسل(.ٕٛٔ/ ٔٔلسان العرب: ينظر: ( ٜ)

 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕ: تاج العروسينظر: ( ٓٔ)

 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕتاج العروس:   ،ٖٖ٘أساس البثغة: ينظر: ( ٔٔ)

 )رسل(.ٕٜٖ/  ٕمقاييس المغة: ينظر:  (ٕٔ)

 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕتاج العروس: ينظر: ( ٖٔ)

 )رسل(.ٕٛٔ/ ٔٔلسان العرب: ينظر: ( ٗٔ)
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: سػػهـ صػػغيرسػػ ًسػػٍنت، أم: . ، كناقػػة ًمٍرسىػػاؿ: سػػهمة السػػير ُتاقيها، كالًمٍرسىػػاؿي كقيػػؿ فػػي الجمػػا: رى
 . 3ت، كقيؿ:   الجما: ًرسىاؿ 1تقنئص رىًسنت

 : ٗتكمنه قكؿ كعب بف زهير 

 أىٍمسىٍت سيعىادي ًبأىٍرضو ال ييبىمِّغيهىا     إاٌل الًعتىاؽي النىًجٍيبىاتي المىرىاًسٍيؿي 

: العرب تسمى الميراًسؿ في الغناء كالعمؿ: الميتىالي ٘تبف ا عرابيكقاؿ ا
، كميرىاًسؿ  ٔت

 . ٕتالصحيفة: مف يمدها با قبار
مىةي: قندة طكيمة تقا عمى الصدر ممتدة متميزة " كالميٍرسى

 .  ٖت
كالرسكؿ في المغة: هك الذم أمىرك الميٍرًسؿ بأداء الرسالة بالتسميـ كالقبض 

ائد ، كهك: الر  ٗت
، كيسمى: المكفد كالمبعكث  ُُتينطمؽ مف طرؼ مف أرسمه برسالة متميزة ، َُتلطمب شيء ما
 .  ُِتكالنذير كالبشير

كمنها: الكتاب، كالقطاب، كالرِّسىالة: المجمة المشتممة عمى بعض المسائؿ مف نكع كاحد، 
كالميصن ؼ، كالشرح
 ،  ُْتالجامعية كالرسالة: ما ييٍرسىؿ، أك بحث جامعي لنيؿ الشهادة،  ُّت

                                                           
 )رسل( .ٕٖٚ/  ٖالقاموس المحيط: ينظر: ( ٔ)

 .ٕٓٔينظر: األلفاظ البن السكيت:  (ٕ)
 .ٗٔينظر: معجم األلفاظ المشتركة:  (ٖ)
كـان كعـب شـاعرًا فحـًث مجيـدًا، وكـان النبـي ىــ(.ٖٙكعب بن زىير بن أبي سـمم  ت) (ٗ)


قـد أىـدر دمـو ألبيـات قاليـا، ثـم أقبـل إلـ  النبـي 


مسـممًا فننشـده فـي  

 ......متيم إثرىا لم يفد مكبول.ومطمعيا: بانت سعاد فقمبي اليوم متبول. المسجد قصيدتو التي منيا البيت الماكور،

ــن زىيــر:  ــاف، ينظــر: ديــوان كعــب ب ، أســد ٖٖٗ/ٔ، معجــم الشــعراء:ٖ٘ٔ/ ٔ، وينظــر ترجمتــو: الشــعر والشــعراء: ٔٔٔوالعتــاق: النــوق الكريمــة، والمراســيل: الخف

 .ٕٚ٘/ٕٗ، الوافي بالوفيات:ٜٗٗ/ٗالغابة:

، راوية، ناسب، عّثمة بالمغة. من أىل الكوفة. قيل: إنو لم ُير أحد في عمم الشعر أغزر منو. مات ىـ( ٖٕٔأبو عبد اهلل محمد بن زياد بن األعرابي ت ) (٘)

 .ٚٛٙ/ٓٔ، سير أعثم النبثء:ٖٙٓ/ٗبسامراء، ينظر: وفيات األعيان:

 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕتاج العروس: ينظر: ( ٙ)

  ،)رسل(ٖٗٗ( ينظر: المعجم الوسيط:  ٚ)

 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕتاج العروس: ينظر: ( ٛ)

 )رسل(.ٜ٘التعريفات: ينظر:  (ٜ)

 ٚ٘معجم المفظ المشترك: ينظر: ( ٓٔ)

 .ٜٜٚ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقيينظر: ( ٔٔ)

 ٕٔٙالمعجم المفصل في المترادفات:ينظر:  (ٕٔ)

 ٕٔٙ:ينظر:نفسو (ٖٔ)

 )رسل(.ٖٗٗ( ينظر: المعجم الوسيط:  ٗٔ)
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مىه في الغناء، أم: باراك في إرساله ٍيبىة. كالميٍرسىنت: الرياح. كرىاسى كالر سىٍيمىى: ديكى
 . ُت

 . ّتسمعت فصيحان مف ا عراب يقكؿ: جاءتنا أىٍرسيؿي السمطاف : ٕتكقاؿ الكسائي

لتسػػقير كاإلرسػػاؿ: "يقػػاؿ فػػي اإلنسػػاف كفػػي ا شػػياء المحبكبػػة كالمكركهػػة، كقػػد يكػػكف ذلػػؾ با
، "كا مػػنؾ  ْتكإرسػػاؿ الػػري، كالمطػػر، كقػػد يكػػكف بالتقميػػة كتػػرؾ المنػػا، كاإلرسػػاؿ يقابػػؿ اإلمسػػاؾ"

ػؿ  مىة: المطمقة التي تثبت بدكف أسبابها، كاإلرساؿ قنؼ التقييد، كمنه الكصػية بالمػاؿ الميٍرسى المٍرسى
رسػػػاؿ  ٔتاؿ، كالتكجيػػػهكاإلرسػػػاؿ: التسػػػميط، كاإلطػػػنؽ، كاإلهمػػػ . ٓتيعنػػػى: المطمػػػؽ غيػػػر المقيػػػد" ، كا 
 . ٕتالمثؿ مما يحسف التمثيؿ به

، كهػػك اسػػـ الدىاب ػػة  ، ٗت، كالبريػػد: اإلرسػػاؿ ٖتأبردتػػه: أرسػػمتهك كاإلرسػػاؿ: البريػػد،  كالبريػػد: البىٍغػػؿي
التػي تحمػؿ الرسػائؿ، ثػػـ سيػمي الرسػكؿ الػذم يركبػػه بريػدان، كيقػاؿ: أبػردت إليػػه بريػدان، كهػك الرسػػكؿ 

مته عميه كالمً المستعجؿ، كمنه ا درى بٍ ستبردت عميه لساني: أرسى
 . َُت

ٍدتـي إلٌي بريدان فاجعمكك حسف الكجه حسف االسـ   .   ُُ"تكفي الحديث: "إذا أٍبرى

 كاإلرساؿ اإلذاعي: ما تبثه اإلذاعات كالقنكات الفضائية مف معمكمات كأقبار.
 (  لَ سَ ) رَ لـ  المعجمية معانيال( يبين أىم ٔجدول رقم)

 ىم المعاني الدال عليهاأ اللفظ

 الكسل المرسل من الشعر، ،االنبعاث واالمتداد السهل،السير  اللين، سال،االستر  الرَّْسل

 ، الرفق والتؤدةاللبن، الرخاء، القول اللين الخفيض ،الهيئة والسكون الرِّْسل

 الواسعء ، الشيما أرسل من الغنم إلى الرعي ، القطيع من كل شيء،اإلبل جماعات الرََّسل
 والطفيف

                                                           
 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕتاج العروس: ينظر: ( ٔ)

ىـ(، أحد القراء السبعة، كان إمامًا في النحو والمغة والقراءات. ينظر: وفيات  ٜٛٔأبو الحسن عمي بن حمزة بن عبد اهلل األسدي المعروف بالكساجي ت) (ٕ)

 .ٕٙٔ/ٕ، بغية الوعاة: ٛٗ/ٕٔ، الوافي بالوفيات:ٖٔٔ/ٜ، سير أعثم النبثء:ٜٕ٘/ٖاألعيان:
 )رسل(. ٔٚ/ ٜٕتاج العروس: ينظر: ( ٖ)

 )رسل(.ٖٖ٘/  ٔ( المفردات في غريب القرآن:ٗ)

 )رسل(  .ٜٕٖ/ٔ( الُمْغِرِب في ترتيب الُمْعِرِب: ٘)

 )رسل( .ٕٖٚ/  ٖالقاموس المحيط: ينظر: ( ٙ)

 .ٜٕٔالمعجم المفصل في البثغة: ينظر: ( ٚ)

 .ٕٙٔاإلفصاح في فقو المغة: ينظر: ( ٛ)

 .ٕٖٔالزمخشري وكتابة الفاجق:ينظر: ( ٜ)

 .ٕٖٗلموافي:  ، عمم المغةٕٔٔ( ينظر: الزمخشري المغوي: ٓٔ)

 ، من حديث عبد اهلل بن بريدة .ٕٛٚ/ٓٔمسند البزار:  (ٔٔ)
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 ىم المعاني الدال عليهاأ اللفظ

 االستئناس، الطمأنينة، االنبساط االْسِتْرَسال

 الترتيل، التمهل، التوقر، التثبت التَ ْرِسْيل

 الُمْرَسل، حامل الرسالة الرسول

 الماء العذب ل،حْ الموافق لك في النضال، الفَ  الَرِسْيل

 سراع خفاف َمَراِسْيل

 ِمْرَسال ،ُمَراِسل
سهم  شباب، المرأة كثيرة الشعر في ساقيها، ةالتي أسنت وفيها بقيالتي تراسل الخطاب، 

 ومراسل الصحيفة من يمدىا باألخبار صغير، العمل المتالي، المراسل: الواسع،

 سندال غير متصل حديث مرسل  ُمْرَسلْ 

 جارية صغيرة ال تختمر ُرُسلٌ 

 قالدة طويلة. ُمْرَسَلة

 كفينالعرقان في الكتفان أو  الرَّاِسالن

 ُدَويْ َبٌة صغيرة الرَُّسْيلى

 ألقى الكالم على رسيالتو : تهاون بو ُرَسْياْلتِو

 أرسل بعضهم إثر بعضتراسل القوم أي:  تَ َراَسل

 جماعة، كسل ِرْسَلة

 البعث، اإلطالق، التسليط، اإلىمال، التوجيو اإلرسال
 جماعات أْرَساالً 

 أْرُسل السلطان: رجالو أْرُسل

 ، قوائم البعيرسهل السير َسالٌ رِ 

 الرياح الُمْرَسالت

 المكتوب، الشهادة الجامعيةالكالم  الرسالة
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 اإلرسال في القرآن الكريم المطمب الثاني: ىدف

 غايػة قمػؽ ا ، التػي هػي العبػادةباإلرسػاؿ فػي القػر ف الكػريـ مػرتبط ارتباطػان كثيقػان أغمب إف  
كلتكضػػي، هػػذك [،  ٦٧الذذذاريا   ]  چڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڄ چ :ٹ ٹ ،مقمػػؽلتعػػالى 

يكمػـ ا   كاف اإلرساؿ، فاإلرساؿ يناسب مظهران مف مظػاهر ا لكهيػة؛ السػتحالة أفٍ  هاالعبادة كبيان
ىئ ىئ   ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  چٹ ٹ أك يرسؿ رسكالن،  مف كراء حجاب تعالى بشران إالٌ 

 صػػػكرة مػػػف [، كالػػػكحي مػػػا هػػػك إالٌ  ٦٥الشذذذور   ]  چ  جتحت  ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب
ٹ ، اإلرساؿ هك كسيمة إيصاؿ مراد ا  تعالى إلى القمؽ؛ إلقامة الحجػة عمػيهـصكر اإلرساؿ، ك 

كلتحقيؽ [، ٥٧٦النساء  ] چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ   ڇ چٹ 
، فكػػاف اإلرسػػاؿ هػػك السػػبيؿ هاكتفصػػيم هػػاهػػذك العبػػادة كمػػا أراد ا  سػػبحانه كتعػػالى فػػن بػػد مػػف بيان

بعػػػػد  يكػػػػكف العػػػػذاب إالٌ  هػػػػك البيػػػػاف كالحجػػػػة، كال يمكػػػػف أفٍ ف لبيػػػػاف كالتفصػػػػيؿ،كالحػػػػؿ لمتكضػػػػي، كا
 [ .٥٦اإلسراء  ] چى ى  ائ ائ ەئ  ەئ چ ٹ ٹ   ،اإلرساؿ

كأقسػـ بػبعض  لقد أثبت القر ف الكريـ اإلرساؿ إثباتان ال شؾ فيه، كأكدك كثيػران؛ إلقامػة الحجػة،
 ،أقسػـ عميػه فػي بعػض المكاضػاك  [.ُالمرسػنت: ] چ گ ک چكما فػي قكلػه تعػالى: ،ألفاظه

يضان أنه ما عمػى أكأثبت [، ّٔ النحؿ: ] چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  چ كما في قكله تعالى:
كفيػػػػػه إشػػػػػارة إلػػػػػى [، ّٓالنحػػػػػؿ: ]  چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ ٹ ٹ ،الػػػػػبنغ الرسػػػػػؿ إالٌ 

ڭ چ :كلهػػذا كػػاف العػػدؿ اإللهػػي المطمػػؽ بػػارزان فػػي قكلػػه تعػػالى؛ التحػػذير مػػف المقالفػػة كالتكػػذيب

]  چۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى  ائ ائ ەئ  ەئ ۇ ۇ 
ڄ ڃ ڃ  ڃ چٹ ٹ  مبشػػريف كمنػػذريف، كا  تعػػالى لػػـ يرسػػؿ الرسػػؿ إالٌ  [،ُٓاإلسػػراء: 

 كتحذير. قصر كتحديد اآلية كفي [، ٔٓالكهؼ: ]    چ ڃ چچ

 فبػػي  ك  ،كتسػػمية لرسػػكله ،لمعظػػة كالعبػػرة كذكػػر ا  عػػز كجػػؿ اإلرسػػاؿ إلػػى ا مػػـ الماضػػية؛
اإلرسػػاؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ متصػػؿ ف، مػػا كػػاف فػػي إرسػػاؿ الماضػػي مػػف إيمػػاف كتكػػذيبالتفصػػيؿ ب

]    چپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ٹ ٹ چ  متتػػػابا،
كتتػػابا اإلرسػػاؿ عنػػكاف رحمػػة ا   ،الرسػػؿ أمػػة كاحػػدة يكمػػؿ بعضػػهـ بعضػػان   ف   ؛[ ْْالمؤمنػػكف: 

ـ مف الرسؿ، كلػـ يكتػؼ برسػكؿ كاحػد، بػؿ أرسػؿ إلػى كػؿ فأكثر له ،حبه لهـ تعالى بالقمؽ كداللة
فػػذلؾ أدعػػى ل يمػػاف بػػه مػػنهـ كػػكنهـ يعرفكنػػه حػػؽ  ،أمػػة رسػػكالن مػػف نفسػػها تعػػرؼ صػػدقه كأمانتػػه

 .المعرفة
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كأنهػػا رسػػاالت ا  عػػز  ،مػػا جػػاء بػػه الرسػػؿ هػػك مػػف عنػػد ا  تعػػالى كأثبػػت القػػر ف الكػػريـ أف  
كفيػػػه [، ّٗا حػػػزاب: ] چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ٹ ٹ چ  كجػػػؿ،

ٱ ٻ ٻ ٹ ٹ چ  ،أنػه قػكؿ بشػربشػبهة ، كمف أم نسب إليهـيتبرئة لمرسؿ مف كؿ افتراء 

: ] النحؿ       چ ٻ ٻ پ پپ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ  [،َُّ

  َ[ٖا حقاؼ: ]   چڍڍ ڌ ڌ ڎ 

سػػػمطة كقػػػدرة، كفيػػػه داللػػػة حػػػب ا  تعػػػالى لمقمػػػؽ  اإلرسػػػاؿ فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ صػػػادر عػػػفك 
 باإلرساؿ إليهـ؛ لهدايتهـ إلى الصرط المستقيـ، كمػا تحػكؿ مػف إرسػاؿ إلػيهـ إلػى إرسػاؿ عمػيهـ إالٌ 

عراض منهـ كتكذيب  .بعد رسؿ كنذر ك يات كبراهيف، كا 

ان لشػػقاء لقػػد كػػاف اإلرسػػاؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ إرشػػادان كعنجػػان لمقمػػؽ، فقػػد كضػػا اإلرسػػاؿ حػػد
البشر كتقبطهـ فأرشدهـ إلى العبكدية الصحيحة كالصراط المستقيـ، ككػاف اإلرسػاؿ إنقػاذان كنصػرة 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ  :كمػا فػي قكلػه تعػالى تأييدان، ؛لحسـ مكقؼ كتدقنن سريعان  ،قضيةل

ٹ ڤ ڤ ڤ چ  [،ٗا حزاب: ]  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ

ككػاف اإلرسػاؿ [، ُٔسبأ: ] چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڱ ڱ ڱ ں ں چ  ٹ ٹ عػػف حمايػػة الكعبػػة، إنقػػاذان عنػػدما ضػػعؼ سػػمطاف البشػػر

 المؤلفيف كقد سماك بعض[،  ٓ ػػػػػّالفيؿ:]   چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ 
 ،هػػذا المصػػطم، تكسػػا مدلكلػػه حاضػػران  ، كال يؤيػػد الباحػػث هػػذك التسػػمية؛  ف   ُت"التػػدقؿ السػػافر" 

رسػػاؿ الػػري، العقػػيـ كانػػت نهايػػة تكػػذيب قػػكـ ككػػذلؾ كضػػا اإلرسػػاؿ حػػدان لطغيػػاف  بنػػي اسػػرائيؿ، كا 
رسػػاؿ سػػيؿ العػػـر كػػاف نهايػػة قػػكـ سػػبأ، ككضػػا اإلرسػػاؿ حػػدان لطغيػػاف قػػكـ لػػكط كقػػكـ ثمػػكد  عػػاد، كا 

ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ٹ ٹ چ كذب الرسػؿ، كصاحب الجنة كأصحاب الفيؿ كغيرهـ ممف

لربػػػاني فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ اإلرسػػػاؿ صػػػكرة مػػػف صػػػكر التهديػػػد افػػػي  بػػػؿ كػػػاف[، ُْص: ]  چی 
]   چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ چ  اإليماف،

[، ُٕالممػػػػػػػػػػػػػػػؾ: ]      چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑچ  [، ٧٦ اإلسػػػػػػػػػػػػػػراء:
كالتهديػػد باإلرسػاؿ قػػائـ لػـ ينتػػه، حتػػى  ،يعػػرضك فاإلرسػاؿ سػػنح ربػاني فػػي انتظػػار كػؿ مػػف يكفػر 

                                                           
اييس ، ويشير الباحث إل  أن المؤلف أراد بالسافرة: الجمية المؤدية إل  نتيجة حاسمة يقال: سفرت المرأة نقابيا: جمتو، ينظر: مقـٜٖٓٛ/  ٙ: القرآن ظثلفي  (ٔ)

 ٓ)سفر( ٚٚٗ/  ٕٓ، تاج العروس: )سفر(ٖٛٙ/ ٗلسان العرب:  ،)سفر(ٕٛ/  ٖاييس المغة: مق
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] چڤ  ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٹ ٹ چ    كالغمبػة، يتحقؽ النصر
 .[ ١٥المجادلة:]  چىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ جس چ  ،[ُٓغافر:

 ،رسىؿ إليه كالرسكؿ كالرسالةرًسؿ كالمي في القر ف الكريـ اتضحت أركاف اإلرساؿ ا ربعة، المي ك 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ ٹ ٹ، فػػػػػتـ الػػػػػبنغ كاكتمػػػػػؿ الػػػػػديف ،غمػػػػػكضبػػػػػن 

  [.َّالمائدة: ]  چڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ذا كانػت تمػؾ صػكرة مػكج مػف إرسػاؿ المنئكػة حفظػان كنصػػرة  زة ل رسػاؿ فمػه صػكرة أقػرل،كا 
رسػػػاؿ السػػػماء بػػػالمطر، فباإلرسػػػاؿ تيحػػػرس أقطػػػار السػػػماكات  رسػػػاؿ الريػػػاح كتبشػػػيرها، كا  كتأييػػػدان، كا 

 منػػت  كبسػػببه، ػػػػػػػعميهػػا السنمػػػػػػػ ت مػػريـ يػػتػػـ تثب كبػػهيكػػكف االصػػطفاء كالتفضػػيؿ،  كبػػهكا رض، 
رحمة البنء  كانت قكتهإما  يماف   رب العالميف، كبإرساؿ يكسؼممكة سبأ، كأسممت ما سم

مػػػؿ إلػػػى ميػػػداف الػػػبنء  كالتمحػػػيص كالنبػػػكة، كبإرسػػػاؿ كارد السػػػيارة قػػػرج يكسػػػؼ مػػػف البئػػػر كحي
 كالنصػػػػػر، كبإرسػػػػػاله إلػػػػػى السػػػػػجف اشػػػػػتد بأسػػػػػه كتػػػػػـ تعميمػػػػػه، كبإرسػػػػػاؿ سػػػػػاقي الممػػػػػؾ كػػػػػاف إنقػػػػػاذ

شػػهارك،يكسػػؼ كيػػؿ بعيػػر، فكانػػت اآليػػات بجعػػؿ إقكتػػه  كازداد ،المقػػاءه إليػػه تػػـ يػػكبإرسػػاؿ أق كا 
الٌ  ،كهذا نمكذج فقط مف المرسميف، يكسؼ  .مزيدالفي الباقي  فإف   كا 

بػػه تبػػدأ الحيػػاة بإرسػػاؿ ا نفػػس ا قػػرل التػػي لػػـ تمػػت فػػي  ،كهػػك رحمػػة يكميػػة ،اإلرسػػاؿ  يػػة ربانيػػة
ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٹ ٹ چ ،منامها

بإرسػػاؿ الحفظػػة، كبػػه تنتهػػي فػػي الػػدنيا كبػػه تيحفػػظ [، ِْالزمػػر: ]    چچ ڃ ڃ ڃ چ چ
ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ چ  ،الحياة بقبض الرسؿ لػرركاح

مػػاء مػػف "بػػإنزاؿ كباإلرسػػاؿ يبػػدأ اليػػـك اآلقػػر [، ُٔا نعػػاـ: ]    چڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ 
ى ائ ائ ەئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ  چ :فيقػػـك المبعكثػػكف قػػائميف  1تفينبتػػكف كمػػا ينبػػت البقػػؿ"السػػماء 

ٻ  چالرسػؿ، ا  تعػالى جما ذلؾ اليكـ كمف مشاهد[، ِٓيس: ]  چۆئ ۈئ ۈئ 

ڭ  ڭ      چ[، َُٗالمائػػػػدة: ]     چ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ

حػػكؿ الرسػػؿ  فػػن يػػدكر القمػػؽ إالٌ [، ُّػػػػػػػُُالمرسػػنت: ]  چۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ 
 : 1تقكؿ لبيدكيؤيدك  بحثان عف أم مقرج،

                                                           
 ٓىريرة ، من حديث أبيٕٗ٘ٚبرقم  ٕٓٔ/ٛمم: ، صحيح مسٖٜ٘ٗبرقم  ٘ٙٔ/ٙينظر: صحيح البخاري:  (ٔ)

 ٗ، أسد الغابةٕٙٙ/ٔنظر ترجمتو: الشعر والشعراء:، يفنسمم وحسن إسثمو عم  الرسولفحول الشعراء، وفد كان من  ه(ٔٗت) العامري بن ربيعةلبيد  (ٕ)

 .ٓٓ٘/٘، اإلصابة في تمييز الصحابة:ٜٜٕ/ٕٗ، الوافي بالوفيات:ٕٗٔ/
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لىيسى لىنا إالٌ             نىا ... كىأيفى يىًفر  النىاسي إالٌ  كى  . 1تإلى الر ٍسؿً  إلىيؾى ًفرىاري

ۇئ ۇئ ۆئ  وئ  چ :، نػداؤهـفي نعيـ مقيـ ، ا كؿ: مؤمنكف،فريقيف القمؽ إالٌ  يككففن  

فػػي عػػذاب  كالثػػاني: مجرمػػكف، ،[ُْٗ ؿ عمػػراف: ] چی ی ىئ ىئ ېئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
نػادميف  إالٌ  فػن تجػدهـ[، ِٕالفرقػاف: ]   چ ڻ ڻ ں ں ڱچ :المجػـر فػيهـيصػي، أليـ، 

كمػػف ألػػكاف العػػذاب فػػي النػػار [، ٔٔا حػػزاب: ]  چچ چ چ چ ڇ ڇ  چ ،متحسػػريف
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پڀ  چ  ،، عمى سبيؿ التقريا كالتبكيتتذكيرهـ بالرسؿ

ة زيػػادة فػػي الرسػػالك  بالرسػػؿ فالتػػذكير[، َٓغػػافر: ]  چ ٿ ٿ ٺ ٺ ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ
ۇئ ۇئ ۆئ  چ لػئن يصػمكا إلػى هػذك الحسػرة، الندـ كالحسػرة، بػؿ مػا كػاف اإلرسػاؿ فػي الػدنيا إالٌ 

 [. ُّْطه: ]   چۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

ک  ٹ ٹ چ رحمػة لمعػالميف،مػا هػك إاٌل  أف  إرسػاؿ الرسػكؿ محمػدالقر ف الكريـ كقد أكد 

ٹ ٹ  رسػالة رب العػالميف، مػه مػا هػك إالٌ القر ف كك [، َُٕ نبياء:]ا چک گ گ گ 

 [.ٕٔالمائدة: ]چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ

ېئ ېئ ېئ  ىئ   ۈئچ  يكػػكف القػػر ف هػػك رسػػالة رب العػػالميف فػػأم معنػػى أكبػػر مػػف أفٍ 

 مت ىت  خت   حت  جت  ىب يب   خب مب حب   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ىئ يئ جب

 [.ِٖػػػػػِٔالجف:] چحج   مج جح   يث  جث مث ىث  يت

لتتجػػه قطػػرة مػػف بحػػر أك أقػػؿ؛  هػػذا التكضػػي، إالٌ  كمػػاإلرسػػاؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ، هػػذا هػػك ا 
القػػر ف  فمػػـ يبػػيف هػػذك الحقيقػػة إالٌ  ا نظػار إلػػى هػػذا اإلرسػػاؿ الػػذم بػػه اتضػػ، مػػا كػاف كمػػا سػػيككف،

 كفكهػػي مػػف أعظػػـ ا مػػكر التػػي نحػػف بحاجػػة ماسػػة إليهػػا؛ لنكػػ الكػػريـ باإلرسػػاؿ كالرسػػؿ كالرسػػالة،
  .[ُِيكسؼ: ]چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ وئ وئ ەئ ەئ ائ چ، ف أمرناعمى بصيرة م

 

 

 

 

                                                           
 ٓ ٜٛينظر: ديوان لبيد: ( ٔ)
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 الفصل األول: 
 ومشتقاتو إلرساللمفظ االمستوى الصوتي والصرفي 

 وفيو مبحثان: 
 الصوتيالمستوى األول:  المبحث
  الصرفيالمستوى الثاني:  المبحث
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 المبحث األول 
  الصوتيالمستوى 

 وفيو ثثثة مطالب:
 ول:  صفات حروف لفظ اإلرسال ومشتقاتوالمطمب األ 

المطمب الثاني: المقطع الصوتي لمفظ اإلرسال ومشتقاتو 
 المطمب الثالث:  لفظ اإلرسال ومشتقاتو في الفاصمة القرآنية 
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 الصوت

 مدخل:

دراسة الصكت مف أهـ مباحث المغة العربية كعمكمها، فقد بدأ أكائؿ العمماء بأقػذ المغػة عػف 
شػػافهة كالسػػماع، كقرجػػكا إلػػى البػػكادم كالقػػرل؛  قػػذ هػػذك المغػػة مػػف أفػػكاك النػػاس، كبػػدأ طريػػؽ الم

الػػدكر ا بػػرز  كحفظتػػهالبحػػث عػػف العنقػػة بػػيف جػػرس الكممػػة كالمعنػػى، كلقػػد كػػاف لمقػػر ف الكػػريـ 
غيػر المعنػى، تغييػر الصػكت يي  ؛  ف  الكػنـعػدـ المحػف فػي ل ؛كا هـ في لفػت االنتبػاك لهػذا الصػكت

هذا االهتماـ جزءان مف المهاـ كالتكاليؼ اإلسنمية؛ لمحفاظ عمى القػر ف الكػريـ مػف التحريػؼ فكاف 
 .كالتغيير

س مسػػتطينن متصػػنن حتػػى يعػػرض لػػه فػػي الحمػػؽ كالشػػفتيف فى الصػػكت عػػرض يقػػرج مػػا الػػن  ك 
، كتقتمػػؼ "حػػرؼ" :أينمػػا عػػرض لػػه" المقطػػا"فيسػػمى  ،كالفػػـ مقػػاطا تثنيػػه عػػف امتػػدادك كاسػػتطالته

مصدر صات الشيء ييصػكت صػكتان فهػك  كالصكت  ، ُتاس الحركؼ بحسب اقتنؼ مقاطعهاأجر 
تنتجه أعضاء النطؽ اإلنساني إراديػان فػي ك  ، ِتكالصكت معقكؿ؛  نه يدرؾ بحاسة السما، صائت

االنطبػػاع السػػمعي أسػػاس أم ك  ، ّتصػػكرة ذبػػذبات نتيجػػة أكضػػاع كحركػػات معينػػة لهػػذك ا عضػػاء
 . ٓتكنهها إدراؾدرؾ أثرها قبؿ يالصكت ظاهرة طبيعية  ؛  ف   ْتنظرية صكتية

 ، ٔتلمصػػػػكت كالكسػػػػط الناقػػػػؿ ،كأعضػػػػاء السػػػػما ،أعضػػػػاء النطػػػػؽكإلدراؾ الصػػػػكت تشػػػػترؾ 
كقيػػػؿ: الحػػػرؼ هيئػػػة ، " ٕتحػػػد الشػػػيء كحدتػػػه كناحيتػػػه :الحرؼكيقتمػػػؼ الصػػػكت عػػػف الحػػػرؼ، فػػػ

، كالحػػرؼ: الرمػػز  ٖت"المسػػمكعزان فػػي تمٌيػػ ،لمصػػكت تميػػزك عػػف صػػكت  قػػر مثمػػه فػػي الحػػدة كالثقػػؿ
ذهنية أقساـ كهذك الكحدات  ،كحدات مف نظاـ :كالحركؼ،  ٗتالكتابي لمصكت الذم نسمعه كنحسه

                                                           
 .ٙ/ ٔ( سر صناعة اإلعراب: ٔ)

 .٘ٔسر الفصاحة: ينظر: ( ٕ)

 .ٕٚٔلظميمات:  ،عمم المغةينظر: في  (ٖ)

 .ٙ٘عمم المغة العام :ينظر:  (ٗ)

 .٘األصوات المغوية: ينظر: ( ٘)

 .ٜٔٔعمم األصوات: ينظر:( ٙ)

 .ٖٕ، سر الفصاحة: ٖٔ/ٔينظر: سر صناعة اإلعراب:  (ٚ)

 .ٓٙ( أسباب  حدوث الحرف:ٛ)

 ٔ٘ٔعمم المغة، لظميمات: ينظر: في  (ٜ (
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كالفػػرؽ كاضػػ، بػػيف العمػػؿ الحركػػي الػػذم لمصػػكت كبػػيف اإلدراؾ  ،ا صػػكات أعمػػاؿ نطقيػػهك ذهنيػػة 
  . ُتالذهني الذم لمحرؼ

سػػيقـك الباحػػث بمحاكلػػة دراسػػة  تيةك هميػػة الداللػػة الصػػك يتبػػيف أهميػػة الصػػكت؛ ممػػا سػػبؽ 
، "ؿى سى رٍ "أمف بيف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته؛ باعتبار ا صؿ المغكم ل رساؿ  "ؿى أرسى "الصكت في لفظ 

، نـلػا، يفسػال، اءر الػ ،"الهمػزةكأيضان جميا أحرؼ لفظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته ال تقػرج عػف الحػركؼ: 
 ".، ا لؼالكاك، يـمال، اءتال، اءيال، اءهال، اؼكال، كفنال

ضػػػمائر إسػػػناد  "كالنػػػكف كالكػػػاؼ كالتػػػاء كالمػػػيـ كالهػػػاء"أحػػػرؼ العمػػػة،  "الياء كالػػػكاك كا لػػػؼفػػػػ"
ػػ" أحػػرؼك  ،فػػي لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته كليسػػت أصػػكالن  اإلرسػػاؿ  مشػػتقات حػػركؼ هػػي أغمػػب "ؿأرسى
  .ا قرل جميعها

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٖٚالمغة العربية معناىا ومبناىا: ينظر:  (ٔ)
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 المطمب األول: صفات حروف لفظ اإلرسال ومشتقاتو

 : ُتت المغكية لمحركؼ العربية قسمافا صكا

  .ا كؿ : صامتة أك ساكنة

 .الثاني: صائتة أك متحركة
 هػػذكصػػفات  يقػػص لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته مػػف ، كالػػذم: الصػػامتة أك السػػاكنةالقســم األول

، الذالقػػة كاإلصػػمات ، الشػػدة كالرقػػاكة،االسػػتعنء كاالنقفػػاض ،الجهػػر كالهمػػس صػػكات مػػا يمػػي:ا 
                                     النفتاح، التكرير، الصفير، كتفصيمها كاآلتي:                   اإلطباؽ كا

 : 1تالجير واليمس -أ

كالحػػػركؼ المجهػػػكرة: الهمػػػزة، ا لػػػؼ، العػػػيف،  الحػػػرؼ،  يجػػػرم مػػػا س أفٍ فى جهػػػر: منػػػا الػػػن  ال
طػػػاء، الػػػداؿ، الػػػزام، الظػػػاء، الػػػذاؿ، الغػػػيف، القػػػاؼ، الجػػػيـ، اليػػػاء، الضػػػاد، الػػػنـ، النػػػكف، الػػػراء، ال

 . ّتتسعة عشر حرفان  كمجمكعهاالباء، الميـ، الكاك، 

هػػػي مػػػا تبقػػػى مػػػف ا صػػػكات  :كالحػػػركؼ المهمكسػػػة الحػػػرؼ، س مػػػافى الػػػن  يػػػاف جر  س:همػػػلكا
.  ٓت"كهي: التاء، الثاء، الحاء، القػاء، السػيف، الشػيف ، الصػاد، الفػاء، الكػاؼ، الهػاء. " ْتالمجهكرة
 ".فحثه شقص سكت"قكلؾ:  كيجمعها

هػي:  ،أنػه احتػكل ثنثػة أحػرؼ مجهػكرة اتض، "أرسؿلفظ " كعند تطبيؽ هذك الصفات عمى 
صػػامت مهمػػكس لثػػكم  كالسػػيف، "السػػيف"هػػك  ان مهمكسػػ ان كاحػػد ان ، كاحتػػكل حرفػػ"الهمػػزة، الػػراء، الػػنـ"

،  ٔتا عمػػى كسػط المسػاف نحػك الحنػؾمػا رفػا  ،طػرؼ المسػاف عمػى المثػػةباعتمػاد احتكػاكي يحػدث 

                                                           
     . ٛٚالعربية معناىا ومبناىا:  لمغة، إٖٔلظميمات:  ،عمم المغةفي ينظر:  (ٔ)

لجير عنـد بـين القـدماء والمحـَدثين فـي وصـف بعـض األصـوات ومنيـا الجيـر واليمـس، فـا اً ينوه الباحث إل  أنَّ ما في متن البحـث ىـو لمقـدماءن ألنَّ ىنـاك خثفـ (ٕ)

اف" من الميمـوس، والقـدماء يعتبـرون "اليمـزة" مـن المجيـور وىـي عنـد المحـدثين ال ن واليمس عدم اىتزازىما، ويعدون "الطاء والقالمحَدثين اىتزاز الوترين الصوتيي

، وليـم بعـض العـار فـي الـك، ينظـر: دراسـة الصـوت ٖ٘ٗ، دراسـة الصـوت المغـوي: ٚ٘ٔ، عمـم المغـة، لمسـعران: ٘ٚٔمجيورة وال ميموسة، ينظر: عمـم األصـوات: 

البحــث ال يســمح بالــدخول فــي تفاصــيل الخــثف، ولمتفصــيل يــتم الرجــوع إلــ  المراجــع التاليــة: األصــوات ، ومســار ٕٙلمبــارك: لمحمــد ا، فقــو المغــة، ٖ٘ٗالمغــوي: 

 .ٖٙٔ، عمم المغة، لمسعران: ٖ٘ٗ، دراسة الصوت المغوي: ٕٖٔلظميمات: عمم المغة،في ، ٖٙٔ، عمم األصوات:ٕٔالمغوية:

 .ٖٗٗ/ٗالكتاب:ينظر: ( ٖ)

 .ٓٙ/ٔسر صناعة اإلعراب: ينظر: ( ٗ)

 .ٖٗٗ/ٗالكتاب: (٘)

 .٘ٚٔلمسعران:  ،عمم المغةينظر:  (ٙ)
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أحػػػد الحػػػركؼ الصػػفيرية، صػػػكته المتماسػػػؾ النقػػي يػػػكحي بإحسػػػاس لمسػػيِّ بػػػيف النعكمػػػة  "كالسػػيف"
 . ُت"كالمنسة

كالرسػػالة تتطمػػب الجهػػػر غالبػػان، كأحيانػػان يكػػػكف الهمػػس أنفػػا؛ بحسػػػب الرسػػالة، كهػػذا يناسػػػب 
 صفات الجهر كالهمس في أحرؼ "أرسؿ".  

 : 1تالشدة والرخاوة -ب    

كالحػركؼ الشػديدة: الهمػزة، القػاؼ،  ،يجػرم فيػه الػذم يمنػا الصػكت أفٍ  هك" لشديد:الحرؼ ا
كالحػػركؼ الرقػػكة: كيجمعهػػا قكلػػؾ: "أجػػد قػػط بكػػت"، الكػػاؼ، الجػػيـ، الطػػاء، التػػاء، الػػداؿ، البػػاء، 

 .  ّت"الهاء، الحاء، الغيف، القاء، الشيف، الصاد، الضاد، الزام، السيف، الظاء، الثاء، الذاؿ، الفاء

ا لؼ، العيف، الياء، النـ، النكف، الراء، الميـ، ":  3تالحركؼ المتكسطة بيف الشدة كالرقاكةك 
 ".لـ يركعنا": قكلؾ، يجمعها "الميـ، الكاك

 هػػكمػػف أحػرؼ الرقػاكة  هػػك "الهمػزة"، كحرفػان  أحػرؼ الشػدة " حرفػان مػػفأرسػؿ" كقػد احتػكل لفػػظ
 ". النـ، كالراء" هي: مف ا حرؼ المتكسطة بيف الشدة كالرقاكة "، كاثنيفالسيف"

، كأحػػػرؼ  2تفػػػػ"السيف النػػػت عػػػف اسػػػتعنء الصػػػاد كرقػػػت عػػػف جهػػػر الػػػزام فعػػػذيبت كانسػػػم ٍت"
ػػ هنػا كهػك الكحيػد يػكحي -السػيف  –التكسط هنػا تػكحي بكسػطية الرسػالة كاعتػدالها، كحػرؼ الرقػاكة
 .  ٙتةفي صم، الحديبيبتقديـ التنازالت الممكنة؛ لمصمحة الرسالة. كما فعؿ الرسكؿ

 القة واإلصمات: الاَ  -ج 

أحػػرؼ الذالقػػة سػػتة: الػػنـ، الػػراء، ، ك "يعتمػػد عميهػػا بػػذلؽ المسػػاف كهػػك صػػدرك كطرفػػه :الذالقػػة
باقي الحركؼ ماعػدا  :كالحركؼ المصمتةيجمعها قكلؾ: "فر مف لب".  ،الميـ النكف، الفاء، الباء،

 . ٕت"أحرؼ الذالقة

                                                           
 .ٜٓٔ( خصاجص الحروف العربية ومعانييا:ٔ)

 .ٕ٘، ينظر: األصوات المغوية: "احتكاكيةتسم  "انفجارية" والرخوة تسم  " والشديدة عند المحدثين (ٕ)

 .ٔٙ/ٔ( سر صناعة اإلعراب: ٖ)

 .ٕٙينظر: األصوات المغوية:  ،مر"ويسمييا المحدثون "الماجعة" وأحرفيا "لن ع ( ٗ)

 .ٕٚٔعمم األصوات"  (٘)

 .ٕٚ٘/  ٗ، محمد رسول اهلل : ٖٖٔالرحيق المختوم: ، ٔٙٔ/ٕ، عيون األثر: ٖٚٔ/ٕينظر: سيرة ابن ىشام:  (ٙ)

 .ٗٙ/ٔ: سر صناعة اإلعراب (ٚ)



 

  31 

 

كحػرفيف مػف ا حػرؼ "، النـ، الػراء" :رؼ الذالقةعمى حرفيف مف أح "أرسؿلفظ "كقد اشتمؿ 
 ".ا لؼ، السيف"المصمتة: 

يػكحي بمػزيب مػف  هكصػكت ، ِتكا صػؿ فيػه الترقيػؽ ، ُتي منحػرؼنِّ النـ صامت مجهكر ًسػك 
 ، كالقفة كالمركنة مف أهـ صفات الرسكؿ.  ّتالميكنة كالمركنة كالتماسؾ كااللتصاؽ

 اإلطباق واالنفتاح: -د

 الصػػػاد،" كحػػػركؼ اإلطبػػػاؽ:، مسػػػاف إلػػػى الحنػػػؾ ا عمػػػى مطبقػػػان لػػػهالرفػػػا ظهػػػر اإلطبػػػاؽ: 
 . ْتهي ما عدا أحرؼ اإلطباؽ :كالحركؼ المنفتحة ".الضاد، الظاء، الطاء

 ؛ لمػػا فيهػػا مػػف الثقػػؿ فحركفػػه قفيفػػة،عمػػى أم مػػف أحػػرؼ اإلطبػػاؽ "أرسػػؿ" لفػػظكلػػـ يحتػػك 
، كالقصػػد أف  اإلرسػػاؿ يناسػػبه  ٓتشػػدة كلػػيف كمفهػػـك القفػػة ال يعنػػي كجػػكد مفػػردات ثقيمػػة، بػػؿ هنػػاؾ

 إيحػػاءفػػي هػػذا ك ، "الهمػػزة، الػػراء، السػػيف، الػػنـ"اشػػتمؿ عمػػى بعػػض أحػػرؼ االنفتػػاح: عػػدـ الثقػػؿ، ك 
 .  -كا  أعمـ  -كمه،عمى المجتما كؿ انفتاح الرسب

 االستعثء واالنخفاض: -ه 

لػػؾ، كأحػػرؼ االسػػتعنء: عكػػس ذ :تتصػػعد فػػي الحنػػؾ ا عمػػى، كاالنقفػػاض أفٍ " :االسػػتعنء
كمػػػا  ،"قػػص ضػػػغط قػػظ"الصػػاد، الضػػاد، الطػػػاء، الظػػاء، القػػػاء، الغػػيف، القػػػاؼ، يجمعهػػا قكلػػػؾ: 

فكػػؿ أحرفػػه  ،عمػػى أم مػػف أحػػرؼ االسػػتعنء "أرسػػؿ" لفػػظ كلػػـ يحتػػك،  ٔت"عػػداها أحػػرؼ االنقفػػاض
، التكاضػػػافمنهجهػػػا  ،، فالرسػػػؿ ال تسػػػتعمي"الػػػنـ الهمػػػزة، الػػػراء، السػػػيف،"أحػػػرؼ االنقفػػػاض: مػػػف 

 سمككها.كالسهكلة 
 التكرير: -و

إف  ممػػا يميِّػػز المغػػة العربيػػة تعػػدد صػػفات حركفهػػا؛ بحسػػب المقػػارج، كالتكػػرار يناسػػب تكػػرار 
 الرسؿ لمناس؛ إلقامة الحجة عميهـ. 

                                                           
 .ٜٙٔلمسعران:  ،عمم المغةينظر:  (ٔ)

 .ٕٗٔلظميمات:  ،عمم المغةينظر: في ( ٕ)

 .ٛٚخصاجص الحروف العربية ومعانييا: ينظر:  (ٖ)

 .ٔٙ/ٔسر صناعة اإلعراب: ينظر: ( ٗ)

 .ٖٕٚجماليات المفردة القرآنية: ينظر:  (٘)

 .ٕٙ/ٔ: سر صناعة اإلعراب (ٙ)
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كلػك لػـ يكػرر لػـ يجػر  ،حرؼ شديد يجرم منه الصكت لتكريرك كانحرافه إلى الػنـ: "المكررك 
كأهـ مػا  ، ِتما فيه مف التكريرل ؛عميهعند الكقؼ يتعثر طرؼ المساف ك  ، ُت"الصكت فيه كهك الراء

كالتكرير صفة ذاتيػة الزمػة فػي الػراء " ، ّتلراء هي تكرر طرؽ المساف لمحنؾ عند النطؽ بهايمٌيز ا
كهػػػك:  ،عمػػػى حػػػرؼ التكريػػػر "أرسػػػؿ" لفػػػظ كقػػػد احتػػػكل،  ْت"مػػػا التحػػػذير مػػػف المبالغػػػة فػػػي تحقيقهػػػا

كصػكت ،  ٓتطػرؼ المسػافلالعمػكد الهػكائي نتيجػة ذبذبػة  ؛امت مجهكر لثكم مكػررص كهك "،الراء"
أعضاءك عمى التحرؾ بمركنة فػي لمساعدة هك أشبه ما يككف بالمفاصؿ مف الجسد،  "الراء"حرؼ 

تكرير الرسػالة حتػى تيفهػـ كقػد ، كهذا يناسب  ٔتةر  ة بعد المى ر  الحركة المى  كؿ االتجاهات، كعمى تكرار
ثػنث   7تيذكر الكممة أحيانان ثنث مػرات كمػا كرد فػي الحػديث "أال همػؾ المتنطعػكف سكؿكاف الر 
 .   8تمرار"

ام، ز "ال: قركج الصكت مف بيف الثنايا العميا كطرؼ المساف، كأصكاته ثنثة:  9تالصفير -ز
 ". أرسؿكالسيف مف أحرؼ لفظ " ، َُتاد"صال، يفسام، الز "ال

 القسم الثاني: 

ت حركػػات؛  نهػػا تحػػرؾ مي  سيػػك  ،أصػػكات ناقصػػةكهػػي  ،لحركػػاتهػػي ا :ا صػػكات الصػػائتة
الضػػػمة ك  ،الكسػػػرة بعػػػض اليػػػاء، فالحػػػركؼ القصػػػاركيطمػػػؽ عميهػػػا  ،الحػػػرؼ كتقمقمػػػه عػػػف مكضػػػعه

عمى صكتو صائتن مػف ا صػكات  "أرسؿلفظ " كقد اشتمؿ.  ُُتالفتحة بعض ا لؼك  ،بعض الكاك
 ،مػف ا صػكات الصػائتة الطكيمػػة ان أيػ لػـ يحتػكك  "،الػػنـك السػيف فػكؽ "ا لػؼ ك هػي الفتحػة  ،القصػيرة

 .التي هي حركؼ العمة

 
                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٗ( الكتاب:ٔ)

 .ٖٙ/ ٔسر صناعة اإلعراب:ينظر: ( ٕ)

 .ٛ٘األصوات المغوية: ينظر: ( ٖ)

 .  ٜٛٔ( مجمة الدراسات القرآنية:ٗ)

 .ٔٚٔلمسعران:  ،عمم المغةينظر: ( ٘)

 .ٖٛخصاجص الحروف العربية ومعانييا: ينظر:  (ٙ)

 )نطع(.ٓٗٗ/٘)نطع(، وينظر: مقاييس المغة:٘ٓٔ/ٕالمتعمقون الغالون، وىم من يتكمم بنقص  الحمقن تكبرًا، تيايب المغة: ( ٚ)

 ، من حديث عبد اهلل بن مسعود.ٛٚٛٙبرقم  ٘ٛ/ٛمسمم: قاليا ثثثًا، ينظر: صحيح مسمم:، وفي رواية لٖ٘٘ٙبرقم ٚٙٔ/ٙمسند اإلمام أحمد بن حنبل:( ٛ)

 .ٕ٘ويسم  عند المحدثين" حفيفًا"، ينظر: األصوات المغوية:  (ٜ)

 .ٖٖٔلظميمات:  ،عمم المغةفي  ينظر: (ٓٔ)

 .ٜٔ/ٔسر صناعة اإلعراب: ينظر: ( ٔٔ)
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 (أرسلأحرف لفظ )صفات بعض ( يبين ٕجدول رقم)
 )أرسل(لفظ ما جاء منها في  الصفة
 أ ، ر، ل الجهر

 س الهمس
 الهمزة الشدة

 س الرخاوة
 ر ل، التوسط بين الشدة والرخاوة

 ر ل، الذالقة
 س أ، صماتاإل

 ال يوجد طباقاإل
 أ ،ر، س، ل االنفتاح

 ال يوجد االستعالء
 أ ، ر، س، ل االنخفاض

 ر التكرير
 س الصفير

 فوق األلف والسين والالم الفتحة الصائتةاألصوات 

كتناسقت  ارتبطت بأهـ صفات الرسكؿ،قد   أرسؿت لفظحرؼ أصفات  أف   يتض، ،مما سبؽ
مس كالرقػاكة كالتكسػط بػيف الشػدة كالرقػاكة كالذالقػة هذك الحركؼ بأصكاتها التي شممت الجهر كاله

بهذك الحركؼ كأصكاتها شػاهدان عمػى " أرسؿ" لفظكاإلصمات كاالنفتاح كاالنقفاض كالتكرير، فكاف 
تتض، هػذك العنقػة ل رساؿ  الرجكع إلى المعنى المعجميكبالعنقة الكبيرة بيف الصكت كالمعنى، 

كح، كاالنفتاح كعدـ االستعنء، كالتكرار كعدـ اليػأس، كمهػا كالكضالسهكلة ف ،بيف الصكت كالمعنى
 صفات مطمكبة في الرسكؿ.  
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 لمفظ اإلرسال ومشتقاتو المقطع الصوتي المطمب الثاني:

، كهػػػك مػػػا ييسػػػمى الجزئيػػػاتمػػػف  الكممػػػة العربيػػػة ليسػػػت كتمػػػة كاحػػػدة، فهػػػي تتػػػألؼ مػػػف عػػػدد
 . ُتلجزئياتاهذك  مف تعبير عف نسؽ منظـلم ؛الصكتيبالمقطا 

معػػه صػػكت  كالمقطػػا: مجمكعػػة مػػف ا صػػكات المفػػردة تتػػألؼ مػػف صػػكت طميػػؽ صػػائت" 
، كينقسـ المقطا إلى: طكيؿ،  ّتأصغر كحدة يمكف نطقها بنفسها ، كهك ِت"حبيس صامت أك أكثر

المقطػػػا ك  ،الػػػذم ينتهػػػي بحػػػرؼ سػػػاكف أك حركػػػة طكيمػػػةهػػػك المقطا الطكيػػػؿ: فػػػ طكيػػػؿ، كقصػػػير،
 . ْتكيتككف مف صكت صامت كحركة قصيرك ،بحركة قصيركالذم ينتهي هك القصير: 

 : أشكال المقاطع العربية

، كيكفػػي اإلشػػارة إلػػى مػػا يتعمػػؽ بمفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته  ٓتلممقػػاطا العربيػػة أكثػػر مػػف شػػكؿ
، طكيػػػؿ مغمػػػؽالثػػػاني:   "رسػػػكؿ"،مػػػف  "الػػػراء" :ص ح مثػػػؿكرمػػػزك:  ،قصػػػيرمنهػػػا، كهػػػي، ا كؿ: 

"سػا"  :مثػؿ ،ص ح ح ، كرمػزك: طكيػؿ مفتػكحمف "نرسؿ"، الثالث: "نر"  :مثؿ ،ص ح ص كرمزك:
ميف". :مثؿ ،ص ح ح ص :، كرمزكمقطا مزيدمف " رسالة"، الرابا:   "ليف" مف "المرسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٖٛٔمناىج البحث في المغة: ينظر:  (ٔ)

 .ٕ٘ٔلظميمات:  ،مم المغةعفي ( ٕ)

 .ٖ٘ٓالصوت المغوي: دراسة ينظر: ( ٖ)

 .ٜٓ٘عمم األصوات: ينظر: ( ٗ)

 .ٕٖٔ، مناىج البحث في المغة: ٕٖٓالصوت المغوي:دراسة ، ٕٜ، األصوات المغوية: ٜٙينظر: المغة العربية معناىا ومبناىا:  (٘)
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 كقد تكزعت مقاطا لفظ اإلرساؿ كمشتقاته كما يمي:
 ( يبين المقاطع الثثثية لمفظ اإلرسال ومشتقاتوٖجدول رقم)

 لمقطع الصوتيا نوعه اللفظ م
نوع 
 المقطع

 ماضٍ  أرَسلَ  ٔ
       َ ل         َ  س ر       َ أ 

 ص ح ص ح ص ح ص ثالثي
 قصير قصير طويل مغلق

 ماضٍ  أرسلنا ٕ
  ن      ً  ل      َ س  ر     َ أ 

 حص  ح  ص ح ص ص ح ص ثالثي
 مفتوحطويل  طويل مغلق طويل مغلق

 مضارع رسلَ نُ  ٖ
 ل      َ  س      ِ  ر    ُ    ن 

 ص ح ص ح ص ح ص ثالثي
 قصير قصير طويل مغلق

 مضارع يُرِسلَ  ٗ
 ل      َ  س      ِ  ر      ُ  ي  

 ص ح ص ح ص ح ص ثالثي
 قصير قصير طويل مغلق

 َسلُ رْ ي ُ  ٘
 ،مضارع

 مجهوللل

  ُ       ل  س     َ  ر      ُ  ي
 ص ح ص ح ص ح ص ثالثي

 قصير قصير طويل مغلق

 مضارع نُرِسلُ  ٙ
 ل      ُ  س      ِ  ر  ن      ُ 

 ص ح ص ح ص ح ص ثالثي
 قصير قصير طويل مغلق

 ُأْرِسلَ  ٚ
 ،ماضٍ 

 مجهوللل

      َ ل        ِ س  ر     ُ أ 
 ص ح ص ح ص ح ص ثالثي

 قصير قصير طويل مغلق

 أرَسْلتَ  ٛ
 ،ماضٍ 

 مخاطبلل

 ت      َ  ل س      َ  ر     َ أ  
 ص ح ص ح ص ص ح ص ثالثي

 قصير طويل مغلق طويل مغلق

 ماضٍ  َسَلتْ رْ أ ٜ
 مؤنث

 ت ل      َ  س      َ  ر أ      َ 
 ثالثي

 ص ح ص ص ح ص ح ص
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 لمقطع الصوتيا نوعه اللفظ م
نوع 
 المقطع

 طويل مغلق قصير طويل مغلق

 أمر فََأْرِسلْ  ٓٔ
 س      ِ ل أ      َ ر ف      َ 

 ص ح ص ص ح ص ص ح ثالثي
 طويل مغلق طويل مغلق قصير

 تُ لْ رسِ أُ  ٔٔ
 ،ماضٍ 

 مجهوللل

 ت      ُ  ل س      ِ  ر أ      ُ 
 ص ح ص ح ص ص ح ص ثالثي

 قصير طويل مغلق طويل مغلق

 تملْ رسِ أُ  ٕٔ
ماٍض، 

 مخاطب لل

 م ت      ُ  ل س      ِ  ر أ      ُ 
 ص ح ص ص ح ص ص ح ص ثالثي

 طويل مغلق طويل مغلق طويل مغلق

 ماضٍ  أُرسلنا ٖٔ
 مجهوللل

       ً ن  ل س      ِ  ر أ      ُ 
 حص ح  ص ح ص ص ح ص ثالثي

 مفتوحطويل  طويل مغلق طويل مغلق

، غائبلل لوارسِ أُ  ٗٔ
 المجهول

       ٌ ل  س      ِ  ر أ      ُ 
 حص ح  ص ح ص ح ص ثالثي

 مفتوحطويل  صيرق طويل مغلق

 أمر أرِسلو ٘ٔ
 ى       ُ  ل س      ِ  ر أ      َ 

 ص ح ص ح ص ص ح ص ثالثي
 قصير طويل مغلق طويل مغلق

 جمع تكسير رسلٌ  ٙٔ
 ن ل      ُ  س      ُ  ر     ُ 

 صص ح  ص ح ص ح ثالثي
 طويل مغلق قصير قصير

 جمع تكسير رسالً  ٚٔ
 ن      َ ل  س      ُ  ر     ُ 

 ص ح ص ص ح ص ح ثالثي
 طويل مغلق قصير قصير

 جمع تكسير الرسلْ  ٛٔ
 ل س      ُ  ر      ُ  ر      َ  ا

 ص ح ص ص ح ص ح ص ثالثي
 طويل مغلق قصير طويل مغلق

 ثالثي ل      ُ  س      ُ  ر      ُ   ربك  رُسلُ  ٜٔ
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 لمقطع الصوتيا نوعه اللفظ م
نوع 
 المقطع

 ص ح ص ح ص ح 
 قصير قصير قصير

 رسلكْ  ٕٓ
جمع، 

 للمخاطب

 ك      ِ ل  س      ُ  ر      ُ 
 ص ح ص ص ح ص ح ثالثي

 طويل مغلق قصير قصير

 مفرد رسولي ٕٔ
       ٍ ل       ٌ س  ر      َ 

 حص ح  حص ح  ص ح ثالثي
 مفتوحطويل  مفتوحطويل  قصير

 اسم فاعل لَ مرسِ  ٕٕ
 ل      َ  س      ِ  ر م      ُ 

 ص ح ص ح ص ح ص يثالث
 قصير قصير طويل مغلق

 اسم مفعول لٌ رسَ مُ  ٖٕ
 ن ل      ُ  س      َ  ر م      ُ 

 ص ح ص ص ح ص ح ص ثالثي
 طويل مغلق قصير طويل مغلق

 اسم مفعول المرسَ  ٕٗ
      ً ل  س      َ    رم     ُ 

 ح ص ح ص ح ص ح ص ثالثي
 مفتوح طويل قصير طويل مغلق

 جمع رسلوْ  ٕ٘
 ى   ل      َ  س      ُ  ر      ُ 

 ص ح ص ص ح ص ح ثالثي
 طويل مغلق قصير قصير

 جمع رسلي ٕٙ
       ٍ ل  س      ُ  ر      ُ 

 حص ح  ص ح ص ح ثالثي
 مفتوحطويل  قصير قصير

  اهلل  رسولُ  ٕٚ
  ل     ُ       ٌ س  ر      َ 

 ص ح ح ص ح ص ح ثالثي
 قصير مفتوحطويل  قصير

 مفرد رسولٌ  ٕٛ
 ن ل      ُ        ٌ س  ر      َ 

 ص ح ص حص ح  ص ح ثالثي
 طويل مغلق مفتوح طويل  قصير
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 لمقطع الصوتيا نوعه اللفظ م
نوع 
 المقطع

 مثنى رسوال ٜٕ
       ً ل        ٌ س  ر      َ 

 حص ح  حص ح  ص ح ثالثي
 مفتوح طويل  مفتوح طويل  قصير

 ردمف رسوالً  ٖٓ
 ن     َ ل        ٌ س  ر      َ 

 ص ح ص حص ح  ص ح ثالثي
 طويل مغلق مفتوح طويل  قصير

 اسم فاعل الو مرسِ  ٖٔ
      ٌ ل   س     ِ  ر       ُ م 

 حص ح  ص ح ص ح ص ثالثي
 مفتوحطويل  قصير طويل مغلق

 اسم مفعول لونمرسَ  ٕٖ
 ن       ٌ ل  س      َ  ر م      ُ 

 ص حص ح  ص ح ص ح ص الثيث
 يدز مقطع م قصير طويل مغلق

 اسم فاعل لينرسِ مُ  ٖٖ
 ن       ٍ ل  س      ِ  ر م      ُ 

 ص حص ح  ص ح ص ح ص ثالثي
 يدز مقطع م قصير طويل مغلق

  ُرُسُل   اهلل ٖٗ
 ل      ُ  س      ُ  ر      ُ 

 ص ح ص ح ص ح ثالثي
 يرقص قصير قصير

  ُرُسُل   ربنا  ٖ٘
 ل     ُ  س      ُ  ر     ُ 

 ص ح ص ح ص ح ثالثي
 قصير قصير قصير

ٖٙ 
 رسول
رب 

 العالمين
 

 ل      ُ  س      ٌ  ر      َ 
 ص ح ص ح ح ص ح ثالثي

 قصير طويل مفتوح قصير

  رسول ربك ٖٚ
 ل      ُ  س      ٌ  ر      َ 

 ح ص ص ح ح ص ح ثالثي
 قصير طويل مفتوح قصير

  رسول ربهم ٖٛ
 ل      ُ  س      ٌ  ر      َ 

 ثالثي
 ص ح ص ح ح ص ح
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 ( يبين المقاطع الرباعية لمفظ اإلرسال ومشتقاتوٗجدول رقم )
 نوعه المقطع الصوتي نوعه اللفظ م

  ماضٍ  أرسلناك ٔ

    َ       ك        ً ن  ل      َ س  ر         أ      َ 
 ص ح ح ص ح ص ح  ص ص ح ص رباعي

 قصير مفتوحطويل  طويل مغلق طويل مغلق

  ماضٍ  أرسلناه ٕ
       ُ  ى         ً ن  ل      َ  س رأ     َ  

 ص ح حص ح  ص ح ص ص ح ص رباعي
 قصير مفتوحطويل  طويل مغلق طويل مغلق

  ماضٍ  فأرسلوا ٖ
        ٌ ل  س      َ  ر      َ أ   ف      َ 

 حص ح  ص ح ص ح ص ص ح  رباعي
 فتوحطويل م قصير طويل مغلق قصير

 
 أمر فََأْرِسْلوُ   ٗ 

  ه       ُ  س      ِ ل  أ       َ ر ف      َ 
 ص ح  ص ح ص ص ح ص ص ح رباعي

 قصير  طويل مغلق طويل مغلق  قصير  مفتوح

 ماضٍ  فََأْرَسْلَناْ  ٘
  ن       ً  س       َ ل  أ       َ ر ف     َ 

 ص ح ح ص ح ص  ص ح ص ص ح  رباعي
 طويل مفتوح طويل مغلق  طويل مغلق قصير 

 مضارع لِنُ ْرِسلَ  ٙ
  ل      َ  س      ِ  ن      ُ ر  ل      ِ 

 ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح  رباعي
 قصير  قصير  طويل مغلق  قصير 

 رع مضا ُأرِسَلو ٚ
       ُ   ى  ل      َ  س      ِ  ر أ      ُ 

 ص ح  ص ح  ص ح  ص ح ص  رباعي
 قصير قصير قصير طويل مغلق

 أمر  فأرسلون ٛ
  ن        ٌ ل  س      ِ  ر       َ أ  ف      َ 

 ص حص ح  ص ح  ص ح ص ص ح رباعي
 قصير طويل مغلق قصير يدز مقطع م
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 نوعه المقطع الصوتي نوعه اللفظ م

ٜ 
 رساالتِ 

  ربي
  

 
 

       ِ ت        ً ل        ً س  ر      ِ 
 ص ح               حص ح   حص ح  ص ح  رباعي

 قصير فتوحطويل م فتوحطويل م قصير

  رساالتي ٓٔ
         ٍ ت        ً ل      ً س  ر      ِ 

 حص ح   حص ح   حص ح  ص ح رباعي
 مفتوحطويل  مفتوحطويل  مفتوحطويل  قصير

 مفرد رسالة ٔٔ
   َ     ت     ل     َ        ً س  ر      ِ 

 ص ح ص ح حص ح  ص ح  رباعي
 قصير  قصير مفتوحطويل  قصير

 ،جمع رسلكم ٕٔ
 مخاطب لل

  م       ُ ك  ل      ُ  س      ُ  ر      ُ 
 ص ح ص ص ح  ص ح  ص ح  رباعي

 طويل مغلق قصير قصير قصير

 رد مف رسولنا ٖٔ
       ً ن  ل      ُ       ٌ س  ر      َ 

 حص ح  ص ح  حص ح  ص ح  رباعي
 مفتوحطويل  قصير مفتوحطويل  قصير

 مفرد  رسولوُ  ٗٔ
       ُ   ى   ل      َ        ٌ س  ر      َ 

 ص ح  ص ح  ح ص ح ص ح  رباعي
 قصير قصير مفتوحطويل  قصير

 مفرد  رسولها ٘ٔ
        ً  ه   ل     َ       ٌ س  ر      َ 

 ح ص ح ص ح  حص ح  ص ح  رباعي
 مفتوحطويل  قصير مفتوحطويل  قصير 

 مفرد  رسولهم ٙٔ
  م       ُ   ى   ل     َ        ٌ س  ر      َ 

 ص ح ص  ص ح ح ص ح ص ح رباعي
 طويل مغلق قصير مفتوحطويل  قصير

 جمع  مهُ لُ سُ رُ  ٚٔ
  م       ُ  ى   ل      ُ   س      ُ    ُ ر     

 ص ح ص ص ح  ص ح  ص ح رباعي
 طويل مغلق قصير قصير قصير 

  رسلنا ٛٔ
        ً ن   ل     ُ  س      ُ  ر      ُ 

 حص ح  ص ح ص ح ص ح رباعي
 مفتوحطويل  قصير قصير قصير
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 نوعه المقطع الصوتي نوعه اللفظ م

  الرسولُ  ٜٔ
     ُ ل    س       ٌ  ر      َ  ا      َ ر

 ص ح  حص ح  ص ح ص ح ص رباعي
 قصير مفتوحطويل  قصير طويل مغلق

 
  الرسوال                ٕٓ

       ً ل        ٌ س  ر      َ  ر       َ ا 
 حص ح  حص ح  ص ح ص ح ص رباعي

 مفتوحطويل  مفتوحطويل  قصير طويل مغلق

 اسم فاعل لةرسِ مُ  ٕٔ
  ن       ُ   ت ل      َ    ِ س     ر     ُ م 

 ص ح ص ص ح  ص ح ص ح ص رباعي
 طويل مغلق قصير قصير طويل مغلق 

  رسولكم ٕٕ
  م      ُ ك   ل      َ       ٌ س   ر      َ 

 ص ح ص ص ح  حص ح  ص ح  رباعي
 طويل مغلق قصير مفتوحطويل  قصير

 جمع  لونالمرسَ  ٖٕ
   ن       ٌ ل    س     َ  ر       ُ م  ل        َ ا 

 ص حص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص رباعي
 يدز مقطع م قصير طويل مغلق  طويل مغلق

 جمع الُمرَسِلْين  ٕٗ
  ن       ٍ ل   س      َ  ر      ُ م  ل      َ ا 

 ص حص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص رباعي
 يدز مقطع م قصير طويل مغلق  طويل مغلق

 ماضٍ  فَأْرَسل  ٕ٘
  ل      َ  س      َ  أ      َ ر ف     َ  

 ص ح  ص ح  ص ح ص ص ح رباعي
 قصير  قصير  طويل مغلق  قصير 

 مضارع فيُ ْرِسلَ  ٕٙ
  ل      َ  س      ِ  ي     ُ  ر ف      َ 

 ص ح  ص ح  ص ح ص ص ح رباعي
 قصير  قصير  طويل مغلق  قصير 

 رساالتِ  ٕٚ
 اهلل

 
       ِ ت       ً ل        ً س  ر      ِ 

 ص ح               حص ح   حص ح  ص ح  رباعي
 قصير فتوحطويل م فتوحطويل م قصير

 رساالِت  ٕٛ
 ربهم

 
       ِ ت        ً ل        ً س   ر     ِ 

 ص ح               حص ح   حص ح  ص ح  رباعي
 قصير فتوحيل مطو  فتوحطويل م قصير
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 ( يبين المقاطع الخماسية لمفظ اإلرسال ومشتقاتو٘جدول رقم )

 نوعه المقطع الصوتي نوعه اللفظ م

 مضارع  لنّ رسِ لنُ  ٔ
  ن      َ  ن ل      َ  س      ِ  ر      ُ ن  ل      َ 

 ص ح  ص ح ص ص ح  ص ح ص ص ح  خماسي
 قصير طويل مغلق قصير طويل مغلق قصير 

  وِ رساالتِ  ٕ
       ِ  ى   ت      ِ        ً ل        ً س   ر     ِ 

 ص ح ص ح ح ص ح ح ص ح ص ح  خماسي
 قصير  قصير  مفتوحطويل  مفتوحطويل  قصير 

 مفرد رسالتوُ  ٖ
        ُ   ه ت      َ  ل      َ         ً س  ر      ِ 

 ص ح  ص ح ص ح  حص ح  ص ح  خماسي
 قصير  قصير  قصير  مفتوحويل ط قصير 

 جمع  المرسالت     ٗ
  ت      ِ        ً ل  س      َ  ر      ُ م  ل       َ ا 

 ص ح حص ح  ص ح  ص ح ص ص ح ص خماسي
 قصير  مفتوحطويل  قصير  طويل مغلق طويل مغلق

 ( يبين المقاطع الثناجية لمفظ اإلرسال ومشتقاتوٙجدول رقم )

 نوعه المقطع الصوتي نوعه اللفظ م

 أمر  أْرِسل    ٔ
    لس     ِ  ر      َ أ 

 ص ح ص ص ح ص ثنائي
 طويل مغلق طويل مغلق

المقاطا الصكتية لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته تكزعت بيف أربعة  تض، أف  كمف قنؿ الدراسة ا  
  اللة الحيكية كالسهكلة.، كفي هذا التنكع دالثنائيك كالرباعي كالقماسي  الثنثي :مقاطا

 ( يبين أنواع المقاطع الصوتية لمفظ اإلرسال ومشتقاتو وعددىاٚجدول رقم)

 المجموع الثنائي الخماسي الرباعي الثالثي المقطع

 ٔٚ ٔ ٗ ٕٛ ٖٛ العدد
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 ىاداعدوأ ( يبين أشكال المقاطع الصوتية لمفظ اإلرسال ومشتقاتوٛجدول رقم )

 قصير لقطويل مغ عدده شكل المقطع
طويل 
 مفتوح

 المجمــوع يدزمقطع م

طع
لمق

ع ا
نو

 

 ٗٔٔ ٕ ٙٔ ٚ٘ ٜٖ ٖٛ ثالثي
 ٕٔٔ ٖ ٕ٘ ٛ٘ ٕٙ ٕٛ رباعي

 ٕٓ             ٗ ٕٔ ٗ ٗ خماسي
 ٕ                                                    ٕ ٔ ثنائي

 ٕٛٗ ٘ ٘ٗ ٕٚٔ ٔٚ ٔٚ مجموع

  ما يمي: يتبيفبالتأمؿ فيما سبؽ 

 تنكعت المقاطا الصكتية لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته بيف أربعة مقاطا هي: الثنثػي كالربػاعيػػػػػ 
 الثنائي.ك كالقماسي 

ثمانيػػػة ، الربػػػاعي: لفظػػػان  فيكثنثػػػ ثمانيػػػة: كرد الثنثػػػي ػػػػػػػػ عػػػدد ا لفػػػاظ مػػػف حيػػػث المقػػػاطا،
 ان.كاحدلفظان  الثنائي:ألفاظ،  ، القماسي: أربعةلفظان  فيكعشر 

 ،أشػكاؿ: طكيػؿ مغمػؽأربعػة تنكعت أشكاؿ المقاطا الصكتية لمفظ اإلرساؿ كمشتقاته بيف ػ ػػػػ
 .مقطعان كثمانية كأربعكف ا شكاؿ: مئتاف أربعة يد، كمجمكع ز ، كمقطا مكطكيؿ مفتكح قصير،ك 

مػف  كمف داللػة المقػاطا الصػكتية لمفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته: القصػر كالسػهكلة كالقفػة، كهػ -
 رسػػاؿ مػػف داللتػػه عمػػى السػػهكلة لمػػا كرد فػػي المعنػػى المعجمػػي كيناسػػب  ،ممعنػػىل المفػػظمناسػػبة 

  .كالميف كالقصب

 قد يتعدد المقطا الصكتي بحسب الكقؼ أك الكصؿ كنمكذج لذلؾ:  مثحظة:

:       ِ ر / س         ُ : ف )نرِســْل(  ؿ // ص ح ص / ص ح ص/ ثنػػائي ، كيجػػكز عنػػد الكصػػؿ: نرًسػػؿي
 / ؿ ػػػػػي // ثنثي، ص ح ص / ص ح / ص ح.  ف ػػػػي ر / س ػػػػًػ

ػمىهي ر ػػػػػػي الكصػؿ: ثنثي، كيجكز عنػد /هػ  ػػػػى ؿ  / / س ػػػػػي  : رػػػػػي  (ُرُسَموْ ) /  ػػػػػػػي  / ق / ؿ ػػػػػػى  / س ػػػػػػي  ريسي
 .ص ح/ص ح / ص ح/ص ح ،رباعي

 /ػػػػػن / س  ر ػػػػػػً عنػد الكصؿ:ترسػالتهي   كيجػكز ،اعيربػ/ هػػ ػػػػػى ت  / / ؿ ػػػػػػى        ً س  / ر ػػػػػػً  : (ِرَسْاَلَتوْ )
 .قماسي /  ػػػػػػي  ػ/ ق/ ت ػػػػى  ؿ ػػػػػى 

ِتوْ ) /  ػػػػن س  / ر ػػػػػػً  عنػد الكصؿ:ترسػاالًتًه  كيجػكز ،ربػاعي/ هػػ  ػػػػػً /ت  ػػػػػػن ؿ  / ػػػػن / س  : ر ػػػػػً (ْرَسْااَلْ
  .قماسي/  / هػ ػػػػػً  / ت ػػػػػً  ػػػػن ؿ 
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 لممعن  اإلرسال مقطع صوت لمناسبة نمواج( ٜرقم)جدول 

 مفرد وُ رسالتَ 
       ُ  ه  ت     َ  ل      َ       ً س  ر      ِ 

 ص ح ص ح ص ح حص ح  ص ح
 قصير قصير قصير مفتوحطويل  قصير

  تِوِ رساال
 ى       ِ   ت     ِ      ً ل      ً س  ر      ِ 

 ص ح ص ح ح ص ح ح ص ح ص ح
 قصير قصير مفتوحطويل  مفتوحويل ط قصير

ماٍض، مبني  ُأْرِسْلُتم
 للمجهول

 ت      ُ م س     ِ ل أ     ُ ر
 ص ح ص ص ح ص ص ح ص

 طويل مغلق طويل مغلق طويل مغلق

 جمع تكسير ُرُسُلُهمْ 
 ى        ُ  م ل    ُ    س      ُ  ر      ُ 

 ص ح ص ص ح ص ح ص ح
 مغلقطويل  قصير قصير قصير

بالتأمؿ في الجدكؿ السابؽ ينحػظ أف  جميػا مقػاطا: "الرسػالة كالرسػاالت" مفتكحػة؛ لتناسػب 
" يتكػػكف مػػف ثنثػػة مقػػاطا طكيمػػة مغمقػػة؛ ليناسػػب  الرسػػالة المفتكحػػة لمعػػالميف، بينمػػا لفػػظ "أيرًسػػٍمتـي

] چک  ک گ گ گ  چإغنؽ الكفار قمكبهـ كعقكلهـ عف الهدل كاإليماف، فقد كاف جكابهـ: 
ػػميهيـ" أربعػػة مقػػاطا منهػػا ثنثػػة قصػػيرة؛ كهػػذا يناسػػب طبيعػػة الرسػػؿ مػػف [ّْسػػبأ:  . كفػػي لفػػظ "ريسي

حيث االنفتاح عمى الناس، كينحػظ تتػابا الضػمة أربػا مػرات؛ كلعػؿ فيػه إشػارة إلػى تتػابا الرسػؿ. 
يػة التػي كبالتأمػؿ فػي سػياؽ اآل قصػيرة، يتكػكف مػف ثنثػة مقػاطا " فهػكريسيؿي كمثمه التتابا في لفظ "

 يتضػػػ،، [ُٖهػػػكد: ] چ  مئىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئچ  المفػػػظ فػػػي قكلػػػه تعػػػالى: كرد فيهػػػا
قػػػـك لػػػكط أرادكا الكصػػػكؿ إلػػػى  التناسػػػب بػػػيف المفػػػظ كالمعنػػػى فػػػالمكقؼ يحتػػػاج إلػػػى السػػػرعة؛  ف  

ك كهػك مػا يسػمى بػالجرس أ"الضيؼ، كقد مثمت حركة الضمة جمالية الحركة في المفردة القر نيػة، 
 . ُت"حنكة الصكت العاـ، كالجماؿ ينشأ مف منءمة الحركة لمحرؼ، كهذك طبيعة اإليقاع القر ني

 

 
 

                                                           
 .ٕٔٔجماليات المفردة القرآنية: (ٔ)
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  الفاصمة القرآنيةفي  لفظ اإلرسال ومشتقاتو المطمب الثالث:

كقيػػؿ  ،كممػػة  قػػر الجممػػة كهػػيفهػػاـ المعػػاني، ؛ إلطااالفكاصػػؿ حػػركؼ متشػػاكمة فػػي المقػػ 
كلػػـ تكػػف فكاصػػؿ القػػر ف الكػػريـ لمجػػرد رعايػػة  ، ُتؿ بػػيف شػػيئيفالفاصػػمة: الفصػػك  .كممػػة  قػػر اآليػػة

نمػػا تػػأتي  ،شػػكمية لمركنػػؽ المفظػػي لمقتضػػيات معنكيػػة مػػا نسػػؽ اإليقػػاع بهػػذك الفكاصػػؿ كائػػتنؼ كا 
 . ِتالجرس  لفاظها التي اقتضتها المعاني عمى نحك تتقاصر دكنه بنغة البمغاء

، كمػػف سػػبعة ألفػػاظ تكػػررت أربعػػيف مػػرةن يػػة، لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فاصػػمة قر نكقػػد كرد مػػف 
 أنكاع فكاصؿ لفظ اإلرساؿ كمشتقاته:

تكػػكف لفظػػة الفاصػػمة بعينهػػا مكجػػكدة  أفٍ كذلػػؾ بػػ ،رد العجػػز عمػػى الصػػدركهػػك:  ،ػػػػػػػ التصػػدير
: ، كمنػه قكلػه تعػالى ّتفي اآلية، كقػد تكافػؽ أكؿ اآليػة أك كممػة فيهػا أك بعػض كممػة أك  قػر اآليػة

" المرسػمكف"كفي المػد الصػكتي فػي  ،[ّٓالنمؿ: ] چجب حب  ی جئ حئ مئ ىئ  يئچ
 .داللة االنتظار هنا

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ :قكلػه تعػالى كمف التصدير ما جاء فػي 

﮺  چ  :، كقكلػه تعػالى[ُْيس: ]    چٿ ٿ  ﮹  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮴  ﮳  ۓ ۓ﮲ 

  .كفي هذا ربط أكؿ اآلية بآقرها لتأكيد الحكـ[، ُٓالمزمؿ: ]  چ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  چ كقكلػػػه تعػػػالى:  ، ْت"كهػػػك تكػػػرار الفاصػػمة بمفظهػػػا"اء: ػػػػػػػ اإليطػػػ

 تكػػررت الفاصػػمة بمفظهػػا فػػي أكثػػر مػػف  يػػة[، ْٗاإلسػػراء:]  چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
 . في السكرة

كمنهػػا مػػا  ،الفاصػػمة النزمػة: كهػػي التػزاـ الػػنص فاصػػمة بعينهػا مقالفػػة بعػدد مػػف الفكاصػؿ ػػػػػػ
] چ ىئ مئ حئچ  ، مثػػؿ قكلػػه تعػػالى: ؿ المقطػػا بقفػػؿ جػػامايسػػمى قاتمػػة النزمػػة؛ كليقفػػ

 . ٓتالرسؿ أمة كاحدة ميف، كأف  تأكيد الصمة بيف المرسى  هناداللة الك [، ُُٖالصافات: 

                                                           
 .ٕٙ :، الفاصمة في القرآنٗٛٚٔي عموم القرآن:اإلتقان ف ينظر: (ٔ)

 .ٕٛٙاالعجاز البياني لمقرآن: ينظر: ( ٕ)

 .ٔٗٔ، فواصل اآليات القرآنية: ٜٕٛ، الفاصمة في القرآن: ٚٔٛٔينظر: اإلتقان في عموم القرآن:  (ٖ)

 .ٕٙٛٔ( اإلتقان في عموم القرآن: ٗ)

 .ٓٙٔالفاصمة في القرآن : ينظر: ( ٘)
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ۇئ  چكمػا فػي قكلػه تعػالى: المقطا الممتـز ما تغير طفيؼ ينئـ السياؽ،فاصمة  :ػػػػػ كمنها

قطػػا مػا السػػياؽ كيشػيا فػػي التجػانس حيكيػػة، ـ المءكهػػذا ليػتن[، َُٓالشػعراء:       چۇئ ۆئ ۆئ 
بتكػرار كممػة  ،كهك ما يسمى بالقفؿ[، ُّّالصافات: ] چڦ ڦ ڦ ڦ  چكمنه قكله تعالى:

كقػد يكػكف فػي الفاصػمة ،  ُتعبارة فػي قتػاـ كػؿ مقطكعػة، كهػك مػا يسػمى فػي القػر ف: النزمػات أك
 .هنا استقرار الكصؼ لممرسميف كثبكته لهـ

  ما جاء بحسب الحرؼ ا قير، كمنه قكله تعالى: ، كهي ِتالمتماثمةة : الفاصمػػػػػ كمنها

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ چ 

فػػي الحػػركؼ  "المرسػػمكف"مقػػارب لػػػ  "ينسػػمكف[، " ِٓ ػػػػػػػُٓيػػس:]   چ ۈئ ۈئ ۆئ
 – المرسػمكف ا قيرة، كككنها فاصمة لنهاية اآلية ففيهػا إشػارة إلػى الكصػكؿ إلػى النهايػة التػي قالهػا

  .-كا  أعمـ 

 ، ْتزيػادة المػد، كهػك  ّتالمطرؼ، كتسمى ال في الكزف ما اتفؽ في الحرؼ ا قير: كمنها -
 ٔٔا حػػزاب: ]  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ  چ كمنػػه قكلػػه تعػػالى:

"كفي هذا حيسف مكقا مف النفس كلػه ، الكزف دكففي الحرؼ ا قير  "سبين"مقارب لػ  "الرسكال[، "
  . ٓتعظيـ" تأثير

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  كقكله تعػالى: ،   ٔت"الفاصمة بالحذؼ" :ما يسمى كمنها -

 [.  ْٓيكسؼ: ]  چٿ  ٿ       ٿ  

ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ چ ٹ ٹما جاء لتأكيد مػا قبمػه،  :ػػػػػ كمنها

 ، ٕتكهػك مػا يسػمى باإليغػاؿ[،  ُٓػػػػػُْيس:]  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ٿ ٿ ٿ ٿ
 .تحذير مف التكذيبالك اإلرساؿ كف فيه تأكيد كقد يك

                                                           
 .ٕٙٔ:  رجع السابقينظر: الم (ٔ)

 .٘ٗٔنفسو: ينظر:  (ٕ)

 .٘ٗٔنفسو :  ينظر: ( ٖ)

 .ٜٙٚٔاإلتقان في عموم القرآن: ينظر: ( ٗ)

 .ٓٙ/  ٔ( البرىان في عموم القرآن: ٘)

 .ٜٚ، وينظر: فواصل اآليات القرآنية:ٜ٘ٚٔ( اإلتقان في عموم القرآن: ٙ)

 ٓ ٖٗٔفواصل اآليات القرآنية:  ونيا، ينظر:اإليغال: ختم الكثم بما يفيد نكتة يتم المعن  بد (ٚ)
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 چٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ چ كقكلػػػػه تعػػػػالى: مػػػػا جػػػػاء بحسػػػػب مناسػػػػبة المقػػػػرج، :ػػػػػػػػػ كمنهػػػػا
  .في الحرؼ ا قير كالمقرج "مكقنيف ،منذريف ،ا كليف" ما قبمها:لػ مقارب "ميفمرسً [، "ٓالدقاف: ]
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 القرآنية ( يبين لفظ اإلرسال ومشتقاتو في الفاصمة ٓٔجدول رقم )

 العدد الفاصلةلفظة  م

 ٙ رسوال ٔ
 ٔ الرسوال ٕ
 ٕٔ الُمْرَسلين ٖ
 ٕ ُمْرِسلين ٗ
 ٚ الُمرَسلون ٘
 ٕ ُمْرَسلون ٙ
 ٔ فأْرِسلون ٚ

 ٓٗ المجموع          

 نتاجج المبحث الصوتي : 

 بػػيف الجهػػر كالهمػػس كالرقػػاكة كالتكسػػط بػػيف "أرسػػؿ"حػػرؼ لفػػظ أصػػفات  أغمػػب ػػػػػػػ تنكعػػتُ
 .الشدة كالرقاكة كالذالقة كاإلصمات كاالنفتاح كاالنقفاض كالتكرار كالصفير

مف  ان مؿ أيتلـ تش، كذلؾ عمى صفات اإلطباؽ كاالستعنء" أرسؿلفظ "لـ تشمؿ أحرؼ  – ِ
، كهذا يناسب ما في المعنػى المعجمػي ل رسػاؿ، كمػا فػي اإلرسػاؿ مػف ا صكات الصائتة الطكيمة

 الميف كالرفؽ.

الثنثػػػي  :دت المقػػػاطا الصػػػكتية لمفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته كتكزعػػػت المقػػػاطا بػػػيفتعػػػد – ّ
كالطكيػؿ  القصػير، كالطكيػؿ المغمػؽ، كتكزعػت أشػكاؿ المقػاطا بػيف: ،كالرباعي كالقماسي كالثنائي

  .في الجرس المفظي يؤدم إلى تنكع كهذا  .يدز كالمقطا الم المفتكح،

أكثر المقاطا، كفي هذا داللة السهكلة كالقفة كاليسر؛  ػػػػػ جاءت المقاطا الثنثية كالرباعيةْ
 .كهك ما يناسب متطمبات اإلرساؿ

ألفػػػاظ تكػػػررت  سػػػبعة ةلفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ فاصػػػمة قر نيػػػكرد مػػػف  –ٓ
 كأفادت حسف بياف في مكاقعها. أربعيف مرةن،
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 المبحث الثاني:
  الصرفي ستوىالم

 :ثثثة مطالب وفيو
 سمية: المشتقات االالمطمب األول
 اإلفراد والتثنية والجمع المطمب الثاني:

 التاكير والتننيث المطمب الثالث:
 

 



 

  21 

 

 المبحث الصرفي 

 مدخل:

عػنؿ اببنيػة الكممػة كمػا لحركفهػ معرفػةالتصريؼ:  ، كيػتـ بػه  ُتمػف أصػالة كزيػادة كصػحة كا 
مػف أهػـ كالتقميب  التحكيؿ كالتغيير، ك  ِتدالمعاني المقتمفة المتشعبة عف معنى كاحعمى حصكؿ ال

 . ّتالصرؼ دالالت

،  ْت"، كمغايرتهمػا فػي الصػيغةنزع لفظ مف  قر بشرط مناسبتهما معنػى كتركيبػان "كاالشتقاؽ: 
، كمف يربط ا لفاظ كيصؿ ما بينها فهك ،لتكليد صيغة مف مادة معركفةمف الكسائؿ الرائعة كهك: 
فػػػي ؤهػػػا يػػػزداد ثراك  ،تتسػػػا المغػػػة كبػػػه ، ٓتكمعرفػػػة أسػػػرارها ،فيهػػػا كالتفقػػػه ،حسػػػف فهػػػـ المغػػػة فكائػػػدك

 ،االشػتقاؽ ا صػغر أنػكاع االشػتقاؽ، كمف  ٔتعف الجديد مف ا فكار التعبير ، كتستطيا المفردات
لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته ك  ، ٕتكطريؽ معرفته تقميب تصػاريؼ الكممػة ،كركدان في العربية هاأكثر كهك 

 . مف االشتقاؽ ا صغر

كالكممة العربية تشػتمؿ عمػى ثنثػة عناصػر كػؿ عنصػر منهػا مكضػكع بحػث قػاص كهػي: المػادة "
ا صػػمية، كالهيػػأة التػػي ركبػػت منهػػا حركفهػػا كهػػي مػػا يسػػمى البنػػاء أك الػػكزف أك الصػػيغة، كمعنػػى 

 . ٖت"الكممة المتحصؿ

يرجػػا مجمكعػػة المعػػاني الصػػرفية التػػي  يتكػػكف منهػػا النظػػاـ الصػػرفي:  التػػي  دعائـكمػػف الػػ
 . ٗتفي الصيا الصرفية المتمثمة المبانيكمجمكعة بعضها إلى التقسيـ كاآلقر إلى التصريؼ، 

يقػا عمػػى المعػاني كالػذكات كالعاقػؿ كغيػػرك،  "أرسػؿ" كالفعػؿ"، "أرسػػؿ" :فعمػه اإلرسػاؿ مصػدره ك 
: كثر رسمهـ كصار لهـ المبف مف مكاشيهـ، كقد يأتي ا ،كقد يأتي الزمان  لمجػرد كقكلهـ: أرسؿ القـك

 بمعنػػى سػػمس، كلػػـ يػػرد الفعػػؿ أرسػػؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ إالٌ  "حى رً فىػػ"عمػػى كزف  "ؿى ًسػػرى "كقػػكلهـ:  ،الزمػػان 

                                                           
  .٘/ٗعم  تسييل الفواجد: المساعدينظر: ( ٔ)

 .  ٜٕٚ/  ٔالبرىان في عموم القرآن: ينظر:  (ٕ)

 .ٓٗ:في فن الصرف شاا العرفينظر: ( ٖ)

 .ٕٙالتعريفات:  ،ٖٙٗ/  ٔالمزىر في عموم المغة:  ،ٕٙينظر: االشتقاق:  (ٗ)

 . ٗٙ ،ٕٙ، فقو المغة ، لمحمد مبارك:ٜ٘غة: من أسرار المينظر:  (٘)

 .ٜٕٓفصول في فقو العربية: ينظر:  (ٙ)

 .ٗٚٔدراسات في فقو المغة: ينظر:  (ٚ)

 .ٕٜلمبارك: لمحمد ا ،( فقو المغةٛ)

 .ٖ٘المغة العربية معناىا ومبناىا: ينظر: ( ٜ)
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كبػػالنظر إلػػى مجػػردك الػػنـز كانػػت الهمػػزة زائػػدة فػػي كممػػة أرسػػؿ، كدلػػت عمػػى معنػػى  ،مزيػػدان بػػالهمزة
 . ُت"كهك التعدية؛ الحتياجه إلى المفعكؿ به

 . ِت"مف معناها ان مزيدان كلـ يسما لها مجردالكريـ القر ف  في "أرسؿ"كقد استعمؿ الفعؿ "

فممػاذا  ،عنهػا تستمـز البحػثاستعماؿ القر ف الكريـ ل رساؿ بهذك الصيغة له داللة معينة  إف  
  كدكف غير  "ؿعى أفٍ "استعمؿ القر ف الكريـ اإلرساؿ عمى بناء 

ػػػأفٍ " التعديػػػة كالصػػػيركرة كالسػػػمب ؿ مثػػػيػػػأتي لعػػػدد مػػػف ا غػػػراض ك  ، ّتالثنثػػػي أبنيػػػةمػػػف  "ؿعى
مػف بػيف صػيا الفعػؿ المزيػد " ؿعىػأفٍ "كقد انفػردت صػيغة " ، ْتكالتعريض كالمطاكعة كاإلعانة كغيرها

يكػكف مفعػكالن   فٍ  بالداللة عمى معنػى التعػريض، كالمػراد بػه جعػؿ مػا كػاف مفعػكالن لمثنثػي معرضػان 
 . ٓت"ربهرت له ما يشكقكلهـ: أسقيته، بمعنى: كف   ، صؿ الحدث

عػرض لمرسػكؿ " ؿعىػأفٍ "أف  استعماؿ القػر ف الكػريـ ل رسػاؿ عمػى بنػاء  –عمـ أفقد يبدكػػػػػ كا  
كالرسالة عمى الناس؛ ليعرفكا الصدؽ كالحقيقػة، فيككنػكا منهػا قػريبيف كبهػا مػؤمنيف كلهػا مصػدقيف، 

ذا قمنػا:  ،يػا قػد تػـ كانتهػىالب باع الرجؿ تجارته ثبت أف   فإذا قمنا:"كهذا العرض مستمر لـ ينته،  كا 
 . ٔتكأف  الرجؿ مازاؿ مستمران في عرض تجارته لمناس" ،ثبت أف  البيا لـ ينته :أباع الرجؿ تجارته

 . ٔتلمناس"
ػػأفٍ "عمػػى " أرسػػؿ" كقػػد يحتمػػؿ بنػػاء فعػػؿ اإلرسػػاؿ صػػار الرسػػكؿ  فإنمػػا ،؛ لداللػػة الصػػيركرة"ؿعى

، كيحتمػػػؿ كػػػذلؾ [ٕٗالنسػػػاء: ]  چىث يث حجمج جح مح جخ  ٹ ٹ چ  بعػػػد اإلرسػػػاؿ، رسػػػكالن 
أم:  ،كػػألبف الرجػػؿ :كالصػػيركرة"ا  عػػز كجػػؿ يعػػيف رسػػكله كيحفظػػه كيتػػكالك،  فػػإف   ،معنػػى اإلعانػػة

كهك الذم يدؿ عمى  ،نقدر الفعؿ صار أم: صار ذا ثمر، كيمكف أفٍ  ،صار ذا لبف، كأثمر الرجؿ
   . ٕت""ؿعى أفٍ "الصيركرة في المعنى القاص بصيغة 

"؛ لمتعديػة؛ الحتياجػه إلػى الهمػزةبحػرؼ كهػك " مزيػد ثنثػي "أرسؿ"فعؿ أف  ال اتض، مما سبؽ
  المفعكؿ.

                                                           
 .ٕٙ، وينظر: الزواجد لألفعال في سورة الفتح: ٕٚٗ( أبنية األفعال: ٔ)

 .ٕٗٗأبنية األفعال:  (ٕ)

 .ٙ٘ٔ/ٚشرح المفصل: ينظر:  (ٖ)

 .ٔٚ، دروس التصريف: ٕٙٙ/ٖىمع اليوامع:  ينظر: (ٗ)

 .ٖ٘أبنية االفعال: (٘)

 .   ٖ٘نفسو:  (ٙ)

 .ٜٛالصرف التعميمي:  (ٚ)
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معظػػـ ا لفػػاظ القر نيػػة ثنثيػػة فػػي جػػذكرها أف   ر كانتقػػاء ألفاظػػهفػػي تقٌيػػ الكػػريـ مػػف دقػػة القػػر فك  
كقػد جػاء اإلرسػاؿ عمػى  ، ِتفػي السػما افػي النطػؽ كحسػف مكقعهػ القفتهػ؛ كيرجا ذلػؾ  ُتكأصكلها

 ،في عدد مف ا بنية ممثمػة فػي اسػـ الفاعػؿ كاسػـ المفعػكؿ هكمنه كردت بعض مشتقات" ؿعى أفٍ "بناء 
يػػػدؿ الػػكزف الكاحػػد فػػػي فقػػد  ك،انػػمعلكػػؿ كزف كسػػيذكرها الباحػػث فػػي مكانهػػػا، فمكػػؿ بنػػاء داللتػػػه، ك 

ز المغػة العربيػة عػف غيرهػا تقصػيص ممػا يزيػد بػه تمٌيػ فػإف  "، ككػذلؾ  ّتالعربية عمى معاف متعػددة
ي أبنية الفعؿ كتنكيعها، ككؿ هذا ينكع معاني الفعؿ تنكيعان أكثر بكثير مما يكجد فػي أيػة لغػة معان

 . ْت"كانت مف سائر المغات السامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٖٓٔإعجاز القرآن البياني: ينظر:  (ٔ)

 .ٖٔصفاء الكممة: ينظر:   (ٕ)

 .ٜٙلمبارك: ا لمحمد ،فقو المغةينظر:  (ٖ)

 .ٜٛالنحوي لمغة:  ( التطورٗ)
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 سميةالمشتقات اال المطمب األول:

قمسة كعشػركف  سميةفي القر ف الكريـ بصيغة المشتقات اال مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته كرد
 مئتيف كسبعان كسبعيف مرةن، مكزعة بيف اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ. لفظان، تكررت

 ـــــ اسم الفاعل: ٔ

يعمػػؿ عمػػؿ الفعػػؿ فػػي المفػػظ هػػك اسػػـ مصػػكغ لمداللػػة عمػػى مػػف فعػػؿ الفعػػؿ، ك  اسػػـ الفاعػػؿ:
كاشػػتقاقه مػػف الفعػػؿ؛ لمداللػػة ،  ُتالحػػاؿ أك االسػػتقباؿكيعمػػؿ عمػػؿ المضػػارع إذا أريػػد بػػه ، كالمعنػػى

كيدؿ عمى ثبكت الكصػؼ فػي الػزمف الماضػي كدكامػه، بقػنؼ الفعػؿ الػذم يػدؿ ، " ِتعمى الحدث
كداللتػػػه  ،كهػػػك مبنػػػى صػػػرفي"،  ّت"عمػػػى كقػػػكع الفعػػػؿ فػػػي الػػػزمف الماضػػػي ال عمػػػى ثبكتػػػه كدكامػػػه

 . ْت"كهذك الداللة هي المعنى الصرفي السـ الفاعؿ ،ا ساسية هي كصؼ الفاعؿ بالحدث

مػػرات،  قمػسأربعػة ألفػاظ تكػررت بصػيغة اسػػـ الفاعػؿ  اتهمػف لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتق كردكقػد 
فيمػا عػف السػؤاؿ كسػنحاكؿ اإلجابػة  فما داللة استعماؿ هػذك الصػيغة  كأريد بها الحاؿ كاالستقباؿ،

  يأتي:

حكايػػة " :چحت خت  چ[، ِٕالقمػػر: ]  چجت حت خت مت ىت يت جث  ٹ ٹ چ
كهػك  ،مفعكلػه فالكاجػب اإلضػافة، كاسـ الفاعؿ إذا كاف بمعنى الماضي كذكر معػه  ٓت"قبؿ إرسالها

رسػػػالها إلػػػيهـ ،إقػػػراج الناقػػػة مػػػف الصػػػقرة كػػػاف معجػػػزةأف  أم:  ،أدؽ  كلهػػػذا قػػػاؿ ؛ اقتبػػػاران لهػػػـ،كا 
كتقػديرك كأنػه كقػا  تحقيؽ ا مر؛ لالناقة فتنةن  اكلـ يقؿ: إنا مقرجك ، چ مت خت حت جت چ :تعالى
  . ٕت"فاعؿ كاإلضافة مبالغة في حقيقتهكأتى باسـ ال"،  ٔتبقنؼ ما لك قيؿ: إنا نرسؿ الناقة ،ككاف

  . ٕت"حقيقته
في  يتبيف[،  ّٓالنمؿ: ]  چی جئ حئ مئ ىئ  يئ جب حب  چ كفي قكله تعالى:

ا مػػر قػػد اسػػتقر بعػػد المشػػاكرة عمػػى هػػذا كثبػػت، فػػن  اسػػـ الفاعػػؿ إرادة الحػػاؿ كاالسػػتقباؿ، ككػػأف  

                                                           
 .ٜٙ/ٙ: شرح المفصل ينظر:( ٔ)

 .ٖٔٗ/ٖشرح الرضي عم  الكافية: ينظر:  (ٕ)

 .ٗٗ( معاني األبنية: ٖ)

 .ٗٛٔ: في الصيغة اإلفرادية ( الداللة اإليحاجيةٗ)

 .ٓ٘ٔ/ٗ( المقتضب: ٘)

 .ٗ٘/ٜٕالتفسير الكبير: ينظر:  (ٙ)

 .ٕٗٙ/ٛٔتاب: ( المباب في عموم الكٚ)
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 يرجػا بػه المرسػػمكف،فقػد أصػب، اإلرسػاؿ حتمػان نافػػذان، كهػي فػي انتظػار مػا  ،مجػاؿ لمتػردد كالتػأقير
كهػذا يناسػب مقػػاـ الممكػة، كاإلرسػػاؿ يبػيف ذكػػاء الممكػة كرجاحػة عقمهػػا فػي اسػػتقداـ الهديػة لكشػػؼ 

فٍ  ، فػػػإفٍ حقيقػػػة سػػػميماف كػػػاف نبيػػػان  كػػػاف ممكػػػان فسػػػيقبؿ الهديػػػة، فػػػأمرك لمػػػدنيا كيمكػػػف مقاكمتػػػه، كا 
 .فسيردها، كالنبي أكلى باالتباع

الممػػكؾ  صػػفت بػػه؛  ف  الممكػػة مػػا الحػػدث، كلػػذلؾ كي كفػػي صػػيغة اسػػـ الفاعػػؿ داللػػة تفاعػػؿ  
كلػػذلؾ  ثػػػر  ،فظمػػػت نػػاظرة ،كلػػـ تنشػػغؿ عنػػه ،تشػػغمهـ أمػػكر كثيػػرة، أمػػػا هػػي فعاشػػت مػػا الحػػػدث

التعبير القر ني كصفها بأنها مرسمة فناظرة، كلفظ اإلرساؿ يناسب ما في السكرة مف إرساؿ الهدهد 
الهدهػد لمجػكاب يناسػب انتظػار الممكػة، كهػذا مػف  ، كانتظػاربالكتاب فهػك رسػالة فػي انتظػار جػكاب

  ترابط النص  القر ني .
          ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى  ائ ائەئ ەئ  وئ چ كفي قكلػه تعػالى:

، ذلػؾ   تعػالى يدؿ عمى ثبكت ل رساؿاسـ الفاعؿ هنا بالنسبة :   چ ى چ [،ِفاطر: ]    چوئ
، كفيػػػه تقصػػػيص اإلرسػػػاؿ بػػػه غيػػػرك أحػػػد إرسػػػالهال يممػػػؾ ك  ،فػػػن مرسػػػؿ لػػػه ه ا  تعػػػالىفمػػػا يمسػػػك

  كقصرك عميه.سبحانه كتعالى 
داللػػة اإلنفػػاذ كالتأكيػػد بصػػيغة اسػػـ الفاعػػؿ  ا اإلرسػػاؿالػػذم ذكػػر فيهػػ اتمػػف السػػياق كينحػػظ
، كاقتر  بالترقب بعد إرسػاؿ الناقػة كاالصػطبار،  باالنتظار، فا  عز كجؿ أمر صالحان ه ناكالجـز
المرسمكف، كما يمسكه ا  عز كجػؿ يظػؿ النػاس فػي  به يرجا ماالهدية كانتظرت بت كالممكة أرسم

مػػا ل ؛أم انتظػارو هػك يظػؿ الكػكف فػي انتظػارك، كلػيس  فػي ليمػة القػدر انتظػارك، كمػا يكتبػه ا  تعػالى
كهػذا  ،اسـ الفاعؿ في قمس المرات كرد في سياؽ التأكيد كالجـز يككف بعدك، كالنفت لمنظر أف  س
  .سب المقاـينا

كفي إف  استعماؿ القر ف الكريـ لصيغة اسـ الفاعؿ في اإلرساؿ أريد به الحاؿ كاالستقباؿ، 
 مف قبيؿ اعتبار ما لـ يكف بما سيككف؛ ك ف   ،مف القكة كجعؿ القبر في نطاؽ التنفيذ ذلؾ شيء

كانتهى كثبت  ا مر تـ فإذا قمت: أنا ناج،، أم: كأف  " الفعؿ، مفاسـ الفاعؿ أدكـ كأثبت 
فٍ  ،لصاحبه   . ُت"ناج، دلت عمى الثبكت بعكس تنج، لـ يكف كذلؾ، فكممة كا 

 ( يبين عدد اسم الفاعل في لفظ اإلرسال ومشتقاتؤٔجدول رقم)

 الصيغة العدد اللفظ م

 جمع  ٔ امرِسلو  ٔ

                                                           
 .ٕٗمعاني األبنية:  (ٔ)
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 مفرد  ٔ مرِسلة ٕ
 مفرد  ٔ مرِسل ٖ
 جمع  ٕ مرِسلين ٗ

  ٘ المجموع 

 المفعول :اسم  -ٕ     

اسػػػػـ مصػػػػكغ لمداللػػػػة عمػػػػى مػػػػف كقػػػػا عميػػػػه فعػػػػؿ الفاعػػػػؿ، كيصػػػػاغ مػػػػف الثنثػػػػي عمػػػػى  هػػػػك
 . ُتمفعكؿ

كاحػػػد ف الكػػػريـ عمػػػى صػػػيغة اسػػػـ المفعػػػكؿ  فػػػي القػػػر  مػػػف لفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته كردكقػػػد 
 كأغمب هذا االستعماؿ جاء في سياؽ إثبات أف   ،مرةن  مئتيف كاثنتيف كسبعيف كعشركف لفظان تكررت

كال يممكػػػكف مكتػػػان كال حيػػػاةن كال  ،كأنهػػػـ ال يعممػػػكف الغيػػػب ،سػػػؿ مرسػػػمكف مػػػف عنػػػد ا  عػػػز كجػػػؿالر 
 البنغ المبيف. كما عميهـ إالٌ  ،نشكران 

يكػكف  فمػف شػأف الرسػكؿ أفٍ  ،كالرسػكؿكفي هذا المفظ داللة االرتباط كاالتصاؿ بيف المرًسػؿ 
فنقافػه دائمػان كنرجػكك،  ،هػك الػذم أرسػؿ الرسػؿ ر أف  ا  عػز كجػؿكعمينا تذك   ،يتابا أمرك مرًسؿله 

  . مف أرسمهكيستمـز داللة في الرسكؿ نفسه، في  داللة يحمؿ  كالمفظ
 ،عمػى ثبػكت الكصػؼ تهلالدكانت لفظ اإلرساؿ كمشتقاته بصيغة اسـ المفعكؿ  كما كرد مف

ككػؿ مػا  ،اآلدابا حكػاـ كالشػرائا ك  بهـ تظهػرفػ لهػـ ذلػؾ،تػـ ك  ،فيمرسمكصؼ الرسالة لم ثبت قدف
ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ  ٹ ٹ كسػيمة الػبنغ، يريدك ا  عز كجؿ مف الناس، فمػا هػـ إالٌ 

 . ِت"كهذا ما يفيدك زمف اسـ المفعكؿ مف الداللة عمى الثبكت" [ٔٓالكهؼ: ]    چ چچ
تػػػػػػػػأتي  "كؿعيػػػػػػػػفى " :چحجچ[،ٕٗالنسػػػػػػػػاء: ]  چىث يث حجمج جح مح جخ  چٹ ٹ  ك

ن ة، ف هذك المهمإالٌ له ليس ك  ،بهذا الكصؼ مستقر فيه ، فالرسكؿ متصؼ ّتلمبالغة اسـ المفعكؿ
 .راركقتنفؾ عنه صفة الرسالة، كفيه أيضان مبالغة ثبكت الكصؼ كاست

كاحتمػاؿ  "،ؿعى فٍ مً "هنا بمعنى " ؿٍ كٍ عي فى "ك ،كشككر كصبكر ،كالرسكؿ عمى سائر التقادير صفة"
 . ْت"يككف مصدران  أفٍ 

                                                           
 .ٕٖٙشرح الوافية نظم الكافية: ينظر:  (ٔ)

 .ٖ٘( معاني األبنية: ٕ)

 .ٓٙ:ينظر: نفسو (ٖ)

 .ٚٙٔ/ٖ( روح المعاني: ٗ)
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صفة ثابتة في الرسكؿ عمى كجه الثبكت كالدكاـ " رسكؿ"  ف   اسـ مفعكؿ؛ كيؤيد الباحث أنه
 كمصدر "أرسؿ": إرساالن. في سائر ا كقات، 

نكح، محمد، مكسى، : عمى ذكر ا سماء مثؿ "رسكله"كفي إيثار القر ف الكريـ استعماؿ لفظ 
  .داللة ارتباط الرسكؿ بمف أرسمه، كفيه إشارة تكريـ كتعظيـ

 چ گ ک چ كاحػدة فػي قكلػه تعػػالى: مػرة" تٍ نى عىػفٍ مي بنػػاء " قػد كرد بنػاء اسػـ المفعػكؿ عمػى

كقيػػػؿ " ، ُتالػػػري، :چ ک چ كجػػػؿ بالمرسػػػنت، فػػػي سػػػياؽ القسػػػـ مػػػف ا  عػػػز[، ُ:المرسػػػنت]
كقيػػػؿ: اآليػػػات المتتابعػػػة، كقيػػػؿ: ا شػػػقاص الػػػذيف أرسػػػمكا  المنئكػػػة، كقيػػػؿ: الريػػػاح، المرسػػػنت:

مػػػػا ذهػػػػب إليػػػػه جمهػػػػكر  ، كيؤيػػػػد الباحػػػػث ّت"يػػػػاحكجمهػػػػكر المفسػػػػريف عمػػػػى أنهػػػػا الر " ، ِت"بػػػػالكحي
  .الكصؼ بعدها بالناشرات مف أكصاؼ الرياح  ف   المفسريف؛

مرسػمة  ، فهػيهكتعظيمػ هبػه كتفقيمػ متٍ رسً تهكيؿ ما أي  اكفيه اإلرساؿ، ثبكتبكالصيغة تكحي 
 .لتنفيذ أمر ا  عز كجؿ، كال يتكقا لها عصياف

 ل في لفظ اإلرسال ومشتقاتو( يبين عدد اسم المفعؤٕجدول رقم )
 العدد اللفظ م العدد اللفظ م

 ٛ٘ الرسول ٕٔ ٔ مرَسل ٔ
 ٔ الرسوال ٖٔ ٔ مرَسال ٕ
 ٖٙ رسول ٗٔ ٕٗ المرَسلين ٖ
 ٖٕ رسوالً  ٘ٔ ٚ المرَسلون ٗ
 ٔ رسوال ربك ٙٔ ٕ مرَسلون ٘
 ٗٛ رسولو ٚٔ ٔ المرسالت ٙ
 ٔ رسولها ٛٔ ٛٔ رسول اهلل ٚ
 ٖ رسولهم ٜٔ ٕ مينرسول رب العال ٛ
 ٔ رسولي ٕٓ ٔ رسول ربك ٜ

 ٗ رسولنا ٕٔ ٔ رسول ربهم ٓٔ
 ٕٕٔ المجموع  ٕ رسولكم ٔٔ

    ٓٙ المجموع 

 

                                                           
 .ٜٔٙتفسير مجاىد: ينظر:  (ٔ)

 .ٕٗٙ/ٖٓالتفسير الكبير:  (ٕ)

 .ٔٚٗ/ ٘فتح القدير:  (ٖ) 
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 اإلفراد والتثنية والجمعالمطمب الثاني: 

أربعػػػة لفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ بصػػػكرة اإلفػػػراد كالتثنيػػػة كالجمػػػا مػػػف  كرد
 كلكؿو داللته. ،مرةن ثنثمائة كثنثان كثمانيف كأربعكف لفظان تكررت 

 ( يبين عدد اإلفراد والتثنية والجمع في لفظ اإلرسال ومشتقاتو ٖٔجدول رقم )

 اللف   ظ العدد النوع

 ٔ      مرِسلٔ      مرَسلٔلومرسِ       ٕ      رسالتؤال      مرسَ ة       رسال ٖٕ٘( رسول) ٕٕٗ المفرد
 ٔربك رسوال ٔ المثنى

جمع المذكر 
 السالم

 ٔ الو مرسِ  – ٕلون      مرسَ  ٕلين       مرسِ ٚلون      المرسَ ٕٗلينمرسَ  ٖٙ

      ٚٔرسلنا       ٔرسلكم –ٔرسلك        ٕٓالرسل      ٓٔ رسالً  –ٓٔ رسل ٜٙ جمع التكسير
 ٗ      رسليٕرسل ربنا      ٔرسل ربك       ٔرسل اهلل      ٕٔرسلهم – ٚٔرسلو

المؤنث جمع 
 ٛ السالم

      ٔرساالتي      ٔرساالتو      ٔرساالت ربي      ٖرساالت ربهم      ٔرساالت اهلل
 ٔالمرسالت

  ٖٖٛ المجموع
 اإلفراد: ػػػػػٔ
عشػػركف لفظػػان تكػػػررت لفػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػػر ف الكػػريـ بصػػكرة اإلفػػػراد مػػف  كرد  

 متعددة. مائتيف كاثنتيف كأربعيف مرةن، في سياقات 

 ٹيػراد بػه الجػنس،  مػا لفظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته غالبػان مف  المفردكمف قنؿ البحث تبيف أف  

 چ[،  ِٓالحب: ]  چژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک  ک  گ گ گ گ ڳ  ڈ ڈ چ   ٹ

 "الرسػػكؿ ف  لفػػظ " ؛المػػراد بالرسػػكؿ الجػػنس ال حقيقػػة المفػػرد، ك أفػػرد المفػػظ كالمعنػػى عػػاـ :چ ڑ
 . ُتد كالمذكر كالمؤنثيقا عمى الجما كالمفر 

[، َّيػػػػػس:]  چٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  چ كفػػػػػي قكلػػػػػه تعػػػػػالى:
 . ِتلـ يسمـ رسؿ ا  مف االستهزاء  نه ؛ستغراؽ الجنسالالمفظ هنا : چ ڦچ

رادة الجػػنس  ا  عػػز كجػػؿ يػػتكمـ عػػف  فيػػه التعمػػيـ كعػػدـ التقصػػيص؛  ف   المفػػرد ػػػػػػػال ػػػػػػػ كا 
يكػكف مػا  -غالبػان  –اـ، فالرسػؿ أمػة كاحػدة ال فػرؽ بيػنهـ، كتكػذيب النػاس الرسالة كعقيػدة بشػكؿ عػ

                                                           
 . ٕٖ/ٚٔروح المعاني:  ،ٔٙٔ/ٗٔالدرر ، نظمٓٚ/ٚالبحر المحيط:  ينظر: (ٔ)

 .ٚٓٔ/ٕعم  طرق التفسير البياني: ينظر: ( ٕ)
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]  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ٹ ٹ چ  ،لمرسالة،
 [.ّّا نعاـ: 

رادة الجػػنس ك   ،أرسػػمكا بػػه فيمػػافيػػه داللػػة عػػدـ التفريػػؽ بػػيف الرسػػؿ، كاتحػػادهـ  ػػػػػػػ ال المفػػردػػػػػػػ ا 
  چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ  ٹ ٹ چفكػػػػػػػػػؿ يكمػػػػػػػػػؿ اآلقػػػػػػػػػر، 

گ گ گ چ ٹٹ بيف الرسؿ، فكمف أهـ صفات المؤمنيف أنهـ ال يفرقك [،  ِٖٓالبقرة: ]

كقػػػػػػػد كرد المفػػػػػػػظ [. ُِٓالنسػػػػػػػاء: ]   چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ باإلفراد ثـ عطؼ عميه بالجما في قكله تعالى:

رة إلػػى كفػػي ذلػػؾ إشػػا[، ُُٕالنسػػاء: ] چٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ
  .كاحد مف جممة الرسؿ عيسى  أف  

ۀ ہ چ كمػا فػي قكلػه تعػالى: رسالته، ،رسالة لفظ اإلرساؿ كمشتقاته:المفرد مف مف ك   

چ چ چ  چكقكله تعالى: [، ٕٗا عراؼ: ]چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 [.ٕٔالمائدة: ]  چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

القػػػر ف يػػػراد بػػػه  مفػػػردة، كالمفػػػظ بتبميػػػا الرسػػػال كردت فػػػي سػػػياؽ أمػػػر النبػػػي :چ ڈ چ
كهي امتداد لمػا  ،فهي رسالة كاحدة ،كقد يككف فيه داللة اتحاد الرساالت الكريـ؛ لمتكريـ كالتعظيـ،

  .لها ةسبقها مف الرساالت كقاتم

يطمػؽ بػاإلفراد كيػراد بػه الجمػا مػا لػـ يػرد قيػد بالتقصػيص،  "رسػكؿ"لفظ  أف   يتبيف مما سبؽ
﮵   چ تعػػػػالى:كمػػػػا فػػػػي قكلػػػػه  حػػػػد،اد بػػػػه الك كأريػػػػالمفػػػػظ قػػػػد كرد  ك  ﮴  ۓ﮲﮳ 

﮹   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  كقكلػه تعػالى:      [،ْٔ: النسػاء ] چ﮶ ﮷﮸ 

 [.ٕالحجرات: ] چچ چ چ 

ال الجػػػػػػنس؛ لداللػػػػػػة التعظػػػػػػػيـ ، حػػػػػػػد، أم: محمػػػػػػداالمفػػػػػػظ هنػػػػػػا أريػػػػػػد بػػػػػػه الك  :چ ﮵ چ
 چڀ ڀڀ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ   چ، كمنه قكله تعالى: ُتقصيص كالتشريؼتكال
 [.ٔالصؼ: ]     چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹچ [، كقكله تعالى:ِٗالفت،: ] 

                                                           
 .ٗ٘لطاجف قرآنية: ينظر: ( ٔ)
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 يتض، ، [ْٗ ؿ عمراف:  ] چڃ  چ  چ  چ   چ  في قكله تعالى: بتأمؿ النص القر نيك 
 مفػػردان؛  چ ڃچ بقكلػه:فػي أغمػػب المكاضػا كصػؼ عيسػى بػػف مػريـ أف  ا  عػز كجػؿ قػػص  

 ،حػػد هنػػا كػػاف لػػه داللػػة إثبػػات أنػػه رسػػكؿاركف، فػػإرادة الك لمتأكيػػد عمػػى ذلػػؾ، كلنفػػي مػػا افتػػراك الكػػاف
 .-كا  أعمـ-الرسالة دكف غيرها، كقصرك عمى 

ػػؿ، ميٍرًسػػؿ، بصػػكرة المفػػرد مػػرة كاحػػدة كلكػػؿ  ،كجػػاءت كػػؿ مػػف ا لفػػاظ: ميٍرسىػػن، ميٍرًسػػمه، ميٍرسى
  .أريد بها المفرد عينه حداعمى الك  هلفظ داللت

       [،ّٓ :النمؿ]   چيئ جب حب  ی جئ حئ مئ ىئ چ  ففي قكله تعالى:

كرد هنػػا بػػاإلفراد مػػا أف  المقػاـ مقػػاـ تشػػاكر كتشػػارؾ، كفػي هػػذا داللػػة قػػكة  :چجئ   چلفػظ   
 ، كالسياؽ يؤيد ذلؾ، فقد رد كا ا مر إليها؛ لتنظر ماذا ترل.شقصية الممكة كحكمتها كشجاعتها

ەئ وئ   ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى  ائ ائەئ چ  كفي قكله تعالى:

ا  عز عمى : كرد المفظ هنا باإلفراد؛ لقصر اإلرساؿ كحصرك چ ى ى ې چ  [،ِفاطر:]   چ وئ
كزيادة في تأكيػد ذلػؾ أكػدك بنفػي إرسػاله مػف غيػرك، كهػذا يناسػب  فن تعدد لمصدر اإلرساؿ، كجؿ،

  .  عز كجؿا ألكهيةقصكصية 
 لفظ اإلرسال ومشتقاتو في  عدد المفرد( يبين ٗٔجدول رقم)

 العدد اللفظ م العدد اللفظ م
 ٕ رسول رب العالمين ٔٔ ٗ رسولنا ٔ
 ٔ رسول ربك ٕٔ ٗٛ رسولو ٕ
 ٔ رسول ربهم ٖٔ ٔ رسولها ٖ
 ٕ رسولكم ٗٔ ٖ رسولهم ٗ
 ٔ رسالة ربي ٘ٔ ٔ رسولي ٘
 ٕ رسالتو ٙٔ ٖٙ رسولٌ  ٙ
 ٔ مرِسلة ٚٔ ٖٕ رسوال ٚ
 ٔ مرَسال ٛٔ ٛ٘ الرسول ٛ
 ٔ رِسلم ٜٔ ٔ الرسوال ٜ

 ٔ مرَسل ٕٓ ٛٔ رسول اهلل ٓٔ
 ٖٔ المجموع  ٜٕٕ المجموع 
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 التثنية:  -ٕ
 مػرةن  ربػؾ" رسػكال" :لفػظ لـ يرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القر ف الكريـ بصكرة التثنيػة إالٌ 

 [.ْٕطه: ]    چې ې ى  ى ائ  چفي قكله تعالى: ،كاحدة

يكػػػكف بمعنػػػى " رسػػػكؿكلفػػػظ " ، ُتنػػػيف كلمكاحػػػدلمجمػػػا كلنث يقػػػا نػػػه قػػػد  ؛فيػػػه اإلفػػػراد يجػػػكزك 
 . ِتأكلى التثنيةفؿ هنا بمعنى المرسى ، كهك كبمعنى الرسالة ،المرسىؿ

ػػػا كؿ: إن ػػػ ،معناهػػػا ثنثػػػة كقيػػػؿ"  كػػػؿ كاحػػػد منػػػا رسػػػكؿ، العػػػالميف، الثػػػاني: أف   نا رب  مى ا أرسى
 . ّت"ا رسالة رب العالميفالثالث: إن  

المفػػظ مػػف ناحيػػة لمػػاذا أفػػرد فػػي  اهػػذفػػي القػػر ف الكػػريـ   ْتفظػػيالمكقػػد تناكلػػت كتػػب المتشػػابه 
ەئ  وئ       چ  فقد أفػرد لفػظ "رسػكؿ" مػا داللػة التثنيػة كمػا فػي قكلػه تعػالى: مكضا كثني في  قر 

 .[ُٔالشعراء: ] چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 ، ٓتعمػى االسػـكالتثنيػة بحممػه  ،عمػى المصػدراإلفػراد بحممػه  :قيؿ فيه كقنصة هذا التناكؿ
 . ٔت"لمكاحد كالتثنية كالجما "رسكؿ" :كاإلفراد عمى لغة مف يقكؿ ،التثنية عمى المغة الشهيرة" :ؿيكق

ػػؿ "رسػػكؿ": لفظػػة كقيػؿ  التثنيػػة فػػي  يػػةك  ،فػػي كػػؿ مػػف اآليتػػيف ال تعنػى سػػكل الشػػقص الميٍرسى
،  ٕت-ـعميهمػا السػن -ذكر القكؼ عمػى لسػاف مكسػى كهػاركف   نه ؛لمناسبة السياؽ قبمها"؛ طه"

 ،فػػأت ،قػػاؿ مثػػؿ: ،ة عمػػى الكحػػدة ال عمػػى التثنيػػةيػػكالقصػػة مبن "الشػػعراء"السػػياؽ فػػي سػػكرة "كقيػػؿ: 
، يػػا، ائتاذهبػػا ، مثػػؿ:، فػػالكنـ كالسػػياؽ مبنػػي عمػػى التثنيػػة"طػػه"أمػػا فػػي سػػكرة ، هػػذا ، قػػاؿ المػػر..

                                                           
 .ٗٛ/ٕ، التسييل في عموم التنـزيل: ٛٔ/ٕلمفراء: ،القرآنمعاني ينظر:  (ٔ)

 . ٕٛٔ/ٗ، فتح القدير:ٕٖٛ/ٗالكشاف: ينظر: ( ٕ)

 .ٙٔٔ./ٗ( النكت والعيون: ٖ)

تشــابو الشــيء ( "وىــو ٖٗٓ/ ٕ)العين ينظــر: ،و فــي المغــة : اســم فاعــل مشــتق مــن التشــابو والمشــتبيات مــن األمــور: المشــكثت واشــتبو األمــر اخــتمط( المتشــابٗ)

وعمـم  ٓالمعنـ  المتشابو فـي االصـطثح : أن يشـتبو المفـظ فـي الظـاىر مـع اخـتثفو  ٓ(ٖٕٗ/ ٖ :) مقاييس المغة:واشتبو األمران إاا أشكث"  .وتشاكمو لونا ووصفا

 وحـافاً  واكـراً  وزيـادة ونقصـاً  وتـنخيراً  ،"وأسـاليب متنوعـة تقـديماً ( ٕٔٔ/ٔ: القرآن في عموم )البرىان:: "إيراد القصة الواحدة في صور شت  وفواصل مختمفة "المتشابو

فراداً  وتنكيراً  وتعريفاً  يجازاً  وجمعاً  وا  طناباً  وا  بدال حرف بآخر أو كممة بكممة أخرى ونح وا  ال و الك مع اتحاد في المعن  طمبا لغرض بثغي أو لمعن  دقيـق يـراد تقريـره وا 

وعمـم المتشـابو المفظـي فـي القـرآن : نتعـرف بـو عمـ  أسـموب القـرآن ودقـة  .( ٛ)البرىان في توجيو المتشـابو فـي القـرآن: :أساطين البيان"و جياباة العمماء  يدركو إالّ 

 .ز البياني في القرآن الكريماختيار ألفاظو وفيو وجو من وجوه اإلعجا

 .ٕٚٔالبرىان في توجيو متشابو القرآن: ينظر: ( ٘)

 .  ٕٛٙ/  ٕ( مثك التنويل: ٙ)

 .ٗ٘، التركيب والداللة والسياق: ٜٔٔاسموب االلتفات في البثغة:  ( ينظر:ٚ)
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كلما بنػى  " ،رسكؿ: "دعمى الكحدة كحٌ  "الشعراء"فمما بنى الكنـ في ، هذاف لساحراف ،جئناؾ ،قاال
 ، كهك ما يؤيدك الباحث. ُترسكال" ى فقاؿ:عمى التثنية ثنٌ  "طه"الكنـ في 

فأرسػؿ  ك،كقد يككف في التثنية التككيػد، كقػد يكػكف فيػه إشػارة إلػى شػدة تعنػت فرعػكف كجحػكد
 أك يقشى. لعمه يتذكر ا  عز كجؿ إليه رسكليف؛

 الجمع: -ٖ
ثنثة كعشػركف لفظػان تكػررت  القر ف الكريـ بصكرة الجما لفظ اإلرساؿ كمشتقاته فيمف  كرد

  .كجما مؤنث سالـ ،كجما تكسير ،ما بيف جما مذكر سالـمائة كأربعيف مرةن، 

 .كقد يراد به اإلفراد؛ لغرض مراد في الكنـ ،هذا الجما يراد به حقيقة الجما

 السالم:  جمع الماكر -أ

قمسػػة ألفػػاظ سػػالـ المػػذكر الجمػػا  الكػػريـ بصػػكرةفػػي القػػر ف  لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاتهمػػف كرد 
ة هػػدؼ أكثرهػػا إثبػػات أف  الرسػػالة كاحػػدة، كأف  غايػػ ،فػػي سػػياقات متعػػددةتكػػررت سػػتان كثنثػػيف مػػرةن، 
 .ب جميا الرسؿحدان فقد كذٌ اب رسكالن ك كأف  مف كذٌ  ،المرسميف كمهمتهـ كاحدة

كلكػف  ، النبي صػال، [، المراد ُُْالشعراء: ]  چڦ ڦ ڦ  چ في قكله تعالى:ف
 نهػـ أمػة كاحػدة، كرسػالتهـ  ؛كمهػـ؛  نػه ال يجػكز التفريػؽ بيػنهـ الرسػؿب فقػد كػذ   رسػكالن ب مف كذ  
 . ِتبعضهـ لبعض بالصدؽفقد شهد ؛ كاحدة

كاحد مف جماعة  الرسكؿ داللة عمى أف[،  ّيس: ]  چ ڄ ڄ ڦ چ كفي قكله تعالى:
 تأكيد الصمة بيف المرسميف. يه إشارة إلى كف  ّتكاحد يشترككف في كصؼ، المرسميف

  [.ّٓالنمؿ: ]  چی جئ حئ مئ ىئ  يئ جب حبچ  كفي قكله تعالى

نمػػػػا هػػػػك رسػػػػكؿ ،كػػػػاف رسػػػػكلها كاحػػػػد فجمعػػػػت: "چحب  چ كلػػػػذلؾ قػػػػاؿ: ارجػػػػا  ؛ ...كا 
عف الكاحػد  كجه القبر بأٍف يككفالعرب ، كهك مف كنـ  ْت"كالصيغة لمجما كالمراد كاحد....إليهـ،

  . ٓتصػم، الجمػػا لم فػظ كالتكحيػد لممعنػػى ، كهنػابعينػػهالكاحػد  إذا لػػـ يقصػد ؛ماعػةجالكاحػد كػالقبر ال

                                                           
 .ٜٛ: في التعبير القرآني  ( بثغة الكممةٔ)

 .ٓٛ/ٔٔ، نظم الدرر: ٖٕٛ/ٕٔالجامع ألحكام القرآن: ينظر:  (ٕ)

 .ٓٔ/ٕعم  طريق التفسير البياني:  ينظر:( ٖ)

 .ٓٚ، التركيب والداللة والسياق: ٖٔٔ/ٕ، وينظر: صيغ الجموع: ٖٜٕ/ٕلمفراء:  ،( معاني القرآنٗ)

 .ٚ٘/ٛٔتفسير الطبري: ينظر:  (٘)
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قد ك رسكلها كاف كاحدان؛  ف  اإلفراد ال يناسب مقاـ الممكة كالهدية،  مف أف   قيؿالباحث ما  يؤيدكال 
بػػؿ رسػػؿ  ،رسػػكؿ كاحػػديقػػدر عمػػى تأديتهػػا فػػن  ،الجمػػا إشػػارة إلػػى كثػػرة الهديػػة كحجمهػػا يكػػكف فػػي

 . ُت"يككف القطاب لرئيسهـ كقكله: ارجا إليهـ، يحتمؿ أفٍ " -ػػػػػ كا  أعمـ كثير،
 ( يبين عدد جمع الماكر السالم في لفظ اإلرسال ومشتقاتو ٘ٔجدول رقم )

 العدد اللفظ م

 ٕٗ المرسلين ٔ
 ٚ المرسلون ٕ
 ٕ ُمرَسلون ٖ
 ٕ ُمرِسلين ٗ
 ٔ اُمرِسلو  ٘

 ٖٙ المجم   وع 

 تكسير:جمع ال -ب

اثنػػػا عشػػػر لفظػػػان  تكسػػػيرالجمػػػا بصػػػكرة لفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ مػػػف  كرد
 [،ُْص: ]  چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  چتكػػررت سػػتان كتسػػعيف مػػرةن، مثػػؿ قكلػػه تعػػالى:

الرسػؿ  قػكاـأ فػإف   له بتكذيب الناس لمػف سػبقه مػف الرسػؿ، كتذكير ،هنا تسمية لمنبي: چیچ
تكػػذيب كاحػػد مػػنهـ تكػػذيب  ف   ؛ب الرسػػؿالجميػػا كػػذ  سػػند التكػػذيب إلػػى المفػػرد ك ، كأي  ِتدائمػػان يكػػذبكا

  . ّتكالمراد بالكمية التكثير، التفاقهـ عمى التكحيد كاإلنذار بالبعث ؛لمكؿ

الجمػػػا لمعػػػدد "[، ٕٖ :البقػػػرة]  چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ٹ ٹ چ ك
ٹ  ا  تعػالى بقمقػه باإلرسػاؿ إلػيهـ،رحمػة  دليػؿكفػي الكثػرة  . ْتر"كالتعريؼ لمجػنس كالمػراد التكثيػ

 [.ِْفاطر: ] چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ٹ چ

ب كبيػاف أنهػـ جماعػة كاحػدة، فمػف كػذ   ،اتحػاد الرسػؿ الجمػا جػاء لداللػة أف   تبػيف مما سػبؽ:
كأكػػد  بػػه، ال يػػتـ اإليمػػاف إالٌ ك  ،اإليمػػاف بالرسػػؿ ركػػف مػػف أركػػاف اإليمػػاففب الجميػػا، كاحػػدان فقػػد كػػذ  

                                                           
 .ٖٕٚ/  ٕ( البرىان في عموم القرآن: ٔ)

 .ٕٓٓ/ٚر والتنوير: ، التحريٚٔٔ/ٗينظر: البحر المحيط:  (ٕ)

 .ٚٚٔ/ٕٙ، روح المعاني: ٕٖ٘/ٗٔينظر: المباب في عموم الكتاب:  (ٖ)

 .ٖٜ٘/  ٔ( التحرير والتنوير: ٗ)
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ڳ ڳ ڳ ڱ چمثػؿ قكلػه تعػالى: ،تكامػؿ الرسػاالت كالرسػؿ فػي أكثػر مػف  يػة القر ف الكريـ

 ِٖٓلبقػػرة: ] اچڱ ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 
گ گ ٹ ٹ چ كمف أهـ صفات المؤمنيف عدـ التفريؽ بيف أحد مف رسؿ ا  عز كجؿ،[، 

 [.ُِٓالنساء: ]  چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

بيتػػان كمثػػؿ رجػػؿ بنػػى ي كمثػػؿ ا نبيػػاء مػػف قبمػػي مثمػػ إف  : "ؿهػػذا المعنػػى فقػػاكقػػد أكػػد النبػػي
هػن   :كيقكلػكفكيعجبػكف لػه،  ،فجعؿ الناس يطكفكف بػه مف زاكية، بنةمكضا لى  إالٌ  فأحسنه كأجممه

مككػب كاحػد يضػـ هػذك الصػفكة ؛  نػه  ُت"كأنا قػاتـ المرسػميف ،فأنا المبنة   قاؿ:هذك المبنةكيضعت 
 . ِتد، كرسالة كاحدةكقط كاح كمها، المقتارة

تشػػريؼ، كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى: التعظػػيـ ك ؛ لداللػػة الكقػػد يػػذكر المفػػظ بػػالجما كيػػراد بػػه الكاحػػد
المقصػػػكد بػػػه    :چ ڻ چ[، فمفػػػظ ُٓالمؤمنػػػكف: ]  چڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہہ چ

 ؛قطػاب الكاحػد مقاطبػة الجمػامػف  ، كهػك ّت نه لـ يكف فػي عصػرك رسػكؿ سػكاك ؛كحدكالرسكؿ
 . ْتيا الرسؿقيؿ لجم  نه

المقصػكد بالرسػؿ     [، ٗٓهػكد: ]   چہ ہھ ھ ھ ھ ے ے چ كفي قكله تعػالى:
عصػى رسػكالن كاحػدان فقػد  عصػىمػف   ف  ؛ الرسػالة كاحػدة أف  كحػدك، كداللػة الجمػا أفػادت  هػكد

براز ؛جما هنا مقصكدالك .  ٓتجميا الرسؿ  .  ٔتشناعتها لتضقيـ الجريمة كا 

] چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ڌ ڎ ڎ چ  كفي قكله تعالى:
، كقطاب الكاحد مقاطبة الجما الرسكؿ هك: چڈ چ ، كالمراد كفار قريش[، ُّبراهيـ:  إ

  كالجما هنا؛ لمتعظيـ كالتشريؼ كرفا المنزلة.   ، ٕتمف المجاز

                                                           
 ىريرة. ، من حديث أبيٕٗٓٙبرقمٗٙ/ ٚصحيح مسمم:  ،ٖٖٗ٘برقمٙٛٔ/ٗ( صحيح البخاري:ٔ)

 .٘ٓٛ/ ٕ: القرآن ظثلفي ينظر: ( ٕ)

 .ٓ٘/٘ٔالجامع ألحكام القرآن: ينظر:  (ٖ)

 .ٔٚ، التركيب والداللة والسياق:ٔٔٔ: /ٕ، صيغ الجموعٖٕٚ/ٕلمفراء:  ،معاني القرآن ينظر: (ٗ)

 .ٓ٘/٘ٔالجامع ألحكام القرآن: ينظر:  (٘)

 .ٕ٘ٙالتضمين النحوي:  ،ٚٛ/ٗينظر: البرىان في عموم القرآن:  (ٙ)

 .ٕ٘ٓ/ٖٔالتحرير والتنوير: ينظر: ( ٚ)
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 جمع التكسير في لفظ اإلرسال ومشتقاتوعدد ( يبين ٙٔجدول رقم )
 العدد اللفظ م العدد اللفظ  م

 ٔ رسلك ٚ ٓٔ رسل ٔ
 ٔ رسلكم ٛ ٓٔ رسالً  ٕ
 ٚٔ رسلنا ٜ ٕٓ الرسل ٖ
 ٚٔ رسلو ٓٔ ٔ رسل اهلل ٗ
 ٕٔ رسلهم ٔٔ ٔ رسل ربك ٘
 ٗ رسلي ٕٔ ٕ رسل ربنا ٙ

 ٕ٘ المجموع  ٗٗ المجموع 

 جمع المؤنث السالم : -ج

ظ سػػتة ألفػػا سػػالـالمؤنػػث الجمػػا  بصػػكرةفػػي القػػر ف الكػػريـ  مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته كرد
[، كقكلػه ِٔا عػراؼ: ] چک ک ک گ گ چ ، مثؿ قكله تعػالى:مرات تكررت ثماني

 [.ٖٔا عراؼ: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ  تعالى:

  . ُترسائؿ :عمىكجاء الجما منها : جما رسالة، رساالت

فػػن يػػتـ اإليمػػاف بػػبعض  ،كػػؿ مػػا جػػاء بػػه الرسػػكؿ هػػك رسػػالة داللػػة أف  تحمػػؿ  چک  چ
 .رة إلى أنها جميعان ذات مصدر كاحد كغاية كاحدةكالكفر ببعض، كفيها إشا

[، ُْْا عػػػراؼ: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  كفػػػي قكلػػػه تعػػػالى:
المراد الجنس  :كقيؿ، " ِتبإرسالي إياؾ :أم ،به المصدر كالجما هنا يراد ،أم: بسبب  چپچ

 ؤيدك الباحث.، كهك ما ي ْت، كهي مف باب الجما الذم يراد به الكاحد ّت"فاستكل الجما كالمفرد

 :كقد ذكرت بعض كتب المتشابه المفظي في القر ف الكريـ هذا الجما في سياؽ التفريػؽ بػيف
عمػػػى  "رسػػػالة"فػػػي قصػػػة صػػػال،  فػػػي جميػػػا القصػػػص إالٌ  "رسػػػاالت" ف  "إ :فقيػػػؿ ،رسػػػالة ،رسػػػاالت
فػي قصػة  إالٌ  ، نه سبحانه حكى عػنهـ بعػد اإليمػاف بػا  كالتقػكل أشػياء أمػركا قػكمهـ بهػا ؛الكحدة

                                                           
 .ٕ٘ٛلألخفش:  ن،اني القرآ، معٖٔٙ/ٗتاب: الكينظر:  (ٔ)

 .ٔ٘ٗ/ ٘الدر المصون: ينظر: ( ٕ)

 .٘٘/ٛ( التحرير والتنوير:  ٖ)

 .ٔٗ/ٕصيغ الجموع: ينظر: ( ٗ)
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قصػة نػكح كشػػعيب تضػمنت أنكاعػػان  ف  إ :كقيػػؿ،  ُت"فيهػػا ذكػر الناقػة كأنهػػا رسػالة كاحػدة صػال، فػإف  
 . ِتهكد كصال، ليست كذلؾ فأفردقصة مف التبميغات فجما، ك 

كرد هذا الجمػا مػرة كاحػدة فػي سػياؽ [،  ُالمرسنت: ] چ   گ ک چكفي قكله تعالى:  
ا  عز كجؿ ال يقسـ فلمتقكيؼ كالتهكيؿ  ؛داللة التكثيرالجما؛ ل، كأريد به القسـ مف ا  عز كجؿ

 ]چۀۀہچ ،ففيػػه دعػػكة لنهتمػػاـ كاالنتبػػاك كالحػػذر كاالسػػتعداد لمػػا بعػػد القسػػـ ،بعظػػيـ إالٌ 
 [. ٕالمرسنت: 

 ( يبين عدد جمع المؤنث السالم في لفظ اإلرسال ومشتقاتوٚٔجدول رقم)

 العدد اللفظ م

 ٔ رساالت اهلل ٔ
 ٔ ساالت ربهمر  ٕ
 ٖ رساالت ربي ٖ
 ٔ رساالتو ٗ
 ٔ رساالتي ٘
 ا المرسالت ٙ

 ٛ المجموع              

 

                                                           
 .ٕٕٔ( البرىان في توجيو متشابو القرآن:ٔ)

 .ٓٛٔكشف المعاني: ينظر: ( ٕ)
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 التاكير والتننيث المطمب الثالث:

في ستة كعشركف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القر ف الكريـ حضكر في  متذكير كالتأنيثكاف ل
 ، كالبػػػاقي بصػػػكرةبصػػػكرة التأنيػػػث مػػػرةن أربعػػػكف هػػػا من تكػػػررت ثنثمائػػػة كثنثػػػان كثمػػػانيف مػػػرةن،، لفظػػػان 

 .التذكير

مػف ك  عميػه،المػذكر أدؿ   ف   ؛مػف المؤنػث المذكر أقؼ، ك المذكر أصؿ كالمؤنث فرع عميهك 
 . ُتالتذكير يقرج التأنيث

فػػػرع إلػػى أصػػػؿ، لكػػف تأنيػػػث  ؛  نػػه رد  جػػدان "كتػػذكير المؤنػػث مػػػف سػػنف العػػػرب، كهػػك كاسػػػا 
ما قن مػف عنمػة ك  ، ّتتأنيثن اليكسب االسـ مما  الجماك ،  ِت"ر كاإلغرابأذهب في التناك المذكر

يكصػػػػؼ با كليػػػػة   نػػػػه ؛مػػػػف سػػػػمات التػػػػذكير التعظػػػػيـك  ، ْتفهػػػػك مػػػػذكر التأنيػػػػث لفظػػػػان أك تقػػػػديران 
 . ٓتالشدة كالصنبة كالقكة كالشجاعة كا نفة؛  نه مأقكذ مف كا صالة

 الكػػريـ بصػػكرة التػػذكير الػػذم هػػك أصػػؿ لممؤنػػث كرد لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته فػػي القػػر فكقػػد 
ككرد بػيف التػذكير  المرسػنت، ميٍرًسػمة، رسػاالت، رسػالة،" في ا لفػاظ: ، كلـ يدقؿ التأنيث إالٌ كثيران 

جػاء، أتػى، "هػي:  إلرسػاؿفػي اأكثر ا فعاؿ التي جػاءت مؤنثػة  كالمنحظ أف   "رسؿ"كالتأنيث لفظ 
منهػػا مػرة كاحػػدة  ،مػرةن  سػت عشػػرةبػػالجما  "رسػمهـ"إلػػى  "جػاء" ، كقػد تكػػرر إسػناد الفعػػؿ"كػذب، قػػاؿ

كفيػػه داللػػة كثػػرة مجػػيء  ،سػػت مػػراتو  "رسػػكؿ" إلػػى مفػػرد فقػػط كػػاف مػػذكران كالبػػاقي مؤنثػػان، كمسػػندان 
كالتعػػػب مػػػا ال  كالمجػػػيء فيػػػه مػػػف المشػػػقة ،ككثػػػرة حضػػػكرهـ كدعػػػكتهـ النػػػاس ،الرسػػػؿ إلػػػى النػػػاس

 يقفى. 

ث الفعػػػؿ؛ يػػػأن[، ت ُّالعنكبػػػكت: ] چٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ چ فػػػي قكلػػػه تعػػػالى:ك 
 ھ چ الفاعؿ جما تكسير متصؿ بالفعػؿ، كأنػث الفعػؿ مػا االنفصػاؿ، كمػا فػي قكلػه تعػالى:  ف  

 . ٔت[ّٖغافر: ] چے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴﮵   ے

                                                           
 .ٕٕ/ٔالكتاب: ينظر: ( ٔ)

 .٘ٔٗ/ٕ( الخصاجص: ٕ)

 .ٕٕٔ/ٕصيغ الجموع: ينظر: ( ٖ)

 .ٖٙالبمغة في الفرق بين الماكر والمؤنث: ينظر: ( ٗ)

 .ٕٙ: في اآليات المتشابية في القرآن الكريم تحول البن  النحوية بين التاكير والتننيثينظر:  (٘)

 .ٜٗٔالنحو القرآني: ينظر: ( ٙ)
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رجػؿ رسػكؿ، كامػرأة رسػكؿ، كجمعػه "تقػكؿ:  ،ممػا يسػتكم فيػه المػذكر كالمؤنػث "رسػكؿ"لفظ ك 
؛  ف  ا  تعالى لػـ يرسػؿ مذكران  لـ يرد في القر ف الكريـ إالٌ ك  ، ُت"مف عنمات التأنيث ؿسي رٍ عمى: أى 

 إاٌل رجاالن. 

ٻ ٻ ٻ ٻ  چ كما فػي قكلػه تعػالى: ،بيف التذكير كالتأنيث  چ ٻ چ كقد كرد لفظ

، كعمػػػى هػػػذا فالتػػػذكير "رسػػػكؿ"الرسػػػؿ جمػػػا مكسػػػر لمعقػػػنء، مفػػػردك [، " ِّٓالبقػػػرة: ]  چ پ پ
، كقيػػػؿ:  ِت"تكسػػػير جػػػائز تػػػذكيرك كتأنيثػػػهالجمػػػا  ك ف   ،كداللتػػػه معنكيػػػة أصػػػيؿ فػػػي المفظػػػة إفػػػرادان،

عامػػؿ جمػػا التكسػػير معاممػػة الكاحػػدة المؤنثػػة،  أم: "،تمػػؾفقػػاؿ: "مؤنثػػه لككنهػػا جماعػػة،  "الرسػػؿ"
]  چې  ۉ ۉ ې ې ېچ هذك اآلية قكله تعالى:. كمثؿ إشارة إلى جماعة الرسؿ" تمؾك"

 چې چ كقكلػػػػػه: أم: جماعػػػػػة الرسػػػػػؿ، ،المعنػػػػػى لمراعػػػػاة ؛عمػػػػػى تأنيػػػػػث الفعػػػػػؿ[، ّْا نعػػػػاـ: 
رسػػكؿ، كالرسػػكؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ مفػػرد  :مفػػرد الرسػػؿ تػػذكير الرسػػؿ حقيقػػي؛  ف    ف  ؛ التػػذكيرب

 . ّتمذكر

لمػا "قيػؿ:  [، ُْٖ ؿ عمػراف: ]  چک گ گ گ  گ ڳ ڳ  چكفي قكله تعػالى: 
 ،كفر كعدـ الكفاء، ككانت السكرة سكرة التكحيدكاف السياؽ إلثبات مبالغتهـ في الغمظة كالجفاء كال

كالرسؿ متفقكف عميه، كقد أتى كؿ منهـ فيه بأبهى البياف كأزاؿ كؿ لبس، أسقط تاء التأنيث؛  نها 
فػي  كال يؤيد الباحػث هػذا التقػريب عمػى أفٌ  ، ْت"چ گ گ چفقاؿ: ،ربما دلت عمى نكع ضعؼ

 .چڌڌچ ية التي قبمهاالتذكير جاء لمناسبة اآل التأنيث ضعؼ؛  ف  

مػػػػف المتشػػػػابه المفظػػػػي فػػػػي القػػػػر ف " مػػػػف اآليػػػػة السػػػػابقة بكيػػػػذِّ "فػػػػي  هنػػػػاكالتػػػػذكير كالتأنيػػػػث  
 . ٓتالكريـ

ڍ  چ ٹ ٹاستعمؿ القر ف الكريـ التأنيث أحيانان لمداللة عمى الكثرة بقػنؼ التػذكير، قد ك 

 چ حئجئ ی ی ی یٹ ٹ چ  كبتذكير الفعؿ، [، ُّٖ ؿ عمراف: ]  چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

كالثانيػػة فػػي رسػػؿ ا  جميعػػان؛  ،ا كلػػى قطػػاب لبنػػي إسػػرائيؿ ف   ؛فأنػػث الفعػػؿ [،ّْا عػػراؼ: ] 

                                                           
 .ٕٕٕ( المعجم المفصل في الماكر والمؤنث: ٔ)

 .ٜٓٔ: رآن الكريمفي الق التاكير والتننيثاأللفاظ الواردة ب( ٕ)

 .ٜٔٔنفسو: ينظر: ( ٖ)

 .ٗٗٔ/٘( نظم الدرر: ٗ)

 .ٕٖٙ/ ٔ( ينظر: مثك التنويل: ٘)
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عددان مما في اآلية ا كلى، فأنػث  الكنـ عمى لساف أهؿ الجنة، فالرسؿ في اآلية الثانية أكثر  ف  
 . ُتالفعؿ لمكثرة كذكرك لمقمة

 من حيث التاكير والتننيث ،اتو( يبين عدد لفظ اإلرسال ومشتقٛٔجدول رقم )
العدد  اللفظ م

 الكلي
 الفعل المؤنث المذكر

 ٕ*كذبتٔ*يأتيكمٕ*يأتكمٖ*استهزئٔ*كذبٔجاءكم ٕ ٛ ٓٔ رسل ٔ
 ٔ*جاءتهمٕ*خلتٔتلك ٗ ٙٔ ٕٓ الرسل ٕ
 ٔنؤتى  ٔ ٔ رسل اهلل ٖ
 ٕجاءت ٕ  ٕ رسل ربنا ٗ
 ٔتأتيكم ٔ  ٔ رسلكم ٘
 ٔ* تترى ٔ*توفت ٕم*جاءته ٗجاءت  ٛ ٜ ٚٔ رسلنا ٙ
 ٔ* أتتهم ٕ*تأتيهم  ٕ* قالت ٙجاءتهم  ٔٔ ٔ ٕٔ رسلهم ٚ
  ٚ  ٚ رساالت ٛ
  ٕ  ٕ رسالتو ٜ

  ٔ  ٔ رسالة ٓٔ
  ٔ  ٔ المرسالت ٔٔ
  ٔ  ٔ لةمرسِ  ٕٔ
   ٔ ٔ مرِسل ٖٔ
   ٔ ٔ مرَسل ٗٔ
   ٔ ٔ المرسَ  ٘ٔ
   ٔ ٔ الو مرسِ  ٙٔ
   ٕ ٕ لونمرسَ  ٚٔ
   ٕٗ ٕٗ لينالمرسَ  ٛٔ
   ٕ ٕ لينمرسِ  ٜٔ
   ٚ ٚ لونالمرسَ  ٕٓ
   ٖٕٙ ٖٕٙ رسول ٕٔ
   ٚٔ ٚٔ رسلو ٕٕ
   ٗ ٗ رسلي ٖٕ
   ٔ ٔ رسلك ٕٗ

                                                           
 .ٓٙ/ٕمعاني النحو:  ينظر: ( ٔ)
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 م
 اللفظ

العدد 
 الفعل المؤنث المذكر الكلي

   ٔ ٔ رسل ربك ٕ٘
   ٓٔ ٓٔ رسالً  ٕٙ

  ٓٗ ٖٖٗ ٖٖٛ المجموع 

 ( يبين أىم األفعال المؤنثة المرتبطة باإلرسال ٜٔجدول رقم)

 العدد الفعل م العدد الفعل م

 ٔ توفت ٚ ٜ جاءتهم ٔ
 ٕ قالت ٛ ٙ جاءت ٕ
 ٔ تترا ٜ ٕ تأتيهم ٖ
 ٔ تلك ٓٔ ٔ تأتيكم ٗ
 ٔ أتتهم ٔٔ ٕ كذبت ٘
 ٕ خلت ٙ

       ٙ المجموع 
 ٕٕ المجموع     
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 :المبحث الصرفي نتاجج

قمسػة كعشػركف  سميةالمشتقات االـ بصكرة لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القر ف الكريمف  كرد -
 ، تكررت مئتيف كسبعان كسبعيف مرةن، مكزعة بيف اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ.لفظان 

اإلرسػػاؿ كالرسػػالة صػػفة ثابتػػة ففػػي الصػػيا االسػػمية داللػػة ثبػػكت الكصػػؼ كدكامػػه كلزكمػػه،  -
 .كلـ ينفؾ عنها تحت أم ظرؼ ،مستقرة في الرسكؿ متصؼ بها

د كالتثنيػػػة كالجمػػػا أربعػػػة ـ بصػػػكرة اإلفػػػرالفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته فػػػي القػػػر ف الكػػػريمػػػف  كرد -
 كثنثان كثمانيف مرةن، مكزعة بيف ثنثة ا نكاع. لفظان، تكررت ثنثمائة كأربعكف

لفظػػان كاحػػدان كرد مػػرة  التثنيػػة: عشػػركف لفظػػان، تكػػررت مػػائتيف كاثنتػػيف كأربعػػيف مػػرةن،المفػػرد:  -
المػذكر السػالـ: جمػا  ثنثة كعشركف لفظان، تكررت مائة كأربعيف مرةن، منهػا:الجما: كاحدة، 

اثنا عشر لفظان تكػررت سػتان كتسػعيف جما التكسير: ك  قمسة ألفاظ تكررت ستان كثنثيف مرة،
. جما المؤنث السالـ:ك ، مرةن   ستة ألفاظ تكررت ثماني مراتو

 بذلؾ. ما لـ يرد قيد ػػػػػ،غالبان –به الجنسفي لفظ اإلرساؿ كمشتقاته ييراد اإلفراد  -

 مػف  فقػد الرسػؿ أمػة كاحػدة فمػف  مػف بكاحػد مػنهـ، فاد بػه اإلفػراديطمػؽ المفػظ بػالجما كيػر قد  -
 الجميا.بب منهـ فقد كذ   ان ب كاحدكمف كذ   ،بالجميا

تسػمية كتهػكيف  ، أكفي الجما تعظػيـ كتشػريؼك في إفراد المفظ تعظيـ كتشريؼ كتقصيص،  -
 .تذكيرك 

ػػػؿ"لفظػػػة  - التأنيػػػث لداللػػػة  كقػػػد يػػػرد ر،فا صػػػؿ فيػػػه التػػػذكي "رسػػػكؿ"جمػػػا تكسػػػير مفػػػردك  "ريسي
 .مما تصم، لمتذكير كالتأنيث ما مراعاة السياؽ كالمقاـ، كهي قاصة

لداللػة الجماعػة  ؛مكاضػا التأنيػثك  ،لمراعاة ا صؿ العاـ كالسياؽ كالمعنى ؛مكاضا التذكير -
 .كجكاز التذكير كالتأنيث ،كمراعاة المفظ

  .مقمةالتأنيث لمكثرة كالتذكير ل يردقد في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته  -
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 نيالفصل الثا              
 لمفظ اإلرسال ومشتقاتو( المستوى التركيبي)

  وفيو مبحثان:                             

 : )اإلرسال في التركيب(، وفيو سبعة مطالب:المبحث األول
 سميةالجممة االاألول:  

 الجممة الفعميةالثاني: 

 اإلرسال ض جممةر عواالثالث: 

 التقديم والتنخيرالرابع: 

 الاكر والحافالخامس: 

 اإلضافةالسادس: 

 السابع: التعريف والتنكير

المرتبطـــــة بمفـــــظ اإلرســـــال  حـــــروف المعـــــاني)المبحـــــث الثـــــاني: 
  ومشتقاتو(

 :مطمبان وفيو                      
 الجر حروف األول: 

 ي حروف المعانيقباالثاني:  
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وفيو سبعة  التركيب(،:) اإلرسال في المبحث األول
 مطالب:

 الجممة االسمية المطمب األول:
 الجممة الفعمية الثاني: المطمب

 ض جممة اإلرسالر عوا الثالث: المطمب
 لتقديم والتنخيرالرابع: االمطمب 
 الاكر والحاف الخامس: المطمب

 اإلضافة السادس: المطمب
 التعريف والتنكير السابع: المطمب
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 )اإلرسال في التركيب(المبحث األول 

 مدخل:

؛ كهمػا عمػدة الكػنـ، المسػند كالمسػند إليػههمػا مف ركنيف أساسػييف العربية  الجممةتتككف 
داللتهػا الثبػػكت كاالسػػتقرار،  سػػميةكالجممػػة اال . ُتاالسػػتغناء عػػف أحػدهماكال يمكػف لتػتـ الفائػػدة، 

اللتػػػػه الثبػػػػكت، كالفعػػػػؿ داللتػػػػه كالجممػػػػة الفعميػػػػة داللتهػػػػا الحػػػػدكث كالتجػػػػدد، بمعنػػػػى أف  االسػػػػـ د
مقبر مف حيث انتهاء الحدث أك تجددك كاستمرارًك بالجمػؿ لدالالت  كهذا معناك كجكد ، ِتالتجدد
يثبػػت بػػػه المعنػػى  مكضػػكع االسػػـ عمػػى أفٍ  إف   إذ"كثبكتػػػه كاسػػتقرارك بالجمػػؿ االسميػػػة،  ،الفعميػػة

يقتضػػي  فعػػؿ فمكضػػكعه عمػػى أفٍ يقتضػػي تجػػددك شػػيئان بعػػد شػػيء، كأمػػا ال لمشػػيء مػػف غيػػر أفٍ 
بمعػػػزؿ عػػػف دراسػػػة الجممػػػة القر نيػػػة ، كال يمكػػػف  3ت"تجػػػدد المعنػػػى المثبػػػػت بػػػه شيئػػػػان بعػػػد شػػػيء

ذا ثبػت الفػرؽ بػػيف ، " ْت، كبينهمػا اتصػاؿ مباشػركمنهػا تركيبهػا،  نهػا أسػاس الجممػةالمفػردة؛  كا 
فػػػي مكضػػػا  صػػػم،تػػػرل أحػػػدهما ال ي كظهػػػر ا مػػػر بػػػأفٍ  الشػػػيء كالشػػػيء فػػػي مكاضػػػا كثيػػػرة،

 عمـ أف  تمكاف اآلقر، ك في ترل أحدهما قد صم،  حيث ،تقضي بثبكت الفرؽ صاحبه كجب أفٍ 
 .  ٘ت"المعنى ما أحدهما غيرك ما اآلقر

                                                           
 .ٖٔالجممة العربية: ينظر: ( ٔ)

 .ٔٙٔ ينظر: نفسو: (ٕ)

 .ٖٖٔدالجل اإلعجاز: ( ٖ)

 .ٕٚنظرات من اإلعجاز البياني في القرآن: ينظر: ( ٗ)

 .ٖ٘ٔاإلعجاز:  دالجل( ٘)
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 سميةالجممة االالمطمب األول: 
 :سمية المطمقةالجممة اال :أوالً 

مػػؿ اسػػمية لفػػاظ فػػي هيئػػة جا فػػي القػػر ف الكػػريـ بعػػض كمشػػتقاته اإلرسػػاؿ مػػف لفػػظ  كرد
 ،سػمية مؤكِّػػدةالجممػة اال؛  ف  مطمقػة، فػي بعػض المكاضػا دالػة عمػى ثبػكت الكصػؼ كاسػتقرارك

، كسػػػيتناكؿ الباحػػػث بعضػػػان  ُتكتفيػػػد بػػالقرائف الػػػدكاـ كاالسػػػتمرار ،ثبػػػكتالتفيػػد بأصػػػؿ كضػػػعها ك 
 عمى ذلؾ: ؛ لمداللة منها

اإلرسػاؿ  برسكلها، كأف   ثبكت اإلرساؿ إلى كؿ أمة كاستقرارك فيها، كاقتصاص كؿ أمة -
 گ گ گ ڳ ک کگ  ک  چ كؿ أمة ككصػمها، كمػا كرد فػي قكلػه تعػالى:إلى بما 

 سػػػميةأثبػػػت القػػػر ف الكػػػريـ مػػػف قػػػنؿ الجممػػػة اال[، ْٕيػػػكنس: ] چڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ثبػػكت اإلرسػػاؿ إلػػى كػػؿ أمػػة، كاقتصػػاص كػػؿ أمػػة برسػػكلها، فقػػد دلػػت : چ ک ک کچ
؛ بػػؿ بعػػث إليهػػا رسػػكالن  ، بػػأٍف يتركهػػا بػػدكف رسػػكؿ،ف ا مػػـهمػػؿ أمػػة مػػلػػـ يتعػػالى  ا  اآليػػة أف  

سمية ليس هك المقصكد باإلقبار، بػؿ تمهيػد لمػا ما في الجممة اال ف  : إكقيؿ" ، ِتإلقامة الحجة
لكؿ أمة، فقد يقمكا  رسكالن  ] ا ي تعالى[ ؿيرسً  تفرع عميها مف مجيء الرسكؿ؛  نه ال يتعيف أفٍ 

ڀ چ  جػػيء رسػػكؿ، كلػػك كػػاف الػػزمف طػػكينن، فقػػد قػػاؿ تعػػػالى:شػػعب أك عصػػر أك بػػند عػػف م

كالمقصػػػػػكد [، ّالسػػػػػجدة: ] چڀ  ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
تقصػػيص ا مػػـ كال يؤيػػد الباحػػث  ، ّت"بهػػا لكػػؿ أمػػة مػػف ا مػػـ ذكات الشػػرائا رسػػكؿ معػػركؼ

ص الرسػكؿ بػا مـ لكؿ أمة رسػكؿ، كلػـ يتعػيف منهػا تقصػي اآلية أثبتت أف   ؛  ف  ذكات الشرائا
ڃ ڃ چ چ چ د اإلرسػػاؿ إلػػى كػػؿ أمػػة فقػػاؿ تعػػالى:ذكات الشػػرائا، كا  تعػػالى قػػد أٌكػػ

د أيضػػان عػػدـ التعػػذيب حتػػى يبعػػث رسػػكالن، ، كأٌكػػ[ ِْفػاطر: ] چچچ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ
د تتػابا الرسػؿ دليػؿ  قػر فقػد أٌكػك  ،[ُٓاإلسػراء: ] چىى ائائەئەئچ فقاؿ تعالى:

] چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ پڀڀڀٹٹچذلػػػػؾ،   ا  عػػػػز كجػػػػؿ
 الػيس فيهػا أم إشػارة إلػى أنػه قػد تقمػك  هي مكضا االحتجػاج، حتى اآلية التي [ْْالمؤمنكف: 

نمػا داللتهػ باقتصاصػه باإلرسػاؿ تكػريـ لمرسػكؿ ا أمة مف الرسػكؿ، كلػـ تكػف داللتهػا بػذلؾ، كا 
ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ چدك فػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى: إلػػػػػػػػيهـ، كهػػػػػػػػك مػػػػػػػػا أٌكػػػػػػػػ

                                                           
 .ٖٗٔالبثغة االصطثحية: ينظر: ( ٔ)

 .ٗٙٔ/  ٘البحر المحيط: ينظر: ( ٕ)

 .ٚٛٔ/  ٔٔ( التحرير والتنوير: ٖ)
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كما هذا فقد تكجد فترة زمنية بدكف رسػكؿ، أك يكجػد بعػض ا فػراد ، [ْْسبأ: ] چھھے
 .بيف فترتي رسكليف لـ يصمهـ الرسكؿ، كال تعارض في ذلؾ

ٱ چ كصفه بالرسػالة، كمػا كرد فػي قكلػه تعػالى:  كاستقرار ثبكت اإلرساؿ لمرسكؿ -

فقد أثبت القر ف الكريـ مف قنؿ ، [ِٗالفت،: ]  چٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ
فػي الجممػة   ُتكقد ذكػر بعػض المفسػريف ،اإلرساؿ لمرسكؿ: چٻٻٻ ٱچ سميةممة االالج

قبػػر لمبتػػدأ  "محمػػد"قبػػر، الثػػاني:  "كرسػػكؿ ا "مبتػػدأ  "محمػػد"ا كؿ:  ،االسػػمية هنػػا عػػدة أكجػػه
بػدؿ  "كرسػكؿ ا "مبتػدأ  "محمػد"عطؼ بيػاف، الثالػث:  "كرسكؿ ا "محذكؼ تقديرك: هك محمد، 

؛ لمػا اسػتكفي فيػه تعظػيـ الرسػكؿ كيؤيد الباحث الكجه ا كؿ: أنه مبتدأ كقبػرقبر،  "كأشداء"
، ك نػػػه  ِتصػػم،القريشػػان رفضػػػت كتابػػة محمػػد رسػػػكؿ ا   فػػي  مػػف أف  صػػم، الحديبيػػػة  كرد فػػي

بالقبر تـ معنى الجممة، فصػار كنمػان مفيػدان فائػدة يحسػف السػككت عميهػا، فأثبػت لػه اإلرسػاؿ، 
نمػػا المقصػػكد بيػػاف   ّتبعػػض المفسػػريف كذكػػر أنػػه لػػيس المقصػػكد إفػػادة أف  محمػػدان رسػػكؿ ا ، كا 

كال . السابقة، كليظؿ السػاما مشػتاقان إلػى معرفتػه أجرل عميه ا قبار مف هك رسكؿ ا  بعد أفٍ 
يظػؿ  تككف تكممة لمكصؼ السابؽ، كأفٍ  سمية أفٍ ا؛  نه ال يمنا ككنها جممة ذلؾيؤيد الباحث 

سػمية هنػا تأكيػد لمػا ث عنه، كالسياؽ يؤيد ذلؾ، كفي الجممة االى بياف المتحدى الساما مشتاقان إل
ا كلػػى: محمػػد رسػػكؿ ا ، كالثانيػػة:  ،كنظػػاـ بنػػاء الجممػػة يمكننػػا مػػف جعمهػػا جممتػػيف"تقػػدمها، 

 . ْت"كالذيف معه أشداء، كسماح نظاـ بناء الجممة بهذك االحتماالت ال يمثؿ نقصان 

ڇڇ چ عماؿ كاستقرار تسجيمها، كما كرد في قكله تعػالى: ثبكت كتابة ا قكاؿ كا -

 سػػػػميةمػػػػف قػػػػنؿ الجممػػػػة اال [،َٖالزقػػػػرؼ: ] چڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ 

ا   أف   كالمنحػػظا عمػػاؿ،  كتػػدكيف أثبػػت القػػر ف الكػػريـ كتابػػة ا قػػكاؿ: چڎڈڈچ
سػػػمية الأم: بمػػػى نسػػما، كجػػاءت الجممػػة ا، چڎچ بقكلػػه تعػػالى أكػػد أنػػه يسػػػما السػػر كالجهػػر

الكتابة، كفيه ثبكت الكصػؼ كاسػتقرارك، كممػا يمفػت االنتبػاك القيمػة الدالليػة التػي ك فأكدت السما 
 ،تبمػػى كرسػػمنا  :الػػنظـ القر نػػي حػػذؼ القبػػر لصػػار الػػنظـ فمػػك أف  ، چڈچ :أفادهػػا القبػػر

                                                           
، فـتح ٕٓٚ/ ٜ، الـدر المصـون: ٖٓٗ/  ٜٔالجـامع ألحكـام القـرآن:  ،ٚٓٔ/  ٕٛالتفسير الكبير:  ،ٓٗٔ/ ٘، المحرر الوجيز: ٓ٘٘/  ٘( ينظر: الكشاف: ٔ)

 .ٕٕٓ/  ٕٙالتحرير والتنوير:  ،ٗٚ/  ٘القدير: 

 .ٕٚ٘/  ٗ، محمد رسول اهلل : ٖٖٔالرحيق المختوم: ، ٔٙٔ/ٕ، عيون األثر: ٖٚٔ/ٕينظر: سيرة ابن ىشام:  (ٕ)

 .ٖٕٓ/  ٕٙالتحرير والتنوير: ينظر: (  ٖ)

 .ٖٛٔ( بناء الجممة العربية: ٗ)
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، -الػػػذيف هػػػـ المنئكػػػة  -أم: نسػػػما كرسػػػمنا يسػػػمعكف، كفيػػػه إثبػػػات السػػػما   تعػػػالى كلمرسػػػؿ
كػػكف المعنػػى بػػذلؾ تامػػان ال قمػػؿ فيػػه، كلكػػف الػػنظـ القر نػػي أراد باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ المعنػػى كي

 –السما كالكتابػة، كقػد يكػكف لممنئكة االستقرار لديهـ ك ، فأثبت المنئكةإثبات الكتابة مف قبؿ 
ؿ  قػر الكتابػة دليػ فيه إشارة إلػى دقػة الكتابػة كصػحتها، ككػذلؾ الػربط بينهمػا، كأف   –كا  أعمـ 

فكؽ السما، فالحضكر كالسما كالكتابة أدلة عميهـ، كفػي الكتابػة حجػة أقػرل عمػيهـ فميحػذركا، 
ر عنه بصيغة المضػارع؛ لمداللػة عمػى التجػدد فبالقبر تـ إضافة معنى الكتابة إلى السما، كعبٌ 

ٿ ٿ ٹ ٹ چ الكػنـ متجػدد، كقػد أكػد الكتابػة فػي  يػة أقػرل فقػاؿ تعػالى: كالحدكث؛  ف  

 .[ُِيكنس: ]  چٹ 

 في أمته كظرفيته فيهـ، كما كرد في قكله تعالى: ثبكت استقرار الرسكؿ -

أثبػػػػػػػػت  [،َُُ ؿ عمػػػػػػػػراف: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀچ 
في أمته، كمكثه استقرار الرسكؿ: چپپڀچ سميةالقر ف الكريـ مف قنؿ الجممة اال

 سػػمية فػػي سػػياؽذك الجممػػة االكقػػد كردت هػػ ، ُتأفػػادت داللػػة ظرفيػػة الحضػػكر كالمشػػاهدةك  فػػيهـ،
منا  ففيها، كفيهـ رسكله يتمى عميهـ القر ف الكريـما كجكد المؤمنيف في يككف الكفر  أفٍ إنكار 
 يكػػػكف مػػػنهـ الكفػػػر كفػػػيهـ أفٍ التػػػي تسػػػتكجب اسػػػتبعاد  ،، كتػػػذكير لهػػػـ بهػػػذك النعمػػػة ِتكتغمػػػيظ
، كيؤيػد  ْتثارك كأقكالهآته بلهـ بالمشاهدة ك م :القطاب  صحابه قاصة، كقيؿ :قيؿ،  ّترسكله

ڀ ڀ ڀ چ ا  تعػػالى قػػاؿ فػػي  يػػة أقػػرل: القطػػاب  صػػحابه ك متػػه؛  ف   الباحػػث أف  

فاإلرسػػػاؿ فػػػي ا مػػػة كمهػػػا كلػػػيس مقتصػػػان بأصػػػحابه، [، َّالرعػػػد: ] چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
طهػرة، مستقر في أمته بػالقر ف الكػريـ كبالسػنة المكالرسكؿ ،ـ لرمة كمهامك كفي اآلية داللة ع

سػمية مػف الثبػكت ، كهك ما أفادتػه الجممػة االذلؾال ينفؾ عنه ، ماكث بهما فيهـ إلى يكـ الديف
، فهك قاتـ المرسميف، كقد ترؾ  متػه شػيئيف يعصػمها مػف الزيػا كالكفػر، همػا كتػاب كاالستقرار
ا  كسنته

 . ٘ت

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ، كما كرد فػي قكلػه تعػالى: ثبكت عدـ قمكد الرسكؿ -

                                                           
 .ٕٛٗ/  ٔالمحرر الوجيز: ينظر: ( ٔ)

 .ٗٚٔ/  ٛلكبير: التفسير اينظر: ( ٕ)

 .ٖٓٔالنحو القرآني: ينظر: ( ٖ)

 .  ٚٔ/  ٖالبحر المحيط: ينظر:  (ٗ)

 .بن عبداهلل ، من حديث جابرٕٕٜٕبرقم ،ٔٗ/ ٗينظر: صحيح مسمم: (  ٘)
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 ؿ عمػػػػػػػػػػػراف: ]  چچچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑڑ
عػػػػػدـ القمػػػػػكد : چڄڄڄڃچ سػػػػػميةأثبػػػػػت القػػػػػر ف الكػػػػػريـ مػػػػػف قػػػػػنؿ الجممػػػػػة اال[، ُْْ

، كأثبػػت أنػػه رسػػكؿ كبػػاقي الرسػػؿ يجػػرم عميػػه مػػا جػػرل عمػػى بػػاقي الرسػػؿ مػػف المػػكت لمرسػػكؿ
ت ا لكهيػة، كبػالعكدة إلػى سػبب البقاء صػفة ثابتػة مػف صػفا كعدـ البقاء، فن يمكف له البقاء؛  ف  

غػزكة فػي  عنػدما شػاع قبػر مقتػؿ الرسػكؿ، الجك الذم نزلت فيػه يمكف منحظة ، 1تنزكؿ اآلية
إاٌل القميػػؿ، فجػػاءت هػػذك  يىثبػػتكتقػػاذؿ بعضػػهـ كلػػـ  ،أحػػد فاسػػتبعد بعػػض المػػؤمنيف مكتػػه أك قتمػػه

لػػه عػػدـ القمػػكد، كفيهػػا عتػػاب مػػا هػػك إاٌل رسػػكؿ كبػػاقي الرسػػؿ، كتثبػػت  محمػػدان  اآليػػة لتقػػرر أف  
ينقمػػب عمػػى عقبيػػه، فػػإنهـ  شػػديد كلػػكـ كاسػػتنكار لكػػؿ مػػف اسػػتبعد مكتػػه كعػػدـ بقائػػه، أك فكػػر بػػأفٍ 

مطالبكف باإليماف الصادؽ كالكامؿ في حياة الرسكؿ كبعد مكته، كليس شرطان بقاؤك أك مكته؛  نػه 
قمكد  م مقمكؽ ينافي مبادئ العقيدة اعتقاد صفة البقاء كال ك ف  ،  1تيمكت كما مات باقي الرسؿ

كيتعػػارض معهػػا، كالمػػؤمف مطالػػب بثبػػكت هػػذك العقيػػدة كاسػػتقرارها اسػػتقراران ال يقالطػػه أم شػػؾ أك 
سمية التػي داللتهػا الثبػكت كاالسػتقرار؛ ريب، فأثبت القر ف الكريـ هذك الحقيقة مف قنؿ الجممة اال

 .الحصر زيادة في التأكيد لما بينهما مف ارتباط، كاستعمؿ القر ف الكريـ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ كفػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػالى: 

 :القػػػػر ف الكػػػػريـ الجممػػػػة اإلسػػػػمية اسػػػػتعمؿ ،[ٕٓالمائػػػػدة: ]چۋۋ ۅ ۅ ۉۉ
، فمػػا لنفػػى دعػػكل صػػفة ا لكهيػػة فػػي عيسػػى بػػف مػػريـ چڭۇ ڭڭ ۓڭچ

فٍ "هك إاٌل رسكؿ قد قمت مف قبمه الرسؿ،  الطعػاـ ينػافي  فأكػؿ ، ّت"ظهرت اآليات عمػى يديػه كا 
سػمية التػي داللتهػا الثبػكت كاالسػتقرار أثبػت القػر ف الكػريـ صفة ا لكهية، فمف قنؿ الجممة اال

ڄ ڄ چسػميتيف: ذلؾ ثبكتان كاستقراران ال ريػب فيػه، كالنفػت لمنظػر التشػابه بػيف الجممتػيف اال

عػػػػػػف  فقػػػػػد نفػػػػػػى القػػػػػػر ف الكػػػػػػريـ فػػػػػػي ا كلػػػػػػى   چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچكچڄ ڃ 
 :كأثبت أنه رسكؿ كباقي الرسؿ، كالسياؽ فيها لنفػي القمػكد بقرينػة قمكد كالبقاء،صفة المحمد

صػػػفة ا لكهيػػػة، كأثبػػػت أنػػػه رسػػػكؿ كبػػػاقي كنفػػػى فػػػي الثانيػػػة عػػػف عيسػػػى ،چڇڇڇچ
 كالػػرابط بػػيف الجممتػػيف أف   ،چۅۉۉچة: الرسػػؿ، كالسػػياؽ فيهػػا لنفػػي ا لكهيػػة بقرينػػ

 .يتنافياف كا لكهية لحاجةكما ينتب عنه مف قضاء ا المكت كأكؿ الطعاـ
                                                           

 .ٗٙأسباب النزول المسم  لباب النقول: ، ٕ٘ٔ/ٔأسباب نزول القرآن: ، ٛٛٔينظر: تفسير السدي الكبير:  (ٔ)

 .ٗٚ/  ٖ، البحر المحيط: ٙٔ٘/  ٔرر الوجيز: ينظر: المح (ٕ)

 .ٔٓٔ/ ٛ( الجامع ألحكام القرآن: ٖ)
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سػػػمية المطمقػػػة مػػػف قػػػنؿ الجمػػػؿ اال القػػػر ف الكػػػريـ أثبػػػت اإلرسػػػاؿ، أف   تبػػػيف ممػػػا سػػػبؽ
د ثبكت صفة الرسالة لمرسػكؿ، كثبػكت الرسػكؿ كاسػتقرارك ، كأكٌ لكؿ أمة رسكالن  السابقة، كأثبت أف  

، كأكػد نفػي صػفة القمػكد د ثبكت كتابة ا قكاؿ كا عماؿ كتسجيمها مف قبؿ الرسؿفي أمته، كأكٌ 
، كيكجػد بػيف هػذك المعػاني تػرابط ، كنفي صفة ا لكهية فػي عيسػى كالبقاء لمرسكؿ محمد

 .كبير
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 ثانيًا: الجممة اإلسمية المقيدة :

سػػمية الفػػاظ فػػي هيئػػة جمػػؿ ا فػػي القػػر ف الكػػريـ بعػػض كمشػػتقاته  اإلرسػػاؿمػػف لفػػظ  كرد
مػػف  :أحػػدهما القيػػكد،مػػف نػػكعيف كؿ الباحػػث مقيػػدة بػػبعض القيػػكد فػػي بعػػض المكاضػػا، كسػػيتنا

سمية بالنكاسخ؛  نها تدقؿ عمى الجممة االتسمى هذك القيكد مف الحركؼ، ك  :كاآلقر ،ا فعاؿ
سػػمية قػػد تقتػػرف أحيانػػان بقرينػػة فالجممػػة اال، " ِتكفائػػدة هػػذك القيػػكد التقصػػيص ، ُتفتنسػػخ حكمهػػا

أك تقترف بقرينػة  ،ك الحاؿ أك االستقباؿقارجة عف اإلسناد تشير إلى زمف معيف في الماضي أ
اإلرسػػاؿ لػػـ تكػػف الداللػػة الزمنيػػة لهػػذك  يػػات  كفػػي أغمػػب ، ّت"تشػػير إلػػى الػػزمف بأبعػػادك الثنثػػة

القيكد أك القرائف هي الغاية فقط، فقد تتسا الداللة؛ لتشمؿ الزمف بأبعادك الثنثة، كمػا فػي قكلػه 
ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ چ تعػػػػػػػػػػػالى: 

فن يمكف  م رسكؿ أٍف يأتي بآيػة فػي أم زمػاف ، [ٖٕغافر:]چٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ
 كاف إاٌل بإذف ا  تعالى.

 

 كان وأخواتيا:  -ٔ   

رتبط يػ، كلـ  ْتسمية فترفا المبتدأ كتنصب القبرهي أفعاؿ ناقصة تدقؿ عمى الجممة اال
 كريذفػػػي تسػػػعة مكاضػػػا، كسػػػ تكارتبطػػػ "كػػػاف" أحػػػدهما: ،فعمػػػيفبإاٌل  لفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته

  َكلـ يرتبط إاٌل في مكضا كاحد "ليس"بعضها، كالثاني:  الباحث

لفػػػظ كرد فيػػػه جػػػاءت فػػػي سػػػياؽ  ، ٔتكتػػػدؿ عمػػػى المضػػػي ، ٓترتفيػػػد زمػػػاف القبػػػ كـــان: -
ىث يث  مث  يتجث ىت مت خت حتچقكلػػه تعػػالى: فػػي  لحكايػػة الماضػػي اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته

ٿٿ ٹ  ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ چقكلػػػه تعػػػالى: [ ، ك ُٓمػػػريـ: ] چحج مج 

 -عميهمػػا السػػنـ-سػػماعيؿ ا  ف كردتػػا فػػي سػػياؽ اإلقبػػار عػػف مكسػػى ك افاآليتػػ، [ ْٓمػػريـ: ]چ
كانػػت صػػفة بػػارزة تسػػتدعي إبرازهػػا : "ة كهػػذا شػػرؼ كبيػػر، قيػػؿكٌ بيػػكجمعػػت لهمػػا بػػيف الرسػػالة كالني 

                                                           
 .ٔٔٔالتطبيق النحوي:ينظر: ( ٔ)

 .ٗالمعن  في التراكيب العدولية: ينظر: ( ٕ)

 .ٖٓ( الداللة الزمنية: ٖ)

 .ٕ٘ٗ/ ٔشرح ابن عقيل: ينظر: ( ٗ)

 .ٜٚ/ ٚشرح المفصل: ينظر: ( ٘)

 .ٗٙٔقو المغة: الصاحبي في فينظر: ( ٙ)
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تجػػرد  مػػا كػػاف رسػػكالن نبيػػان، لكػػف سػػماعيؿإ أفٌ   ِتالمفسػػريف كذكػػر بعػػض ، ُت"بشػػكؿ قػػاص
السػياؽ ل قبػار كلػيس لممفاضػمة،  ؛  ف  ذلػؾ، كال يؤيػد الباحػث لمنذارة كقاتؿ عميها إاٌل محمد

 لمنذارة.سماعيؿإكر مف عدـ تجرد كال دليؿ عمى ما ذي 

"الػػػذم كهػػػك  فػػػي داللتهػػػا الزمنيػػػة مػػػف الماضػػػي إلػػػى الػػػزمف المطمػػػؽ، "كػػػاف"قػػػد تقػػػرج ك   
ٺ ٺ  ٿ ٿ چ : ىكمنػػه قكلػػه تعػػال ، ّتعػػيف"يصػػم، لجميػػا ا زمنػػة كلػػيس مقتصػػان بػػزمف م

 ما جعؿأك مكاف  في أم زماف: چٺٺٿچ، أم: [ٖٕغافر: ] ٹچٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ
ػهـ لرسكؿ ا  تعالى  كهػي  ، ْتيػأتي بآيػة إاٌل بػإذف ا  أفٍ  مػف الرسػؿ قصصػهـيأك لػـ ممف قص 

،  ٔتف الرسػػؿذلػػؾ لرسػػكؿ مػػ كػػافمػػا صػػ، كمػػا ؛  نػػه  ٓتاآليػػات ؛ القتػػراحهـرد عمػػى الكفػػارهنػػا 
كهػػػي تحػػػدد طبيعػػػة الرسػػػالة كحػػػدكد الرسػػػكؿ، كبهػػػذك النصػػػاعة الكاممػػػة فػػػي العقيػػػدة اإلسػػػنمية "

غيػػػػر مقػػػػتص ك ، فػػػػالزمف هنػػػػا مطمػػػػؽ  ٕت"ةكٌ بيػػػػتنتهػػػػي تمػػػػؾ ا كهػػػػاـ كا سػػػػاطير حػػػػكؿ طبيعػػػػة الني 
 ف د القػػر يػػأتي بآيػػة إاٌل بػػإذف ا  تعػػالى، كقػػد أٌكػػ فػػن يمكػػف لرسػػكؿ فػػي أم زمػػاف أفٍ ، بالماضػػي

ڱ ڱ ں ں ڻ چ فقػػػاؿ تعػػػالى: ،الكػػػريـ هػػػذا المعنػػػى تأكيػػػدان قطعيػػػان فػػػي مكضػػػا  قػػػر

 .[ّٖالرعد:]چڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

مػا كرد فػي قكلػه تعػالى:  ،مف الزمف الماضي إلى الػزمف المطمػؽ "كاف"كمف قركج داللة 
] چٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ 

جميػػػا ليشػػػمؿ  ؛رسػػػاؿ هنػػػا ال يقتصػػػر عمػػػى الػػػزمف الماضػػػي، فهػػػك ممتػػػدفاإل، [ٔ -ْالػػػدقاف:
ر عػف اإلرسػاؿ باسػـ الفاعػؿ؛ رحمة ا  تعالى ليس لها زمف محدد ل رساؿ، كعٌبػ ؛  ف  ا زمنة

 ،التعبير بالماضي فيه إشارة إلى النفاذ كالحتميػة أف   -كا  أعمـ – نه غير مقيد بزمف، كيبدك 
ا  عػػز كجػػؿ فػػي هػػذك الميمػػة يفػػرؽ كػػؿ  عػػالى أصػػب، فػػي نطػػاؽ التنفيػػذ؛  ف  مػػا قضػػاك ا  ت كأف  

 .أمر حكيـ

                                                           
 .ٖٖٕٔ/ ٗ: القرآن ظثلفي  (ٔ)

 .ٖ٘ٔ/  ٕٕ، روح المعاني: ٕٗٗ/ ٗالمحرر الوجيز: ينظر:  (ٕ)

 .ٕٚٙ/  ٖ( معاني النحو:  ٖ)

 .ٜٖٙ/  ٕٓتفسير الطبري: ينظر: ( ٗ)

 .ٕٔٔ/  ٖفتح القدير:  ينظر: ( ٘)

 .ٛٙٔ/  ٖٔروح المعاني: ينظر: ( ٙ)

 .ٕٓٚٓ/  ٗ: القرآن ظثلفي ( ٚ)
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في ما لفظ اإلرساؿ في سياؽ التهكـ كالتحدم مف قكـ صال، لنبيهـ "كاف"كقد كردت 
 .[ٕٕا عراؼ: ]چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱڱ چ قكله تعالى: 

بالعػػذاب  : حاصػػمه الػػتهكـ كاإلشػػارة إلػػى عػػدـ قدرتػػه؛  نػػه كعػػدهـچڳڱڱڱچ
 ،  ُتسابقان 

، كالداللػػة الزمنيػػػة  ِت"إنػػه التػػػبج، الػػذم يصػػػاحب المعصػػية كالتحػػػدم باسػػتعجاؿ العقكبػػػة"
لقد كعدتنا بالعذاب سػابقان،  :معنى كنمهـ التي يحممها الفعؿ هنا هي الماضي كالحاضر؛  ف  

 .كنت مف المرسميف فأتنا به اآلف فقد عقرنا الناقة فإفٍ 

 چفػػي قكلػه تعػػالى: " الرسػػكؿ" كمػا مفػػظ اإلرسػاؿ بمرتبطػان  "كػػاف"مػف كقػد كرد المضػػارع  

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  چقكلػػػػػه تعػػػػػالى: ك [،  ُّْالبقػػػػػرة: ] چڄ ڄ ڄ ڄڃ

 .[ٖٕالحب: ] چۅ ۉ ۉ ې ېې

 ڄڄچ:سػػػػػػػمية المقيػػػػػػػػدة أثبػػػػػػػت القػػػػػػػػر ف الكػػػػػػػريـ مػػػػػػػػف قػػػػػػػنؿ الجممػػػػػػػػة االفقػػػػػػػد 

حممهػا الفعػؿ بالشهادة عمى ا مة، كالداللة الزمنيػة التػي ياقتصاص الرسكؿ چڄڄ
، فهػػػي إلػػػى يػػػـك كػػػؿ زمػػػفبػػػؿ تمتػػػد لتشػػػمؿ  ،ال تقتصػػػر عمػػػى الحاضػػػر چڄچ :المضػػػارع

هي تجدد حدث الشهادة؛ ليظػؿ المشػهد حيػان فػي نفػس  :القيامة، كفي المضارع هنا داللة أقرل
فػي كػؿ كقػت فيظػؿ حريصػان عمػى االلتػزاـ رسػكؿالفيستشعر بأنه مشهكد عميه مف قبػؿ  ؛الفرد

 .به الكامؿ بما جاء
 في قكلػه تعػالى: ،مرة كاحدة "مرسن" مفظ اإلرساؿبمرتبطان " ليس"كرد الفعؿ الناسخ  - ليس:

 [.ّْالرعد: ] پچ پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ

، كفػي هػذك الجممػة ال  ّتنفػي مضػمكف الجممػة فػي الحػاؿيفيػد : "ليس" ،چٻٻپچ
 ،مسػػتمر ، كقػػكلهـ فيػػه متجػػددبقػػكلهـ فهػػك يسػػما كنمهػػـيقصػػد القػػر ف الكػػريـ إقبػػار الرسػػكؿ

كتحمػؿ ، فمػا النفػي القػاطا جػاء السػند الربػاني،  ْتلتجددك مػنهـ ؛قكلهـ بالمضارعفالتعبير عف 
إلصػػاؽ الكفايػػة بػػا  كرعايتػػه كعنايتػػه مػػف غيػػر كاسػػطة أحػػد مػػف  "البػػاء" فػػي قبػػر "لػػيس" داللػػة

                                                           
 .ٜٗٗ/  ٛ، نظم الدرر: ٖٖٗ/ ٗالبحر المحيط: ينظر:  (ٔ)

 .ٖٗٔٔ/  ٖ: القرآن ظثلفي ( ٕ)

 . ٕٛٙ، التراكيب المغوية: ٔٔٔ/  ٚينظر: شرح المفصل:  (ٖ)

 .٘ٚٔ/  ٖٔالتحرير والتنوير: ينظر: ( ٗ)



 

  83 

 

 :قػػػػػػكؿ الكفػػػػػػػار أف  سػػػػػػمية المقيػػػػػػدة فأثبػػػػػػت القػػػػػػر ف الكػػػػػػريـ مػػػػػػف قػػػػػػػنؿ الجممػػػػػػة اال ، ُتالقمػػػػػػؽ
قػػػكلهـ ال  كالقصػػػد هنػػػا تأكيػػػد أف   ،شػػػهادتهـ غيػػػر مطمكبػػػة ال حجػػػة فيػػػه؛  ف  چٻٻپچ

 .، فكفى با  شهيدان عمى رسالتهينقص مف منزلة الرسكؿ

كثيػػران فػػي القػػر ف الكػػريـ، كهنػػا لػػـ يقتػػرف  "البػػاءػ "اقتػػرف بػػ "لػػيس" قبػػر كالنفػػت لمنظػػر أف   
بأسػمكب النفػي البسػيط المعتػاد حػيف يكػكف " لػيس" فػي قبػر "الباء"ء عف االستغنا  ف  "؛ "الباءػ"ب

قائؿ الجممة القبرية غير مستيقف مما ينفيه، بؿ يجرم لسانه بهػذا النفػي كفػي نفسػه مػف ا مػر 
 فػػػي قػػػرارة أنفسػػػهـكػػػانكا  الكفػػػار  ف   كيؤيػػػد الباحػػػث هػػػذا؛ . ِت"شػػػيء يمنػػػا مػػػف التقريػػػر كالجحػػػد

 .كف منعهـ مف اإليماف الكبر كالغركركل ، يعممكف صدؽ الرسكؿ
 الحروف الناسخة: -ٕ

دقمػػػت بعػػػض الحػػػركؼ الناسػػػقة عمػػػى جممػػػة اإلرسػػػاؿ فػػػي بعػػػض المكاضػػػا فػػػي القػػػر ف 
الكريـ، كأفادت بعض الػدالالت مثػؿ: التأكيػد كاالسػتدراؾ، كسػيتناكؿ الباحػث حػرفيف فقػط همػا: 

، كلكف"  .ف الحرفيف في اإلرساؿيهذاستعماؿ داللة  لبياف؛ ة كركدهما؛ لكثر "إف 

، دقػؿ عمػى جممػة اإلرسػاؿ فػي أكثػر مػف مكضػا  3تكأصػؿ معانيػه التككيػد، حرؼ ناسػخ :"إنَّ " -أ
  كمف هذك المكاضا:كأفاد داللة التككيد 

ڻ ڻ ٹ ٹ چ [، كٛالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت،:] چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ٹ ٹ چ 

نػػػػػػكح: ]چڇ ڇ ڍ ٹ ٹ چ [، كُٖٓا عػػػػػػراؼ:] چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
د أٌكػ "إف  "مف قػنؿ الحػرؼ الناسػخ  [،ُّالقمر: ]  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ چ [، كٔ

 .في اآليات السابقةكما القر ف الكريـ اإلرساؿ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ چ كفػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػالى:

"يتفػػػػاكت التأكيػػػػد  [،ُٔيػػػػس: ]چڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ [، كقكلػػػػه تعػػػػالى:ُْيػػػػس: ]چ
كفػػػي  ،مية الجممػػػةاسػػػ" ك إف  بػػػػ " چٿچ :فالتأكيػػػد فػػػي ا كلػػػى ،بحسػػػب قػػػكة اإلنكػػػار كضػػػعفه

                                                           
 .ٕٙٗزيادة الحروف بين التنييد والمنع: ينظر: ( ٔ)

 .ٚٛٔ( اإلعجاز البياني لمقرآن: ٕ)

 . ٖٜٖالجن  الداني: ينظر: ( ٖ)
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التأكيػػد ارتػػبط بحالػػة  كالنفػػت لمنظػػر أف   ، ُت"كاسػػمية الجممػػة "إف  كالػػنـػ "بػػ چچچ :الثانيػػة
 .المقاطب فكمما كاف المقاطب أكثر إنكاران كاف القطاب أكثر تأكيدان 

د القػر ف الكػريـ اإلرسػاؿ هنػا مػف قػنؿ أٌكػ [،ّيػس:]چڦڄڄچكفي قكلػه تعػالى:
 ".إف  كالنـ"لتككيد سمية كحرؼ االجممة اال

أكثػر مػف  فػي "إف  "سمية كحرؼ التككيػد مف قنؿ الجممة اال ـد رسالة الرسؿ كأمانتهكأكٌ  
 .[َُٕالشعراء: ]چیی ی جئ چ قكله تعالى:، كما في مكضا

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ں ں  چكفي قكله تعالى:

تكػػػذيب دعػػػػكل ك  ،التأكيػػػد هنػػػا؛ لغػػػرض فضػػػ، المنػػػافقيف[، ُالمنػػػافقكف:]چڻڻ
، كفػػي ذكػػر الشػػهادة بعػػد القػػكؿ سػػمكبهـ الكػػاذب فػػي شػػهادتهـ أمػػاـ الرسػػكؿأإيمػػانهـ، كبيػػاف 

مثمهػا، ففػي كثػرة  "الػنـ"ك ،ثػنث مػرات"إف   : "دات سػتةفي هذك اآلية مؤكِّػ ينحظك  زيادة تأكيد،
ا ا مػػكر نهػػـ ال يتعػاممكف مػػإإشػارة إلػػى سػػمكؾ المنػافقيف الغريػػب كفضػحهـ، حيػػث  نػػاالتككيػد ه

 إف  "يعػػػرؼ كػػػذبهـ فأكػػػدكا لػػػه القبػػػر بػػػػ رسػػػكؿ ا  بتصػػػديؽ مجػػػرد؛  نهػػػـ كػػػانكا يعممػػػكف أف  
 ."كالنـ

تقريػػػر لرأيهػػػا ": چ ی جئچ [،ّٓالنمػػػؿ:]چی جئ حئ مئ چ كفػػػي قكلػػػه تعػػػالى:
ل يػذاف بأنهػا مزمعػة عمػى  ،...؛سمية الدالة عمى الثبػكتكأتت بالجممة اال ،راءهـ بعدما زيفت 

 .كقد أفاد الحرؼ الناسخ التككيد ، ِت"يمكيها عنه صارؼ رأيها ال

، أربػػا مػػراتو " رسػػكؿ" دقػػؿ عمػػى لفػػظ اإلرسػػاؿ حػػرؼ ناسػػخ يفيػػد االسػػتدراؾ :"لكــن" -ب
ا عػػػراؼ: ] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ فػػػي قكلػػػه تعػػػالى: ا كؿ 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب چ كالثػػػػػػػػػػػاني فػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػالى:[، ُٔ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چقكلػػػه تعػػػػالى: كالثالػػػث فػػػػي ، [ٕٔا عػػػراؼ:]چ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ كالرابػػػػا فػػػػي قكلػػػػه تعػػػػالى:  .[َْا حػػػػزاب:] چۇئ ۆئۆئ

 .[ٖٖالتكبة:]چٿ ٿ ٿٿ

                                                           
 .ٕٙٔ، وينظر: التعبير القرآني: ٖٕ٘/ ٕ( معترك األقران: ٔ)

 .ٕٓٙ/  ٗ( تفسير أبي السعود: ٕ)
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مكضا أدب لمقمؽ في " [،ُٔا عراؼ: ] چحئ مئ ىئ يئ جب  چ فقكله تعالى:
ككنػػػػه رسػػػػكؿ رب  ؛، كهػػػػك اسػػػػتدراؾ لننتفػػػػاء عػػػػف الضػػػػنلة ُت"كار كفػػػػي المقاطبػػػػةحػػػػحسػػػػف ال
 كاقعػػػة بػػػيف نقيضػػػيف؛  ف  " "لكػػػفك" ، ّتالمػػػدح مػػػدح لمػػػنفس بػػػأعظـ صػػػفاتفيػػػه ك  ، ِتالعػػػالميف

الضػػػنلة  -]مػػػف الجمػػػا[-الهػػػدل، كال تجػػػاما  الضػػػنلة أك :اإلنسػػػاف ال يقمػػػك مػػػف أحػػػد شػػػيئيف
مػػا هػػك أعمػػى مػػف الضػػنلة رد  عمػػيهـ بإثبػػات  نػػه  ؛ ٓتكأبمغػػه مػػف أحسػػف الػػردِّ  كهػػذا ، ْت"الرسػػالة

استدراؾ عمى ما قبمه رافا لما يتكهـ أنه نفى  هك :كقيؿ"،  ٔت، كهي الرسالةمنصبان كشرفان كرفعةن 
ه، أك اسػػتدراؾ ممػػا قبمػػه مػػف ككنػػه فػػي الغايػػة القصػػكل مػػف ئػػفهػػك عمػػى ديػػف  با ،الضػػنلة عنػػه

معنػى ذلػؾ صػحة  ه؛  ف  ئكال يؤيد الباحث أنه استدراؾ لرفا تكهـ أنه عمى ديف  با ، ٕت"الهداية
حكمهػـ عمػى أعمالػه  كأف   ،دعكاهـ باطمػة إثبات أف   –كا  أعمـ  –الكريـ يريد  كنمهـ، كالقر ف

في أعمالػه تكػكف رسػالته، فمػا داللػة االسػتدراؾ هنػا  بػالرجكع إلػى اآليػة  بالضنلة قاطئ؛  ف  
كبػذلؾ يػتـ الكػنـ،  ،فكػاف الػرد بنفػي ضػنلته يكفػي ،أف  قكـ نكح اتهمكك بالضنلةتبيف الكريمة 

القر ف الكريـ أراد فكؽ نفي الضنلة معنى  قر هك تأكيػد رسػالته، بطريقػة عػرض  طيؼ أف  كالم
مػف اتهمتمػكك بالضػنلة لػيس بضػاؿ، كلكنػه رسػكؿ رب العػالميف،  مشكقة، كهي االسػتدراؾ بػأف  

لػرد التهمػة، كاالسػتدراؾ  أعماله هي مف صميـ الرسالة، فالنفي كحدك كػاؼو  فالتهمة باطمة؛  ف  
كمثمه يقاؿ فػي  !.فكيؼ بمف جما االثنيف، النفي كاالستدراؾ ،لرد التهمة كاؼو  -أيضان  –كحدك 

قػد يكػكف فػي االسػتدراؾ إشػارة إلػى أف  مػا فػي فالمكضا الثاني مف اتهاـ قكـ عاد أقاهـ هكدا، 
 لعمهػـفجػاء الػرد ؛ التهمة هك الرسالة، فإف  مػا تركنػه أمػامكـ كتدعكنػه تهمػة فهػك عػيف الرسػالة، 

أف  هػػذك التهمػػة باطمػػة، بػػؿ فيمػػا زعمػػكك مػػف أعمالػػه هػػك الرسػػالة،  ففػػي حػػالهـ كيعرفػػك  فيفكػػرك 
 .كحكمهـ عمى ذلؾ بالضنلة غير صحي، 

 چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ى  ېچ كفػػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

؛ لرفا ما قػد يتػكهـ مػف "أبا أحد"نفي ككنه لنه استدراؾ : إ: قيؿچوئوئۇئچ،[َْا حزاب:]

                                                           
 ٕٚٗ/  ٕلمزجاج:  ،( إعراب القرآنٔ)

 .ٗ٘ٗ/  ٕالكشاف: ينظر: ( ٕ)

 .ٖٙٔ/  ٗٔالتفسير الكبير: ينظر: ( ٖ)

 .ٕٖٗ/  ٗ( البحر المحيط: ٗ)

 .ٓٛٔ/  ٜب في عموم الكتاب: المباينظر: ( ٘)

 . ٖٙٓ/  ٕفتح القدير: ينظر: ( ٙ)

 .  ٔ٘ٔ/  ٛ( روح المعاني: ٚ)
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كال يؤيػد الباحػث أنػه اسػتدراؾ لرفػا تػكهـ  ، ُتفصاؿ صمة التػراحـ بينػه كبػيف ا مػةنفي أبكته مف ان
ا بػػػكة المػػػذككرة هنػػػا هػػػي مقصػػػكدة  نفػػػي ا بػػػكة الػػػذم يسػػػتمـز قطػػػا صػػػمة التػػػراحـ مػػػا ا مػػػة؛  ف  

با بناء قاصة، كليس مقصػكدان بهػا الرعايػة كالتػراحـ، كمػا كرد فػي اآليػات قبمهػا مػف ا مػر بػدعكة 
 .هـ يؤيد ذلؾئإلى  با ا بناء

فهنػا تقصػيص ال  ، ْتفػي قضػية التبنػي  ٖتفي زيد بف حارثة ِتهذك اآلية نزلت ف  إ قيؿ:كقد  
ھ ھ چ ال عمػػػكـ، كاآليػػػات الدالػػػة عمػػػى صػػػمته با مػػػة كثيػػػرة ككاضػػػحة، كقكلػػػه تعػػػالى: 

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵   چے ے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴ 
 .[ُِٖالتكبة:]

 ٖٖ] التكبػة: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿٿٿٿچ كفي قكله تعػالى:
ثباته لهـ يستمـز نفيه عف المنػافقيف، ك" [، اآلية هنا فيها إثبات جهاد الرسكؿ  "لكػفكالمؤمنيف، كا 

. كفػي االسػتدراؾ  ٓتچڀٺچ:المنػافقيف لػـ يجاهػدكا فحسػف بعػدهاأفادت هػذك الداللػة؛  ف  
 كالمؤمنيف في مسارعتهـ لمجهاد، كقعكد المنافقيف عف ذلؾ.   هنا؛ بياف فضؿ الرسكؿ

 نهػػا تفيػػػد التحقيػػػؽ كعطػػػؼ حػػػاؿ عمػػػى حػػػاؿ  ؛تكػػػكف بػػػيف متنػػػافييف أفٍ  "لكػػػفا كثػػر فػػػي "ك  
 ؛سػتدراؾكاال ، ٕتكأنه قيؿ: رضكا بكذا كلـ يجاهػدكا، كلكػف الرسػكؿ كالػذيف معػه جاهػدكا ، 1تتقالفها

 . ٖتعف الجهاددكا المنافقيف قع ف   ؛ستدراؾكاال

بيعػػة اإليمػػاف كالقػػكة كالػػبنء، كط...طبيعػػة النفػػاؽ كالضػػعؼ كاالسػػتقذاء...إنهمػػا طبيعتػػاف " 
نهما قطتاف ،  ٗت"كقطػة االسػتقامة كالبػذؿ كالكرامػة...قطة االلتكاء كالتقمػؼ كالرضػى بالػدكف ...كا 

                                                           
 .  ٗٗ/  ٕٕ، التحرير والتنوير: ٕٖ/ ٕٕروح المعاني: ينظر:  (ٔ)

 .ٙ٘ٔ/  ٔلباب النقول:، ٕٖ٘ينظر: أسباب نزول القرآن: ( ٕ)

شراحيل الكمبي حـب رسـول اهللبن  زيد بن حارثة (ٖ)

ينظـر: أسـد .(ىــٛ، كـان أميـر جـيش غـزوة مؤتـة التـي اسـتيد فييـا سـنة)ن آمـن بـو مـن المـواليأول مـ ،

 .ٕٔٗ/ٛ، الوافي بالوفيات:ٖٓٔ/ٕ، سير أعثم النبثء:ٜٕٔ/ٕالغابة:

 .ٖٖٔلألصفياني:  ،إعراب القرآنينظر: ( ٗ)

 .ٜٙ/  ٖالمحرر الوجيز: ينظر: ( ٘)

 .ٜٕٕ/ ٔينظر: األصول في النحو:  (ٙ)

 .  ٙٛ/  ٘البحر المحيط: ر: ينظ( ٚ)

 .ٗٚٙ/  ٓٔتفسير المنار: ينظر: ( ٛ)

 .ٗٛٙٔ/  ٖ: القرآن ثلفي ظ (ٜ)
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أبػرزت الطبيعتػيف كأظهػرت الفػرؽ بػيف  حيػث داللػة أقػرل" لكػف" قد أفادتك الباحث،  كيؤيدهك ما ك 
 .الفريقيف، كأكحت بشيء مف المقارنة بيف الطرفيف
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 الجممة الفعميةالثاني:  المطمب

، كالزمػػػاف يكػػػكف ماضػػػي أك مضػػػارع أك بأنػػػه مػػػا دؿ عمػػػى معنػػػى كزمػػػاف :عػػػرؼ الفعػػػؿيي 
الػزمف لػيس هػك الصػكرة المػرادة  يعبػر الفعػؿ عػف الػزمف؛  ف   كليس مف الضػركرم أفٍ " ، ُتأمر

بصػػرؼ النظػػر عػػف  ،الفعػػؿ قػػد يػػدؿ عمػػى محػػض تمػػاـ الحػػدث أك عػػدـ تمامػػه مػػف الفعػػؿ، فػػإف  
نمػا إثبػػات  ،ادة الكقػت الػذم كقػا فيػػه، فػن يشػترط فػػي بنػاء الجممػة المفهػـك الػػداللي الزمػانيإر  كا 

  . ِت"الحدث لممكصكؼ

بػػؿ الحػػدث هػػك  كمشػػتقاته، اإلرسػػاؿلفػػظ أغمػػب فػػي لػػـ تكػػف الداللػػة الزمنيػػة هػػي الغايػػة ك 
فكانػت أغمػب صػيا اإلرسػاؿ مػف القيػد الزمػاني داللػة قفػد قرجػت  ،المقصػد ا كؿ مػف اإلرسػاؿ

تقييػػد إرسػػػاؿ  -مػػثنن -فػػػن يمكػػف ، إاٌل مػػا كرد منهػػػا بقرينػػة تقيػػد الػػزمف، مطمقػػة؛ لتتسػػا داللتهػػا
 محدد إاٌل بقرينة.بزمف  النائمة الرياح أك الشياطيف أك ا نفس

كقػػػد كرد مػػػف لفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ بصػػػكرة الجممػػػة الفعميػػػة سػػػبعة 
 .ثيف مرةن، تنكعت بيف الماضي كالمضارع كا مركعشركف لفظان تكررت مائة كثن

 الفعل الماضي:-ٔ
" ؿعى فٍ أى "ف الكريـ بصيغة الفعؿ الماضي عمى بناء  في القر  كمشتقاته اإلرساؿمف لفظ  كرد

تكػػررت أربعػػان  مبنيػػة لممعمػػكـ، منهػػا تسػػعة ألفػػاظ مػػرةن أربعػػة عشػػر لفظػػان تكػػررت تسػػعان كتسػػعيف 
الػذم  -كهذا العدد الكبيػرتكررت قمس عشرة مرةن،  ية لممجهكؿمبنكثمانيف مرةن، كقمسة ألفاظ 

ف الكريـ لهػا داللػة  له داللته القاصة فالكثرة في القر  -يمثؿ الغالبية مف مجمكع الصيا الفعمية
 .التأكيد كالجـز

 ( يبين اإلرسال بصيغة الفعل الماضيٕٓرقم) جدول

                                                           
 .ٕ/ٚ، شرح المفصل:  ٖٛ/  ٔينظر: األصول في النحو:  (ٔ)

 .ٖٚالداللة الزمنية:  (ٕ)

 الداللة العدد اللفظ م

 غائبللمفرد  ٙ لأرسَ  ٔ
 مفرد للغائب ٔ أرَسلف ٕ
 مؤنثالغائب للمفرد  ٔ تْ لَ أرسَ  ٖ
 مفرد مخاطب ٕ تَ لْ أرسَ  ٗ
 جمع متكلم ٔ٘ لناأرسَ  ٘
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كفيها داللة االمتداد كالكسا، كهي  ،كفي اإلرساؿ بصيغة الفعؿ الماضي حكاية الماضي
 ؛الػػػذم حػػػدث فػػػي الػػػزمف الماضػػػيا كسػػػا فػػػي عمميػػػة اإلرسػػػاؿ؛  ف  ا  تعػػػالى ذكػػػر اإلرسػػػاؿ 

عظػػة كعبػػرة، كفيهػػا بيػػاف القػػدرة اإللهيػػة كاقتصػػاص اإلرسػػاؿ بػػه سػػبحانه كتعػػالى، ككػػذلؾ كثػػرة 
كهػػذا يؤكػػد ،  ُت"فقػػد عمػػت بركػػة اإلرسػػاؿ ا زمػػاف الماضػػية كمهػػا"اإلرسػػاؿ إلػػى ا مػػـ السػػابقة، 

تبػاط اإلرسػاؿ الماضػي بمػا معنى اإلرساؿ باالمتداد كالكسػا كفػي الكثػرة داللػة تككيػد، كداللػة ار 
 .بعدك

زمػػػػػػػػػف ، [ِْفػػػػػػػػػاطر:] چڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ٹ ٹ چ
العظػػة كالعبػػرة  حػػدث اإلرسػػاؿ ال زمنػػه؛  ف  إثبػػات مػػف الكػػنـ كالغػػرض  ،مػػاض اإلرسػػاؿ هنػػا 

سػػػناد اإلرسػػػاؿ إلػػػى نػػػكف العظمػػػة؛ بالحػػػدث ال بػػػالزمف، لمتشػػػريؼ كالتعظػػػيـ كالتأكيػػػد كحتميػػػة  كا 
 . اإلرساؿ كنفاذك

 ،ما يشعر بأن ه حافظ دينه كمػتـ نػكرك كناصػر رسػمهكفي إسناد اإلرساؿ إلى نكف العظمة 
 .إلكماؿ مهمة الرسكؿ فاإلرساؿ إرساله كما مف شؾ في أف  المرًسؿ يتابا شأف المرسىؿ؛

كمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػه  ،د اإلرسػػػػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػػػػى المفػػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػض المكاضػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػنً أي  كقػػػػػػػػػػػد
نفػػػػػرادك كحػػػػػدك باإلرسػػػػػاؿ كالحمايػػػػػة، ؛ لداللػػػػػة ا [ّالفيػػػػػؿ: ] چڱڱڱںچتعػػػػػالى:

كفػي قكلػه ، اإلسناد إلى المفرد، فناسبه فالجميا تقمي عف حماية البيت إاٌل هك سبحانه كتعالى
الفت،: ] چۇئۇئۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی چتعالى: 

                                                           
 .ٜٓٗ/ٔٔر: ر نظم الد (ٔ)

 جمع متكلم ٚ فأرَسلنا ٙ
 جمع متكلم ٖٔ أرسلناك ٚ
 جمع متكلم ٕ أرسلناه ٛ
 غائبللجمع  ٔ فأرسلوا ٜ

 مفرد غائب للمجهول ٗ لُأرسِ  ٓٔ
 لمجهولمفرد متكلم ل ٖ ُأْرِسلتُ  ٔٔ
 جمع مخاطب للمجهول ٗ ُأْرِسلتم ٕٔ
 جمع متكلم للمجهول ٖ ُأْرِسلنا ٖٔ
 جمع غائب للمجهول ٔ ُأْرِسلوا ٗٔ

  ٜٜ المجموع  
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لداللة اقتصاصه بذلؾ كانفرادك به، كفيه تعظيـ  سند اإلرساؿ إلى مفرد ضمير الجنلة؛أي  [،ِٖ
 .كتشريؼ

ثباتػػه بمػػا ال يػػدع مجػػاالن اإلرسػػاؿ تأكيػػد  كلعػػؿ فػػي هػػذا االسػػتعماؿ داللػػة قاصػػة كهػػي كا 
 . ُت""ؿى عى فى "يدؿ عمى الثبكت بقنؼ " ؿعى فٍ أى "فبناء لمشؾ، "

 ،دليػػػؿ تكاصػػػؿ بػػػيف ا  عػػػز كجػػػؿ كقمقػػػه، كدليػػػؿ حبػػػه لهػػػـكفػػػي كثػػػرة إرسػػػاؿ الماضػػػي 
قػػراجهـ مػػف الظممػػات إلػػى النػػكر، فقػػد أرسػػؿ  ،الرسػػؿ كأنػػزؿ معهػػـ الكتػػاب كالميػػزاف ىا  تعػػال كا 

 .لعمهـ يتذكركف ؛كصر ؼ فيه لمناس مف كؿ مثؿ

كاإلرسػػػػاؿ فيػػػػه مػػػػف الحركػػػػة كالتفاعػػػػؿ كا كامػػػػر الحركيػػػػة، ا فعػػػػاؿ عػػػػؿ اإلرسػػػػاؿ مػػػػف فك  
 .كالمطالب ما يستدعي ذلؾ

كمػػػػػا فػػػػػي قكلػػػػػه  ،يحتمػػػػػؿ اإلرسػػػػػاؿ بصػػػػػيغة الماضػػػػػي دالالت زمنيػػػػػة يكجههػػػػػا السػػػػػياؽك 
] چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڈ ڈچتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

؛ يصػػم، لجميػػا ا زمنػػةيمتػػد؛ لبػػؿ  ،فػػالزمف هنػػا مطمػػؽ ال يقتصػػر عمػػى الماضػػي [،ِِالحجػػر:
 الستمرار حاجة الناس لمماء.  

﮹چفي قكله تعالى:ك  ﮷﮸  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  
 فاإلرسػاؿهنا لمماضي لكنها تحمؿ داللػة الحاضػر كالمسػتقبؿ، : چھچ[، فصيغةٗفاطر: ] 

 . ِت"ما يسمى بالماضي االستمرارم أك التجددم" كهكمستمر لـ ينقطا، 

ٹ ڤ چ الماضػػي مػػا حػػدث مػػرة كاحػػدة كلػػـ يتكػػرر، كقكلػػه تعػػالى: إرسػػاؿ  كمػػف

الماضػػػػي بمػػػػا يسػػػػمى "فاإلرسػػػػاؿ هنػػػػا كقػػػػا مػػػػرة كاحػػػػدة، كهػػػػك  ،[ُٔسػػػػبأ: ] چڤ ڤ ڤ 
 . ّت"المنقطا

 ،التفقػيـ كالتعظػيـ كالتهكيػؿ :نهػام ،لممجهكؿ دالالت متنكعػة المبنيصيا الماضي كفي 
-ِّالػػػذاريات:] چپ پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿٿچكمػػػا فػػػي قكلػػػه تعػػػالى:

بؿ كجـز أمػر العػذاب كالهػنؾ لهػؤالء  ،فالبناء لممجهكؿ فيه تعظيـ كتهكيؿ كسرعة كقفة [،ّّ
ك طمػب لػئن يحػدث مراجعػة أ -كا  أعمػـ -القكـ، فاإلرساؿ قد تـ كمػا عمػيهـ إاٌل التنفيػذ، كربمػا

                                                           
 .ٚٚمعاني االبنية:  (ٔ)

 .ٚٛزمن الفعل في المغة العربية:  (ٕ)

 .ٕٚٙ/  ٖعاني النحو: م (ٖ)
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 ؛إنه إرساؿ قاص ل هنؾ ال مطمؽ البعػث: "رحمة بهـ، كقيؿ ؛تأقير لمعذاب مف إبراهيـ
 . ُت"القتضاء المعنى ذلؾ

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ كفي قكله تعالى: 

 [ٕٓا عراؼ:] چڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 ...كالسػقرية،  ِتشيء قالكك عمى سػبيؿ الطنػػز: چڃ ڃ چ چ چچ چ فيه: "قيؿ
عنػػه  قمػػت: سػػألكهـ عػػف العمػػـ  إنػػا بمػػا أرسػػؿ بػػه مؤمنػػكف جكابػػان  :كيػػؼ صػػ، قػػكلهـ :قمػػت فػػإفٍ 

العمػـ بإرسػاله  :كػأنهـ قػالكا ،مسػممان ال يدقمػه ريػب مكشػكفان  معمكمػان  فجعمػكا إرسػاله أمػران  ،بإرساله
نمػػا الكػػػنـ فػػي كجػػػكب  ؛ال كػػػنـ فيػػه كال شػػػبهة تدقمػػه كبمػػا أيرًسػػؿ بػػػه مػػا نارتػػػه، كا  لكضػػكحه كا 

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ چ : اإليماف به، فنقبركـ إن ا به مؤمنكف، كلذلؾ كػاف جػكاب الكفػرة

كأقذكك  لما جعمه المؤمنكف معمكمان  ردان  ؛فكضعكا  منتـ به مكضا أيٍرًسؿ به[، ٕٔا عراؼ: ] چ
 . ّت"مسممان 

فيه  چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ:إلى قكلهـ: "هك مرسؿ مف ربه"، عف قكلهـكالعدكؿ 
؛ لمػا جػاء بػه مػف رسػالته معمػـك كاضػ، مسػمـ ال يدقمػه ريػب أمػر ؛  ف  لحسػفداللة فػي غايػة ا

 نػه ال  ؛أنهـ مؤمنػكف بمػا أرسػؿ بػهبفأقبركا  ،يسأؿ عف رسالته فن يحتاج إلى أفٍ  المعجزات،
 . ْتيمزمه بعد كضكح رسالته إاٌل التصديؽ بما جاء به

ا نظػػار إلػػى أنهػػـ مؤمنػػكف حيػػث لفتػكا  ،لقػد أجػػاب المؤمنػػكف بمػػا هػك فػػكؽ مقػػدار السػػؤاؿ
اإليماف بالتعػاليـ كاآلداب ال يػأتي إاٌل بعػد اإليمػاف  بما أيرًسؿ به مف تعاليـ ك داب، في حيف أف  

ػػؿ مػػػف ربػػه، داللػػػة  چڇڇچ:كفػػي اسػػتعماؿ لفظػػة بالرسػػكؿ كالرسػػالة كاإلقػػرار بأنػػه ميرسى
يعػػد اهتمػػامهـ هػػؿ صػػال، ركهـ بػػأنهـ لػػـ ، كذك ػػان مسػػتقر  ان حيػػث جعمػػكا أمػػر إرسػػاله معمكمػػ :لطيفػػة

نحف قد تجاكزنا اإليماف بالرسػكؿ إلػى اإليمػاف بمػا جػاء  :ككأف  لساف حالهـ يقكؿ  مرسؿ أـ ال
 ري مٍ أى   فػكلـ يعد يشػغمنا هػؿ هػك رسػكؿ أـ ال ،كتعديناك إلى التصديؽ كاإليماف بما أقبرنا به ،به

، كفيػه جمػا فيه كال نقاش حكلهال جداؿ  ا مر صار؛  ف  ؽكما جاء به مصد   ،الرسالة معمكـ
 .بيف اإليماف بالرسكؿ كميرًسمه كالرسالة

                                                           
 .ٖٙ/ٗٔروح المعاني:  (ٔ)

 )طنز(.ٜٖٙ/  ٘، لسان العرب:  )طنز( ٖٛٛ/ ٖالصحاح: مختار ( طنز يطنز طنزًا: كممو باستيزاء، والطنز: السخرية، ينظر: ٕ)

 .ٙٙٗ/ ٕ( الكشاف: ٖ)

 .ٖٖٖ/ ٗالبحر المحيط: ينظر: ( ٗ)
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إشػػارة لطيفػػة إلػػى [، ٕٓهػػكد: ] چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچكفػػي قكلػػه تعػػالى:
ال  :كمػػا عمػػى الرسػػكؿ إاٌل الػػبنغ المبػػيف، ككأنػػه يقػػكؿ لهػػـ ،أمػػر الرسػػالة بيػػد ا  عػػز كجػػؿ أف  

 .سكؿ لمف أرسمنيفما أنا إاٌل ر  ،تهتمكا بأمرم كتسقركا مني

كرد فػػي القػػر ف الكػػريـ أربػػا : چگچ أف  الفعػػؿ الماضػػي كبتأمػػؿ الػػنص القر نػػي تبػػيف
كعػدـ اهتمػامهـ بػه،  ،مرات مبنيان لممجهكؿ؛ لبياف سقرية المترفيف كتحقيرهـ لما جاء به الرسؿ

] چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ  چ فػػػػػػػي قكلػػػػػػػه تعػػػػػػػالى: كمػػػػػػػا 
 .[ ّْسبأ:

المتػػرفيف لمرسػػالة، كزيػػادة فػػي ذلػػؾ اقتػػرف فػػي أربػػا المػػرات  مجهػػكؿ إنكػػارفناسػػب البنػػاء لم
 .چک  ک گ گ گ  چ ، بقكلهـ:بتصريحهـ بالكفر به

 [.ِٕالشعراء: ]  چژ ژ ڑ ڑ ک ک کچكفي قكله تعالى: 

كيػدعي أن ػه  ،ال يعترؼ بشيء في بناء الفعؿ لممجهكؿ سقرية كاستهزاء مف فرعكف، فهك
، منه كعدـ اهتماـ به كغركر كتكبرهذا المفظ تجاهنن لشأف مكسى فكاف منه رب العالميف،

 . ُت"فهك ال يريد اإلقرار به كاالعتراؼ بإمكانه"

فناسػب  "،إف  رسػكلكـ الػذم أرسػؿ ا  إلػيكـ"كاف فرعكف يعترؼ با  عز كجؿ لقػاؿ:  كلك
 .البناء لممجهكؿ إنكار فرعكف ألكهية ا  تعالى

 اإلرسال بصيغة الفعل الماضي المبني لممعموم ةأدا ( يبينٕٔجدول رقم)
 الشيء المْرس    ل العدد الفعل م

 ٖٔمحمد  ٖٔ أرسلناك ٔ

 ٔ موسى  ٔيونس  ٕ أرسلناه ٕ

 ٔخدم امرأة العزيز ٔ أْرَسَلتْ  ٖ

 ٕرسوالً  ٕ أْرَسْلتَ  ٗ

 إلى الماء وارد السيارة ٔ أْرَسلواف ٘

  ٔير الط ٕالرياح ٖرسولو  ٙ أْرَسل ٙ

 جنود فرعون ٔ فأرَسل ٚ

                                                           
 .ٕٜٕ٘/  ٘ القرآن: ثلفي ظ (ٔ)
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ل  ْ نا ٛ
أْرَس

 

 
٘ٔ 
 

 

 ٖالريح  ٘موسى  ٙنوح  ٖٕالرسل 

 ٔالرياح ٕحاصبا  ٖرجاال ٗنذير 

 ٔالصيحة  ٔالشياطين  ٔالسماء  ٔالنبي صالح

 ٕريحا ٔسيل العرم  ٔرسوالً  ٔروحنا  ٔالرجز ٚ فأرسلنا ٜ
الطوفان والجراد 

والقمل والضفادع 
 ٔوالدم

  ٗٛ المجموع 

 (مرة فقد كانت كالتالي:٘ٔمالحظة: فيما يخصُّ الماضي المبني للمجهول )

)ُأرْسلتم بو( المرسلون  ٗ 
 بالرسالة )الشرائع واألحكام(  

)ُأرْسلت بو( الرسول  ٖ
 بالشرائع واألحكام

)ُأرِسل بو( الرسل   ٗ
 )بالشرائع واألحكام(

)ُأرِسلنا(  ٖ
 المالئكة

 كفار)ُأرِسلوا(  الٔ
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 الفعل المضارع: -ٕ
ثمانيػػة ألفػػاظ ف الكػػريـ بصػػيغة الفعػػؿ المضػػارع  فػػي القػػر  كمشػػتقاته اإلرسػػاؿمػػف لفػػظ  كرد
 .كاحدة مبنيان لممجهكؿ منها مرةن  ،ف كعشريف مرةن ياثنتتكررت 

 ( يبين اإلرسال بصيغة الفعل المضارعٕٕرقم) جدول

 دكف  چڌچ ر بػػػػػػػ عب ػػػػػػ [،ْٖا نعػػػػػػاـ: ] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژٹ ٹ چ 
كيسػمى " مطمؽالزمف هنا ف ، ُتمقارنان لهذيف الحاليفكاستمرارك لمداللة عمى تجدد اإلرساؿ  "؛اأرسمن"

حيػث حممػت  ،فهػـ مػف السػياؽكداللة أقرل في صػيغة المضػارع تي  ، ِت"الحاؿ المستمر أك المتجدد
ؾ ، فمػػا مػػف إرسػػاؿ إاٌل كهػػك مقتػػرف بػػذل،في أم زمػػافداللػػة تحديػػد التبشػػير كاإلنػػذار فػػي كػػؿ إرسػػاؿ

 .لمتعظيـ؛ چ ڌچ  كجاء بصيغة الجما ،المعنى

 چۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ چ كفػػػػػي قكلػػػػػه تعػػػػػالى: 
لمداللػػػػػة عمػػػػػى  تشػػػػػكيؽ؛الترغيػػػػػب ك ؛ لمجػػػػػاء بصػػػػػيغة المضػػػػػارع: چېئ ېئ چ[،ِٓهػػػػػكد:]

صػػػػيغة الفعػػػػؿ  االسػػػػتمرار كالتكاصػػػػؿ فػػػػي اإلرسػػػػاؿ مػػػػا اسػػػػتمركا فػػػػي االسػػػػتغفار كالتكبػػػػة؛  ف  
بػؿ قػػد يبػدك فيػػه نػكع مػػف الشػرط كالجػػكاب  ، ّتحػدكث كاالسػػتمرارالمضػارع تػػدؿ عمػى التجػػدد كال

ككػأف اإلرسػاؿ سػيككف  ،كفيػه إشػارة الحاضػر القريػب فاإلرساؿ جكاب لشرط االستغفار كالتكبة،
 .اآلف؛ لتعجيؿ االستغفار كالتكبة

                                                           
 .ٖٕٛ/ٚوالتنوير:  رالتحريينظر: ( ٔ)

 .ٜٔزمن الفعل في المغة العربية:  (ٕ)

 . ٕٗٓالفعل زمانو وأبنيتو: ينظر: ( ٖ)

 الداللة العدد اللفظ م
 مفرد متكلم ٔ وْرِسلَ أُ  ٔ
 جمع متكلم ٔ لنرسلنَّ  ٕ
 جمع متكلم ٔ رِسلَ نُ  ٖ
 جمع متكلم ٖ نُرِسلُ  ٗ
 غائبللمفرد  ٖٔ يُرِسل ٘
 غائبللمفرد  ٔ فيرِسلَ  ٙ
 جمع متكلم ٔ لنرِسلَ  ٚ
 للمجهول ، مبنيغائبللمفرد  ٔ يُرَسل ٛ

  ٕٕ المجموع 
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ :كفي قكله تعالى

 المسػػػػػػتقبؿ،زمف الػػػػػػداللػػػػػػة  چ ڻ چ :ؿ الفعػػػػػػؿ المضػػػػػارعحمػػػػػػي، [َْالكهػػػػػؼ: ] چہ ہ
جعمنػػا، "مػػف ا فعػػاؿ بصػػيغة الماضػػي مثػػؿ:  ان ذكػػر قبمػػه عػػدد أنػػه يتضػػ، كبالتأمػػؿ فػػي السػػياؽ

لكػػػف التعبيػػػر القر نػػػي  ثػػػر الفعػػػؿ  "،حففناهمػػػا،  تػػػت، فجرنػػػا، كػػػاف، فقػػػاؿ، سػػػكاؾ، دقمػػػت، قمػػػت
 ظػػة كالعبػػرة،نستحضػػر المشػػهد كأننػػا نػػراك، فنأقػػذ العف، المضػػارع عمػػى غيػػرك؛ ليظػػؿ الػػدرس حيػػان 

 الػػدرس المسػػتفاد مػػف"فنهايػػة الطمػػا كالشػػرؾ بػػا  هػػك إرسػػاؿ الحسػػباف عمػػى الجنػػة، كهػػذا هػػك 
ر عف الحدث يعبِّ  يسمى حكاية الماضي بأفٍ "أك  ، ُت"ضرب المثؿ، كيسمى الحاؿ في الماضي

الماضػػػي بمػػػا يػػػدؿ عمػػػى الحاضػػػر؛ استحضػػػاران لصػػػكرته فػػػي الػػػذهف كأنػػػه مشػػػاهد مرئػػػي كقػػػت 
 . ِت"اإلقبار

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ چ كفػػػػػػػي قكلػػػػػػػه تعػػػػػػػالى: 

ممػػػس مػػػف الفعػػػػؿ يي [، ُّْا عػػػراؼ:]چگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 
يكشػػػؼ  أفٍ لمكسػػػىقػػػـك فرعػػػكف الرغبػػػة القكيػػػة كشػػػدة الطمػػػب مػػػف : چڳچالمضػػػارع 

بأٍف  كمقابؿ الكشؼ كقا بصيغة المضارع، ،الكشؼ بصيغة الماضي فكاف طمبي  ،عنهـ الرجز
طنقهػػـ، فاسػػتعممكا المضػػارعيكػػكف مػػنهـ اإلي رسػػاؿ بنػػي إسػػرائيؿ كا  كػػأنهـ ؛ چڳچ مػػاف كا 

باسػػتجابة طمػػبهـ زادكا كلترغيػػب مكسػػى سػػنؤمف اآلف كننفػػذ المقابػػؿ لكشػػؼ الرجػػز، :يقكلػػكف
سراعهـ فػي  ،إلثبات رغبتهـ في اإليماف به"؛ النـ كالنكف: "ديفدكا الفعؿ بمؤكِّ أكٌ  في ذلؾ أفٍ  كا 
  .تنفيذ كعدهـ

ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ چ تعالى:في قكله ك 

كرد فعػػػػػػػػػػػؿ  :چڃ ڃ چ [، ِْالزمػػػػػػػػػػػر: ]  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
إرسػػاؿ ا نفػػس   ف  ؛ اإلرسػػاؿ بصػػيغة المضػػارع يحمػػؿ داللػػة زمنيػػة مطمقػػة غيػػر مقيػػدة بػػزمف

كيسمى الحاؿ المسػتمر أك "النائمة ال يتقيد بزمف، فقد كاف كيككف كهك كائف إلى قياـ الساعة، 
 . ّت"ددالمتج

] چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ    ڑ چ  فػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػالى:ك 
فػإنهـ ، "؛ لمتهديػد كالتحػذيريحمػؿ الػزمف المسػتقبؿ  چڎچ كرد الفعؿ المضارع [، ُٕالممؾ:

                                                           
 .ٖٜزمن الفعل في المغة العربية:  (ٔ)

 .ٕٗٛ/  ٖمعاني النحو:  (ٕ)

 .ٜٔزمن الفعل في المغة العربية:  (ٖ)
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قمعػكا فسػممكا مػف إرسػاؿ الحاصػب عمػيهـ، كلكػف لمػا أريػد تحقيػؽ هػذا التهديػد شيػبه أربما  منكا ك 
بعػػد؛ ليظػػؿ اإلنسػػاف مستحضػػران فػػي ذهنػػه هػػذا المشػػهد  كهػػك لػػـ يحػػدث ، ُت"بػػا مر الػػذم كقػػا

 .فيعمؿ عمى تجنب كقكعه

فػػي سػػياؽ الداللػػة  چڎچ  أنػػه ذكػػر الفعػػؿ المضػػارعيتبػػيف  كبالتأمػػؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ
، ككػذلؾ إرسػاؿ الريػاح كالصػكاعؽ كالحفظػة ،عمى االستمرار، فإرسػاؿ السػماء مسػتمر متكاصػؿ

رسػػاؿ ا نفػػس كغي كحراسػػة السػػماء، مسػػتقبؿ، كداللتػػه االسػػتمرار فػػي أم فػػزمف اإلرسػػاؿ  ،رهػػاكا 
متها ء، مما يقطا كيجـز بحسف كدقة اقتيار المفظة في القر ف الكريـ كمناسبتها كمنزماف كاف
 .لمكقعها

ۉ چككرد فعؿ اإلرساؿ بصيغة المضارع بالبناء لممجهكؿ مرة كاحدة في قكلػه تعػالى: 

داللة االقتصار فيها : چۉچ[، فصيغة ّٓالرحمف: ] چې ې ې ې ى ى ائ 
هػي ترتيب الحراسػة قػد تػـ كانتهػى مسػبقان، ك  كالسرعة، كصرؼ الذهف إلى الحدث مباشرة، ككأف  

، فػػزمف اإلرسػػاؿ هػػك زمػػف لحظػػة تجػػاكز الحػػد فػػي حمػػؿ داللػػة زمنيػػة مطمقػػة غيػػر مقيػػدة بػػزمفت
 الصعكد إلى السماء.

 ع اإلرسال بصيغة الفعل المضار أداة  ( يبينٖٕجدول رقم )

 
 

                                                           
 .ٖ٘/  ٜٕالتحرير والتنوير:  (ٔ)

 الشيء المْرس    ل العدد الفعل م

 ٖٔ يُ ْرِسل ٔ
 قاصفاً  حفظة رسوالً  الصواعق األنفس السماء حاصباً  الرياح

ٖٔ ٗ ٕ ٕ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ 
 حسباناً  ٔ فيرِسلَ  ٕ
 المرسلين ٖ نُرِسلُ  ٖ
 الرسل باآليات ٔ نُرِسلَ  ٗ
 بنو اسرائيل ٔ لُنرِسلنَّ  ٘
 من السماء حجارة ٔ لنرِسلَ  ٙ
 ٔ يوسف ٔ ُأْرِسَلو ٚ
 ُٔشواظ  ٔ يُ ْرَسلُ  ٛ

  ٕٕ المجموع 
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 فعل األمر: -ٖ
قمسة ألفػاظ تكػررت ف الكريـ بصيغة فعؿ ا مر  في القر  كمشتقاته اإلرساؿمف لفظ  كرد
 .تسا مراتو 

 ( يبين اإلرسال بصيغة فعل األمرٕٗجدول رقم )

كرد فعػػػػػػػػؿ [، ُّالشػػػػػػػػعراء: ]  چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ٹ ٹ چ
يشػػػد عضػػػدك  مػػػف ا  عػػػز كجػػػؿ أفٍ اإلرسػػػاؿ هنػػػا بصػػػيغة ا مػػػر فػػػي سػػػياؽ طمػػػب مكسػػػى

نمػػػا الغػػػرض الػػػدعاء؛  ف  كلػػػـ يكػػػف عمػػػى سػػػ بهػػػاركف : ا مػػػر معنػػػاك بيؿ ا مػػػر الحقيقػػػي، كا 
فإٍف كػاف مػف ا عمػى إلػى  ،كلصيغته أسماء بحسب إضافاته ،طمب الفعؿ بصيغة مقصكصة"

ٍف كاف مف النظير إلى النظير قيؿ له طمب ،مف دكنه قيؿ له أمر ٍف كاف مف ا دنػى إلػى  ،كا  كا 
 . ُت"ا عمى قيؿ له دعاء

يكسػػػػػػػػػػػػػػػػؼ: ] چۉېېېېىىائچلى: كفػػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػا 
كلػػيس أمػػران حقيقيػػان  ،طمػػب كرجػػاءا مػػر باإلرسػػاؿ فػػي قػػكؿ أقػػكة يكسػػؼ: چۉچ[،ُِ

 .ككاف مف ا دنى إلى ا عمى ،عمى سبيؿ اإللزاـ

يكسػػؼ: ]  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ چكفػػي قكلػػه تعػػالى:
 لمحػػث كالرغبػػة فػػي عمػػى سػػبيؿ الرجػػاء كالطمػػب؛ : صػػيغة اإلرسػػاؿ هنػػا أمػػرچٿچ[،ْٓ

قراجه مف السجف ،إطنؽ يكسؼ يرد  فأراد أفٍ  ،مف الزمف مدةعندما تذكر الساقي بعد  ،كا 
إذ نسػي مػا ، حقػه عف تقصيرك في "ليكفر؛ لما كاف بينهما في السجف ؛الجميؿ ليكسؼ

 . ِت"چٿچ كصاك به قبؿ قركجه مف السجف، فأقبر الممؾ قبر الكاثؽ مف نفسه:

                                                           
 .ٖٕٔ/ٗرضي عمي الكافية: شرح الوينظر:  ،ٛ٘/ٚشرح المفصل:  (ٔ)

 .ٖٚٔيوسف بن يعقوب:  (ٕ)

 الداللة العدد اللفظ م
 مفرد مخاطب ٕ لأرسِ  ٔ
 مفرد مخاطب ٗ رِسلفأ ٕ
 مفرد مخاطب ٔ وأرِسلْ  ٖ
 مفرد مخاطب ٔ فأرِسلو ٗ
 غائبللجمع  ٔ فأرسلون ٘

  ٜ المجموع               
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[، ْٕطه: ] چەئ وئ وئ ۇئۇئ ې ې ى ى ائ ائ ەئچكفي قكله تعالى:
؛  نػػه مػػف ا  تعػػالى، كمػػا ا مػػر هنػػا حقيقػػي عمػػى سػػبيؿ االسػػتعنء :چائەئەئوئچ

 .أعمى مف فرعكف قدران كشرفان إاٌل رسؿ، كهما  -عميهما السنـ –كهاركف مكسى 

القػػػر ف الكػػػريـ اسػػػتعمؿ اإلرسػػػاؿ بصػػػيغة ا مػػػر فػػػي سػػػياؽ الطمػػػب  أف  يتضػػػ،  كبالتأمػػػؿ
؛  ف  اإلرسػػاؿ ال يكػػكف إاٌل عػػف سػػمطة مػػف ا دنػػى إلػػى ا عمػػى أغمبػػه كالػػدعاء كالرجػػاء، ككػػاف

أن ػػه فػػي تسػػا المػػرات التػػي ذكػػر فيهػػا اإلرسػػاؿ بصػػيغة فعػػؿ ا مػػر كانػػت السػػرعة كقػػدرة. كتبػػيف 
كفيػػه داللػػة الحػػرص عمػػى تنفيػػذ ا مػػر، كهػػذا الحػػرص   كال يحتمػػؿ المكقػػؼ التػػأقير، ،مطمكبػػة

رادة مسػػػبقة،  فإرسػػػاؿ بنػػػي إسػػػرائيؿ كانػػػت السػػػرعة مطمكبػػػة؛ إلنقػػػاذهـ مػػػف نػػػاتب عػػػف احتيػػػاج كا 
كانػػػت السػػػرعة مطمكبػػػة فػػػي طمػػػب مػػػر فرعػػػكف ك  لمػػػاذا لػػػـ ترسػػػمهـ ، :فرعػػػكف، كلػػػذلؾ لػػػـ يقػػػؿ

رسػاؿ هػاركف عدادهـ ليكـ الزينة، كا  كانػت السػرعة مهمػة؛ لشػد اإلرساؿ؛ إلحضار السحرة كا 
أرادكا انه، كأيضػػان أقػػكة يكسػػؼكنسػػيقطئػػه أقيػػه، ككػػذلؾ سػػاقي الممػػؾ أسػػرع؛ لتػػدارؾ  أزر

رسػػػاؿ أقػػيهـ اآلقػػػر كانػػػت  السػػرعة فػػػي إرسػػاله معهػػػـ؛ لتنفيػػذ مكػػػرهـ قبػػؿ افتضػػػاح قطػػتهـ، كا 
 .داللة السرعة كعدـ التراقيكفي فاء العطؼ  السرعة مهمة؛ لمحصكؿ عمى الكيؿ بعد المنا،

 ( يبين أداة اإلرسال بصيغة فعل األمر ٕ٘جدول رقم)
 المْرس  ل الشيء العدد الفعل م

 يوسف  ٔ أرِسلو معنا ٔ
 بنو اسرائيل ٔ ل معنافأرسِ  ٕ
 بنو اسرائيل ٔ ل معيفأرسِ  ٖ
 بنو اسرائيل ٔ ل معناأرسِ  ٗ
 جنود فرعون ٔ ل في المدائنأرسِ  ٘
 الوحي بالبعث والنبوة ٔ ل إلى ىارونفأرسِ  ٙ
 ىارون ٔ فأرسلو معي ٚ
 ساقي الملك ٔ لونفأرسِ  ٛ
 يوسف بنيامين أخو  ٔ ال معنفأرسِ  ٜ

  ٜ المجموع 
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اإلرسال عوارض جممةالمطمب الثالث:   

تػػرتبط الجممػػة بكظػػائؼ نحكيػػة متعػػددة مثػػؿ المفعػػكالت كالحػػاؿ كالتمييػػز كالتكابػػا كغيرهػػا، 
 .باإلرساؿ كثيران ت ارتبط ا؛  نهاالحاؿ دكف غيره كسيتناكؿ الباحثكهي مف عكارض الجممة، 
 الحال في اإلرسال :

كهػػك الحػػاؿ،  ،د يػػذكر فػػي تركيػػب الجممػػة الفعميػػة مػػا يكضػػ، كيفيػػة حػػدكث الفعػػؿ فيهػػا" قػػ
سػهـ الحػاؿ فػي ؛  كمػا أنهػا ت ُت"كهك يكمؿ الجممة الفعمية بذكر ما يتعمؽ بالفعؿ فيها مف أمػكر

، فػػي عػػدد مػػف المكاضػػا اإلرسػػاؿبالحػػاؿ ت كلكظػػائؼ دالليػػة ارتبطػػ . ِتتكصػػيؿ المعنػػى المػػراد
 .القيمة الفنية كالكظيفة الداللية لهذك الحاؿ لمعرفة؛ هابعضان منث كسيذكر الباح

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٹ چ 

كالنصػػب هنػػا عمػػى  أم: إرسػػاؿ فػػي حػػاؿ الشػػهادة كالبشػػارة كاإلنػػذار،، [ْٔ-ْٓ:ا حػػزاب] چ
كبيػاف ، قػدارككفيهػا رفعػة شػأنه كم، " ّتك متهالحاؿ المستقبمة أك المقدرة، كفيها تأنيس لمرسكؿ

كصؼ تعمقات رسالته بأحكاؿ أمته كا مـ السػابقة، فػذكر لػه هنػا  ]منها[أركاف رسالته، كالغرض
كفػػػي كصػػػؼ الحػػػاؿ هنػػػا داللػػػة  ، ْت"قمسػػػة أكصػػػاؼ ينطػػػكم عميهػػػا مجػػػاما الرسػػػالة المحمديػػػة

قػػد حػػدد حػػاؿ اإلرسػػاؿ بهػػذك ا كصػػاؼ بطريػػؽ القصػػر فػػي مكاضػػا ك  .تحديػػد مهمػػة الرسػػكؿ
قصر مهمة  اآلية ففي ،[َُٓاإلسراء: ]  چپ پ پ پ ڀ  چتعالى:  في ، كماأقرل

كظيفػة الرسػكؿ المػؤلفيف ، كهػك مػا سػماك بعػضهااإلرساؿ كتعيين
تسػمية كال يؤيػد الباحػث  ، ٓت

عمى عمؿ كظيفػي كاحػد  حاليان  مسمى الكظيفة انحصرت داللتها  ف   بالكظيفة؛مهمة الرسكؿ
 بعينه.

: بنػػػػاء تكثيػػػػر عمػػػػى چٻچ[،ُُنػػػػكح: ] چ ٱ ٻ ٻ ٻچكفػػػػي قكلػػػػه تعػػػػالى:
كيقاؿ ديمة مػدرار  ،السحاب :المراد  ف  ؛ كلـ يؤنثه ،كمغزار كمذكار كمئناث، لممبالغة "اؿعى فٍ مً "

أك يػدر  ،المتتػابا، يػدرك عنػد الحاجػةكالمػراد:  ممبالغػة،لكدارة: مطرها غزير ككثيؼ دائمان، كهي 
 كثيػػر مػػف حصػػكؿ سػػببا مطػػار  مػػف التكثيػػر؛  ف  بػػه البركػػة، كفيػػه إشػػارة إلػػى الكثػػرة النافعػػة 

                                                           
 .ٕٙٗ( الجممة الفعمية: ٔ)

 .ٕٙٔالتركيب والداللة والسياق: ينظر: ( ٕ)

 .ٖٓٛ/ٗ، فتح القدير: ٓٚٔ/ٚٔ، الجامع ألحكام القرآن: ٜٖٛ/ٗ، المحرر الوجيز:  ٖٕٔ/ ٗلمزجاج:  ،( ينظر: إعراب القرآنٖ)

 .ٕ٘/ٕٕ( التحرير والتنوير: ٗ)

 .ٕٖٖٓ/ٙ: القرآن ظثلفي ينظر:  (٘)
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اآليػػة تحتمػػؿ النعمػػة كتحتمػػؿ  مػػف أف   ، ِتالمفسػػريف كال يؤيػػد الباحػػث مػػا ذكػػرك بعػػض ، ُتالػػنعـ
، مثػؿ زيػادة ا مػكاؿ كالبنػيف كالجنػات أقرل ان السياؽ لمنعمة، كقد ذكر بعدها نعم اإلهنؾ؛  ف  

اإلنسػػاف لحػػب القيػػر شػػديد، كقػػد   ف  ؛ ار كالتكبػػةكفيػػه ترغيػػب كتشػػكيؽ فػػي االسػػتغفكا نهػػار، 
 أشػارقد ك ، كالمدرار أك التتابا يناسب تتابا االستغفار كالتكبة، لمسياؽ ةالحاؿ هنا مناسب تكان

إلى الربط بيف االستغفار كا رزاؽ، كأنهػا قاعػدة صػحيحة تقػكـ عمػى أسػبابها   ّتالمؤلفيف بعض
 .احثكهك ما يؤيدك الب ،مف كعد ا  تعالى

أم:  ،چۇئ چ [،ّٓالشػػػػػػعراء: ]  چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ كفػػػػػػي قكلػػػػػػه تعػػػػػػالى:
ط سػائقيف لهػـ، رى جمػا جمعػه بحشػر الشيػ :لمجنكد كالعسكر، قيػؿ :لمسحرة، كقيؿ :جامعيف، قيؿ"

، نصػب عمػى المفعكليػة :چۇئچ أف    ٓتالمفسريف ذكر بعضك  ، ْت"كالنصب هنا عمى الحاؿ
االسػػػتنفار، التأهػػػب ك ب السػػػياؽ، ك نػػػه كصػػػؼ لحالػػػة ناسػػػتالحػػػاؿ   ف   ذلػػػؾ؛كال يؤيػػػد الباحػػػث 

بالتعبئػػة " مػػا يسػػمىكهػػك كالكصػػؼ لمحاشػػريف بصػػيغة اسػػـ الفاعػػؿ؛ مبالغػػة لكصػػفهـ بالحػػدث، 
 .ما يؤيدك الباحث ك، كه ٔت"العامة

برازهػػا،  كالتركيػز عمػػى كصػػؼ اإلرسػاؿ هنػػا فيػػه داللػة تجسػػيد المشػػهد؛ إلظهػار الصػػكرة كا 
كالتعبئة مستمرة، فهـ  ،فاالستنفار قائـ ،زان ك  رى عاديان بؿ مي إرساالن لـ يكف  كبياف حالة اإلرساؿ بأنه

ف مهػػػرة، كفرعػػػكف مشػػػرؼ شقصػػػيان عمػػػى اإلرسػػػاؿ، كهػػػذا يصػػػكر الحالػػػة النفسػػػية لهػػػـ ك حاشػػػر 
اإلرساؿ لجما السحرة كالجنكد لـ يتـ التحرم فيه كاالهتماـ  إف   :لئن يقاؿ ؛كالمكقؼ بشكؿ عاـ
كالهػنؾ كالعػذاب  ،ؼ حالة اإلرساؿ، كما ذلؾ كمه كاف لهـ القسراف المبػيفبه، فتـ تأكيد كص

 .ا ليـ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ كفػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى:

بػػالمطر كالقيػػر كالقصػػب كالنمػػاء، ":چ ک چ[،ْٔالػػركـ: ] چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

                                                           
، الجـامع ألحكــام ٜٕٙ/ ٕ، المحـرر الــوجيز: ٚٚٗ/ ٕ، النكـت والعيــون: ٚ٘ٔ/ ٜ – ٖٜٕ/  ٖٕ، تفسـير الطبــري: ٜٕٕ/ٕ لمزجــاج: ،( ينظـر: إعــراب القـرآنٔ)

 .َّّ/ِ لمدرويش: ،، إعراب القرآن٘ٔٔ/ ٕٔ، تفسير المنار: ٜٙٗ/ٓٔ + ٔٗ٘/ٗ، الدر المصون: ٕٗ٘/ ٕٔالقرآن: 

 .ٜٕٙ/  ٕالمحرر الوجيز: ينظر: ( ٕ)

 .ٖٖٔٚ/  ٙ: القرآن ظثل فيينظر: ( ٖ)

 .ٕٙ/ ٜ، تفسير المنار: ٜٕٖ/ ٕ، فتح القدير: ٖٛٗ/  ٕ، المحرر الوجيز: ٜٖٛ/  ٗ، الكشاف: ٜٔ/  ٗلمزجاج:  ،( ينظر: إعراب القرآنٗ)

 .ٕٔٗ/  ٘الدر المصون: ينظر: ( ٘)

 .ٜٕٚ٘/  ٘: القرآن ظثلفي ( ٙ)
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 ، ُت"ب الزمػػػػاف كصػػػػنح ا حػػػػكاؿ كزكػػػػاء ا رضٍصػػػػكأكثػػػػر منػػػػه مبشػػػػرات بصػػػػحة ا بػػػػداف كقى 
المؤذنة بالقير، كأصؿ البشارة: القبر السار، شبهت الرياح برسؿ مكجهػة بأقبػار " لمبشرات:كا

 . ِت"المسرة

يجمػػا فػػي هػػذك اآليػػات بػػيف إرسػػاؿ هػػذك المنػػافا المتعػػددة  يػػة مػػف  يػػات ا  تعػػالى، كهػػك "
نػػػزاؿ المطػػر المحيػػػي،  رسػػػاؿ الرسػػؿ بالبينػػات، كنصػػػر المػػؤمنيف بالرسػػؿ، كا  الريػػاح مبشػػرات، كا 

حياء المكتى كبعثهـ، كهك جما له مغزاك، إنها كمها مف رحمة ا  ككمها تتبػا سػنة ا ، كبػيف ك  ا 
ككمها مف  يات ا  كتتعمؽ بحياتهـ، كمثؿ إرسػاؿ  ،نظاـ الككف كالرساالت كالنصر صمة كثيقة

 -كهػي أجػؿ كأعظػـ نعمػة  -كلكػنهـ لػـ يسػتقبمكا الرسػؿ ،الرياح مبشرات إرساؿ الرسؿ بالبينػات
انتفاعهـ بالمطر، ككقفكا تجاك الرسػؿ  -كهي أعظـ كأدكـ -بمثؿ ذلؾ االستقباؿ، كال انتفعكا بها

 . ّت"ف يشكركفك مؤمن. ك]الثاني[: ف ال يؤمنكفك مجرم،]ا كؿ[: فريقيف

إرسػػػاؿ الرسػػػؿ هنػػػا جػػػاء ذكػػػرك بػػػيف  يتػػػيف ذكػػػر فيهػػػا إرسػػػاؿ الريػػػاح  كالنفػػػت لمنظػػػر أف   
رساؿ الرسؿ، ففػي كميهمػا بشػارة كقيػر  مبشرات، كهذا يؤيد الربط بيف إرساؿ الرياح مبشرات، كا 

 .كثير

الفػت،: ] چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئىئچ كفي قكله تعػالى: 
كديػػف الحػػؽ فػػي كػػؿ أحكالػػه كأكقاتػػه ال ينفػػؾ عنػػه ذلػػؾ مطمقػػان،  منبسػػان لمهػػدلأرسػػمه  أم:[،ِٖ
مصػاحبة الكصػؼ ك  ص،بالهػدل كديػف الحػؽ؛ لداللػة التحديػد كالتقصػي: كصؼ حاؿ اإلرسػاؿك 

  .ل رساؿ دائمان 

ذكػر الحػاؿ؛ لمتأكيػد،  [،ٕٗلنسػاء: ا]چىث يث حجمج جح مح جخ چكفي قكله تعػالى:
لمعنػػى اتأكيػد ؛ لغػرض چحجمجچ لفهػـ أنػػه رسػكؿ كلكػف ذكػر الحػػاؿ چىثيثچ:لػك قػاؿك 

 . ْتكتمكينه مف نفكس سامعيه

 

                                                           
 .ٖٔٓ/  ٗ، فتح القدير: ٕٖٔ/  ٕ٘، وينظر: التفسير الكبير: ٗٛ٘/  ٗ( الكشاف: ٔ)

 .ٛٔٔ/  ٕٔ( التحرير والتنوير: ٕ)

 .ٕٗٚٚ/ ٘: القرآن ظثلفي ( ٖ)

 .ٗ٘ٔزيادة المفظ لزيادة المعن : ينظر: ( ٗ)
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 التقديم والتنخير المطمب الرابع:

عمػى البنيػة  الحفػاظلػه مػف معنػى إلػى  قػر مػا حكٌ تي  بناء الجممة عكارض مقتمفةلعرض يي 
 . ُتالتقديـ كالتأقير كالحذؼ كالنفي كاالستفهاـكمف هذك العكارض ا ساسية، 

بعيد الغاية، ال يزاؿ  ،كاسا التصرؼ ،جـ المحاسف ،باب كثير الفكائد: "كالتقديـ كالتأقير
ان يركقػؾ مسػمعه، كيمطػؼ لػديؾ كيفضي بؾ إلى لطيفة، كال تزاؿ ترل شػعر  ،يفتر لؾ عف بديعة

ػاقىػمكقعه، ثـ تنظػر فتجػد سػبب أٍف رى  ؿ المفػظ مػف مكػاف كِّ ؾ كلطػؼ عنػدؾ أٍف قػدـ فيػه شػيء كحي
، كثيػر فػي كتػأقيرك كهػك فػي المعنػى مقػدـ ،تقديـ الكنـ كهك في المعنى مػؤقر؛ ك  ِت"إلى مكاف

 .ليةلمقاصد دال ؛كهك مف التغيرات التي تطرأ عمى الجممة.  ّتكنـ العرب

يمثػػػؿ التقػػػديـ كالتػػػأقير فػػػي بنػػػاء الجممػػػة ركيػػػزة أساسػػػية فػػػي بنغتهػػػا كتحقيػػػؽ مرادهػػػا "ك 
صابة غػرض المػتكمـ؛ لتحقيػؽ التكاصػؿ بينػه كبػيف المقاطػب ال سػيما أنػه يقػكـ عمػى إعػادة  ؛كا 

كيػؤقر مػا حقػه التقػديـ، كال يػتـ  ،فيقدـ ما حقه التأقير في عرؼ المغػة ،ترتيب مككنات الجممة
: الكػػػػػريـ التقػػػػػديـ فػػػػػي القػػػػػر فأغػػػػػراض  كمػػػػػف ، ْت" لتحقيػػػػػؽ أغػػػػػراض بنغيػػػػػة كأسػػػػػمكبيةذلػػػػػؾ إالٌ 

  . ٓتالقمة لكثرة أككالترتيب، كا كلية الزمانية، كا همية، كالتفضيؿ، كاالقتصاص، ا

 ،لػدالالت متعػددة ؛في سػياقات عػدة كمشتقاته اإلرساؿلفظ كقد كرد التقديـ كالتأقير في  
 :كمف أنكاعه

 لمفعول: تقديم ا -

حتػى ال  ؛جب تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ إذا اتصؿ بالفاعؿ ضمير يعكد عمى المفعػكؿي
پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ  يعػػكد الضػػمير عمػػى متػػأقر لفظػػان كرتبػػة كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى:

 . ٔت[ْْالمؤمنكف: ] چٿ ٿٿ

                                                           
 .ٖٕٚبناء الجممة العربية: ينظر: ( ٔ)

 .ٙٓٔ( دالجل اإلعجاز: ٕ)

 .ٕٗٗفي فقو المغة: ( الصاحبي ٖ)

 .ٖ٘ٔ( دالالت التقديم والتنخير في القرآن: ٗ)

 .ٕٕٙإعجاز القرآن البياني: ينظر: ( ٘)

 .ٕٔ٘/ٔ: الكريم دراسات ألسموب القرآنينظر: ( ٙ)
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اؽ يركػػز السػػي  ف   لنقتصػػاص كالػػتأكيد؛"أمػة"؛  تقػػديـ المفعػػكؿتػأقير الفاعػػؿ "رسػكلها" ك 
عمى تكذيب ا مة لمرسؿ، كيككف تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ إذا كاف معركفان مفهكمػان، كهػك مػا 

 . ُتيسمى بالقرينة المعنكية

كهػػك قػػدـ الكعػػد [، ْٕإبػػراهيـ: ] چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱچتعػػالى: كفػػي قكلػػه
چ  ،صػنن أ لػيعمـ أنػه ال يقمػؼ الكعػد ؛مقمػؼ رسػمه كعػدك، فمػـ يقػؿ: المفعكؿ الثاني عمى ا كؿ

قمػػؼ كعػػدك أحػػدان كلػػيس شػػأنه ليػػؤذف أنػػه إذا لػػـ يي [؛ ٗ ؿ عمػػراف: ] چجب حب خب مب ىب 
التقػديـ  إف  " :كقيػؿ ، ِتكيؼ رسمه الػذيف هػـ صػفكته كقيرتػه مػف قمقػه ،إقنؼ الكعد كالمكاعيد

في التقديـ هنػا  كيرل الباحث أف   ، ّت"لتقكية المعنى كتككيدك، كذلؾ لقصكصية في المقدـ ؛هنا
رسػػػمه  ف  ا  تعػػػالى ال يقمػػػؼ الميعػػػاد، كالثانيػػػة: أف  ا  تعػػػالى أكػػػرـى ألتػػػيف، ا كلػػػى: إثبػػػات دال

الحتمػؿ الكػنـ أنػه ال يقمػؼ  "،مقمؼ رسمه كعدك"ذكرهـ، كلك قاؿ:  فقٌص  ،بالكفاء لهـ بكعدك
 .كعدك لرسمه فقط، كهذا ينافي البياف القر ني كغرض الكنـ

 تقديم الخبر عم  المبتدأ:  -

كشػػبه الجممػػة  ،هػػك المبتػدأ    چگچ[، ٗٗالمائػدة: ] چک ک گ گ گگٹ ٹچ 
 .بالبنغ هنا اقتصاص الرسكؿالمحصكر القبر، كأفاد تقديـ : چکگچ

] چڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃچ فػي قكلػه تعػالى: يككف التقديـ كالتأقير بقصد التػكبيخ، كمػاك 
تػػكبيخ ، كهػػي فائػػدةلالكػػنـ؛ لتحصػػؿ اغػػرض  نػػه  ؛تقػػديـ قبػػر إف   هنػػا كجػػب[، ٕالحجػػرات: 

 رأم رسػكؿ ا الحرص عمى الػرأم الػذم يجعػؿ ا  منهـ مف استقب،  بعض المؤمنيف عمى ما

 ْتآلرائهـيتبا  . 

 كاجػبهـ االغتبػػاط بػه كاإلقػنص لػػه؛  ف   التقػديـ هنػا لنهتمػػاـ كتنبػيههـ عمػى أف   :كقيػؿ"
قتصػػػاص المسػػند بالمسػػػند ا ، كفيػػػه داللػػة ٓتككنػػه فػػيهـ شػػػرؼ عظػػيـ لجمػػػاعتهـ كصػػنح لهػػـ"

                                                           
 .ٓٗٔ( النحو والداللة: ٔ)

 .ٕٚٗ/٘، البحر المحيط: ٖٜٖ/ ٖينظر: الكشاف:  (ٕ)

 .ٕٚٛ( البثغة القرآنية: ٖ)

 .ٙٛ٘، البثغة القرآنية: ٙٛ٘/٘الكشاف:  ،ٖٛٙلألصفياني:  ،عراب القرآنإ :ينظر (ٗ)

 .ٖٕ٘/ٕٙ( التحرير والتنوير: ٘)
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يهـ، كهػذا أدعػى كالمبػث فػإفادة المكػث  "رسكله"عمى  "فيكـ" في تقديـ الجار كالمجركر، ك  ُتإليه
  .ككنه ماكث فيهـ ؛لنحتراـ منهـ له

 ؿ عمػراف: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀچكفي قكلػه تعػالى:
 ظرفيػػػػػػػة الحضػػػػػػػكرداللتهػػػػػػػا تػػػػػػػذكيرهـ بهػػػػػػػذك النعمػػػػػػػة؛  ف  فيهػػػػػػػا   چپ پچ[، َُُ

كالمشاهدة لشقصه
 كهي حقيقية كمؤذنة بمنقبة عظيمة كمنة جميمة كهػي كجػكد الرسػكؿ" ، ِت

عصمة لهـكجكدك بينهـ  ؛  ف  الستنكار كالتكبيخفكاف ا ،ماكث فيهـ فهك ، ّت"بينهـ. 

كمػا فػي  ،كؿ أمةإلى اإلرساؿ  كشمكؿ لنقتصاص كالتعييف ؛كقد يككف التقديـ كالتأقير
 [.ْٕيكنس: ] چکگک ک چ قكله تعالى:

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ كفػػي قكلػػه تعػػالى:

"قػػػػػػػػػػدـ  [،ٕٓا عػػػػػػػػػػراؼ: ]چڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ظهػػػػار ك  ، ْت"لنقتصػػػػاص كاالهتمػػػػاـ كالفاصػػػػمة القر نيػػػػة  چڍچعمػػػػى  چڇڇچ ا 

الكػػنـ عػف اإلرسػػاؿ كلػػيس عػػف اإليمػػاف بمػػا جػػاء  سػػياؽكالتقػػديـ هنػػا  ف   ، ٓتسػرعة اسػػتجابتهـ
 قديـ لمعناية بالمقدـ.به، فالت
 :كمف دالالته التقديم لمترتيب: -

] چچ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍڍچ كمػػػػػػا فػػػػػػي قكلػػػػػػه تعػػػػػػالى: السػػػػػػبؽ: -
 نهػـ كسػائط ؛ المنئكػة رسػؿ، كتقػديـ  ٔتكالتقدير: مف المنئكة كمف النػاس رسػنن [، ٕٓالحب: 

 .  ٕتالناسإلى رسؿ ا  عز كجؿ كال بيف

] چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چقكلػػػػػه تعػػػػػالى:مشػػػػػرؼ: كمػػػػػا فػػػػػي كقػػػػػد يكػػػػػكف التقػػػػػديـ ل -
 . 8تكؿ رسكؿ نبي كليس العكسف ،الرسكؿ أقص مف النبي[؛  ف  ُٖٓا عراؼ: 

                                                           
 .ٕٚٓالبثغة االصطثحية: ينظر: ( ٔ)

 .ٛٔ/ ٖالبحر المحيط: ، ٕٛٗ/ٔينظر: المحرر الوجيز:( ٕ)

 .ٜٕ/  ٗ( التحرير والتنوير: ٖ)

 .ٕٕٗ/ٛتنوير: ، وينظر: التحرير والٖ٘ٙ/٘الدر المصون:  (ٗ)

 .ٖٔٔ/ٕفتح القدير: ينظر: ( ٘)

 .ٜٖٓ/  ٛ( الدر المصون: ٙ)

 .ٕٚٓ/ٚٔ( روح المعاني: ٚ)

 .ٜٖٔدالالت التقديم والتنخير في القرآن:  ،ٓ٘/ٖٕالتفسير الكبير: ينظر:  (ٛ)
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ې ې ې ى ى چكمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى: ،يكػػكف التقػػديـ لمسػػبؽ الزمػػانيكقػػد  -

 .  ُتمقدـ في الزمفال نه  ؛ـ الرسكؿيقدت [،ُِْالبقرة: ] چائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

قػػدـ الرسػػكؿ "[، ُلممتحنػػة: ا] چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چكفػػي قكلػػه تعػػالى:
أكبػر عنػد ا  إثمػان  []إقػراج الرسػكؿ ف  إإذ  ،فبدأ بأعظـ جػرمهـ كأقػب، أفعػالهـ ،تشريفان لمقامه
 . ِتكأعظـ جرمان"

القتضػاء ؛ مناسػبة النػزكؿك  الترتيػبك السػياؽ  مراعػاة كمف أهػـ دكاعػي التقػديـ كالتػأقير_ 
الرعػػد: ] چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀچ ى:، كمػػا فػي قكلػػه تعػالذلػؾ المعنػى

الركـ: ] چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھچ  ٹ ٹ[، كّٖ
؛ لمنبػػي  ْتتسػػميةكفيػػه  ، 3تالمفظػػي فػػي القػػر ف الكػػريـ مػػف المتشػػابههنػػا التقػػديـ كالتػػأقير  [،ْٕ

 سػياؽ رك فػي الثانيػة؛  ف  يأقتػك  فػي ا كلػى "الرسػؿ"ـ يقػدكت له،ما جرل  ه نه قد جرل لمف قبم
 التقػػػديـ كالتػػػأقير لمراعػػػاة السػػػياؽ؛  ف   كيؤيػػػد الباحػػػث أف   ، ٓتالتػػػأقيرالتقػػػديـ ك  الكػػػنـ يقتضػػػي

فالشاهد فيها تكذيب  :الرسؿ الذيف لهـ أزكاج كذرية، كأما الثانية :مكضا االستشهاد في ا كلى
 .الناس لمرسؿ، فقدـ في كؿ مكضا ما يناسبه 

 التقديم العتبار الجية : -

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چالعتبػػار الجهػػة، كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى:  لتقػػديـ كالتػػأقيرا يكػػكفقػػد ك 

] چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ    ڑ 
قػػػدـ القسػػػؼ عمػػػى إرسػػػاؿ الحاصػػػب؛  نػػػه ذكػػػر ا رض قبػػػؿ أنهػػػا ذلػػػكؿ، [، ُٕ-ُٔالممػػػؾ: 

اء، ، كالقسؼ يناسب ا رض، كاإلرساؿ يناسب السػم ٔتكتأقير اإلرساؿ فناسب البدء بالقسؼ
 اء، كتقديـ القسؼ؛  نه ا قرب إليهـ .السم

                                                           
 .ٕٛٛ/ٔالمحرر الوجيز: ينظر: ( ٔ)

 .٘ٗٙ( دالالت التقديم والتنخير في القرآن: ٕ)

 .ٙٓٔرىان في توجيو متشابو القرآن: الب ينظر:( ٖ)

 .ٕٖٔ/ٙ:  القرآن العظيم تفسيرينظر:  (ٗ)

 .ٖٕٙ/ٖالبرىان في عموم القرآن: ينظر: ( ٘)

 .ٗٚالتعبير القرآني:  ،ٙٔ/  ٜٕ، روح المعاني: ٜٔٓٔ/  ٕ، مثك التنويل ٜٖٕ، البرىان في توجيو متشابو القرآن:   ٖٚٓ/  ٖينظر: درة التنزيل:   ٔت
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 الاكر والحافالمطمب الخامس: 

التعريػػػؼ كالتنكيػػػر  هػػػا مػػػف حيػػػثتصػػػرؼ فيالفػػػي الجمػػػؿ ك ال بػػػد مػػػف النظػػػر يػػػتـ الػػػنظـ ل 
فيصػيب بكػؿ مػف ذلػؾ مكانػه  ،الحػذؼ كالػذكر كالتكػرار كاإلضػمار كاإلظهػارك كالتقديـ كالتػأقير 

مػػف التغيػػرات التػػي تطػػرأ عمػػى  كالػػذكر كالحػػذؼ . ُتلػػهكيسػػتعممه عمػػى الصػػحة كعمػػى مػػا ينبغػػي 
التػػػي تزيػػػدها قػػػكة مػػػف أسػػػاليب المغػػػة العربيػػػة  ؛ لمقصػػػد داللػػػي؛ لتػػػتـ فائػػػدة الكػػػنـ، كهػػػكالجممػػػة

فإنؾ ترل به ترؾ  ،باب دقيؽ المسمؾ لطيؼ المأقذ عجيب ا مر شبيه بالسحر" كحيكية؛  نه
كتجػػدؾ أنطػػؽ مػػا تكػػكف إذا لػػـ  ،ل فػػادة كالصػػمت عػػف اإلفػػادة أزيػػد ،الػػذكر أفصػػ، مػػف الػػذكر

 ،  ِتكأتـ ما تككف بيانان إذا لـ تبف" ،تنطؽ

 ؛ لدالالت عدة.في بعض المكاضا كمشتقاته اإلرساؿلفظ كقد كرد الذكر كالحذؼ في 
 -الاكر: -أ

مػذكر فػي بعػض لفػظ اإلرسػاؿ كلالذكر هك ا صؿ كالحذؼ ال يكػكف إاٌل لغػرض بنغػي، 
] چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ فػػػي قكلػػػه تعػػػالى : ف، داللػػػة قاصػػػة كمشػػػتقاته
سػػػػقرية كاسػػػػتهزاء، كيجػػػػكز أٍف يضػػػػا ا  الػػػػذكر : "چڃڃچذكػػػػرهـ  فػػػػي [،ُٕٓالنسػػػػاء: 

سقرية كاستهزاء، كليس  :چڃڃچ قكلهـ كيؤيد الباحث بأف  ،  ّت"الحسف مكاف ذكرهـ القبي،
ظػػػة نشػػػكة كافتقػػػار، السػػػياؽ لقػػػكلهـ، فهػػػـ فػػػي لح مػػػف كضػػػا الػػػذكر الحسػػػف مكػػػاف القبػػػي،؛  ف  

كلساف حالهـ إٍف كاف رسكؿ ا  فمماذا لـ يمنعه كيحميػه  كال يسػتقيـ تجػكيز كضػعه مػف الػذكر 
فػػػػػي فعمهػػػػػـ ال فػػػػػي قػػػػػكلهـ، كبمػػػػػا أنهػػػػػـ  القػػػػػب، السػػػػػياؽ يبػػػػػيف أف   الحسػػػػػف مكػػػػػاف القبػػػػػي،؛  ف  

اللػة ، كد-كا  أعمػـ-فكيػؼ يقػدمكف عمػى مثػؿ فعمهػـ  ففيػه داللػة االسػتنكار چڃڃچقالكا:
 أقرل هي تأكيد رسالته كنفي ما زعمكك مف ا لكهية له .

﮴  چفػػػػػػي قكلػػػػػػه تعػػػػػػالىك  ﮳  ھھھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮹    فػػػػػي العػػػػػدكؿ عػػػػػف الضػػػػػمير إلػػػػػى لفػػػػػظ، كػػػػػاف [ْٔالنسػػػػػاء: ] چ﮵ ﮶  ﮷﮸ 
كأنهػػـ إذ جػػاءكك فقػػد لمنبػػي نالن إجػػ ؛اسػػتغفرت لهػػـ" :مػػـ يقػػؿف ،لمتشػػريؼ كالتعظػػيـ ؛الرسػػكؿ

 ه كأكرمه بكحيه كجعمه سفيران بينه كبيف قمقه، كمػف كػاف كػذلؾ فػإف  جاءكا مف قصه ا  برسالت

                                                           
 .ٕٛدالجل اإلعجاز: نظر: ي (ٔ)

 .ٗٙٔنفسو:  (ٕ)

 .ٔٓٔ/ ٔٔ، وينظر: التفسير الكبير: ٘ٚٔ/ ٕ( الكشاف: ٖ)
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،  ُتا  ال يرد شفاعته، فكانت الفائدة في العدكؿ عف لفظ القطاب إلى لفظ المغايبػة مػا ذكرنػا"
شفاعة الرسكؿلمكانة كقيؿ: 

 . ِت

 :الحاف -ب

كال يػػتـ "،  ّتؿلػػدلي ؛الكػػنـ أك كمػػهمػػف الحػػذؼ لغػػة: اإلسػػقاط، كاصػػطنحان: إسػػقاط جػػزء 
كافيػػػان فػػػي أداء  ،الحػػػذؼ إاٌل إذا كػػػاف البػػػاقي فػػػي بنػػػاء الجممػػػة بعػػػد الحػػػذؼ مغنيػػػان فػػػي الداللػػػة

هناؾ قرائف معنكية تدؿ عميه، كيككف فػي حذفػه معنػى  المعنى، فقد يحذؼ أحد العناصر؛  ف  
 . ْت"ال يكجد في ذكرك

 .ركيب في التالمفرد ك في  كرد كمشتقاته اإلرساؿلفظ الحذؼ في ك 
 

 :المفرد الحاف في-أ

كاشتمؿ:  ،لداللة معينة المكاضا؛ بعضفي  كمشتقاته اإلرساؿلفظ في  المفرد كرد حذؼ
 .كالفاعؿ، كالمفعكؿ حذؼ الفعؿ،
 حاف الفعل:

، بشػرط تمػاـ المعنػى عنػد الحػذؼ، كهػذا  ٓتتدؿ عميػه قرينةكجدت  يجكز حذؼ الفعؿ إذا
 مف سعة المغة. 

ػػذؼ فعػػؿ اإلرسػاؿ اإلرسػاؿ، كتشػػابه القصػػص،  تػػرابط؛ لداللػػة فػػي بعػػض المكاضػا كقػد حي
كأرسػػمنا إلػػى قػػـك " أم:[، ٓٔا عػػراؼ: ] چۈ ۈ ٴۇ ۋۋ چ كلمعمػـ بػػه، كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى:

هػكد:  ]چڱںںڻڻچ فقد ذكر اإلرساؿ أكالن فػي قكلػه تعػالى:،  ٔت"عاد أقاهـ هكدا
 ، فهػػكاإلرسػػاؿ فعػػؿ رثػػـ عػػرض قصػػته حتػػى كصػػؿ إلػػى قصػػص ا نبيػػاء بعػػدك فمػػـ يػػذك[، ِٓ

بػؿ قػاؿ  ،فالرسؿ أمة كاحدة، كهكذا بػاقي الرسػؿ لػـ يػذكر لفػظ اإلرسػاؿ ،مرتبط باإلرساؿ ا كؿ
مػػػا [، ْٖهػػػكد: ] چٹ ڤ ڤ ڤڤ چ...[،ٓٔا عػػػراؼ: ] .چۈ ۈ ٴۇ ۋ چ تعػػػالى:

                                                           
 .ٚٙٔ/  ٚ( التفسير الكبير: ٔ)

 .ٜٕٔ/ٖالبرىان في عموم القرآن: ينظر: ( ٕ)

 .ٕٓٔ/ٖالبرىان في عموم القرآن:  ينظر: ( ٖ)

 .ٜٕ٘( بناء الجممة العربية: ٗ)

 .ٗ٘ٔة: الجممة الفعميينظر: ( ٘)

 .ٜٗ/ٕٔ،  التحرير والتنوير:  ٖٕٙ/ٜ، الجامع ألحكام القرآن:  ٖٜ٘/ٖ، وينظر: المحرر الوجيز:  ٕٗٗ/ ٕٔ( تفسير الطبري: ٙ)
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كأرسػمنا ،  ُتإلػى مػديف أقػاهـ شػعيبان  ناكأرسم حذؼ فعؿ اإلرساؿ؛ لداللة ما سبؽ منه، كالتقدير:
ل يػػػذاف بأنهػػػا نػػػكع كاحػػػد كتمػػػؾ  ؛كقيػػػؿ: العطػػػؼ بػػػدكف فعػػػؿ اإلرسػػػاؿ، " ِتإذ قػػػاؿ لقكمػػػه طػػػان لك 

نفس الرسػالة كنفػس الحػكار كنفػس فمصدرها كاحد كغايتها كاحدة، فهي " ، ّت"القصص متشابهة
اإلرسػاؿ  تػرابطكفيه إشػارة إلػى  ، ْت"العاقبة أك السنة الماضية كالنامكس الجارم كالقانكف الكاحد

 ته.ككحد

ػػذؼ فعػؿ اإلرسػػاؿ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ فػي قكلػػه تعػػالى:كمػػا كقػد حي

فيه ثنثة أكجه: أحدها: كقيؿ  ،نصببال :چڦ  چ[، ُْٔالنساء: ] چڄ ڃ ڃڃ
 أم: أرسػمنا نكحػان  ،عمػى معنػى أكحينػا أنه منصكب عمى االشتغاؿ، الثاني: أنه منصكب عطفػان 

كيؤيد الباحث الكجه الثالػث؛ .  ٓترسنن  أم: كأرسمنا، ، الثالث: أنه منصكب بإضمار فعؿكرسنن 
مف أف  سبب نزكؿ اآلية إنكار اليهػكد إرسػاؿ الرسػؿ  الثالث؛  ف  السياؽ في اإلرساؿ، كما قيؿ

 .يؤيد ذلؾ  ٔتمف بعد مكسى
  حاف الفاعل: -

ـ  أكله ك كاف ماضيان  فإفٍ  ،تتغٌير صكرة الفعؿ حيذؼ الفاعؿ كجب أفٍ إذا  ر ما قبؿ  قرك، سً كي ضي
فٍ  ، المكاضا بعضحيذؼ فاعؿ اإلرساؿ في كقد ،  7تت، ما قبؿ  قرك، كفي أكلهـٌ ف مضارعان ضي كا كا 

في حذؼ [، ِٕالشعراء: ] چژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ كما في قكله تعالى:، المكاضا
؛ إليكـ رسكلكـ الذم أرسؿ ا  :الفاعؿ هنا داللة تكبر كسقرية فرعكف، فهك ال يريد أٍف يقكؿ

 .استهزاءك عنادان منه 

ػػػذؼ الفاعػػػػؿ[، ّّالمطففػػػػيف: ] چحت خت مت ىت چ عػػػالى:كفػػػي قكلػػػػه ت تحقيػػػػران  ؛حي
كال يؤيػػد الباحػػث هػػذا ،  ٖت"ف  المػػؤمنيف لػػـ ييرسػػمكا حػػافظيف عمػػى الكفػػاركقيػػؿ: "إلشػػأف الكفػػار، 

 .السياؽ لمكفار القكؿ؛  ف  

                                                           
 .ٜٖٚ/ٛٔتفسير الطبري: ينظر: ( ٔ)

 .ٜٙٗ/ٕالكشاف: ينظر: ( ٕ)

 .   ٖٚ/  ٜ( تفسير المنار: ٖ)

 .ٖٓٔٔ/  ٖ:  القرآن ظثلفي ( ٗ)

 .ٖٖٔ/  ٚ، المباب في عموم الكتاب: ٜ٘ٔ/ ٗمصون: الدر الينظر:  (٘)

 .ٜٙأسباب النزول المسم  لباب النقول: ينظر: ( ٙ)

 .ٖٓٗٔ/ٖارتشاف الضرب: ، ٚ٘ٔ/ ٔالبناء واإلعراب:  ينظر: المباب في عمل( ٚ)
 .ٖ٘ٗ/  ٛالبحر المحيط:  (ٛ)



 

 139 

 

كقد يحذؼ الفاعؿ؛ لصرؼ الذهف كتكجيهه نحك الحدث الذم هك مقصد الكػنـ كغػرض 
پ پ ڀ ڀ  چ:كما جاء في قكله تعالى ،غؿ بالفاعؿ عف الحدث؛  نه ا هـالبياف، فن ينش

بأف  هذا إرساؿ قػاص : "كقد قيؿ[، ّْ-ّّالذاريات:  ]چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
كلػيس  ،ففيػه تحديػد المهمػة لمتنفيػذ فمػا هػـ إاٌل جنػكد لمػف أرسػمهـ،  ُت"ل هنؾ ال مطمؽ البعػث

  .جادلهـ في قـك لكطبراهيـإ لديهـ أم صنحيات غير التنفيذ؛  ف  

ٱ ٻ چ  :قكلػػه تعػػالى كمنػػه ، ِتيحػػذؼ الفاعػػؿ إذا لػػـ يكػػف لممػػتكمـ غػػرض فػػي ذكػػركقػػد ك 

 [.ّٔالنمؿ: ] چٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ 

إشػارة  "الرسػكؿ"كفػي حػذؼ  . ّتأم: الرسػكؿ سػميماف، فمما جاء في الكنـ حذؼ تقديرك :
 ،فمـ يسترسؿ معه كينبسط إليه ،كما جاء به بالرسكؿ كالهديةسميمافالنبي  إلى عدـ اهتماـ

ہ ھ ھ  چ: فػي قكلػه تعػالى "الرسكؿ"كبالمقارنة لـ يحذؼ ، كعاجمه بقكله: أتمدكنف بماؿو 

﮴  ٴۇ  ﮳  فػي القصػة، كقػد  مهمػان  نه كاف محػكران [؛ َٓيكسؼ: ] چھھ ے ے ۓ ۓ﮲ 
 ه،كصػػػدق سػػػميمافالنبػػػي يكػػػكف فػػػي الحػػػذؼ سػػػرعة اسػػػتجابة الممكػػػة لمكتػػػاب كمعرفػػػة قبػػػر 

 ،فالهدهػد سػريا كالرسػؿ كػذلؾ ،كالحذؼ هنا مناسب لما في السياؽ مف مظاهر السرعة كالقفػة
كهػػػػػذا كمػػػػػه يناسػػػػػب مقػػػػػاـ النبػػػػػي  ،كػػػػػاف بسػػػػػرعة هائمػػػػػةسػػػػػميمافالنبػػػػػي كنقػػػػػؿ العػػػػػرش إلػػػػػى 

 .كة كالميٍمًؾ كالممكةب  كمظاهر الني سميماف
 حاف المفعول :

 "أرسػؿ" جاء الفعؿ، كقد  ْتقتصارالالداللة  ؛قد يحذؼ المفعكؿ لفظان كيراد معنى كتقديران 
في بعض اآليات حذؼ المفعكؿ به ك متعديان ناصبان لممفعكؿ به في كثير مف مكاضعه،  "أرسؿ"

 أم:[، َُالحجػػػر: ]چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ كمػػػا فػػػي قكلػػػه تعػػػالى:،  ٓتلمعمػػػـ بػػػه
فيػػه داللػػة ، ك  ٔت"أم: رسػػنن كائنػػة مػػف قبمػػؾ ،؛ لداللػػة اإلرسػػاؿ عميػػهكحػػذؼ رسػػنن ، أرسػػمنا رسػػنن "

 .كثرة الرسؿ 

                                                           
 .ٖٙ/  ٗٔ( روح المعاني: ٔ)

 . ٚ٘ٔ/  ٔ: المباب في عمل البناء واإلعرابينظر: ( ٕ)

 .ٓٚ/ ٚ( البحر المحيط: ٖ)

 .ٖٙٔالتركيب والداللة والسياق: ينظر: ( ٗ)

 .ٕٓٔ/ ٔدراسات ألسموب القرآن الكريم: ينظر: ( ٘)

 .ٛٙٔ/ٖ، وينظر: فتح القدير: ٛ/ٓٔ( الجامع ألحكام القرآن: ٙ)
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[، ٕٓالحػػػػػػػب: ] چچ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍڍچ كفػػػػػػػي قكلػػػػػػػه تعػػػػػػػالى: 
كداللػػػػة الحػػػػذؼ هنػػػػا اشػػػػتراؾ المنئكػػػػة كالرسػػػػؿ فػػػػي اإلرسػػػػاؿ ،  ُتكمػػػػف النػػػػاس رسػػػػنن بتقػػػػدير: 

كفيػه  ،كارتباطهما با  عز كجؿ فمصدر اإلرساؿ كاحد، كأيضان اإلرساؿ ال يككف إاٌل باصػطفاء
يصطفيهـ لمهاـ هـ تكسا المعنى ليشمؿ االصطفاء مف الناس رسنن كغير قد تشريؼ كتعظيـ، ك 

 .أقرل

ػػذؼ [، ّٓالنمػػؿ: ] چی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب چ  كفػػي قكلػػه تعػػالى: حي
 .العبرة بالحدثلمعمـ به، ف؛  ِترسنن بهدية إليهـ ةمرسم " كالتقدير:رسنن "المفعكؿ 

] چٴۇ ۋۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  چ كفػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػالى: 
 . ّتكالتقدير: كلقد أرسمنا الرسؿ ،كفي الكنـ حذؼ تسمية لمرسكؿفيه [، ِْـ: ا نعا

الرسػػػػؿ كاآليػػػػات كالنػػػػذر ليشػػػػمؿ  ؛اإلرسػػػػاؿ هنػػػػا عمػػػػكـ داللػػػػة الحػػػػذؼ كيؤيػػػػد الباحػػػػث أف  
الحػػذؼ بكلكػػف  ،بالرسػػؿ ان لكػػاف اإلرسػػاؿ مقيػػد الرسػػؿ،أرسػػمنا  فمػػك قيػػد اإلرسػػاؿ كقػػاؿ: ،كغيرهػػا

 ،عمػػـك اإلرسػػاؿ ككػػؿ مػػا يػػدقؿ تحػػت ،ؿ اآليػػات كالنػػذر كالعػػذابتكسػػا المعنػػى كشػػمؿ اإلرسػػا
 .كهذك هي بنغة الحذؼ؛ لتكسيا المعنى

 : جممة اإلرسالالحاف في  -ب

كالقػدرة عمػى إيصػاؿ المعنػى مػا تها، كفصػاح الحذؼ في التركيب مف دالئؿ بنغة المغػة
صابة غرض الكنـ بأقؿ ا لفاظ كأفص، البياف ،حذؼو في التركيب  .كا 

لـ [، "ْٓيكسؼ: ] چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ چ  
جتػػزئ بحػػػذؼ كثيػػر مػػف الكػػػنـ ت يقػػؿ فأرسػػؿ فػػدقؿ فقػػػاؿ: يكسػػؼ، كهػػك مػػػف كػػنـ العػػرب أفٍ 

 . ْت"قميمه إذا كاف المعنى معركفان بك 

 ،المكقػػػػؼ ال يحتمػػػػؿ التػػػػأقير  ف   ؛كالبنغػػػػة فػػػػي الحػػػػذؼ هنػػػػا لمقفػػػػة كالسػػػػرعة كالحركػػػػة
عػػػػػػف الكفػػػػػػاء  فيػػػػػػه أف  الرسػػػػػػكؿ شػػػػػػعر بأنػػػػػػه قػػػػػػد تػػػػػػأقرك ا الحػػػػػػذؼ، كالسػػػػػػرعة مطمكبػػػػػػة فناسػػػػػػبه

كهذا يصكر حالة  ،كشعكرك بالتقصير كالتأقير جعمه يستعجؿ ،يذكرك عند الممؾ بأفٍ ليكسؼ
                                                           

 .ٕٚٓ/ٚٔروح المعاني: ينظر: ( ٔ)

 .ٖ٘ٗ/ٗالكشاف: ينظر: ( ٕ)

 .ٖٖٔ/ٗلمحيط: البحر اينظر: ( ٖ)

، الحـاف البثغـي ٜ٘ٔ/ٖ، البرىـان فـي عمـوم القـرآن: ٕٔٔ/ ٔٔ، المباب في عموم الكتـاب: ٜٕٓ/ٕينظر: المثل الساجر: و ، ٜٚٔ/ٕلمفراء:  ،معاني القرآن (ٗ)

  .ٚٗٔفي القرآن: 
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كهػذا المشػهد يناسػب ، الجميػؿلػه ليػرد  فػأتى بسػرعة؛، الرسكؿ التي كصؿ فيها إلػى يكسػؼ
 ،كهػػػي مقصػػػد الكػػػنـ كغرضػػػه ،كالبشػػػرل كفيػػػه تعجيػػػؿ المسػػػرة، فأسػػػرع بتقػػػديـ القبػػػر ،القصػػػة

الصػكرة كالمشػاهد كأنػه  ليستحضػر ؛الحػذؼ لتحريػؾ مقيمػة السػاما" كقيؿ: فناسبه الحذؼ هنا،
 . ُت"يراها

                                                           
 .ٓٚٔ( بداجع اإلضمار القصصي: ٔ)
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 اإلضافةالمطمب السادس: 

 تعريف اإلضافة:

الصػػفة إلػػى  : إضػػافةإلضػػافةات امػػف تعريفػػك  ، ُت"هػػك االسػػـ المجعػػكؿ كجػػزء: "المضػػاؼ
 . ْتعمى النسبة :كتطمؽ اصطنحان  ، ّتضـ اسـ إلى اسـ هك غيرك هي:أك ،  ِتمفعكلها

، بالضػػػـ كالنسػػػبة هالمضػػػاؼ صػػػار جػػػزءان مػػػف المضػػػاؼ إليػػػ تػػػكحي بػػػأف   كهػػػذك التعريفػػػات
يأقػػػذ أحكامػػػه كيكتسػػػب جممػػػة مػػػف قصائصػػػه ، لػػػه كعميػػػه مػػػا عميػػػه فصػػػار لػػػه مػػػا ،كاالتصػػػاؿ
 ك.كمظاهر 

ذات قيمػػة عظيمػػة اإلفػػادة فػػي تحديػػد  "كتعػػد اإلضػػافة بمػػا تػػكفر لهػػا مػػف عنئػػؽ تركيبيػػة
المقاصد كتكثيؽ أكاصر الكنـ كتنظيمه كجعػؿ بعضػه يأقػذ بحجػز بعػض، فهػي عمميػة بنائيػة 

 . ٓتسياقية تسهـ في ا لفة كالتماسؾ كاالنسجاـ بيف مفردات المغة"

كسػػػمة مػػػف سػػػماتها، ال يمكػػػف إغفالهػػػا أك  ،كاإلضػػػافة مظهػػػر مػػػف مظػػػاهر المغػػػة العربيػػػة
لتحقيػػػؽ  ؛نتصػػػكر كنمػػػان بػػػدكف إضػػػافة، فػػػالمتكمـ يحتػػػاج إلػػػى اإلضػػػافة كال يمكػػػف أفٍ تجاهمهػػػا، 

النسػبة كالقفػة كالسػرعة التعريػؼ كالتقصػيص ك ؛ لما في اإلضػافة مػف كأغراض الكنـ كمقاصد
إمػا  فائدتها ليست عائدة إاٌل إلى المفػظ،  ف   ؛"كلذلؾ سميت إضافة كاالقتصار كعدـ التطكيؿ،

مػػػا إلػػػى أك  هاإلضػػػافة تعظػػػيـ المضػػػاؼ أك المضػػػاؼ إليػػػ، كمػػػف دالالت  ٔتتحسػػػينه" تقفيفػػػه كا 
كانت  كفي لفظ اإلرساؿ كمشتقاته،  ٕتإفادة التشريؼ أك االستعطاؼ أك غير ذلؾ تحقيرهما، أك

 .اإلضافة بارزة بشكؿ ممحكظ
 -:ومشتقاتو اإلرساللفظ  أنوع اإلضافة في

مضػػافان سػػبعة كعشػػركف لفظػػان تكػػررت ـ ف الكػػري فػػي القػػر  لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاتهمػػف  كرد
 يبينها الجدكؿ التالي:كقد جاءت هذك ا لفاظ مضافة في ثنثة أنكاع ، مرةن مائة كأربعان كثمانيف 

                                                           
 .ٖٗٚ/  ٖالكتاب:   (ٔ)

 .ٜٔٔ/ٕشرح المفصل:  ينظر:  (ٕ)

 .ٗٙالممع في العربية: ينظر:  (ٖ)

 .ٕٚٙ/  ٖمعاني النحو:  ،ٜٔٔ/ ٕينظر: المساعد عم  تسييل الفواجد:  (ٗ)

 .ٜاإلضافة في القرآن الكريم:  (٘)

 .ٖٕٔ/ٕالمساعد عم  تسييل الفواجد:  (ٙ)

 .ٕٚاإلضافة في القرآن الكريم: ينظر:  (ٚ)
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 ومشتقاتو اإلرسال لفظأنواع اإلضافة في  يبين (ٕٙجدول رقم )
 العدد النوع م

 ٔ٘ٔ المضاف إلى المضمر ٔ
 ٖٔ المضاف إلى المعرف باإلضافة ٕ
 ٕٓ المضاف إلى معرفة ٖ

 ٗٛٔ المجم   وع              
 يبينيا الجدول التالي:ولو ثثثة أقسام : المضاف إل  المضمر األول:

 المضاف إل  المضمر ( يبينٕٚجدول رقم )
 العدد النوع م
 ٕٓٔ المضاف إلى ضمير الغائب أ

 ٕٚ المضاف إلى ضمير المتكلم ب
 ٗ المضاف إلى ضمير المخاطب ج

 ٔ٘ٔ المجم     وع 
 المضاف إل  ضمير الغاجب: -أ 

كرد مف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته مضافان إلى ضمير الغائب سبعة ألفاظ تكررت مائة كعشريف 
هػا ا كثػر تػداكالن؛  ف   ن   تمثؿ أكثر ا لفاظ مف حيث عػدد ا لفػاظ المضػافة إلػى المضػمر؛مرةن، ك 

غني عف تكرار ا سماء، فالضمائر تشكؿ لحمة ما يظاهرة القفة مف الفي اإلضافة إلى الضمائر 
 .كفية داللة االهتماـ بالمضاؼ إليه ، ٔتفي النص تزيد تراكيبه قكة كتماسكان 

 الغاجبإل  ضمير  ةالمضاف ( يبين لفظ اإلرسال ومشتقاتوٕٛجدول رقم )
 العدد اللفظ م

 ٗٛ رسولو ٔ
 ٚٔ رسلو ٕ
 ٕٔ رسلهم ٖ
 ٖ رسولهم ٗ
 ٔ ارسوله ٘
 ٕ رسالتو ٙ
 ٔ رساالتو ٚ

 ٕٓٔ المجموع                

                                                           
 .ٕٓٔ: ينظر: اإلضافة في القرآن الكريم (ٔ)
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عػػػدد التكػػػرار، ككػػػذلؾ مػػػف حيػػػث تكػػػرار الػػػرقـ ا كؿ مػػػف حيػػػث  "رسػػػكله"كقػػػد مثػػػؿ لفػػػظ 
 الرسكؿ كمف أرسمه، كفيه تكريـ كتشريؼ.   هناؾ ارتباط بيف، فضافةاإل

كمػػا فػػي قكلػػه  ،المضػػاؼ إلػػى المضػػاؼ إليػػه نسػػبة :فمنهػػا ،كقػػد تنكعػػت دالالت اإلضػػافة
[، ٕٔالمائػػػػػػػػػػػػػػػػدة: ] چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چتعػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

 فالرسالة منسكبة إلى ا  تعالى؛ فهي رسالته، كال شؾ في اهتمامه بها كمتابعته لشأنها.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ كما فػي قكلػه تعػالى: التعظيـ كالتشريؼ، :كمنها

ة داللػػػػة االهتمػػػػاـ بالرسػػػػكؿ رسػػػػكؿ إلػػػػى ضػػػػمير الجنلػػػػالفػػػػي إضػػػػافة [، ّّالتكبػػػػة: ]  چٹ
 ةكحمايتػػػه، كأنػػػه فػػػي معيػػػة ا  كحفظػػػه كنصػػػرك، فهػػػك رسػػػكله، كفػػػي إضػػػافته إليػػػه ضػػػـ كنسػػػب

الػػذم أرسػػؿ الرسػػكؿ؛ كذلػػؾ لتكريمػػه، كلمداللػػة عمػػى أنػػه حافظػػه كمعػػزك  مػػـ يقػػؿ هػػكفكتشػػريؼ، 
ا  كالنػػاس فػػي العػػادة يحمػػكف مػػف يضػػافكف إلػػيهـ كينصػػركنهـ، فكيػػؼ بػػ"كناصػػرك فهػػك رسػػكله، 

، كذكػػػر الرسػػػكؿ كاإلرسػػػاؿ كديػػػف الحػػػؽ منػػػػزلة عظيمػػػة !تعػػػالى كقػػػد أضػػػافه إلػػػى نفسػػػه سػػػبحانه
 . ُت"لمرسكؿ

پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ  ، كما في قكله تعالى:التقصيصدالالت اإلضافة:  كمف

كأضاؼ رسكالن إلى  ،" أضاؼ اإلرساؿ إليه تعالى :چٿچ[،ْْالمؤمنكف: ] چٿ ٿٿ
ػؿ إل ػؿ  يهػا؛  ف  ضمير ا مة الميٍرسى اإلضػافة تكػكف بالمنبسػة، كالرسػكؿ ينبػس الميٍرًسػؿ كالميٍرسى

أم: ينزمهػـ كيقػالطهـ كيقتػرب مػنهـ، كينػاجي ربػه  ،ينبس النػاس كقد كاف الرسكؿ  ِتإليه"
 .كيقترب منه

ضافة الرسكؿ إلى ا مة ما إضافة كمهـ فيما سبؽ إلى نػكف العظمػة؛ لتحقيػؽ أف  " كػؿ  كا 
كمهػػػػـ جػػػػاءكا كػػػػؿ ا مػػػػـ، كاإلشػػػػعار بكمػػػػاؿ شػػػػناعتهـ  ه القاصػػػػة بػػػػه، ال أف  رسػػػػكؿ جػػػػاء أمتػػػػ

اإلرسػػػاؿ الئػػػؽ بالمرسػػػؿ،  كقيػػػؿ:  ف   بت كػػػؿ أمػػػة رسػػػكلها المعػػػيف لهػػػا،حيػػػث كػػػذٌ  ـ،كضػػػنله
هػػك قيػػد فػػي تقصػػيص الرسػػكؿ بهػػذك ا مػػة، كأنػػه مكمػػؼ بهػػـ ال ، ف ّتكالمجػػيء بالمرسػػؿ إلػػيهـ"

]  چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ ٹ ٹبغيرهـ، كسكؼ ييسأؿ عنهـ فقط، 
 [.ٔا عراؼ: 

                                                           
 .ٕٕٓريق التفسير البياني:عم  ط (ٔ)

 .ٚٓٗ/  ٙالبحر المحيط:  (ٕ)

 .ٖ٘/ٛٔ، وينظر: روح المعاني: ٘ٙ/ٗتفسير أبي السعود: (ٖ)
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ر النحاة عف شدة التنـز كالتضاـ بيف المتضايفيف بأنهما كالشيء الكاحد، كيأتي كقد عبٌ "
هذا المفهكـ مما بيف الركنيف مف ترابط مبني عمى شدة التصاقهما، كيقكد التنصػؽ بػيف ركنػي 

،  ُتان مػف داللػة كػؿ طػػرؼ"اإلضػافة إلػى تكلػد تراكيػب ذم داللػة مسػتجدة تحمػػؿ فػي طياتهػا قػدر 
إلى ضمير جنلتػه ف الكريـ مف إضافة الرسكؿ كهذا التنصؽ كالتنـز هك ما نممسه في القر 

ناقػؿ مػا يريػدك ا  عػز كجػؿ إلػى  ،سبحانه كتعالى، فهك رسكله كهك مبما عنػه كمتحػدث باسػمه
 ؼ مػا أضػيؼ إليػه،مػف طػر  كبيػران  الناس، فهك الكسيط بيف ا  عز كجؿ كقمقه، كقد حمػؿ قػدران 

 . ِت"قمقه القر فكاف الرسكؿ"فقد 

﮴ چكفي قكله تعالى:  ﮳   ؛  نهـ تكبيخ لهـ[، ٗٔالمؤمنكف: ] چے ے ۓ ۓ﮲ 
 . ّتكهـ يعرفكنه الكفر كالجحكدعميهـ  فأنكره، كحسف أقنق هكصدق أمانة الرسكؿيعممكف 
 :  المضاف إل  ضمير المتكمم -ب 

قمسػػة ألفػػاظ تكػػررت سػػبعان  إلػػى ضػػمير المػػتكمـ ان مضػػاف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته مػػفكرد 
كنػػى كحػػدات صػػرفية دالػػة ذات قيمػػة إحنليػػة، يي " الضػػمائرعػػدة، فتحمػػؿ دالالت كعشػػريف مػػرةن، 

بهػػا عػػف الظػػاهر، كمػػف ثػػـ كانػػت اإلضػػافة إليهػػا بػػدينن؛ إلعػػادة الػػذكر أيسػػر فػػي االسػػتعماؿ، 
 . ْت"كأدعى إلى القفة كاالقتصار

 المضافة إل  ضمير المتكمم ين لفظ اإلرسال ومشتقاتو( يبٜٕجدول رقم )

 العدد اللفظ م

 ٚٔ رسلنا ٔ
 ٗ رسلي ٕ
 ٗ رسولنا ٖ
 ٔ رسولي ٗ
 ٔ رساالتي ٘

 ٕٚ المجموع 

                                                           
 .ٕٚاإلضافة في القرآن الكريم:  (ٔ)

 ، من حديث عاجشة.ٕٔٓٙٗبرقم ٛٗٔ/ ٔٗ:بن حنبل أحمداإلمام  مسند (ٕ)

   .ٕ٘ٓ/  ٖٔ  التحرير والتنوير: ، ٙٚ/ ٗتفسير أبي السعود: ينظر:  (ٖ)

 .ٔٓٔاإلضافة في القرآن الكريم:  (ٗ)
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اإلضافة ف [،ُٔا نعاـ: ] چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ ٹ ٹ چ 
قػبض  رصاحب اقتصاص أمبما له مف العظمة سبحانه كتعالى  فهك؛ لمتكريـ،   چڃچ في

 .إاٌل هكذلؾ فن أحد يقدر عمى  ،ا ركاح

 [،ُٗالمائدة:]چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چكفي قكله تعالى:

ما  كدليؿ عمى أف   ،؛  نه أمي ال يقرأ كال يكتباإلضافة دليؿ عمى صحة نبكته: چڃچ
ت يبيػػ"، كقػػد كػػاف الرسػػكؿ ُتيػػأتي بػػه إنمػػا هػػك مػػف عنػػد ا  تعػػالى، كاإلضػػافة هنػػا لمتشػػريؼ

 .فأحسف تأديبه، كقربه فكاف قاب قكسيف أك أدنى ربه كقد أدبه  ، ِت"كيسقيهربه فيطعمه 

نه، فهػػك أكفػػي هػػذك اإلضػػافة االهتمػػاـ بالمضػػاؼ إليػػه كرعايتػػه كحفظػػه، كمتابعػػة أمػػرك كشػػ
چ چ چ چ  ٹ ٹ چالميٍرسىؿ فيكمه إليػه كيرعػاك كيحرسػه،يهتـ بكالميٍرًسؿ  ،رسكؿ لمميٍرًسؿ

فحفظػػػػػؾ [، ٕٔالمائػػػػػدة: ]چڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ
إنما هي  نؾ في مهمة البنغ ، فإذا لػـ تقػـ بهػذك المهمػة فػن رعايػة كال عصػمة كال كعصمتؾ 

أكثر قصرت في هذك المهمة، كزيادة في االهتماـ  حماية، بؿ كعذاب أليـ في الدنيا كاآلقرة إفٍ 
]  چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ٹ ٹ چ ،يسػػأؿ النػػاس مػػاذا أجػػابكا الرسػػؿفػػا  تعػػالى 
 [.ٓٔالقصص: 

] چڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ كفي قكله تعػالى:
فػػػػػػػي  يػػػػػػػة بينػػػػػػػت مهمػػػػػػػة إلػػػػػػػى نػػػػػػػكف العظمػػػػػػػة  مضػػػػػػػافان : چڃچكرد لفػػػػػػػظ[، ُِالتغػػػػػػػابف: 

. كالعدكؿ في كا  عز كجؿ يتكلى ما عداك ،فما عمى الرسكؿ إاٌل البنغ، كهي البنغالرسكؿ
ظهػارك مضػافان لنػكف كاإلشػعار بمػدار الحكػـ الػذم  العظمػة؛ لمتشػريؼ كالتعظػيـ، قكله "رسكلنا" كا 

 . ّتهك ككف كظيفته محض البنغ، كلزيادة تشنيا التكلي عنه

كقػػد قػػص النحػػاة اإلضػػافة إلػػى يػػاء المػػتكمـ بجممػػة أمػػكر بنائيػػة تتعمػػؽ بعنقػػة الػػركنيف "
كتضػػامنان قية تحقػػؽ لحمػةن يابعضػهما بػبعض، كتقػػـك فػي جممتهػػا عمػى التػػزاـ مظػاهر صػػكتية سػ

المائػدة: ]چہ ھ ھ  ھ ھ ے ے  ۓ ٹ ٹ چ،  ْتفي التركيب المتضػايؼ"

                                                           
 .ٖٙٗ/ٖ، البحر المحيط: ٕٖٔ/ٖينظر: المحرر الوجيز:  (ٔ)

 ىريرة. ، من حديث أبيٜٖٕ٘برقمٖٗٔ/ ٖ، صحيح مسمم: ٕٔٗٚبرقم ٘ٛ/ٜصحيح البخاري: (ٕ)

 .ٖٓٗ/٘تفسير أبي السعود: ينظر:  (ٖ)

 .ٛٓٔاإلضافة في القرآن الكريم:  (ٗ)



 

 117 

 

فإنػه مرسػؿ منػي لهػدايتكـ كسػعادتكـ،  []ابف مػريـعيسى": چۓچكالمقصكد بػ ،[ُُُ
 كفيه إشارة إلى مقامه مف ا  عز كجػؿ، كانفصػاؿ شقصػه عػف ذات ا  سػبحانه كتعػالى، كأف  

مػػػػػف زعمػػػػػكا أنػػػػػه غيػػػػػر ذلػػػػػؾ جػػػػػاهمكف  يف، كأف  مػػػػػا هػػػػػك إاٌل رسػػػػػكؿ مػػػػػف رب العػػػػػالمعيسػػػػػى
كفيهػا ضػمناى نفػي  حقيقة العنقػة فػي أنهػا عنقػة الرسػالة،هنا  كقد مثمت اإلضافة . ُت"كضالكف

لحمػػػػة كتضػػػػامنان فػػػػي  اإلضػػػػافة كحققػػػػتأم عنقػػػة أقػػػػرل، فمػػػػيس لػػػػه إاٌل صػػػػفة الرسػػػػالة فقػػػػط، 
 .لمتضايفيف كالترابط بينهماكهي كظيفة داللية مف قنؿ االتصاؿ بيف ا ،التركيب المتضايؼ

ا عػػػػػػػػراؼ: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ كفػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى: 
دعػػكة ل يمػػاف كاالهتمػػاـ بػػه،  فػػي إضػػافة الرسػػالة إلػػى ضػػمير المػػتكمـإف  : چپچ[، ُْْ
 القالؽ المستحؽ لمعبادة.ك، كحسف عرض، فهي رسالة ا  عز كجؿ كحد ان كتمطف

ي اإلضػػػافة، كتحقػػػؽ هػػػذا فعػػػنن فػػػي ألفػػػاظ لقػػػد حػػػدث تػػػرابط كانسػػػجاـ كتػػػنـز بػػػيف طرفػػػ
االهتمػاـ كالمتابعػة كالرعايػة،  يتضػ،اإلرساؿ، فعنػدما يػذكر ا  عػز كجػؿ اإلرسػاؿ مضػافان إليػه 

 ،كمكػػػف لهػػػـ فػػػي ا رض ،فػػػا  عػػػز كجػػػؿ أرسػػػؿ رسػػػمه كأيػػػدهـ بػػػالمعجزات كمػػػنحهـ الكرامػػػات
ٹ  ٿ ٹ ٹٹ ٹ چ كصػػفكته فػػي ا رض، هكأظهػػرهـ كنصػػرهـ، فهػػـ قيػػرة قمقػػ

فكػػاف االهتمػػاـ مػػف أحػػد أركػػاف اإلضػػافة، [، ُٓغػافر: ] چٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ
 .ككاف السما كالطاعة كالكفاء كااللتزاـ مف الطرؼ اآلقر، كهذا ما ال يمكف إنكارك 

 

 المضاف إل  ضمير المخاطب: -ج

ثنثة ألفاظ تكررت أربا  إلى ضمير المقاطب ان مضاف لفظ اإلرساؿ كمشتقاتهدت مف كر 
،  التالي: ك مراتو

 المضافة إل  ضمير المخاطب ( يبين لفظ اإلرسال ومشتقاتوٖٓجدول رقم)

 العدد اللفظ م

 ٕ رسولكم ٔ
 ٔ رسلك ٕ
 ٔ رسلكم ٖ

 ٗ المجموع           

                                                           
 .ٛٚٔ/ٕقصة في القرآن الكريم: ال (ٔ)
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فػػي سػػياؽ التأنيػػب كالمػػـك كالتقريػػا مػػف لفػػظ "رسػػكلكـ" مضػػافاى إلػػى ضػػمير المقاطػػب جػػاء 
ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پڀ ڀ  ٱٹ ٹچ المنئكة لمكفار يكـ القيامة، 

ضػػػػػافة إلػػػػػى فػػػػػي اإل: چٻچ[، َٓغػػػػافر: ] چڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ
ب هػؤالء كػذ   فػي الػدنيا يػكـ أفٍ  هضمير المقاطب لكـ كعتاب، كعكدة بذهف المقاطب إلى حالػ

فػػي الػػدنيا،  الرسػػؿ، فمػػا يمقكنػػه اليػػـك مػػف الجػػزاء كالعػػذاب إنمػػا هػػك مػػا كعػػدهـ بػػه النػػاسي الرسػػؿى 
 رة كألمان.فيزيدهـ هذا الكنـ حس

فػػػػػي سػػػػػياؽ الػػػػػدعاء كالثنػػػػػاء كالطمػػػػػب مػػػػػف المػػػػػؤمنيف   عػػػػػز چۈئچفيمػػػػػا كرد لفػػػػػظ 
إضافة اإلرساؿ إلى  في: چۈئچ،[ ُْٗ ؿ عمراف:] چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چكجؿ،

الرسػؿ هػػـ رسػػؿ  بػػأف   نػػكفكأنهػـ مؤم ،ضػمير المقاطػػب داللػة التصػػديؽ مػػف المػؤمنيف بالرسػػالة
 مػػا كعػػدهـ عمػػى ألسػػنة الرسػػؿ، كفيػػه إشػػارة إلػػى أف   يػػؤتيهـ فهػػـ يػػدعكف ا  عػػز كجػػؿ أفٍ  ،ا 

فػػالمؤمنكف يطمبػػكف ا  عػػز كجػػؿ مػػا  ،الرسػػؿ ال يممكػػكف شػػيئان غيػػر الػػبنغ عػػف ا  عػػز كجػػؿ
 في الدنيا. كعدهـ به رسمه

: چڑچ[،ِٕالشػػػعراء: ] چژ ژڑ ڑ ک ک ک چ فػػػي قكلػػػه تعػػػالى: ك 
، حاثان مف فرعكف بنبي ا  مكسى،  ُتفي سياؽ الغركر كالسقرية كاالستهزاء ا المفظهذ كرد

قكمػه عمػى الكفػر بػه كعػػدـ تصػديقه، ككأنػه ال يعتػرؼ بػه، فأضػػاؼ إرسػاله إلػى النػاس أمػا هػػك 
 فيدعي أنه رب العالميف. 

 

 ف باإلضافة :المضاف إل  المعرّ  -:الثاني

تسػػعة ؼ باإلضػػافة إلػػى معػػرٌ  ان ف الكػػريـ مضػػاف فػػي القػػر  لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته مػػفكرد 
 :، كاآلتيثنث عشرة مرةن فاظ تكررت أل

 ف باإلضافة المضافة إل  المعرّ  ( يبين لفظ اإلرسال ومشتقاتؤٖجدول رقم )

 العدد اللفظ م

 ٕ رسل ربنا ٔ
 ٔ رسل ربك ٕ
 ٕ رسول رب العالمين ٖ
 ٔ رسول ربك ٗ

                                                           
 .ٗٛ/ٕالتسييل لعموم التنـزيل: ينظر:  (ٔ)
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 ٔ رسول ربهم ٘
 ٔ رسوال ربك ٙ
 ٔ رساالت ربهم ٚ
 ٖ رساالت ربي ٛ
 ٔ رسالة ربي ٜ

 ٖٔ المجم  وع 

عميهػػػػػػػا -مػػػػػػػريـ [، ُٗمػػػػػػػريـ: ] چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ٹ ٹچ
بشػران سػكيان فقافػت، فجػاء  ا جبريػؿامرأة عذراء في قمكتها ما ربها، فجأة تمثػؿ لهػ -السنـ

الػػػػذم تػػػؤمنيف بػػػه كتعبدينػػػػه، " ربػػػؾ"چگگڳڳچ:التطمػػػيف بصػػػيغة اإلضػػػػافة كالقصػػػر
اإلينػػاس ك كفيػػه مػػف التمطػػؼ  چڳڳچفهػػك فيسػػتقر حالهػػا كيطمػػئف قمبهػػا كيسػػكف فؤادهػػا،
عميهػا -قػاؿ إنمػا أنػا رسػكؿ، لظنػت مػريـجبريػؿ كالتثبيت لما سيككف بعد هذا اليكـ، كلػك أف  

 قر، لكف عندما تمت إضافة اإلرساؿ إلى ا  عز كجؿ سكف قمبهػا  يءأنه رسكؿ لش -السنـ
مػػػف قصكصػػػيات  يفػػػة، كهػػػكهػػػذك الفتػػػاة تفاجػػػأت مفاجػػػأة عن ف  كقيػػػؿ: "إكتمػػػت المهمػػػة بثبػػػات، 

 . ُت"الفتاة؛ لئن تككف تمؾ الصكرة حيمة فاتؾ يستغؿ طيبتها

[، ْٕطه: ] چې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئچكفي قكله تعالى:
ضػافة اإلرسػػاؿ إلػػى ،  ِت"اإلضػػافة هنػا تمطػػؼ كرفػػؽ"قيػؿ:  فيػػه إشػارة إلػػى الػػرب  عػز كجػػؿ ا كا 

 ر لفرعكف كزجر له لعمه يتذكر أك يقشى. كفيه تذكي فرعكف ادعى الربكبية،  ف   ؛الحقيقي

 المضػػافة إلػػى معػػرؼ باإلضػػافة كردت فػػي سػػياؽ إثبػػػات أف  ا لفػػاظ أكثػػر  كالمنحػػظ أف  
إاٌل  مهمة الرسكؿكما ا مر بيدك كحدك  اإلرساؿ كالرسالة هي مف عند ا  سبحانه كتعالى، كأف  

 البنغ المبيف .
 ف بنل : المضاف إل  المعرّ  -:الثالث

 ،مػرةن ثنثػة ألفػاظ تكػررت عشػريف  إلى معرؼ بػأؿ ان مضاف لفظ اإلرساؿ كمشتقاتهمف  كرد
 كالتالي:

 

 
                                                           

 .ٖٕ٘ٓ/  ٗ: القرآن ظثلفي  (ٔ)

 . ٜٙ/ ٖ، وينظر: معترك األقران: ٕٛٙ/ ٕمثك التنويل:  (ٕ)
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 ف بنل المضافة إل  المعرّ  ( يبين لفظ اإلرسال ومشتقاتوٕٖجدول رقم )

 العدد اللفظ م

 ٛٔ رسول اهلل ٔ

 ٔ رسل اهلل ٕ

 ٔ رساالت اهلل ٖ

 ٕٓ المجموع 

المضػػػػاؼ ، [ِٗالفػػػػت،: ]  چٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀٹ ٹ چ 
ت النكػرة فػي كقػد اكتسػب ، ُتإلى معرفػة يكتسػب التعريػؼ مػف المضػاؼ إليػه كجممػة مػف أحكامػه

رسػػكؿ ا  ككفػػى بػػه مػػف تعريػػؼ. كفػػي إضػػافته  فهػػك ،التعريػػؼ مػػف المضػػاؼ إليػػه" رسػػكؿ"لفػػظ 
عند ا  عز ما جاء به هك مف  التشريؼ كالتعريؼ بمقامه كاالهتماـ به، كأف  ؛ إلى لفظ الجنلة

 -ِالػػػػػنجـ:] چٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ كجػػػػػؿ،
ْ .] 

عنقة نظمية سياقية تحيؿ المفردات مف ألفاظ لها مجرد المجػاكرة إلػى مركػب " اإلضافةف
متنحـ متماسؾ، كلما كاف الغرض مف اإلضافة إجراء االتصاؿ بإحداث تضاـ ما بػيف بنيتػيف 

 . ِت"لية كاحدةيسكؽ بالضركرة إلى كحدة دال

د س ػػجى  فعػػنن فػػي إضػػافة ألفػػاظ اإلرسػػاؿ، فالرسػػكؿ هػػك مػػا تحقػػؽكهػػذا الػػتنحـ كالتماسػػؾ 
 كػاف ا  عػز كجػؿقػد ، ك  ّت"أفن أككف عبػدان شػككرا"قاؿ: فهذا التنحـ كتمثمه كقاـ به قير قياـ 

 .[ٓالضحى: ] چڌ ڌ ڎ  ڎ چنعـ المكلى كنعـ النصير، فقاؿ له: له
  

                                                           
 .ٖٗ/  ٕ، شرح ابن عقيل: ٘/ ٕينظر: الكتاب:  (ٔ)

 .ٗٔاإلضافة في القرآن الكريم:  (ٕ)

 ، من حديث عاجشة.ٕٕٙٚبرقمٔٗٔ/ٛ، صحيح مسمم: ٖٓٔٔبرقم ٓ٘/ٕصحيح البخاري:  (ٖ)
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 التعريف والتنكيرابع: المطمب الس

 فأربعػػة كأربعػػك فػػي القػػر ف الكػػريـ بػػيف التعريػػؼ كالتنكيػػر  لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته مػػف كرد
 . كلكؿ داللتهلفظان تكررت ثنثمائة كثنثان كثمانيف مرةن، 

 ( يبين التعريف والتنكير في لفظ اإلرسال ومشتقاتوٖٖجدول رقم)

 التكرار عدد األلفاظ النوع م

 

تعري ٔ
ال

 ف

 ٔٔٔ ٙ المعّرفة بأل

 ٗٛٔ ٕٚ المعّرفة باإلضافة

 ٛٛ ٔٔ النكرة ٕ

 ٖٕٛ ٗٗ المجموع 

 التعريف: -ٔ

،  ُتكأنػػه إشػػارة إليػػه بػػذلؾ االعتبػػار ،حيػػث هػػك معػػيف ،معػػيف عنػػد السػػاما ايقصػػد بهػػالمعرفػػة 
 . ِت"كاحدان مف جنسه يقٌص  هي االسـ المكضكع عمى أفٍ ":كالمعرفة

، تكػػررت مػػائتيف معرفػػة فػػي نػػكعيفثنثػػة كثنثػػكف لفظػػان  مشػػتقاتهلفػػظ اإلرسػػاؿ ك  مػػفجػاء 
حػدل عشػرة مػرةن،  فة بأؿ:المعر  كقمسة كتسعيف مرةن، ا كؿ،   الثػاني،ك ستة ألفاظ تكررت مائة كا 

كقػد يكػكف فػي كثػرة  سبعة كعشػركف لفظػان تكػررت مائػة كأربعػان كثمػانيف مػرةن، فة باإلضافة:المعر  
 .سؿ فهـ معركفكف لدل الناسالمعرفة داللة تعريؼ لمر 

قرأ [، ُْْ ؿ عمراف: ]  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ ٹ ٹ
، بالتعريؼ عمى سبيؿ التفقيـ لمرسؿ كالتنكيه بهـ عمى مقتضى حالهـ مف ا  "الرسؿ"الجمهكر

كمكاف تسكية بينه  ،في معنى الحياةككجهها أنه مكضا تيسير  مر النبي ،بالتنكيرئت ر قي ك 
  . ّتإذ تدؿ عمى تساكم كؿ القمؽ في المكت فهك مثمهـ ؛اءة التعريؼ أكجهكقر  ،كبيف البشر

كتنكيرها كذلؾ أكجهان بنغية متغايرة بيف  "أؿ"بػػ "الرسؿ" كقد يستدعي مقاـ تعريؼ كممة"

                                                           
 .ٙٔٔ: في عموم البثغة ( الفواجد الغياثيةٔ)

 .ٜٚٓ/ٗ( ارتشاف الضرب: ٕ)

 .ٗٚ/ٖالبحر المحيط: ، ٙٔ٘/ٔينظر: المحرر الوجيز:  (ٖ)
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حسف  أف    ٔتيرل ابف جنيك الداللة عمى التشريؼ كالتعظيـ، كالداللة عمى التقميؿ كاالقتصاد، 
عنـ أنه ال يمـز ممف يقالفه تبعة،إلى أنه اقتصاد بالنبيراجا  "رسؿ"تنكير  كلما كاف  ، كا 

بالحاؿ تنكير ذكرهـ  مكضا اقتصاد به ككاف مف مضى مف ا نبياء في هذا المعنى مثمه، الؽى 
 . ٕت"چگڃڃڃچچ بقكله:

كقد تككف داللة التنكير التكثير؛ لمتذكير كأقذ العظة كالعبرة، فالحاؿ كاحد، كال قمكد 
 قمكؽ.    لم

في أنهـ لـ يطالبكا بأفعاؿ  ،كجه التعريؼ معناك أنكـ قد عرفتـ حاؿ مف قبمه مف الرسؿ"ك  
يكمئ إلى أمر معركؼ  فمما كاف مكضا تنبيه لهـ كاف ا ليؽ به أفٍ هك مف قالفهـ، ككذلؾ

اءة التعريؼ قر  إلى أف   يذهباف  3تكأبا حياف  ٖتهذا المعنى هك ما جعؿ ابف عطية كيبدك أف  ، عندهـ
كمف  ،.....، فهذا الرسكؿ هك مثمهـ في ذلؾ ٘تأكجه، إذ تدؿ عمى تساكم كؿ في القمؽ كالمكت

  . ٔت"داؿ عمى الجنسفكنهما  معنى التعريؼ كالتنكير [الكنـ لممؤلؼ]ثـ يتقارب عندم 

كذكرهـ قريب كجرل عميهـ  ،كهـ معركفكف لديهـ ،لتعريؼ أنهـ الرسؿ السابقكفا داللةف
  . لمكتا

ہھھھھ چ :متعريػؼ داللػة التقصػيص كالتحديػد، كمػا فػي قكلػه تعػالىلككف يقد ك 

 مػف كانػت لػه كهػك ،هنا بأنه سػاقي الممػؾ "الرسكؿ"فقد تحدد [، َٓيكسؼ: ]چے ے ۓ 
 في السجف. صحبة ما يكسؼ

﮽  چ كفػػي قكلػػه تعػػالى: ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮴  ﮳  ۓ ۓ﮲ 

﯀﯁ ػػػػني ، ك  ٕتلمتعريػػػػؼ ؛عهديػػػػةالػػػػنـ " [،ُٔ-ُٓالمزمػػػػؿ: ] چ﮾﮿  ر الرسػػػػكؿ ثػػػػـ كِّ

                                                           
 .ٜٙٔ/ٔينظر: المحتسب: (ٔ)

 .ٔٗٔالتوجيو البثغي لمقراءات:  (ٕ)
 .ٓٗ/ٛٔه(، ينظر: الوافي بالوفيات: ٕٗ٘المفسرين الناقد الحجة أبي بكر عبد الحق بن غالب بن عبد الممك بن عطية ت)اإلمام الكبير قدوة  (ٖ)

مام النحاة، ينظر: الوافي بالوفيات: ٘ٗٚأبو حيان الغرناطي، محمد بن يوسف بن عمي بن حيان ت) (ٗ)  .٘ٚٔ/٘ه(، فريد العصر وشيخ الزمان وا 
 .ٗٚ/ٖ، البحر المحيط: ٙٔ٘/ٔز: ينظر: المحرر الوجي( ٘)

 .ٔٗٔ( التوجيو البثغي لمقراءات: ٙ)

 .ٕٔٔ: في عموم البثغة الغياثية الفواجدينظر: ( ٚ)
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ػػ  نػػه أراد أرسػػمنا إلػػى فرعػػكف بعػػض الرسػػؿ، فممػػا أعػػادك كانػػت الـ التعريػػؼ إشػػارة إلػػى ؛ ؼرِّ عي
  . ِت نه تقدـ ذكركفاإلحالة عميه؛  ، ُتالمذككر بعينه

الفرقاف: ] چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍچكفي قكله تعالى:
اسػتغراؽ ، فهػك كقػت تكػذيبهـ لعػدـ كجػكد غيػرهـ؛ لنستغراؽ :كقيؿ، عهدلمتعريؼ الرسؿ [، ّٕ

 التعريػؼ لمجػنس؛  ف   كيؤيػد الباحػث أف   ، ّتلمجػنس :حقيقي كمي عمػى طريقػة المشػابهة، كقيػؿ
 فمف كذ ب رسكالن كاحدان فقد كذ ب جميا الرسؿ. الرسؿ أمة كاحدة

كقكلػه [، َُْالمائػدة: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چكفي قكله تعالى:
﮵   ۓچتعالى: ﮴  لمتعظيـ  ؛هناچ﮵  چتعريؼ [،ْٔالنساء: ] چ﮲﮳ 

 ، كقد يككف في التعريػؼ إشػارة إلػى أنهػـ يعرفػكف صػدؽ الرسػكؿكالتشريؼ كرفا قدرك كمنزلته
 كأمانته كمكانته.

، كقػػػد يكػػػكف لمعهػػػد أك كالتشػػػريؼ كالتعظػػػيـالتعيػػػيف بػػػه يػػػراد التعريػػػؼ  أف   تبػػػيف ممػػػا سػػػبؽ
 .الجنس
 التنكير: -ٕ

هػي ا كلػى كالمعرفػة  :كالنكػرة ،يكػكف شػائعان فػي جنسػه سػـ المكضػكع عمػى أفٍ اال: "النكرة
 . ٓتكضا ال لشيء بعينهتهي ، ك  ْت"طارئة عميها

 ،مػرةن ة، تكػررت ثمػاني كثمػانيف نكػر أحػد عشػر لفظػان  لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته مػف كقد جػاء
؛ التنكيػػػػػػػػػر: چگچ[، ُْٖ ؿ عمػػػػػػػػػراف:] چک گ گ گ  گ ڳ ڳ ٹ ٹچ 

 كفيػه تسػمية كحػث عمػى ،رسؿ ذك عدد كثير كألكا  يات كنػذر كأهػؿ أعمػار طػكاؿ :أم لمتكثير،
لمتكثيػػػػػر  ؛التنكيػػػػػر :كقيػػػػػؿ،  ٕتعمػػػػػـك البمػػػػػكل ممػػػػػا يهكنهػػػػػا فيػػػػػه؛  ف   تسػػػػػميةكال ، ٔتالمصػػػػػابرة

                                                           
 .ٕٚٗ/ٙالكشاف: ينظر: ( ٔ)

 .ٖٙ٘/ٛالبحر المحيط: ينظر: ( ٕ)

 .ٖٛ، صفاء الكممة: ٜٔ/ٜٔ، روح المعاني: ٖٕٚ/ٖينظر: البرىان في عموم القرآن:  (ٖ)

 .ٜٚٓ/ٗاف الضرب: ( ارتشٗ)

 .ٜٕٚ/ٖشرح الرضي عم  الكافية: ينظر: ( ٘)

 .ٓٗٔ/٘الكشاف:  ينظر: ( ٙ)

 .ٖٚ/ٚٔ، التحرير والتنوير: ٖٙٔ/ٚ، روح المعاني: ٚ/  ٓٔالجامع ألحكام القرآن: ينظر:  (ٚ)
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 .ل رساؿ بصفة قاصة بغض النظر عف ا شقاصكاف  التكذيب كفيه داللة أف   ، ُتكالتعظيـ

[، ُُٓالبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: ] چۆ ۈ  ۇ ۇ ۆچ  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:
كفػػي .  ِت"لمتعظػػيـ؛ لتجػػرم عميػػه الصػػفات التػػي كػػؿ كاحػػدة منهػػا نعمػػة قاصػػة؛"چحجچتنكيػػر

، لمتضػػقيـالتنكيػػر؛ : چۆچ[،ٕٗالنسػػاء: ] چىث يث حجمج جح مح جخ  چ قكلػػه تعػػالى:
 . ّتأم: جامعان لكؿ صفات الرسؿ

؛ التنكيػػػر هنػػػا :چڇچ[، ِالبينػػػة: ] چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ كفػػػي قكلػػػه تعػػػالى:
ليتػأتى تنػكيف  ؛كلػـ يسػمؾ طريػؽ اإلضػافة، " ْت"متفقيـ كالتعظيـ فهك رسكؿ مف ا  عظيـ جػدان ل"

 .الباحث ككهك ما يؤيد ، ٓت"رسكؿ فيشعر بتعظيـ هذا الرسكؿ

 ( يبين التعريف والتنكير في لفظ اإلرسال ومشتقاتوٖٗجول رقم)

عػػػػػد المفظ ـ
 د

عػػػػػد المفظ ـ
 د

عػػػػػد المفظ ـ
 د

عد المفظ ـ
 د

 النكرة

 رسولٌ  ُ المعرفة بأؿ  معٌرفة باإلضافةال
ٖ
ٙ 

رساالت  ُ
ُ ٔ اهلل

ُ 
ِ ٔ رسولها

ُ 
رسول 

ٕ رسوال ِ ٚ لونرسَ المُ  ُ ٛٔ اهلل
ٖ 

رساالت  ِ
ُ ٔ ربهم

ِ 
ِ ٖ رسولهم

ِ 

رسول 
رب 

 العالمين
 ٔ ُمْرِسَلو ّ ٕٗ لينرسَ المُ  ِ ٕ

رساالت  ّ
ُ ٖ ربي

ّ 
ِ ٔ رسولي

ّ 
رسول 

الرسَ المُ  ّ ٔ ربك
 ُرُسلٌ  ْ ٔ ت

ٔ
ٓ 

رسل  ْ
 اهلل

ٔ ُ
ْ 

ِ ٚٔ رسلنا
ْ 

رسول 
ٔ الً رسُ  ٓ ٕٓ الرسل ْ ٔ ربهم

ٓ 

                                                           
 .ٕٜمن اإلعجاز البياني في القرآن:  ،  نظراتٕٜ/ٗالبرىان في عموم القرآن:  ،ٕٚٔلكافي في عموم البثغة: ا، ٜٙالتمخيص:  ينظر: (ٔ)

 .ٛٗ/  ٕ( التحرير والتنوير: ٕ)

 .ٙ٘ٔ/ ٖالبرىان في عموم القرآن: ينظر: ( ٖ)

 .ٛٛٔ/ٕٕ( نظم الدرر: ٗ)

 .٘ٚٗ/ٖٓ( التحرير والتنوير: ٘)
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رسل  ٓ
ُ ٔ ربك

ٓ 
ِ ٚٔ رسلو

ٓ 
رسوال 

 ٔ ُمْرِسلو ٔ ٛ٘ الرسول ٓ ٔ ربك

رسل  ٔ
ُ ٕ ربنا

ٔ 
ِ ٕٔ رسلهم

ٔ 
رسولك

 م
ُمْرَسَلو  ٕ ٔ الرسوال ٔ ٕ

 ن
ٕ 

ُ ٔ رسلك ٕ
ٕ 

ِ ٗ رسلي
ٔ 

 ٕ ُمْرِسِلين ٖ    ٕ رسالتو

رسلك ٖ
 م

ٔ ُ
ٖ 

رساال
 تو

 ٔ ُمْرِسل ٗ       ٔ

ُ ٗ رسولنا ٗ
ٗ 

رساال
 تي

ٔ       ُ
َ 

 ٔ ُمْرَسل

ُ
َ 

ِ ٗٛ رسولو
َ 

رسالة 
ُ       ٔ ربي

ُ 
 ٔ ُمْرَسال

 نتاجج المبحث األول )اإلرسال في التركيب(:

 .قامة الحجة؛ إلرسالةالسمية أثبت القر ف الكريـ اإلرساؿ، ك مف قنؿ الجممة اال -

 .سمية ببعض القرائف التي أفادت التأكيد كالتقصيصاالارتبطت الجممة  -

سػبعة كعشػركف لفظػان  في القر ف الكريـ بصػيغة الجممػة الفعميػةمف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته كرد  -
 .مائة كثنثيف مرةتكررت 

 .استغرؽ اإلرساؿ ا زمنة كمها -

 .هـالحدث هك ا ؛  ف أغمب اإلرساؿ أريد به داللة الحدث ال الداللة الزمنية –

 إلػى نػكف العظمػة، كما أسػند منهػا تسعان كتسعيف مرة تكررت صيغة الماضي أكثر الصيا فقد -
لتفقيـ كالتشريؼ، كفي كثرة صيا الماضي داللة كثرة اإلرساؿ إلى ا مػـ السػابقة كاف لداللة ا

 .كاالمتداد كالكساالماضي  حكايةك 

 .دد كاالستمرارالتج؛ كتحمؿ داللة كعشريف مرةتيف اثن تكررت صيغة المضارع -

أغمبهػػا دالػػة عمػػى الطمػػب كالػػدعاء كالحػػث ال عمػػى ا مػػر  ،تسػػا مػػرات تكػػررتصػػيغة ا مػػر  -
 .ما ا مر إاٌل طمب التنفيذ عمى كجه السرعةفالحقيقي، ككانت داللة السرعة مطمكبة فيها، 
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كتمػػت ؿ الػػديف ًمػػكٍ اكتممػػت أركػػاف اإلرسػػاؿ فأي  فقػػد فػػي اإلرسػػاؿ دعػػكة لمتأمػػؿ كاالنتبػػاك كالحػػذر، -
 ، كلـ يبؽ إاٌل ما كعد الرحمف كصدؽ المرسمكف.النعمة كأقيمت الحجة

، الرتبػػػػة، ك التعظػػػػيـ، ك التشػػػػريؼ، ك مػػػػف أغػػػػراض التقػػػػديـ كالتػػػػأقير فػػػػي اإلرسػػػػاؿ: االقتصػػػػاص -
يزيػد ا سػمكب قػكة ، كهػذا التنكيػه لممقػاـ، ك السػبؽ الزمػاني، ك الفاصمة ، كمناسبةمراعاة السياؽك 

 .سكبنغة كتمكنان في النفك 

كمنػػه  ،كلػػه داللػػة: التعظػػيـ كالتشػػريؼ كػػاف الػػذكر كالحػػذؼ فػػي بعػػض لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته -
كحػػػػدة ، كمنػػػػه لتأكيػػػػد المعنػػػػى كتقكيتػػػػه، كمنػػػػه لكمنػػػػه ل هانػػػػة كالتحقيػػػػر ،مسػػػػقرية كاالسػػػػتهزاءل

 .تكسيا المعنى، كمنه لمسرعة كالقفة كالحركة، كمنه لاالرتباط كالهدؼ كالغاية بيف الرسؿ

 الجممة.ف في المفرد كفي الحذؼ يكك  -

ان إلى المضمر كالمتكمـ كالمقاطب سبعة كعشركف لفظان مضاف لفظ اإلرساؿ كمشتقاته مفكرد  -
االهتمػػػػاـ ، ك التعظػػػػيـ كالتشػػػػريؼ مثػػػػؿ: ،لػػػػدالالت متعػػػػددةتكػػػػررت مائػػػػة كأربعػػػػان كثمػػػػانيف مػػػػرةن؛ 

غايػة ، كحػدة رةالقرب كالنص، ك التذكير كالزجر، ك التطميف كالتثبيت، ك االقتصاص، ك بالمضاؼ
ثبػػات أف  كمهمػػتهـ، ك  لرسػػؿا التأكيػػد ، ك كليسػػت مػػف عنػػد الرسػػؿ تعػػالى الرسػػاالت مػػف عنػػد ا  ا 

، كهػػـ يعرفػػكنهـ ؿاإلنكػػار عمػػى المكػػذبيف لمرسػػ، ك رسػػكلهـ فهػػك مػػنهـ فكػػؿ قػػكـ يعرفػػك  أف  عمػػى 
يػػػا المػػػـك كالتقر ، ك السػػػقرية كاالسػػػتهزاء عمػػػى لسػػػاف فرعػػػكف، ك التمطػػػؼ فػػػي الػػػدعكةك التكاضػػػا ك 

 لممكذبيف بالرسؿ. كالتأنيب

فػػي القػػر ف الكػػريـ بػػيف التعريػػؼ كالتنكيػػر أربعػػة كأربعػػكف لفظػػان  كرد مػػف لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته -
 تكررت ثنثمائة كثنثان كثمانيف مرةن، كلكؿ داللته. 

 مف داللة التعريؼ في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته التعظيـ كالتشريؼ كالتقصيص.  - 

 التكثير كاستغراؽ الجنس كاف التنكير في لفظ اإلرساؿ كمشتقاته. لداللة التعظيـ ك  -
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 :المبحث الثاني
 المرتبطة بمفظ اإلرسال ومشتقاتو حروف المعاني

 مطمبان: وفيو 
 حروف الجرالمطمب األول: 

 باقي حروف المعاني المطمب الثاني:
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 رسال ومشتقاتو المبحث الثاني: حروف المعاني المرتبطة بمفظ اإل 

 مدخل:

ليتـ المعنى كتحصؿ فائدة الكنـ ال بد مف ربط االسـ باالسـ كالفعػؿ باالسػـ كهػذا الػربط 
كيسػػػمى بحػػػرؼ المعنػػػى ، " ِتعمػػػى معنػػػى فػػػي غيػػػرك يػػػدؿ الحرؼ، فػػػ ُتهػػػك مهمػػػة حػػػركؼ الجػػػر

بػه لػذلؾ كالمػراد بإيصػاؿ الفعػؿ إلػى االسػـ تعديتػه إليػه حتػى يكػكف المجػركر مفعػكالن " ، ّت"أيضػان 
الفعػػؿ، كيسػػميها بعضػػهـ حػػركؼ اإلضػػافة لهػػذا المعنػػى، أم: تضػػيؼ ا فعػػاؿ إلػػى ا سػػماء، 

 . ْت"معناها إليها ميت حركؼ الجر؛  نها تجركمف هذا سي 

حركؼ تقكـ بتأدية كظيفة أساسػية فػي إيصػاؿ معػاني ا فعػاؿ كربطهػا بمعانيهػا، كهذك ال 
 . ٓتالتعديةيسٌمى بكهك ما  عيؿ،عندما تككف ا فعاؿ قاصرة عف الكصكؿ لممفا

ال يقتصػػر الفعػػؿ عمػػى التعمػػؽ بالفاعػػؿ بػػؿ  كالتعديػػة فػػي عمػػـ النحػػك كالتصػػريؼ: هػػي أفٍ "
 بالكاسػطة، كالكاسػطة: كاآلقػر: بنفسػه،]الفعؿ[ أحػدهما: ،كالتعدية عمػى قسػميف ،بالمفعكؿ أيضان 

يجػاكز ، لػنـز إلػى متعػدؿ الفعؿ احكٌ كهي التي ت،  ٔت"عرؼ بحركؼ التعديةهي الحركؼ التي تي 
، ع المعػاني الكامنػة فػي التركيػب حسػب الحػرؼ المسػتعمؿتنػكٌ ، فيػتـ  ٕتفاعؿ؛ ليطمب المفعكؿال
تػرابط الحػرؼ كالفعػؿ المسػتعمميف فيػه، كيقتمػؼ كممػا حسػب يصب، لكؿ تركيب معنى يتحدد بك 

كأكضػ،  لتتـ تأدية المعنػى فػي أكضػ، شػكؿ؛ هي كظيفة مف كظائؼ السياؽ، ك  ٖتتغير الحرؼ
 . َُتةالكظيفي لمكمم نىمعالالسياؽ هك المكاف الطبيعي لبياف ؛  ف   ٗتتركيب

 

                                                           
 .ٛٓٗ/  ٔاألصول في النحو: ينظر: ( ٔ)

 .ٜٕ٘/ٗشرح الرضي عم  الكافية: ينظر: ( ٕ)

 .ٕ٘( التعريفات: ٖ)

 .ٕٔٙ/ٗ( شرح الرض  عم  الكافية: ٗ)

 .ٛٛٔ: أداء معن  الجممة دور الحرف فيينظر: ( ٘)

 .ٖٗ( الحدود في النحو: ٙ)

 .ٖٔ( أبنية األفعال: ٚ)

 .ٕٙٓ :ينظر: دور الحرف في أداء معن  الجممة (ٛ)

 .ٖٕٔ :ينظر: نفسو ( ٜ)

 . ٖٖٕ( مناىج البحث في المغة: ٓٔ)
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كممػػا يزيػػد هػػذك الحػػػركؼ قيمػػة كقػػكة هػػك كثػػػرة ، كالتعديػػة سػػمة مػػف سػػمات المغػػػة العربيػػة
بػدكر مهػـ فػي بنيػة الجممػة فػي ؛  نهػا تقػـك االنتبػاككيسترعي ا نظار، يمفت  ممااستعماالتها، 

 . ُتالمفرداتالترابط كالتماسؾ بيف ك الداللة عمى المعنى، المغة مف جهة 

أكصػمت اإلرسػاؿ إلػى  بيانيػة، كقيمػة بنغيػة،لقد كاف لهذك الحركؼ مػا اإلرسػاؿ مهمػة ك 
ت ل رسػػػاؿ بعػػػدان عميقػػػان، كداللػػػة مهمػػػة ال يمكػػػف االسػػػتغناء غايػػػة مػػػرادة، كمكػػػاف مطمػػػكب، كأدٌ 

 ،عػف طريػؽ المجػاز أك ، إمػا عػف طريػؽ الحقيقػة،مقتمفة معافو بالحرؼ الكاحد يأتي قد ، فعنها
  السياؽ.المجازم باقتنؼ  المعنىيقتمؼ ك 

ط المعػػاني ااسػػتنبك ، ليسػػت سػػهمة فػػي أسػػرار هػػذك الحػػركؼ كاسػػتعماالتهاكمهمػػة الغػػكص 
كػػؿ تحتػػاج لدربػػة كقبػػرة؛ لكضػػا  مػػاالن قػػكة كحيكيػػة كج الكػػنـالتػػي تزيػػد المهمػػة الدقيقػػة كالفػػركؽ 

فميس في الكنـ حرؼ جر غير زائد إاٌل كهك متعمػؽ بالفعػؿ فػي "ئؽ به، مكضعه النفي شيء 
 .محاكلة مبتدئ كقطكة سائر. كما سيتناكله الباحث  ِت"المفظ أك المعنى

لحركؼ المعاني ما اإلرساؿ نجد تناسبان كدقة في استعماؿ الكريـ تتبا استعماؿ القر ف كب
ئقػػة فػػي االسػػتعماؿ كالتنػػكع كالحركػػة المناسػػبة، الحػػرؼ، كتنكعػػان يػػكحي بإعجػػاز قر نػػي، كبقػػدرة فا

 .هذا التنكع  ية بارزة كعنمة ظاهرة، ك كهذا كمه يتحكـ به السياؽ كالمعنى المراد

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 .٘ٚٔ: عن  الجممةأداء م دور الحرف فيينظر: ( ٔ)

 .ٕ٘ٔ/  ٕ( سر صناعة اإلعراب: ٕ)
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 المطمب األول: حروف الجر

بػ  كلـ يرد متعديان ". عمى، في إلى، الباء، النـ،: "يتعدل بنفسه، كبالحركؼ "أرسؿ" الفعؿ
أرسػػمت ا مػػر مػػف ك  ، ُت"قذلػػه أرسػػمه عػػف يػػدك:" فقيػػؿ ،ريـ، ككرد فػػي المغػػةفػػي القػػر ف الكػػ "عػػف"

 . ِتإنما هك لـ تمزمه :يديؾ

مػػا حػػركؼ المعػػاني لكحػػة فنيػػة، فجػػاء بمعػػاف مقتمفػػة مػػا كػػؿ  "أرسػػؿ" كقػػد رسػػـ الفعػػؿ"
 . ّت"كالظرفية ،كالبعث ،كاإلطنؽ ،التسميط :حرؼ، كتنكعت هذك المعاني بيف

كغايػػة معينػػة، كاالسػػتعماؿ يحػػددك  ان أضػػاؼ إلػػى الفعػػؿ معنػػى مػػراد الحػػرؼ قػػد ال شػػؾ أف  ك 
كضػػػا القػػػر ف الكػػػريـ كػػػؿ حػػػرؼ فػػػي  فقػػػدكالتنػػػكع المطمػػػكب لػػػيس جزافػػػان،  الغػػػرض مػػػف الكػػػنـ،

كػؿ حػرؼ فكالنئؽ به، كال يمكف أٍف يؤدم تمؾ الغاية حرؼ  قػر مكانػه،  له مكضعه المناسب
 .لفظ كأنصا صكرة كأكض، بياف ؛ إليصاؿ المعنى بأفص،ثابت كأصيؿفي مكضعه 

 التعدية باليمزة:

الهمػػزة إحػػدل الحػػركؼ ا ساسػػية فػػي تعديػػة الفعػػؿ إلػػى مفعكلػػه عنػػدما يكػػكف هػػذا الفعػػؿ "
ذا دقمػػت هػػذك الهمػزة عمػػى الفعػػؿ المتعػػدم زادتػه قػػكة كجعمػػت تػأثيرك أقػػكل، كهػػي تػػربط  ثنثيػان، كا 

 . ْت"الفعؿ بالمفعكؿ

ککگ گ چ: كمػا فػي قكلػه تعػالى، لمتعديػةزائػدة الهمػزة كفي الفعؿ "أرسػؿ" كانػت 

فػي كػنـ العػرب  "أرسػؿ، فربطت الفعؿ بػالمفعكؿ؛  ف  الفعػؿ " ٓت[ٗالصؼ: ] چگ گ ڳ 
 ،  ٔتمتعديان إلى مفعكؿ كاحد، كلـ يسما المجرد منه في كنمهـكرد 

 التفاعػػؿبػػالهمزة إيصػػاؿ معنػػى الفعػػؿ إلػػى المفعػػكؿ كفيػػه مػػف  "أرسػػؿ"فػػي تعديػػة الفعػػؿ ك 
 .ما ال يقفى كالمتابعة كاالتصاؿ

                                                           
 .ٖٖ٘أساس البثغة : ينظر: ( ٔ)

 .ٓٚما اتفق لفظو واختمف معناه: ينظر: ( ٕ)

 .ٕٛ( التضمين النحوي في القرآن: ٖ)

 .ٕٜٔ: أداء معن  الجممة ( دور الحرف فيٗ)

 .ٖٕٛأبنية األفعال: ينظر: ( ٘)

 . ٓٙفواجد الزواجد لألفعال:  ،ٕٕ٘ينظر: صيغة افعل الفعمية:  (ٙ)
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فػػي القػػر ف  ك"أرسػؿ" فعػػؿ متعػػدِّ كغيػػر مقػػتص ريكػػب مػػا حػرؼ الجػػر فػػي تسػػعيف مكضػػعان 
الكريـ، كتصنيفه الداللي تكجيه الداللة، كتتعدد داللته بحسػب السػياؽ الػكارد فيػه كلػه أكثػر مػف 

 كمنها ما يمي: ، ُتنمط تركيبي

 )أرسل+ إل (: -أ

القػػػػر ف الكػػػػريـ سػػػػتان كعشػػػػريف مػػػػرة، كهػػػػك أكثػػػػر التراكيػػػػب كركدان؛ كرد هػػػػذا التركيػػػػب فػػػػي 
جميػػػا حػػػرؼ يحػػػد بػػػه النهايػػػة مػػػف  "إلػػػى، ك" ٕتالقتضػػػاء اإلرسػػػاؿ ذلػػػؾ، فهػػػك محػػػكر اإلرسػػػاؿ

انتهاء الغايػة أصػؿ ، ك  ْت: جميا المسافةأم ،له معاف متعددة، مثؿ، انتهاء الغايةك  ، ّتالجكانب
 . ٔتلغاية أصالةانتهاء ا أهـ أدكات؛  نه  ٓتهأصؿ معاني

متعػػػديان  "أرسػػؿ، كقػػد كرد " ٕتكبعػػث كأنفػػػذ هكجػػكػػػأقكاته:  "إلػػى"يتعػػدل بػػػػ  "أرسػػؿ" الفعػػؿك 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ " فػػي بعػػض المكاضػػا كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى: إلػػى" بػػالحرؼ

﮵  ﮶   چ  كقكلػػػه تعػػػالى:[. ُْيػػػس: ] چٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ﮴  ﮳  ۓ ۓ﮲ 

﮺    [.ُٓالمزمؿ: ] چ﮷ ﮸ ﮹ 

رسػػػاؿ فقرجػػػت مػػػف نطػػػاؽ اإلرسػػػاؿ غيػػػر المحػػػدد إلػػػى اإلرسػػػاؿ قػػػد اتسػػػعت معػػػاني اإلك 
يصػؿ الرسػكؿ  ، كغايػة اإلرسػاؿ بػأفٍ يهػايصػؿ إل غايػة كيجػب أفٍ  الذم له ،المقصكص المحدد

النمؿ: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پٹ ٹ چ  بالبنغ المبيف كالحجة الكاضحة، ،إليهـ
كبالتػالي يجػب  ،غيػركفاإلرساؿ هنا إلى ثمكد، كفيه تحديػد نطػاؽ معػيف ال يحاسػب عمػى [، ْٓ

عمػػػى الرسػػػكؿ الجػػػد كاالجتهػػػاد نحػػػك قكمػػػه، كعمػػػى النػػػاس التصػػػديؽ كاإليمػػػاف كاالسػػػتجابة لهػػػذا 
 الرسكؿ.

                                                           
 .ٕٗٓ/ٔينظر: القرآن الكريم وتفاعل المعاني:( ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ ٔينظر: نفسو: ( ٕ)
 )إل (. ٖٛ/  ٔ:في غريب القرآن المفرداتينظر: ( ٖ)

 .ٖٕٙ+ٕٔٚ/ٗشرح الرض  عم  الكافية: ينظر: ( ٗ)

 .ٖ٘ٛالجن  الداني: ينظر: ( ٘)

 .ٕٔٔأدوات الغاية: ينظر: ( ٙ)

 .ٜٛ/  ٖٕ، التفسير الكبير: ٕٕٛ/ ٗالكشاف: ر: ينظ (ٚ)
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فالرسػػػكؿ لػػػيس عػػػابر  ،أدعػػػى ل يمػػػاف كأكجػػػب" إلػػػى"تقصػػػيص اإلرسػػػاؿ كتعديتػػػه بػػػػ  إف  
ة كغايػة ؛ ليرشدهـ كيػكجههـ، "كالتكجيػه يطمػب جهػسبيؿ، بؿ هك رسكؿ ا  إليهـ ال إلى غيرهـ

 . ٔتينتهي إليها، فكاف حرؼ انتهاء الغاية هك المناسب  داء هذا المعنى"

" إلػػػى"فػػػاد الحػػػرؼ أ [،َٕهػػػكد: ] چۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ  ېئ ىئ  چ كفػػػي قكلػػػه تعػػػالى:
فاإلرسػػاؿ هنػػػا ، يػػكحي بػػػالتهكـ كالتكعػػدكانتهائػػػه إلػػيهـ، ك ى قػػـك لػػكطإلػػػ تقصػػيص اإلرسػػاؿ

 ".إلى"لما يفيدك الحرؼ  إليهـ محصكر

 النفت لمنظر أف  هذا اإلرساؿ كاف لمعذاب، فتـ تحديد الغايػة كالجهػة؛  ف  إبػراهيـك  
سألهـ عف قطبهـ فأكضػحكا لػه الغايػة؛ لعػدـ تقكيفػه، كلػـ تبػدأ لحظػة العػذاب بعػد، فػتـ تحديػد 

 المهمة كهي إرساؿ العذاب، كهذا يبيف دقة المفردة القر نية كمناسبتها لمكانها. 

ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ چ كفي قكله تعالى:

الغايػػػػػػة  أفػػػػػاد الحػػػػػػرؼ "إلػػػػػى" داللػػػػػة[، ِْالزمػػػػػر: ] چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ
فاإلرسػاؿ إلػى أجػؿ محتػـك كنهايػة مؤكػدة كفتػرة زمنيػة لرنفس النائمػة،  كالنهاية الحتمية الزمنية

 .رؤق  ـ أك تي قد  ال تي 

] چٴۇ ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چكفػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػالى: 
 .ربط جميا الرساالت كتكحيد مصدرهاداللة كصكؿ اإلرساؿ إلى ا مـ، ك فيه  [،ِْا نعاـ: 

﮺  چ كفػػػػػػي قكلػػػػػػه تعػػػػػػالى:  ﮹  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮴  ﮳  المزمػػػػػػؿ: ] چۓ ۓ﮲ 
 .  ٕت، كردت داللة انتهاء الغاية في مقاـ االحتجاج كالتأكيد؛ إلقامة الحجة[ُٓ

فػػي قكلػػه لرسػػكؿ"، كمػػا كقػػد كرد الحػػرؼ "إلػػى" مػػا لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته كمنهػػا لفػػظ "ا
ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گگ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چتعػػػػػػػػػػػػػالى: 

لػػرد كػػؿ ا مػػكر  ؛انتهػػاء الغايػػة" إلػػى" أفػػاد الحػػرؼ[، ّٖالنسػػاء: ]چڱ ڱ ں ںڻ
فهػك ال ينطػػؽ  ،حكمػه ال يػرد كأف   ،ه إليػػهئػالسػتقرار ا مػر كانتها ؛كالغايػة هنػػا إلػى رسػكؿ ا 

 .عف الهكل

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڦ ڄچ :كفػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػالى 

مػف  ،لدفا التكهـك  أعاد حرؼ الجر هنا؛  مف المبس[، ُٔالنساء: ] چچچڇ
                                                           

 .ٕٙٓ/ ٔالقرآن الكريم وتفاعل المعاني: ( ٔ)
 .ٕٓٔ/ ٔ:ينظر: القرآن الكريم وتفاعل المعاني( ٕ)
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إلػػى مػػا الكػػنـ:" إذ لػػك حػػذؼ حػػرؼ الجػػر  صػػب، يكػػكف اإلنػػػزاؿ مػػف قصػػائص الرسػػكؿ أفٍ 
هػؤالء  أف  إلػى فيػه لفػت االنتبػاك ك كاإلنػزاؿ هنا صفة قاصة با  عز كجػؿ،  "،أنػزؿ ا  كالرسكؿ

لكانكا كقت التطبيػؽ العممػي  ،كرضكا باالحتكاـ إلى ا  كرسكله بصدؽ لك كانكا  منكا يففقالمنا
كتػػراهـ يجحػػدكف كيصػػدكف  ،لهػػذا االحتكػػاـ إلػػى ا  كالرسػػكؿ سػػامعيف مطيعػػيف، لكػػنهـ كػػاذبكف

كهك أنهـ ال يرتضػكف االحتكػاـ إلػى ا   ،عف رسكؿ ا  صدكدان، فمفت االنتباك إلى هذا المعنى
 .عكف اإليماف كيظهركنه فهـ كاذبكف يبطنكف الكفر، ما أنهـ يد  رسكؿكال

 )أرسل + عم (: -ب

 ، ِتالعمػػك حقيقػػة معناهػػا:ك  ،حػػرؼ جػػر" عمػػى، ك" 1تكرد هػػذا التركيػػب إحػػدل كعشػػريف مػػرة
بػػالنظر إلػػى مػػا تؤديػػه مػػف تكضػػي، كذلػػؾ ،  ْتمسػػتعميان أم:  ، ّتتػػأتي بمعنػػى اسػػتعنء الشػػيءف

كهػك أصػؿ " ، ٔتكتفيد االستعنء حسػان كمعنػى ، ٓتكجكدها فيما دقمت عميه لمصكرة الناتجة عف
 .  ٕت"كلـ ترد ما اإلرساؿ إاٌل بمعنى االستعنء المجازم ،معانيها

"كأكثػػر مػػا يسػػتعمؿ التركيػػب تأرسػػؿس عمػػى  فػػي سػػياؽ العػػذاب كاإلهػػنؾ، بػػداللتها عمػػى 
عمػػى جهػػة العمػػك، أم: االسػػتعنء  -أيضػػان  –الػػتمكف كالقهػػر، فهػػك اسػػتعنء معنػػكم، كبػػداللتها 

 . 8تالحقيقي"

كقػػػد كردت "عمػػػى" بمعنػػػى االسػػػتعنء مػػػا لفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته فػػػي بعػػػض المكاضػػػا؛ 
] چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ لمتعدية، كما في قكله تعالى:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ كقكلػػػػػػه تعػػػػػػػالى:[،  ُّّا عػػػػػػراؼ: 

ہ ہ ھ ہ ہ چ كقكلػػػػه تعػػػػالى:، [ُٔ: سػػػػبأ]چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .[ُٔفصمت: ] چھ ھ 

                                                           
 .ٕٛٓ/ ٔالقرآن الكريم وتفاعل المعاني: ينظر:  (ٔ)

 .ٙٚٗالجن  الداني:  ،ٕٖٚينظر: رصف المباني:  (ٕ)

 .ٓٙالممع في العربية: ينظر: ( ٖ)

 .ٙٚٔ/ ٖاألصول في النحو: ينظر: ( ٗ)

 .ٖٚ/ٛشرح المفصل: ينظر: ( ٘)

 .ٖ٘٘/ٕىمع اليوامع:ينظر: ( ٙ)

 .ٖ٘ٙ( معجم حروف المعاني: ٚ)

 .ٜٕٓ/ ٔالقرآن الكريم وتفاعل المعاني:  (ٛ)
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: يدعك الفرد كا مة إلى الحذر كالحيطػة، فاإلرسػاؿ "عمى" الحرؼما اإلرساؿ  تركيب إف  
 ؛لينتبػه ا فػراد كالجماعػات مػف هػذا اإلرسػاؿ ؛ديػحدكتتقصػيص  كفيػهعميها، ك عميكـ، ك عميهـ، 

 .أم فرد أك أم جماعة في أم كقت اإلرساؿ قد يقا عمى  نه يكحي بأف  

 دالالت متعددة منها:  عمىس أرسؿالتركيبتف  في ا سبؽ يتض، أكمم

فهػي فػي معنػى المبالغػة  "عمػى"بػػ  "أرسػؿ”كمتى اتصػمت " المبالغة في المباشرة كالعذاب: -
 . ُت"فهي أقؼ، كانظر ذلؾ تجدك مطردان " إلى"في المباشرة كالعذاب، كمتى اتصمت بػ 

اإلرسػاؿ [، ّٖمريـ: ] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ٹ ٹچالتسميط:  -
بػػاإلحراؽ كاإلبعػػاد  مسػػتعميان  االن إرسػػ"أم: ،  ِتذلػػؾدليػػؿ  "عمػػى"كتعديتػػه بػػػ هنػػا: التسػػميط، 
 . ّت"عمى الكافريف

" عمػػػػػى" [، أفػػػػػادتّّالػػػػػذاريات: ] چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٹ ٹ چ العمػػػػػك كاالرتفػػػػػاع: -
 . ْتمكنهـ منهلتى  ؛االستعنء

] چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ٹ ٹ چالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب:  -
أنػػػػه إرسػػػػاؿ قهػػػػر  حػػػػرؼ االسػػػػتعنءفقػػػػد أفػػػػاد  العػػػػذاب عمػػػػيهـ، أم:[، ُّّا عػػػػراؼ: 

 . ٓتكعذاب
كاإلرساؿ مسػتعار "[، ُُنكح: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٹ ٹ چ كاإلعطاء: اإليصاؿ -

 . ٔت" نه إيصاؿ مف عمك"؛ عمى"ل يصاؿ كاإلعطاء، كتعديته بػ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ:فػػػي قكلػػػه تعػػػالى" عمػػػى"كمعنػػػى  القهػػػر كاإللػػػزاـ، -

أم:  ،االسػػػػػػػتعنء المجػػػػػػػازم[، ٗٔاإلسػػػػػػػراء:  ]چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ
لزاـ  . ٕتإرساؿ قهر كا 

                                                           
 .٘ٚ ٛ( المحرر الوجيز: ٔ)

 .ٖٕٓ/  ٙالبحر المحيط: ينظر: ( ٕ)

 .ٕ٘ٗ/ ٕٔ: نظم الدرر (ٖ)

 .ٔ٘ٔ/ٗالبحر المحيط: : ينظر( ٗ)

 .ٔٗ/ٛنظم الدرر: ينظر: ( ٘)

 .ٜٛٔ/ ٜٕ( التحرير والتنوير: ٙ)

 .ٕٛٚ/  ٚنفسو: ينظر:  (ٚ)
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اإلطػنؽ كهػك ضػد "اإلرساؿ:   ف  ن[ُٔ: سبأ] چڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ چ؛ النقمة -
سػػيؿ العػػـر كػػاف محبكسػػان فػػي  مؤذنػػة بأنػػه إرسػػاؿ نقمػػة، فػػإف  " عمػػى"تعديتػػه بحػػرؼ ك الحػػبس، 

 . ُت"السد
العمػك كػالطير كالجراد...ككػذلؾ الطكفػاف؛ فػ "معظـ  يات العذاب تيرسىؿ مػف جهػة  الجهة: -

 . 1ت نه يغمرهـ كيعمكهـ"
حػيف كػاف المػراد  "عمػى"حػرؼ تركػب مػا الاإلرسػاؿ  أف  بمفرد القركج يمكف لكبنظرة تأمؿ 

العػػذاب كالقهػػر كالغمبػػة كالتسػػميط، كهػػذا كاضػػ، فػػي القػػر ف الكػػريـ، كهػػذا الحػػرؼ أضػػاؼ معنػػى 
 .يه أيضان معنى العمك كاالرتفاعكف جديداى في إظهار القكة كالغمبة،

صػػػكرة [، ُّالقمػػػر: ] چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ : فػػػي قكلػػػه تعػػػالىك 
، كفػػي الطػػرؼ اآلقػػر المتمقػػي يظهػػر العجػػز لطػػرؼ ترسػػـ مشػػهد القهػػر كالغمبػػة كالقػػكة الربانيػػة

" اتسػػا عمػػى"قػػد يػػتـ المعنػػى بػػدكف الحػػرؼ، كلكػػف حينمػػا دقػػؿ الحػػرؼ ، فكالضػػعؼ كاالستسػػنـ
 .بالسرعة كالقدرة العظيمة التي تترؾ في القمب الرهبة كالقكؼ كاالنتباك مكحيان  المشهد

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ كفػػػػػي قكلػػػػػه تعػػػػػالى: 

مػؿ الكػنـ عمػػى أنػه تػـ مجػػرد لحي  "عمػػى" لػك لػػـ يكجػد الحػرؼ[، ٗا حػزاب: ] چچ چ چڇ
ؽ الغمبػػة كالقهػػر كلػػـ يتعػػيف اإلرسػػاؿ عمػػيهـ، كلػػـ يكتمػػؿ المعنػػى بتحقػػ ،اإلرسػػاؿ لمػػري، كالجنػػكد

قيػد اإلرسػاؿ بأنػه  "عمى"كتحقيؽ النصر لممؤمنيف، لكف عندما ذكر الحرؼ  ،كالهزيمة لرحزاب
  .إرساؿ غمبة كقهر، فهك إرساؿ عميهـ

﮳  چكفػػػػي قكلػػػػه تعػػػػالى: ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ﮲ 

"عمػػى" "فػػي مثػػؿ هػػذا السػػياؽ تػػدؿ عمػػى الكثػػرة كالقػػكة، [، ٔا نعػػاـ:] چ﮴﮵﮶﮷﮸
السػماء هنػا فػي معػرض اإلنعػاـ كالنعمػة ، ك  ٖتكفػيض النعمػة كالرحمػة اإللهيػة" مبالغة في عمػكـ

قػػد يكػػكف فػػي المطػػر سػػبب إهنكهػػـ فػػي حػػاؿ عػػدـ الشػػكر، ف عػػذاب، كقػػد تحمػػؿ داللػػة الكالقيػػر
مػا ذكػرك فػي  كهػكفعدـ شكرهـ لهذك النعـ تسبب في إهنكهـ كعػذابهـ،  ،بالعذاب بسبب ذنكبهـ

 .-أعمـ كا  -،چ﮲﮳  چ :اآلية  قر

                                                           
 .ٜٙٔ/  ٕٕ: نفسو (ٔ)

 .ٜٕٓ/ ٔالقرآن الكريم وتفاعل المعاني:  (ٕ)

 .ٜٕٓ/ٔ:القرآن الكريم وتفاعل المعاني (ٖ)
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 أف   "، فقػػػد يكػػػكف فيػػػه داللػػػةعمػػػى"بػػػػ " ك إلػػػى"اإلرسػػػاؿ بػػػػ هنػػػاؾ عنقػػػة بػػػيف كالمنحػػػظ أٌف 
ؿ مػػف إرسػػاؿ إلػػيهـ إلػػى إرسػػاؿ عمػػيهـ إاٌل بعػػد كمػػا تحػػكٌ  ،كقيػػر لرمػػة ،اإلرسػػاؿ رحمػػة كبشػػارة

ا لػػـ ينفػػا الجهػػد كالمحاكلػػة الجهػػد فػػي إقنػػاعهـ باإليمػػاف كالتصػػديؽ، فمٌمػػبػػذؿ ك الرسػػؿ محاكلػػة 
، ك حكٌ ت حػظ ذلػؾ فػي سػياؽ القػر ف ينؿ إلى إرساؿ عميهـ بالعذاب كالري، كالطكفاف كسػيؿ العػـر

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ:كهػػذا اإلرسػػاؿ هػػك مطمػػؽ العػػدؿ اإللهػػي، فػػا  عػػز كجػػؿ ،الكػػريـ

 .[ْْيكنس: ] چٿ ٹ ٹ 

 )أرسل + بـ (: -ج

  . ِت "الباء"هذك ما تجرك ، أم: إلفادة لصكؽ أمر إلى  ُتإللصاؽ" االباءتفيد "

كقد كرد التركيب تأرسؿ س بػ  سبا  ، ّتالفعؿ أرسؿبها يتعدل " مف الحركؼ التي الباءك"
الصػؼ: ]چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ   چعشرة  مرة، كما فػي قكلػه تعػالى:

 أم: مصاحبان لمهدل كممتصؽ به، فهك عمى هدل مف ربه في كؿ أحكاله.[، ٗ

ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀچكفي قكله تعالى:

 اإلرسػػػػػػػاؿ ك"البػػػػػػػاء" اآليػػػػػػػات مفعػػػػػػػكؿ[،  ٗٓاإلسػػػػػػػراء: ] چٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
 . ٘ت، كداللة "الباء" التنـز بيف اإلرساؿ كاآليات ْتإاٌل متمبسان بها أم: ما نرسؿ نبيان ، متعديةل

 "البػػػاء" أفػػػادت[، ٔٗهػػػكد: ] چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ كفػػػي قكلػػػه تعػػػالى:
الدالػة عمػى صػدقه فػي رسػالته، كمػا المبػيف،  لسػمطافاإللصاؽ كالمصاحبة كالمنزمػة لآليػات كا

 . ٔتمصاحبان باآلية القر ف ؿ محمدان رسً أي 

[، ْهيـ: ]ابػػػػػراچڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںچكفػػػػػي قكلػػػػػه تعػػػػػالى:
 المنػػػػزؿ السػػػماكم لغػػػة قكمػػػه منبسػػػة لكنمػػػه كالكتػػػاب؛  ف  لمنبسػػػةا "البػػػاء"التعديػػػة بػػػػ أفػػػادت 

 .  ٕتإلرشادهـ
                                                           

 .ٕٗٔ/ ٗالمقتضب: ينظر: ( ٔ)

 .ٗٓٔلنحو: الحدود في اينظر: ( ٕ)

 .  ٚٛٔ/  ٖٔروح المعاني:  ينظر: ( ٖ)

 .٘ٓٔ/  ٘ٔ: نفسوينظر:  (ٗ)

 .ٜٕٓ/ ٔالقرآن الكريم وتفاعل المعاني:ينظر: ( ٘)

 .ٜٛٔ/  ٖٔالتحرير والتنوير:  ينظر: ( ٙ)

 .ٙٛٔ/ٖٔنفسو: ينظر: ( ٚ)
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ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤچ كفػػي قكلػػه تعػػالى:

أفػػػػادت [، ٕٓا عػػػػراؼ: ] چڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
ؿ رًسػؿ بػه كتفقيمػان لػه، كػكف اآلقػريف احتقػركك ككػذبكا ككفػركا بمػا أي رًسػتعظيمان لشأف ما أي  "الباء"

ڇ ڇ ڇ ڍ چ الػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػيهـ، فجػػػػػػػػاء چڃڃڃچچچچچفقػػػػػػػػالكا: ،بػػػػػػػػه

 .چڍ

 :)أرسل + في( -د

، كهػػي حػػرؼ جػػر،  ِت"إنمػػا هػػي لمكعػػاء": "فػػي، ك" 1تةكرد هػػذا التركيػػب إحػػدل عشػػرة مػػر 
 . ْتلظرفية كهي ا صؿ فيهكتفيد ا،  ّتالكعاء حقيقة أك مجازان  :كمعناها

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چكمػػف التركيبتأرسػػؿ س فػػي  مػػا جػػاء فػػي قكلػػه تعػػالى:

كقكلػػه  [،َُالحجػػر: ] چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ كقكلػػه تعػػالى:[، ُُٓالبقػػرة: ] چ
 [.ِّلمؤمنكف: ا] چڃ چ چ چ  چ تعالى:

"المتبادر إلى الذهف في مثؿ هذك السػياقات أٍف يقػاؿ: "أرسػمنا إلػى" لمداللػة عمػى التكجيػه  
كانتهػػػاء الغايػػػة غيػػػر أف  اآليػػػات عػػػدلت عػػػف حػػػرؼ االنتهػػػاء كعب ػػػرت بحػػػرؼ الظرفيػػػة؛ لمثبػػػكت 

 .  ٘تكاالستقرار كما يثبت الشيء في كعائه"

 [، َّالرعد: ]  چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچكفي قكله تعالى: 

قػد ف فػيهـ، يكػكف إاٌل بالمكػث كالمبػث لػفكهػذا  ،رشػدهاتعممها ك ، أم: تچڀ ڀ ڀ  چ 
. كككنػه فػيهـ كهػك ليدعكهـ ؛؛  نه لف يمكث معهـ ٙتمف مكة عندما أقرجه قكمهحزف النبي

[، كهذا ُُٓالبقرة: ] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ منهـ فذلؾ فضؿ عظيـ، قاؿ تعالى:
 به منهـ. ل يماف  أكجب

  [،ّْسبأ: ]چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ چكفي قكله تعالى:
                                                           

 .ٜٕٓ/ٔالقرآن الكريم وتفاعل المعاني:ينظر:  (ٔ)
 .ٔٔٗ/ٔفي النحو: ، األصول ٜٖٔ/ٗ( المقتضب: ٕ)

 .ٖٛٛ، رصف المباني: ٖٜٔاألزىية في الحروف:  ينظر: (ٖ)

 .ٔ٘ٚ، معجم حروف المعاني: ٕٓ٘ينظر: الجن  الداني:  (ٗ)

 .ٕٓٔ/ٔالقرآن الكريم وتفاعل المعاني: ( ٘)

 .ٜٕٓ/ٔينظر: عيون األثر: ( ٙ)
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كلكنه  ، ُتاإلرساؿ إلى أهؿ القرية كليس إلى القرية ل رساؿ ما أف   القرية مكضعان جعمت 
 ، ِتعمػيهـ؛ لتكػذيبهـ الرسػؿ كعػدـ اسػتجابتهـ، فميسػكا أهػنن لمػذكر نكػارل  ؛لـ يػذكر أهػؿ القريػة

اإلرسػػاؿ إلػػى ا مػػـ أكثػػر مػػف ؛  ف  رسػػاؿ عمػػى مػػدار التػػاريختطػػاكؿ اإلكفػػي ذكػػر القريػػة داللػػة 
 .  ّتكهذا يعني بقاء النبي فيهـ يبمغهـ كيذكرهـ با  كيريهـ  ياته ،تفيد الظرفية "في، ك"القرية

 "؛إلػػى" دكف "فػػي"بػػػ التعديػػة  [،ِّالمؤمنػػكف: ] چڃچچچچ كفػػي قكلػػه تعػػالى:
ـ   الرسػػػكؿ كػػػاف مػػػنهـ كنشػػػأ  إلفػػػادة أف  ك  ،الظػػػرؼ المظػػػركؼ لداللػػػة أنػػػه عمهػػػـ بػػػاإلبنغ كمػػػا يعػػػ

  . ْتفيهـ

كػاف اإلرسػاؿ فػيهـ، فهػك [، ِٕالصافات: ] چائائەئەئچ كفي قكله تعالى:
 كهػكمف أرسؿ إليهـ لـ يأت مف غير مكانهـ، بؿ نشػأ فيمػا بػيف أظهػرهـ،  ف  أكجب ل يماف؛  
 ، كفيه داللة المكث كالظرفية. ٓتمف جممتهـ نسبا

 يةتعد[، الُُُا عراؼ: ] چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ :كفي قكله تعالى
بػػػؿ المقصػػػكد منػػػه  أهػػػؿ المػػػدائف،الفعػػػؿ غيػػػر مقصػػػكد تعديتػػػه إلػػػى  ف   "؛إلػػػى" دكف "فػػػي"بػػػػ 

 . ٔتفعمـ أنهـ مرسمكف لمجمب كالبحث ال ل بنغداللة الظرفية هنا البحث، ك المرسمكف قاصة، 

 . ٔتل بنغ
 )أرسل + لـ(:  -ىـ

الفعػػؿ هػػا يتعػػدل ب" مػػف الحػػركؼ التػػي إلػػى كالػػنـك" ، ٕتاالقتصػػاصك لممػػؾ ا "الػػنـتفيػػد "
ىث يث چكرد التركيبتأرسػػػؿ س لػػػػ  ثػػػنث مػػػرات كمػػػا فػػػي قكلػػػه تعػػػالى:، كقػػػد  ٖت"أرسػػػؿ"

اقتصػػػػاص تعميػػػػؿ اإلرسػػػػاؿ، ك ، أم: هنػػػػا؛ التعميػػػػؿ""الػػػػنـفقػػػػد أفػػػػادت [، ٕٗالنسػػػػاء: ] چحجمج

                                                           
 .ٙٔ/  ٜ، التحرير والتنوير: ٕٕٛ/ ٗينظر: الكشاف:  (ٔ)

 .ٜٔٔ/ ٗتفسير الكبير: الينظر: ( ٕ)

 .ٖٙبثغة الكممة  في القرآن الكريم: ينظر: ( ٖ)

 .ٓ٘/  ٛٔالتحرير والتنوير:  ،ٖٚٔ/  ٛٔنظم الدرر: ينظر: ( ٗ)

 .ٔٙ/ ٗتفسير أبي السعود: ينظر:  (٘)

 .ٖٗ/ ٜالتحرير والتنوير: ينظر: ( ٙ)

 .ٜٙٛمعاني: معجم حروف ال ،ٖٗالحدود في النحو:  ،ٖٗٔ/ ٗينظر: المقتضب: ( ٚ)

 .  ٕٗٔ/ ٕٕ، روح المعاني:  ٛٛٔ/ ٜينظر: الدر المصون:  (ٛ)
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ؽ كاإليمػػاف؛  نػػه لػػـ يكػػف ، فػػتـ تحديػػد الغايػػة كالمهمػػة،  فعمػػى النػػاس التصػػدي ٔتبػػذلؾالرسػػكؿ
 اإلرساؿ إاٌل لذلؾ.

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى  ائ ائەئ ەئ چكفػػػػي قكلػػػػه تعػػػػػالى:

 [.ِفاطر: ] چوئ   وئ 

اإلرسػاؿ  فقػد تػـ تقصػيص،  ِت"لمتقكيػة "ـنالػبػػػ "تعدية اإلرساؿ :"چ ې ې ې ى ى چ
يمسػؾ فػن مرسػؿ لػه، كمػا  ،فما يفت، ا  لمناس مف رحمة فن ممسػؾ لهػا ،با  سبحانه كتعالى

لديه القدرة عمى إرساؿ ما أمسؾ، أك إمساؾ ما يرسؿ إاٌل هك سبحانه أحد  مفما كهذا كاض، ف
في هذا التحدم، فالكؿ عػاجز متصػؼ بػالفقر كالحاجػة إليػه سػبحانه  الدقكؿكتعالى، كال يمكف 

بانيػػػة عمػػػى إنهػػػا القػػػدرة الر  .يرسػػػؿ مػػػا أمسػػػؾ إاٌل هػػػك سػػػبحانه كتعػػػالى أفٍ  يقػػػدركتعػػػالى، كمػػػف 
طػار محػدد كنظػاـ مسػيطر عميػه ا مراإلرساؿ كاإلمساؾ، كهذا  تػـ الػتحكـ  ،لػه نطػاؽ مغمػؽ كا 

 .هي القدرة الربانية فيه بإرادة كاحدة كقدرة كاحدة،

" فػػي بعػػض المكاضػػا مػػا بعػػض مشػػتقات الػػنـ"حػػرؼ الجػػر  كالنفػػت لمنظػػر هػػك إعػػادة
گ ژژڑڑک ک ک ک گگ گ چ كمػا فػي قكلػه تعػالى:اإلرساؿ، 

 فقػػػػػكؿ، ؛ لداللػػػػػة التقصػػػػػيص"الػػػػػنـ"تػػػػػـ إعػػػػػادة [، فقػػػػػد ٖالمنػػػػػافقكف: ] چڳ ڳ 
 "الػػػنـ" أفػػػادت، ف ٖتاآليػػة نػػػزكؿل ان سػػػببفكػػػاف قػػكلهـ ، بػػػاإلقراج مقصػػػكد بػػه الرسػػػكؿ المنػػافقيف

 . تقصيص العزة   كلرسكله

] چۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېچ :كفػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػالى
اللػة تكجيػه المػؤمنيف إلػى االسػتجابة لمرسػكؿ، فهػي ؛ لد"الػنـ" أعػاد حػرؼ الجػر[، ِْا نفاؿ: 

 .االستجابة لمرسكؿ تتـ االستجابة   مف دكف كال يمكف أفٍ  ،استجابة   تعالى
 )أرسل + بـ + إل (:-و

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  چ كرد هػػػػذا التركيػػػػب قمػػػػس مػػػػرات، كمػػػػا فػػػػي قكلػػػػه تعػػػػالى:

ېئ  ېئ       ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ [، كقكلػػػه تعػػػالى:ٕٓهػػػكد: ]چڎڈ

                                                           
 ، ٕٓٔ/ٔيم وتفاعل المعاني:ينظر: القرآن الكر ( ٔ)

 .ٖٕ٘/  ٕٕ( التحرير والتنوير: ٕ)

 .ٖٕٗينظر: أسباب نزول القرآن: عم  الماء، فقال المنافقون َسمِّن كمبك ينكمك، لجن رجعنا إل  المدينة...: بعض الغممان والك لما نتج من تنافس  (ٖ)



 

 133 

 

[، كالداللػة هنػػا الػتنـز بػيف الرسػػكؿ ٕٗهػكد:  ]چی  ی  جئ  حئ        یىئ  ىئ  ىئ  ی
 .  ٔتكما أرسؿ به

 )أرسل + حت (: -ز

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ كرد هذا التركيب مرة كاحدة، في قكله تعالى:

[، كالداللػػة هنػػا قطػػا تأبيػػد نفػػي اإلرسػػاؿ حتػػى يعطػػكك ٔٔيكسػػؼ: ] چڑ ڑ ک  ک ک کگ
 . ٕتثؽالمك 

 )أرسل + إل  + بـ (: -ح

 ّٓالنمؿ: ]چی  جئ  حئ   مئ    چ كرد هذا التركيب مرتيف، إحداهما في قكله تعالى:
، "كقػػد [ّٖالػػذاريات: ]چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ    چ ، كالثانيػػة فػػي قكلػػه تعػػالى:[

ػػػؿ  "هػػػاء الكنايػػػة"، احتػػػكت اآليػػػة الثانيػػػة أطػػػراؼ الرسػػػالة كمهػػػا: المرًسػػػؿ "نػػػاء الفػػػاعميف"، كالمرسى
ػػؿ إليػػه "فرعػػكف"، كالرسػػالة المصػػاحبة لمرسػػكؿ، كهػػي الحجػػة الكاضػػحة كالػػدليؿ البػػيِّف" ،  ٖتكالمرسى

كالنفت لمنظر أف  الهدية كاف لها دكر في إقناع ممكة سبأ باإلسنـ، في حيف لػـ يقتنػا فرعػكف 
 بالسمطاف المبيف.   

 )أرسل + عم  + في (: -ط

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ إحداهما في قكلػه تعػالى: كرد هذا التركيب مرتيف،

القمر: ]چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲ ﮳    ﮴  ﮵   چ :كالثانية في قكله تعالى، [ُٔفصمت: ] چ
 "فػػػيك"كالداللػػػة هنػػػا االسػػػتعنء الحسػػػي كالمعنػػػكم؛  ف  الػػػري، أصػػػابتهـ إصػػػابة ماديػػػة، ، [ُٗ

 . ٗتأفادت ظرفية زمف اإلرساؿ المكصكؼ بالشـؤ كالمستمر

 أرسل + عم  + من (: ) -ي

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ كرد هذا التركيب مرة كاحدة، في قكله تعالى:

 هػػػذا االسػػػتعنء القػػػدرة الربانيػػػة دافػػػأ، [َْالكهػػػؼ: ]چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ 

                                                           
 .ٕٔٔ/ٔينظر: القرآن الكريم وتفاعل المعاني: ( ٔ)

 .ٕٔٔ/ٔنفسو:  ينظر: (ٕ)

 .ٕٔٔ/ٔ: الكريم وتفاعل المعانيالقرآن  (ٖ)
 .ٕٕٔ/ٔ: نفسو ينظر:( ٗ)
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ۀ  چ كالعقػػاب العاجػػؿ السػػريا، كالداللػػة هنػػا التػػدمير كاإلهػػنؾ، كتحديػػد مبػػدأ الحسػػباف، كككنػػه

 .   ٔتف  العذاب مف ا  عز كجؿ، كككنه عقابان عادالن إشارة إلى أچۀ

 ) أرسل + عم  + من + بـ (: -ك

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ كرد هػػذا التركيػػب مػػرة كاحػػدة، فػػي قكلػػه تعػػالى:

[، ُِٔا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ: ] چڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
، كفيػه كالداللة هنا االستعنء الحسي كالمعنكم؛ لككف العذاب يأتيهـ مف السماء، كهك قهر لهـ

 . ٕتتحديد مبدأ العذاب كبياف سببه

 ( يبين تركيب اإلرسال مع بعض الحروف ٖ٘جدول رقم)

 العدد التركيب م

 ٕٙ ) أرسل + إل  ( ٔ

 ٕٔ ) أرسل + عم  ( ٕ

 ٚٔ ) أرسل + بـ ( ٖ

 ٔٔ ) أرسل + في ( ٗ

 ٖ ) أرسل + لـ ( ٘

 ٘ ) أرسل + بـ + إل  ( ٙ

 ٔ ) أرسل + حت  ( ٚ

 ٕ سل + إل  + بـ () أر  ٛ

 ٕ ) أرسل + عم  + في ( ٜ

 ٔ ) أرسل + عم  + من ( ٓٔ

                                                           
 .ٖٕٔ/ ٔ: نفسوينظر:( ٔ)

 .ٖٕٔ/ ٔينظر: نفسو:  (ٕ)
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 ٔ ) أرسل + عم  + من + بـ ( ٔٔ

 ٜٓ المجموع 
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 باقي حروف المعانيالمطمب الثاني: 

تركيػب هػذك المفػردات فػي نمػط معػيف المفػردات، بػؿ حصػيمة مجمكع هك  المعنى المراد ليس
فػػادت بعػػض حػػركؼ المعػػاني الػػربط بػػيف مفػػردات اإلرسػػاؿ، ، كقػػد أ ُتحسػػب قكاعػػد لغكيػػة محػػددة

فحصػػػػؿ بمجمػػػػكع هػػػػذك المفػػػػردات المترابطػػػػة المعنػػػػى المطمػػػػكب كالغػػػػرض المقصػػػػكد، كلكثػػػػرة هػػػػذك 
الحػػركؼ كلعػػدـ اإلطالػػة سيقتصػػر الباحػػث عمػػى بعػػض هػػذك الحػػركؼ؛ لبيػػاف بعػػض مػػا أفادتػػه مػػا 

 اإلرساؿ.
 عم  العطف:ة حرف المعاني الدالأ -أ

الفػػاء، " :مثػػؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ بػػأكثر مػػف حػػرؼ، ؼ لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاتهانػػتظـ العطػػ
طؼ به كثيران، كأغمب فقد عي " الكاك"كاف أشهرها قد ك  كسيذكر الباحث بعضان منها، ،"كالكاك، كثـ

 ه".رسكل"العطؼ به بيف لفظ الجنلة كلفظ 

حػػرؼ  "الػػكاك"هػػك التػػابا المتكسػػط بينػػه كبػػيف متبكعػػه أحػػد حػػركؼ العطػػؼ، ك: "كالعطػػؼ
 َ ِت"كحكمان  أم: لفظان  ،عطؼ لما يشرؾ المعطكؼ عمى المعطكؼ عميه مطمقان 

، مثػػػؿ اإليمػػػاف بػػػا  فػػػي أكثػػػر مػػػف صػػػفةعمػػػى لفػػػظ الجنلػػػة ه" رسػػػكل" طػػػؼ لفػػػظكقػػػد عي 
كرسػػكله، كطاعتهمػػا كعػػدـ معصػػيتهما، كا مػػر باالسػػتجابة لهمػػا، كغيرهػػا مػػف ا كامػػر كالنػػكاهي 

ة كاضػػػحة عمػػػى االشػػػتراؾ بينهمػػػا، فمػػػف يطػػػا الرسػػػكؿ فقػػػد أطػػػاع ا  كا حكػػػاـ، بمػػػا يػػػدؿ داللػػػ
 .تعالى، كفي هذا االشتراؾ تعظيـ كتكريـ كتقدير كتشريؼ لمرسكؿ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:ف

الجمػػػػا بػػػػيف كفػػػػر المنػػػػافقيف بػػػػا  " الػػػػكاك": أفػػػػادت چېىچ[ ،ْٓ التكبػػػػة:]چى
كالنفػت لمنظػر هػك  هـ كارهكف؛ كلذلؾ لـ تقبؿ نفقاتهـ،كبرسكله كالكسؿ في الصنة كاالنفاؽ ك 

ما أنه في  يات أقرل ذكر أنهـ كفركا با  كرسكله چىچ "الباء"إعادة حرؼ الجر هنا 
فػػػي هػػػذا المكضػػػا تػػػـ إعػػػادة حػػػرؼ الجػػػر؛ لمفػػػت االنتبػػػاك ك كلػػػـ يػػػتـ إعػػػادة حػػػرؼ الجػػػر فيهػػػا، 

بػػػراز كفػػػرهـ بالرسػػػكؿ كمػػػا  حػػػدث مػػػنهـ أثنػػػاء اإلنفػػػاؽ مػػػف لمػػػز كمنحظػػػة أعمػػػالهـ الشػػػنيعة، كا 
ـ ال  هػػػة كفػػػرهـ بػػػا  كبرسػػػكله، فمصػػػاحب  ّتالمصػػػاحبة " الدالػػػة عمػػػىالبػػػاء" قػػػد أفػػػادتفكهمػػػز، 

الكػػنـ هنػػا إيجػػاب بعػػد نفػػي كهػػك  إعػػادة حػػرؼ الجػػر؛  ف  ، كقيػػؿ: "ا حػػكاؿيتقمػػكف عػػف هػػذك 
                                                           

 .ٖٙٔالنحو والداللة: ينظر: ( ٔ)

 .ٕٕٗ/ ٕيل:  شرح ابن عق (ٕ)

 .ٜحروف الجر دالالتيا وعثقاتيا: ينظر: ( ٖ)
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ؿ فػػي التأكيػػد عمػػى منهػػاج ؛ ليكػػكف الكػػ"الباءػ"الغايػػة فػػي بػػاب التأكيػػد، فأكػػد المعطػػكؼ أيضػػان بػػ
 . ُت"كاحد

] چڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳچكفػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػالى:
الجمػا بػيف قػكلهـ باإليمػاف بػا  كرسػكله، كالنفػت  "الػكاك"أفػادت  چککچ[،ْٕالنكر: 
 ،كاف كذبان  كرسكلهإيماف المنافقيف با   ؛ داللة عمى أف  "الباء" هنا هك إعادة حرؼ الجر لمنظر

كنمػان  عنػدكبه مػا أنهػـ يقكلػكف  ففهـ ال يؤمنك  ع،إاٌل نفاؽ كقدا عند رسكؿ ا كما كنمهـ 
مػػػف أهػػػـ  أٌف ا  عػػػز كجػػػؿ ذكػػػر المػػػؤمنيف فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ كبػػػيف أف   تبػػػيفحسػػػنان، كبالتأمػػػؿ 

عقيػدة صػادقة،  صػادر عػف اإليماف القكؿ؛  ف  يسبقه بكلـ  ،صفاتهـ أنهـ يؤمنكف با  كرسكله
 ،يمػاف برسػمهاإل يستمـزفاإليماف با   ،كرسمهف بيف ا  فهـ ال يفرقك  ،ادة حرؼ الجرمـ يتـ إعف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ ٹٹ كما  مف با  مػف لػـ يػؤمف برسػمه،

النػػػػػػػػػػػػكر: ] چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹڤ
كال  كعنػػػدما ذكػػػر ا  عػػػز كجػػػؿ المنػػػافقيف فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ بػػػيف أنهػػػـ ال يؤمنػػػكف بػػػا [، ِٔ

 فقط.؛  نه إيماف بالقكؿ ككصفه بالقكؿ، كلهفهـ يفرقكف بيف ا  كرس ،برسكله

[، ُُُالمائػػػػػػػػػدة:] چہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چكفػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػالى:
ففيهػػػا داللػػػػة التعظػػػيـ كالتكػػػػريـ،  ،بػػػيف اإليمػػػػاف بػػػا  كبرسػػػػكله "الػػػػكاك"جمعػػػت  :چےۓچ

فػػي  -مػػا يقػػص غيػػر المنػػافقيف -رسػػكلهأف  القػػر ف الكػػريـ ذكػػر اإليمػػاف بػػا  ك  ينحػػظ كبالتأمػػؿ
 ؛-كا  أعمػـ  –حػرؼ الجػر  ةعػادإ يات كثيرة بدكف إعادة حرؼ الجػر، إاٌل فػي هػذك اآليػة فػتـ 

كاإليمػػػػاف برسػػػػالة رسػػػػكله عيسػػػػى ابػػػػف  ا  تعػػػػالى،ة لمفػػػػت االنتبػػػػاك إلػػػػى أهميػػػػة اإليمػػػػاف بألكهيػػػػ
 .، كأنه رسكؿ ا  كليس كما يزعمكف مف ا لكهية لهمريـ

ا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب: ]  چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ٹ چٹ 
"اقتمػػػػؼ العممػػػػاء فػػػػي أذايػػػػة ا  بمػػػػاذا تكػػػػكف فقػػػػاؿ الجمهػػػػكر مػػػػف :چڍ ڌ ڌ چ[،ٕٓ

معناك بالكفر كنسبة الصاحبة كالشريؾ ككصفه بما ال يميؽ، كأذاية رسكله فهي كػؿ مػا  :العمماء
 "الػػػكاك" باحػػػث أف  كيػػػرل ال،  ِت"يؤذيػػػه مػػػف ا قػػػكاؿ فػػػي غيػػػر معنػػػى كاحػػػد، كمػػػف ا فعػػػاؿ أيضػػػان 

يػػػذاء رسػػػكله،  كفػػػي الجمػػػا تكػػػريـ كتعظػػػيـ، فإيػػػذاء رسػػػكؿ ا  إيػػػذاء   جمعػػػت بػػػيف إيػػػذاء ا  كا 

                                                           
 .ٛٛ( البرىان في توجيو متشابو القرآن: ٔ)

 .ٕٕٕ/ ٚٔ( الجامع ألحكام القرآن: ٕ)
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اٌل فػػإف  ا  تعػػالى ال ييػػ ؤك، فإيػػذالمرسػػكؿ ان تقػػدير تعػػالى، ك  ل، كهػػذا مػػا ؤذى هػػك إيػػذاء   تعػػالى، كا 
 .يؤيدك السياؽ

ت [، جمعػػُُُا عػػراؼ: ] چگگگگڳڳڳچكفػػي قكلػػه تعػػالى:
فيػه داللػة االسػػتنفار كاليقظػة كالحػذر؛  نهػـ كػانكا يعرفػكف أنهػػـ " بػيف اإلرجػاء كاإلرسػاؿ ك الػكاك"

غػػركران  -عمػى باطػؿ، كلػك كػانكا كاثقػػيف مػف أنفسػهـ لتجػاهمكا أمػرك، كلكػػنهـ جمعػكا بػيف التجاهػؿ
 .االستعداد لممكاجهة كاف مبكران  أفادت أف   "الكاكػ "كاالستعداد لممكاجهة، ف -منهـ 

] چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چكفػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػالى:
داللة تتابا اآليات كأهمية ترتيبها فاآلقر مترتػب عمػى  "الكاكػ "أفاد العطؼ ب[، ُّّا عراؼ: 

ا كؿ، كداللػػػة أقػػػرل هػػػي اإلشػػػارة إلػػػى عنػػػؼ اإلرسػػػاؿ كشػػػدته كقكتػػػه، مػػػا كجػػػكد فاصػػػؿ بػػػيف 
 . ُتفاإلرساؿ؛ لعمهـ يؤمنك 

كاف العذاب يمكث عميهـ مف السبت إلػى السػبت، اب؛ فقد كتتابا اإلرساؿ جزء مف العذ 
كهػػي قمسػػة أسػػماء أقفهػػا فػػي المفػػظ الطكفػػاف كالجػػراد "،  ِتمػػدة شػػهر كبػػيف العػػذاب إلػػى العػػذاب
سػػػبب  سػػػبب التقػػػديـ القفػػػة فػػػي المفػػػظ؛  ف   كال يؤيػػػد الباحػػػث أف  ،  ّت"فقػػػدمهما لمكػػػاف المػػػد فيػػػه

بػػػات فكانػػػت الجػػػراد مناسػػػبة  كػػػؿ النبػػػات ككػػػاف القمػػػؿ الطكفػػػاف نػػػتب عنػػػه كثػػػرة الن التقػػػديـ أف  
 . كؿ ما تبقى معهـ مف حبكب فاآلقر مترتب عمى ا كؿان مناسب

 ڳڱڱ گڳڳڳچمػػػػػا كرد فػػػػػي قكلػػػػػه تعػػػػػالى "الػػػػػكاكػ "كمػػػػػف العطػػػػػؼ بػػػػػ

جمعػػػت بػػػيف جعػػػػؿ " الػػػكاك"أف   اتضػػػ، مػػػف قػػػنؿ السػػػياؽ[، ّ -ِالفيػػػؿ:]  چں ڱڱ
ادت الترتيب كالتعقيب، كفيهػا إشػارة إلػى العنايػة الربانيػة كأف ،كيدهـ في تضميؿ كاإلرساؿ عميهـ

 .المباشرة بالبيت الحراـ، فترابط الجمؿ تقكية لممعنى

ػ ، كقػػد كرد العطػػؼ بػػ ْت"حػػرؼ عطػػؼ تػػرد دالػػة عمػػى الترتيػػب كالتعقيػػب كالسػػببية": "الفػػاء" -
راقػػي فػػػي مكاضػػػا عمػػػى الترتيػػػب كالتعقيػػب مػػػا عػػػدـ الت ؛ دالػػةفػػػي لفػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته "الفػػاء"

ېېېېىى ائ چمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: ،متعػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة

منحظػػػة مػػػف قػػػنؿ السػػػياؽ يمكػػػف [، ّٓ -ِٓالشػػػعراء:] چائەئەئوئوئۇئۇئ
                                                           

 .ىاا البحثمن َُٕالصفحة رقم: ( لمتوضيح أكثر يتم الرجوع إل  ٔ)

 .ٖٗٔ/  ٜالتفسير البسيط : ينظر: ( ٕ)

 .ٕٔٓ: آن الكريمفي القر  ( الظاىرة الجماليةٖ)

 .ٙٚٗ/  ٕ( مغني المبيب: ٗ)
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، فهػذك طائفػة مؤمنػة بػا  تعػالى تسػرم لػينن؛ قكفػػان فػي هػذا المشػهدتأمػؿ العػيش معػه، ك كالالمكقػؼ 
الميػؿ كقػكؼ اإلرسػاؿ كرائهػـ،  سراء كقػكؼمف فرعكف كجندك، فقد اجتما لديهـ قكؼ انكشاؼ اإل

أفػػػادت الترتيػػػب كالتعقيػػػب  "الفاءفػػػػ"مػػػا كػػػانكا يقشػػػكنه،  فكػػػاف اإلرسػػػاؿ بعػػػد اإلسػػػراء مباشػػػرة، كهػػػك
فقػػد كلػػذلؾ أدركػػكهـ، كهػػذا يكضػػ، االسػػتنفار الكامػػؿ لػػدل فرعػػكف كجنػػدك،  ؛كالسػػرعة كعػػدـ التراقػػي

 جميعػػان،فػأغرقهـ  ،ف كجنػدك بالمرصػادفكػاف ا  عػػز كجػؿ لفرعػك ، مػا أف  اإلسػراء كػاف لػينن  أدركهػـ
 .معه مف كمف  كنجى ا  مكسى

سػػػند فيػػػه اإلرسػػػاؿ إلػػػى اسػػػـ كالنفػػػت لمنظػػػر فػػػي هػػػذك اآليػػػة أنػػػه المكضػػػا الكحيػػػد الػػػذم أي 
سػػػند اإلرسػػػاؿ فػػػي جميػػػا المكاضػػػا فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ إلػػػى المضػػػمر إاٌل فػػػي هػػػذا أي فقػػػد ظػػػاهر، 
 .المكضا

اإلسػػناد إلػػى  أف   يتبػػيفذلػػؾ  عػػفكف مظهػػران   كل جابػػة فمػػا داللػػة إسػػنادك هنػػا إلػػى فرعػػ 
إذا كػػػاف المقػػػاـ مقػػػاـ حكايػػػة أك مقػػػاـ قطػػػاب أك كػػػاف المسػػػند إليػػػه فػػػي ذهػػػف "المضػػػمر يكػػػكف 

السػػاما؛ لككنػػه مػػذككران أك فػػي حكػػـ المػػذككر لقػػرائف ا حػػكاؿ، كالحالػػة المقتضػػية ككنػػه مظهػػران 
كيبدك أف  اإلسناد إلى المضػمر كػكف المسػند إليػه فػي  ، ُت"ككنه مستدعيان زيادة التعييف كالتمييز

أكثػػر اإلسػػناد إلػػى نػػكف العظمػػة؛ ك القتصػػاص أغمػػب اإلرسػػاؿ بػػا  عػػز كجػػؿ،  ذهػػف السػػاما؛
لمتشػػػريؼ كالتعظػػػيـ، كفػػػي قصكصػػػية إظهػػػار اسػػػـ فرعػػػكف مسػػػندان إليػػػه اإلرسػػػاؿ داللػػػة التعيػػػيف 

شرافه عمى اإلرسػاؿ؛ لمػا  نػتب عػف المقػاء السػابؽ بػيف الطػرفيف كالتمييز؛ لبياف حرص فرعكف كا 
يمػػاف السػػحرة كهزيمػػة فرعػػكف هزيمػػة مػػف انتصػػار مكسػػى فرعػػكف أشػػرؼ  مػػا أف   ،مهمكػػةكا 

عدادهـ، كما ذلؾ حصػمت الهزيمػة، التػي لػـ يكػف يتكقعهػا، فتغيػر  بنفسه عمى إرساؿ السحرة كا 
سى كقكمه، فهػك مر كأحس بالقطر، فأرسؿ فرعكف الجنكد بنفسه؛ لجما الجيش؛ لٌمحاؽ بمك ا 

هػػك مشػػرؼ عمػػى ا مػػر شقصػػيان، كقػػرج عمػػى رأس الجػػيش، كمػػا ذلػػؾ اإلعػػداد كالقػػركج همػػؾ 
؛  ن ػه أكرد نفسػه ككتحقيػر  لشقصػه فتقصيصه بالػذكر تعيػيف لػه كاستحضػار ،كجندك في البحر

كقكمه الهنؾ كالعذاب حتى النهايػة، كقػد يكػكف فػي ذلػؾ كسػر هيبػة فرعػكف باستحضػار اسػمه 
 .، كال شؾ في أف  حضكر القائد العاـ في المعركة له داللتهفي الحدث

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ:ما كرد في قكله تعالى "الفاءبػ "كمف العطؼ 

فػي مشػهد  ،ثػنث مػرات" الفػاءػ "فػي هػذك اآليػة تػـ العطػؼ بػ[، ُٕمريـ: ] چڌڎڎڈ
مباشرة، كأعقب  ، فاتقاذ الحجاب أعقبه اإلرساؿ-عميها السنـ -يكض، العناية الربانية بمريـ 

ٍف كانػػت قػػد ابتعػػدت عػػف أعػػيف النػػاس فػػإف  عػػيف ا  تمثػػؿ لهػػا بشػػران سػػكيان  اإلرسػػاؿ أفٍ  ، فهػػي كا 
                                                           

 .ٖٕٓ، ٓٛٔ( مفتاح العموم: ٔ)
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أفادت التعقيب كسرعة اإلرساؿ كعدـ التراقي، فهي امػرأة عػذراء منفػردة كفػي  "الفاءػ "ترعاها، ف
 .عةقمكة نادرة، كسرعة اإلرساؿ تناسب حالتها مف العناية كاإلشراؼ كالمتاب

ڦڦڦڦڄڄڄڄ چمػػا جػػػاء فػػي قكلػػه تعػػػالى: "الفػػاءػ "كمػػف العطػػؼ بػػػ

 [،ٗ حزاب: ] اچڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ

كمػػػف قػػنؿ التأمػػؿ فػػػي  ، ُت"هزيمػػة ا حػػزاب بهػػػذك الصػػكرة المتحركػػةالكػػػريـ قػػدـ القػػر ف "
الحالة النفسية التي غمبت عمػى المػؤمنيف يػكـ ا حػزاب؛ كلهػذا نػاداهـ ا  ينحظ  سياؽ اآليات

لى بػػأٍف يػػذكركا نعمتػػه عمػػيهـ بإرسػػاؿ الػػري، كالجنػػكد عمػػى ا حػػزاب، كالنفػػت لمنظػػر أف  هػػذا تعػػا
، فػي تمقػػيص لممكقػؼ بدايتػػه "الفػاءػ "اإلرسػاؿ أعقػب مجػػيء ا حػزاب، كهػك مػػا أفػادك العطػؼ بػػ

ففي تعقيب اإلرساؿ كسرعته كاف النصر؛ كلهذا ذكػر  چڃچچڄڃچكنهايته بكممتيف 
، فقػػدـ اإلرسػػاؿ عمػػى بعػػد اإلرسػػاؿ ـ كصػػؼ حػػالهـ فػػي أكثػػر مػػف  يػػةا  عػػز كجػػؿ اإلرسػػاؿ ثػػ

 .الكصؼ؛ لبياف العناية الربانية بالمؤمنيف كاالنتصار لهـ

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  مئ ىئ يئ چكفػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى : 

السرعة في اإلرساؿ، كبياف شدة طمػبهـ، فػن  "الفاءػ "أفاد العطؼ ب [، ّٔيكسؼ: ] چجب
 .يحتمؿ المكقؼ التأقير

يكسػػػؼ: ] چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ چفػػػي قكلػػػه تعػػػالى:ك 
العطػػؼ بػػػ "الفػػاء" فيػػه داللػػة السػػرعة كعػػدـ التراقػػي، فػػالمكقؼ ال يحتمػػؿ التػػأقير، ففيػػه  [،وْٓ

ًمػػؾ؛ بتأكيػػؿ رؤيػػاك، كسػػعادة الرسػػكؿ؛ بمػػا سػػعادة يكسػػؼ ؛ بإقراجػػه مػػف السػػجف، كسػػعادة المى
 سيككف له مف مكانة كمنزلة.

 دالة عم  النفي:حرف المعاني الأ -ب

النفػػي مػػف العػػكارض المهمػػة التػػي تعػػرض لبنػػاء الجممػػة فيفيػػد عػػدـ ثبػػكت نسػػبة المسػػند "
 . ِت"سمية عمى السكاءلممسند إليه في الجممة الفعمية كاال

فػي بعػض المكاضػا بػبعض حػركؼ المعػاني  كقد ارتبطت بعػض لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته
 "لن ، ما"الدالة عمى النفي مثؿ: 

                                                           
 .ٖٚٗ( إعجاز القرآن البياني: ٔ)

 .ٕٛٛ( بناء الجممة العربية: ٕ)
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، كتأكيد النفي بها  ِتلتأكيد نفي المستقبؿكتأتي ،  ُت"رؼ نصب كنفي كاستقباؿح: ""لن"-
كيقـك الحرؼ بدكر رئيسػي فػي تحديػد الػزمف بالنسػبة لمفعػؿ، حيػث يكػكف ، " ّت"ال" أبما مف نفي

 . ْت"ترتيب الجممة مبنيان عمى أحد حركؼ النفي مثؿ: لف، ما، ال، لـ

 مىه" فػػي القػػر ف الكػػريـ مػػرة كاحػػدة فػػي قكلػػه تعػػالى:الفعػػؿ المضػػارع "أيٍرًسػػ سػػبقت "لػػف"كقػػد 
نفي أم:  [،ٔٔيكسؼ: ] چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک کگچ

،  ٔتالمػداماكعايف مػنهـ مػا يجػرم  ، ٓتاإلرساؿ كتأكيد النفي؛  نه قد رأل منهـ ما يمنا إرساله
يػػكحي بشػػدة  ،سػػتقبؿكاسػػتغراؽ النفػػي فػػي الحاضػػر كالم ،كفيػػة إفػػادة القطعيػػة بعػػدـ إرسػػاله معهػػـ

مف أبيه، كأكضحت الممانعة الشديدة مف يعقكب إلقراج يكسؼ ؛إصرارهـ كمكرهـ كحيمتهـ
 .كحرصه عميه ل رساؿ؛ لشدة حبه ليكسؼ

ـــــــيس" ٱ ٻ چ:كمػػػػػػػف النفػػػػػػػي فػػػػػػػي اإلرسػػػػػػػاؿ مػػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػػي قكلػػػػػػػه تعػػػػػػػالى: "ل

كفػػي ذكػػر قػػكؿ الكفػػار هنػػا بنفػػي اإلرسػػاؿ تأكيػػد اإلرسػػاؿ؛ [، ّْالرعػػد: ] چٻٻٻپ
نما تأكيد اإلرساؿ، ،فميس الغرض عرض قكلهـ هلغرض إثبات ثبػات أف   كا  قػكلهـ لػيس بحجػة،  كا 

 .فكفى با  شهيدان 

الحرفية فمها ثنثة أقساـ: نافية، كمصدرية، " ما"لفظ مشترؾ يككف حرفان كاسمان، فأما " :"ما"-
ارتبطػت بػه ، فقػد إاٌل عاممػة اإلرسػاؿ مػا، كلػـ تػرد  ٕت"عاممػة كغير ،كزائدة، كالنافية قسماف: عاممة

 .كردت ما اإلرساؿ حرفان كاسمان  ،نافية كمصدرية

ذا نفت المضارع تقمص عند الجمهكر لمحاؿ الحرفية" ما"  . ٖت"تككف نافية، كا 

ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ چكقد أفادت "ما" النفي كما في قكله تعػالى:

ؿ القر ف، كال بعث إليهـ نبيان ما أنػزؿ ا  عمى العرب كتابان قبأم: " [،ْْسبأ: ] چھ ھ ے 

                                                           
 .ٔٓ٘/ٖ( مغن  المبيب : ٔ)

 .ٕٓٚ( الجن  الداني: ٕ)

 .ٔٔٔ/ ٕالطراز: ينظر: ( ٖ)

 .٘ٛٔ: أداء معن  الجممة ( دور الحرف فيٗ)

 .ٖ٘ٓ/ٖلكشاف: اينظر: ( ٘)

 .ٗٔ/ٖٔروح المعاني: ينظر: ( ٙ)

 .ٕٖٔ( الجن  الداني: ٚ)

 .ٜٖٛ/ٔ، وينظر: ىمع اليوامع: ٘ٗ/ٗ( مغن  المبيب: ٛ)
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اٌل فدعكة ا  لـ تنقطا لالمباشر  النذير كالنفي هنا مقصكد به،  ُت"قبؿ محمد رمر كالنهي، كا 
كهػك مػا ، كتشريؼ له بهذا االقتصػاصكفي هذا النفي تكريـ كتعظيـ لمرسكؿ،  ِتمف ا رض

 .  ّت"نبييفأنتـ حظي مف ا مـ كأنا حظكـ مف ال "أكدك في الحديث الشريؼ:

الشكرل: ] چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںڻچالنفي في قكله تعالى:  أفادت "ما" كما
مػػا فقػد بمػا مػف حرصػػه عمػى ذلػؾ  ،عمػى إيمػاف النػػاسكفيػه داللػة شػدة حػػرص الرسػكؿ[، ْٖ

الكهؼ: ] چٿٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤڦچجاء في قكله تعالى: 
 دالالت عدة، مثؿ: اإلرساؿ في عدد مف المكاضا ، كأفادت  النافية" ما"كقد سبقت  ،[ٔ

بشػػػرية الرسػػػؿ  عمػػػيهـ، كتأكيػػػد عمػػػى النػػػاس كال ككػػػينن  الرسػػػكؿ لػػػيس رقيبػػػان  بػػػأف  النفػػػي تأكيػػػد  -
 .كاتفاقهـ في صفة البشرية

 .التسمية كالتهكيف كتأكيد تكذيب السابقيف لمرسؿ -

 ،الحرفيػػة المصػػدرية "مػػا"بػػػ  ان فػػي بعػػض المكاضػػا مسػػبكق كقػػد كرد لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته
﮵  چ، كما في قكله تعػالى:  ْتؿ بالفعؿ المتصرؼلتي تكصى ا :كهي ﮴  ۓۓ﮲﮳ 

﮺  اإلرسػػػاؿ  كحػػػدةهنػػػا مصػػػدرية كأفػػػادت داللػػػة  "مػػػا، "[ُٓالمزمػػػؿ: ] چ﮵ ﮶﮷  ﮸﮹ 
 .أم: أرسمنا إليكـ كإرسالنا إلى فرعكف، فمصدر اإلرساؿ كاحد كالغاية كاحدةكترابطه، 

صػػػدرية م "مػػػا"[، ُُٓالبقػػػرة: ] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چكفػػػي قكلػػػه تعػػػالى: 
أم:  ،تكػػكف معمقػة بمػػا بعػػدها كا جػػكد أفٍ  ،ـ تهتػدكف كػػتلعم: تكػػكف جكابػػان لمػا قبمهػػا كيصػم، أفٍ 

هنػا اتسػعت لتػربط بػيف مػا قبمهػا  "مػا"داللػة  ، كيػرل الباحػث أف   ٓتفاذكركني بالشػكر كمػا أرسػمنا
 "مػا"لشػكر، ككما بعدها، فمػف تمػاـ النعمػة اإلرسػاؿ إلػيهـ كمػف تمػاـ اإلرسػاؿ كالتزكيػة الػذكر كا

هػػذك  ربطػػت بػػيف ثنثػػة المعػػاني: تمػػاـ النعمػػة، كاإلرسػػاؿ إلػػيهـ كتػػزكيتهـ، كالػػذكر كالشػػكر؛  ف  
 .تككف كذلؾ المعاني مترابطة كمضمكنها مترتب عمى بعضها، بؿ الكاجب فيها أفٍ 

 ،في عدد مف المكاضػا "الذم"السمية المكصكلة بمعنى ا" امػ "كقد كرد اإلرساؿ مسبكقان ب
ڃ چ  ٹ ٹ چك[،  ٕٓهػػػكد:] چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچقكلػػػه تعػػػالى : :مثػػػؿ

                                                           
 .ٖٕٓ/ٜٔتفسير الطبري:  (ٔ)

 .ٖٜٔ/ٚالمحرر الوجيز: ينظر: ( ٕ)

 الدرداء. ، من حديث أبيٕٖ/ٓٔومسند البزار: ،ٗٙٛ٘ٔرقم: ٜٛٔ/ ٕ٘: بن حنبل أحمداإلمام  ( مسندٖ)

  .ٓٗٗ/ ٗشرح الرضي عم  الكافية:  ،ٖٖٔالجن  الداني:  ينظر: (ٗ)

 .ٔٛٔ/ ٕ، الدر المصون:  ٖٚٗ/ ٔ، الكشاف :ٕٕٚ/ ٔلمزجاج:  ،ينظر: إعراب القرآن (٘)
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هنػػػا اسػػػمية مكصػػػكلة كفػػػي هػػػذا داللػػػة  "مػػػا"[، ِّا حقػػػاؼ: ] چچ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
كقػد  .التعييف كالتحديد لمادة اإلرساؿ كتقصيصه؛ لئن يكػكف لمنػاس عمػى ا  حجػة بعػد الرسػؿ

ۇ ۆ چ ٹ ٹ ، كضػػػا تكػػػذيب النػػػاسالقػػػر ف الكػػػريـ عمػػػى مػػػادة اإلرسػػػاؿ كثيػػػران؛  نهػػػا م أٌكػػػد

ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ ٹ ٹ و[، ّّا نعاـ: ] چۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 [. ّْسبأ: ]چڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ 
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 حرف المعاني الدالة عم  التوكيد:أ -ج

ماطػة الشػبهات عٌمػا كا  كفائدته إزالة الشػؾ  ،التأكيد: تمكيف الشيء في النفس كتقكية أمرك"
 . ُت"الفكائد كهك دقيؽ المأقذ كثير أنت بصددك،

كهػػك أسػػمكب مػػف أسػػاليب المغػػة العربيػػة، يكػػكف فػػي مػػكاطف معينػػة مػػف الكػػنـ؛ إليصػػاؿ  
؛  نػه بصػكرة مؤكػدة بحسػب حػاؿ المقاطػب كمراعػاة السػياؽ كالمقػاـ ك، كبياف مرادهالغرض من

 يتـ ذلػؾ كمػه بػالتكازفف ،حاجة السياؽ الذم كردت فيه الجممة إلى نكع التككيدال بد مف مراعاة 
 . ِتإليها نظرة شاممة الدقيؽ، كالتككيد كحدة متكاممة منظكر

كلمتككيد أدكات كثيرة، ككمما استدعي البياف التككيد كانت أدكات التككيد أكثػر، فقػد يؤكػد 
أدكات بعػض د بحسػب الحاجػة، كقػد انتظمػت بمؤكد كاحد، كقد يككف في الكػنـ أكثػر مػف مؤكِّػ

قر ف الكػريـ فػي أكثػر مػف مكضػا، كتنكعػت أدكات التككيػد في ال التككيد لفظ اإلرساؿ كمشتقاته
، الحػػاؿ المؤكػػدة، إف  كالػػنـ قػػد، لقػػد،"بػػيف:  ، أف  كسػػيذكر  ...، "الػػنـ، تػػا  لقػػد، كلقػػد، فقػػد، إف 

 منها:الباحث بعضان 

ک ک ک ٹ ٹ چ، ّتالتككيد :التحقيؽكمعنى تفيد التحقيؽ،  "قد": "النـ كقد"ػ التككيد ب - 

 .[ِّلمؤمنكف: ا ]چک گ 

 [.ُنكح: ] چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ٹٹچ،"إف  "بػالتككيد  - 

  [ .ُٔيس: ] چڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ ٹ ٹ چ : "كالنـ إف  " -

ف  " - ٹ ٹ  ، ْت"كانػػػت لقصػػػد المبالغػػػة فػػػي التككيػػػد "إف  كالػػػنـ"إذا اجتمعػػػت ": "كالػػػنـ القسػػػـ كا 

عف شرؼ  القسـ بالقر ف الكريـ كناية[،""ّ -ُيس:] چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ
قػػدرك كتعظيمػػه عنػػد ا  تعػػالى، كذلػػؾ هػػك المقصػػكد مػػف اآليػػات، كالمقصػػكد مػػف هػػذا القسػػـ تأكيػػد 

جكاب القسـ، كتأكيد هػذا القبػر بالقسػـ كحػرؼ  چڄ ڦڄچالقبر ما ذلؾ التنكيه، كجممة 

                                                           
 .ٗ٘/  ٕالطراز:  (ٔ)

 .ٕٔٚإعجاز القرآن البياني: ينظر: ( ٕ)

 .ٕٛٙ/  ٖ، معاني النحو: ٗٗ٘/  ٕينظر: مغني المبيب:  (ٖ)

 .ٕٛٔ( الجن  الداني: ٗ)
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ك تأنيس باعتبار ككنه مرادان به التعريض بالمشركيف الذيف كذبكا بالرسالة، فه ؛التأكيد كالـ االبتداء
 . ُت"كتعريض بالمشركيف فالتأكيد بالنسبة إليه زيادة تقرير، لمنبي

النحػػػػػػػؿ: ] چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ٹ ٹچ :"لقػػػػػػػدك  القسػػػػػػػـ -
كال يقفػى  ،بما كػاف ينالػه مػف جهػاالت قكمػه الكفػرة، ككعيػد لهػـ عمػى ذلػؾفيه تسمية لمنبي[،"ّٔ

ال يشػػػؾ فػػػي  ه؛  ن ػػػالنبػػػي مكجهػػػان إلػػػى  هنػػػا لػػػيستأكيػػػد الك ،  ِت"مػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف عظػػػيـ التككيػػػد
 فكممػا كػاف المقاطػب أكثػر إنكػاران  ،ككثرة التأكيد هنا تناسب غرابة تكػذيب الكفػار ل رسػاؿ.  ّتذلؾ

، كالنفت لمنظر مف قنؿ السياؽ أف  التأكيد هنا كقا ل رساؿ كالتزييف، جاء القطاب أكثر تأكيدان 
مػػف  اقػػتنؼ التككيػػد بمؤكػػد أك أكثػػركفػػي اإلرسػػاؿ كػػاف  مية،فػػربط التأكيػػد بينهػػا، كهنػػا تكػػكف التسػػ

 . ْتالمتشابه المفظي في القر ف الكريـ

عمػى  "رسػكالن نصػب " [،ٕٗالنسػاء: ]چىث يث حججحمحجخ ٹ ٹ چالحاؿ المؤكػدة:  -
 ، ٔتأنػػه مصػػدر مؤكػػد بمعنػػى إرسػػاؿأك دك، أنػػه حػػاؿ مؤكِّػػ النصػػب عمػػى، كقيػػؿ  ٓتالحػػاؿ المؤكػػدة

: "أرسػؿ" كمصػدر السػياؽ لتأكيػد اإلرسػاؿ،  ف   نه اسػـ مفعػكؿ، ك ؿ مؤكدة؛ كيؤيد الباحث أنها حا
 ، كليس "رسكالن". إرساالن 

 والحصر: حرف المعاني الدالة عم  القصرأ -د

قصػػر مكصػػكؼ عمػػى صػػفة، كقصػػر صػػفة عمػػى مكصػػكؼ، كا كؿ: هػػك تقصػػيص "القصػػر: 
 . ٕت"قر أك مكانهكالثاني: تقصيص صفة بأمر دكف   .أمر بصفة دكف  قر أك مكانها

كهػػك قصػػر مكصػػكؼ عمػػى  كمشػػتقاته، اإلرسػػاؿلفػػظ  القصػػرمػػف أنػػكاع  كقػػد انػػتظـ النػػكع ا كؿ
كلمقصػػر أغػػراض بنغيػػة: منهػػا التقصػػيص، كالتفضػػيؿ، كالتشػػريؼ، كالتسػػمية، كالبيػػاف،  صػػفة،

 .الرفؽ كالتمطؼك 
اٌل " مف حركؼ المعػاني الدالػة عمػى القصػر كالحصػرك  - كردت مرتبطػة  ككقػد "، إنمػامػا ، كا 

 سبعان كعشريف مرةن. ببعض لفظ اإلرساؿ كمشتقاته
                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٕٕ( التحرير والتنوير: ٔ)

 .ٖٚٔ/ٗٔ( روح المعاني: ٕ)

 .ٜٗٔ/ٗٔالتحرير والتنوير: ينظر: ( ٖ)

 .ٚٚٔ، كشف المعاني: ٘ٚ، البرىان في توجيو متشابو القرآن: ٖٜ٘/ ٕ( ينظر: درة التنزيل: ٗ)

 .ٖٗٔ/ٖالبحر المحيط: ينظر: ( ٘)

 .ٕٔ٘/ٙم الكتاب: المباب في عمو ينظر: ( ٙ)

 .ٖٚٔ( التمخيص: ٚ)
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 في لفظ اإلرسال ومشتقاتو وضعاوالحصر ومو  ( يبين عدد القصرٖٙجدول رقم )

 السورة العدد الصيغة

 ٖٕ إاّل  -ما 

 – ٜٗاألعراف -ٛٗاألنعام  -ٜٜ-٘ٚالمائدة – ٗٙالنساء -ٗٗٔآل عمران 
-ٚاألنبياء -ٙ٘الكهف – ٜ٘-٘ٓٔاء اإلسر  -ٖٗالنحل -ٗابراىيم-ٜٓٔيوسف

-ٖٗسبأ -ٙ٘- ٕٓالفرقان -ٛٔالعنكبوت  -ٗ٘النور -ٕ٘الحج -ٚٓٔ -ٕ٘
 ٖٕالزخرف -ٕٛ

 ٕٔالتغابن -ٜٔمريم -ٕٜالمائدة  -ٔٚٔالنساء  ٗ إنما
 ٕٚ المجموع

القمؽ بما أم: ما أرسمناؾ إلى [، َُٕا نبياء: ]چک ک گ   گ گٹ ٹ چ 
 كمػػػا، إاٌل رحمػػػة لمػػػف أرسػػػمناؾ إليػػػه، هػػػك منػػػاط لسػػػعادة الػػػداريف بمػػػا ،الشػػػرائا كا حكػػػاـ مػػػف كػػػرذي 

 . ُتلمعالميف ا حكاؿ إاٌل حاؿ ككنؾ رحمة أرسمناؾ في حاؿ مف

كميزتهػػا عمػػى سػػائر  جػػاءت هػػذك اآليػػة مشػػتممة عمػػى كصػػؼ جػػاما لبعثػػة النبػػيكقػػد "
يػة بكجػازة ألفاظهػا يغت بػأبما نظػـ؛ إذ اشػتممت هػذك اآلالشرائا، كذلؾ ككنه رحمة لمعالميف كصً 

كانػػت مظهػػر رحمػػة ا  تعػػالى لمنػػاس  كمػػدح مرسػػمه كمػػدح رسػػالته؛ بػػأفٍ عمػػى مػػدح الرسػػكؿ
كافػػػة، كبأنهػػػا رحمػػػة ا  تعػػػالى بقمقػػػه، فهػػػي تشػػػمؿ عمػػػى أربعػػػة كعشػػػريف حرفػػػان بػػػدكف حػػػرؼ 

إفػادة  ذكر فيها الرسكؿ كميٍرًسمه كالميٍرسىؿ إليهـ كالرسالة، كأكصاؼ هؤالء ا ربعػة، مػا ،العطؼ
، كهػك  ِت"لمتعظػيـ ؛ؿ إليهـ بقصكصية الحصر، كتنكيػر رحمػةعمكـ ا حكاؿ، كاستغراؽ المرسى 

 ما يؤيدك الباحث .

،  لمرسكؿاآلية تسمية [، َُٓاإلسراء: ] چپ پ پ پ ڀ  چ كفي قكله تعالى:
مػف اسػتجاب عميهـ، فإنما أنت رسكؿ تبشر  ان حرص ؛أم: ال تهتـ بهـ كال تذهب نفسؾ حسرات

مػا أرسػمناؾ عمػيهـ فبإيمػانهـ أجمعػيف،  مطالبػان كلسػت تنذر مف عصى، كما عميؾ إاٌل البنغ، ك 
كقيػؿ: "،  ٓتإضػافي هنػا قصػركال ، ْتالتبشػير كاإلنػذارب تحديػد كظيفػة الرسػكؿ، كفيها  ّتككين

ػػبأنػػه مي كقيػػؿ: اآليػػة أبطمػػت دعػػاكيهـ كمهػػا بكصػػؼ النبػػي" ؿ مػػف ا ، كقصػػرك عمػػى صػػفتي رسى
                                                           

 .ٗٓٔ/ٚٔروح المعاني:  ،ٚٛ٘/ٖفتح القدير:  ،ٜٖٗ/ٙٔتفسير الطبري:  ر:ينظ (ٔ)

 .ٗٙٔ/ٚٔ( التحرير والتنوير: ٕ)

 .ٔٔٗ/ٖٔ، نظم الدر: ٕ٘ٔ/ٗ، المحرر الوجيز:ٜٚٗ/ٚٔينظر: تفسير الطبري :  (ٖ)

 .ٕٖٖٓ/  ٙ: القرآن ظثلفي ينظر: ( ٗ)

 .ٕٙٗ/  ٗلمدرويش:  ،عراب القرآنإينظر: ( ٘)
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ة، كهػػػذا الكػػنـ الػػػكارد فػػي الػػػرد عمػػيهـ جػػاما بػػػيف إبطػػاؿ إنكػػػارهـ لرسػػالته كبػػػيف البشػػارة كالنػػذار 
ال يحػزف لتكػذيبهـ  ، كلكنػه مبشػر كنػذير، كفيػه تعػريض بػأفٍ بأنػه لػيس مضػنن  تػأنيس الرسػكؿ

 .كداللة القصر هنا تحديد مهمة اإلرساؿ بالتبشير كاإلنذار، فمكالهما ما كاف اإلرساؿ.  ُت"إياك

حػػػػػاؿ "[، ِٖسػػػػػبأ: ] چۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ چى:كفػػػػػي قكلػػػػػه تعػػػػػال
كفضػػيمتؾ أنػػت  ،لمغػػرض الػػذم ذكػػر مػػف التػػدرج لحمػػؿ المشػػاؽ ؛اإلرسػػاؿ محصػػكر فػػي العمػػكـ

أم: مػػػػا أرسػػػػمنا غيػػػػرؾ إاٌل إرسػػػػإاٌل قاصػػػػان  ،باإلرسػػػػاؿ، كفيػػػػه تسػػػػمية دنيكيػػػػة كأقركيػػػػة لمنبػػػػي
، لمنبػيقطػاب فػي اآليػة ، كال يؤيد الباحث التصري، بتقصيص إرساؿ غيػرك؛  ف  ال ِت" مته

ٍف كػػاف فيهػػا تضػػميف لقصكصػػية إرسػػاؿ غيػػرك كعمػػكـ إرسػػاله. "  كقيػػؿ: مػػا أرسػػمناؾ إاٌل كافػػان كا 
 . ّت"لمناس في البنغ كمانعان لمناس عف الكفر كالمعاصي، كقيؿ: إاٌل جامعان 

إذا "[، ْإبراهيـ: ] چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںچكفي قكله تعالى:
 ي ظاهرهػػا كػػاف قصػػران إضػػافيان لقمػػب اعتقػػاد المقػػاطبيف؛  ف  كانػػت صػػيغة القصػػر مسػػتعممة فػػ

ذا كانػػت صػػيغة القصػػر جاريػػة عمػػى قػػنؼ  أنػػػزؿ القػػر ف بمغػػة العجػػـ  هػػنٌ  :المشػػركيف قػػالكا كا 
يكػف تنػػزينن لممشػركيف منػػزلة مػف ليسػكا ، كلـ يكف ردان لمقالة بعض المشركيف ،مقتضى الظاهر

تككيػػد  ، كفيػػه ْت"كالمعنػػى: مػػا أرسػػمناؾ إاٌل لتبػػيف لهػػـ لكػػريـ،ا بعػػرب، لعػػدـ تػػأثرهـ بآيػػات القػػر ف
. كيؤيػػػد الباحػػػث أنػػػه قصػػػر إضػػػافي؛  ن ػػػه لػػػـ ينػػػزلهـ منزلػػػة غيػػػر العػػػرب،  ٓتسػػػتثناءبطريقػػػة اال

 كالسياؽ يؤيد ذلؾ.  

قامػة الحجػػة عمػى النػاس؛  نػه مػػا مػف رسػكؿ أرسػػمه ا   كفػي القصػر هنػا داللػػة التأكيػد كا 
قكمه؛ ليبف لهـ، فيككف البياف عمػى أكمػؿ كجػه كأكضػ، تعبيػر، فػن عػذر لهػـ  تعالى إاٌل بمساف

 تقصيرهـ. بسببحاسبهـ  بعدـ اإليماف، كال ظمـ عميهـ إفٍ 

] چڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چكفػػي قكلػػه تعػػالى:
 فػإفٍ  ،الػبنغإاٌل [، القصر بإنما فيه داللة التحذير مف المقالفة، فما عمػى الرسػكؿ ُِالتغابف: 

فٍ قبمك   . ٔتشهيدان  با  ككفى ،كا فعميهارد   ا فرنفسهـ، كا 
                                                           

 .ٚ٘/ٜٔ( التحرير والتنوير: ٔ)

 .ٕٔ٘/ ٘ٔ( نظم الدرر: ٕ)

 .ٕٗٔ/ ٕٕ( روح المعاني:  ٖ)

 .٘ٛٔ/ٖٔ( التحرير والتنوير: ٗ)

 .ٖٔٔ/ ٗلمدرويش:  ،إعراب القرآنينظر: ( ٘)

 .ٕ٘ٗ/ٚتفسير الطبري:  ينظر: ( ٙ)
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فيه تهديد لمكفار كالمشركيف ك ؛ لكثرة معاناته نحكهـ، هنا تطميف كتثبيت لمنبي فالقصر
كا  عػز كجػؿ سػيتكلى مػا عػداك، كهػذا مػا تػكحي بػه داللػة القصػر  ،بقصر المهمة بالبنغ فقػط

 .مف تهديد لهـ

 :أفاد بعض الدالالت مثؿ ، إنما"ما ، إاٌل كالحصر بػ "القصر  أف   يتض،كمما سبؽ 

مػا عمػى الرسػؿ إاٌل ، فاإلرسػاؿ  جػؿ الرحمػة لمعػالميف تحديػد أف  ك  ؿ،تحديد مهمة الرسػ -
، مػػا أرسػػؿ ا  الرسػػؿ إاٌل إلقامػػة الحجػػة، فتسػػمية لمرسػػكؿ، كفيػػه الػػبنغ كا  يتػػكلى مػػا عػػداك

 يسكا ككنء عميهـ كال حافظيف.الرسؿ ليسكا مطالبيف بإيماف الناس كلك 

 هفي، ك المقالفة قطر كبيرفي   ف   ؛في القصر إشعار بعدـ قركج الرسؿ عف المهمة -
نذار لهـ  .بياف طبيعة المترفيف كتأكيد تكذيبهـ لمرسؿ، كفيه تهديد لممشركيف كا 

 حرف المعاني الدالة عم  النداء:أ -و

 . ُتأقكاتها كأ "ياػ "لدعاء با :كفي االصطنح ،النداء في المغة : الدعاء

ـ  كهػػػي القريػػػب كالكسػػػط كالبعيػػػد بػػػه ينػػػادل النػػػداء، : حػػػرؼ مػػػف حػػػركؼ "يػػػاك"  حػػػركؼ  أ
 . ِتالنداء

كقد ارتبط لفظ اإلرساؿ كمشتقاته ببعض حركؼ المعاني الدالة عمى النداء كما فػي قكلػه 
[ ] نػػادل ا  عػػز كجػػؿ محمػػدان " [،ٕٔالمائػػدة: ] چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چتعػػالى:

، فػػػانظر چٱٻچكچ چچچ:نبيػػػان بالكصػػػؼ الشػػػريؼ مػػػف اإلرسػػػاؿ كاإلنبػػػاء، فقػػػاؿ
نػداء بالصػفة ؛  نػه  ّت"تفاكت ما بيف هذا النداء كذاؾ النداء، كنداؤك بهذا تشريؼ كتعظيـ لقػدرك

 . ْتكصاؼا التي هي أشرؼ  الشريفة

 :قيػػػؿ[، "ُٓالمؤمنػػػكف: ] چڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہہچكفػػػي قكلػػػه تعػػػالى:
 :كقيػػؿ.  ٓت"كهػػك قطػػاب الكاحػػد كمقاطبػػة الجمػػا؛ لمػػا قيػػؿ لمرسػػؿ ذلػػؾ لعيسػػىهػػك قطػػاب 

ب رسػكالن مػف كػذٌ   ف  كالجمػا هنػا؛   نه لـ يكف في عصرك رسكؿ سكاك، ؛كحدكمنبيلالقطاب 

                                                           
 .ٓٛٗ/ٕالمساعد عم  تسييل الفواجد:  ينظر: ( ٔ)

 .ٔ٘ٗرصف  المباني: ينظر: ( ٕ)

 .ٜٜٗ/ٖ( البحر المحيط: ٖ)

 .ٖٛ٘/ٖنفسو: ينظر: ( ٗ)

 .ٖٖٔلألصفياني:  ،( إعراب القرآن٘)
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 كدؿ الجمػػػا عمػػػى أف   ،هػػػذك مقاطبػػػة لرسػػػكؿ ا  :كقيػػػؿ" ، ُتبجميػػػا الرسػػػؿ كػػػٌذبكاحػػػدان فقػػػد 
هذك طريقتهـ التي  هذك المقاطبة قكطب بها كؿ نبي؛  ف   ف  : إقيؿ الرسؿ كمهـ كذا أمرك، أك
فيكػػكف المعنػػى: كقمنػػا يػػا أيهػػا الرسػػؿ قطابػػان لكػػؿ كاحػػد عمػػى انفػػرادك؛  ،ينبغػػي لهػػـ الكػػكف عميهػػا

 ، كهك ما يؤيدك الباحث. ِت"القتنؼ أزمنتهـ

 الدال عم  التحضيض: (لوال  )حرف المعن -ىـ

كهػػػػي حػػػػرؼ شػػػػرط غيػػػػر ، " ّتكف حػػػػرؼ امتنػػػػاع لكجػػػػكبتكػػػػض، ك تحضػػػػي" لملػػػػكال" تكػػػػكف
 . ْت"جاـز

حرؼ تحضػيض، فػي مكضػعيف،  "لكال"كقعت  لفظ اإلرساؿ كمشتقاته كرد فيه كفي سياؽ
]  چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ ا كؿ فػػػػػػي قكلػػػػػػه تعػػػػػػالى:

نبعػػث  ننػػػزؿ عمػػيهـ القػػر ف، كقبػػؿ أفٍ  ا أهمكنػػا هػػؤالء المشػػركيف قبػػؿ أفٍ "لػػك أن ػػأم: [، ُّْطػػه: 
أرسػػػمت إلينػػػا رسػػػكالن يػػػدعكنا إلػػػى طاعتػػػؾ فنتبػػػا  ربنػػػا هػػػنٌ  :داعيػػػان يػػػدعكهـ، لقػػػالكا يػػػكـ القيامػػػة

 . ٓت" ياتؾ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک چ فػػػػػػػي قكلػػػػػػػه تعػػػػػػػالى: :كالثػػػػػػػاني

: امتناعيػػػػػػػػة كجكابهػػػػػػػػا محػػػػػػػػذكؼ، كالثانيػػػػػػػػة :ا كلػػػػػػػػى[، "ْٕالقصػػػػػػػػص: ] چگ گ گ 
كيػػؼ اسػػتقاـ هػػذا  :قمػػت مزمػػكا الحجػػة، فػػإفٍ إرسػػاؿ الرسػػكؿ إنمػػا هػػك لي تحضيضػػية، يعنػػى: أف  

المعنػػى كقػػد جعمػػت العقكبػػة هػػي السػػبب فػػي اإلرسػػاؿ ال القػػكؿ؛ لػػدقكؿ حػػرؼ االمتنػػاع عميهػػا 
دكنه  قمت: القكؿ هك المقصكد، فإنه يككف سببان إلرساؿ الرسػؿ، كلكػف العقكبػة لمػا كانػت هػي 

اإلرسػػػاؿ بكاسػػػطة القػػػكؿ،  جعمػػػت العقكبػػػة كأنهػػػا سػػػبب ،ككػػػاف كجػػػكدك بكجكدهػػػا ،السػػػبب لمقػػػكؿ
كفػػي هػػذا مػػف الشػػهادة القكيػػة عمػػى اسػػتحكاـ كفػػرهـ كرسػػكقه فػػيهـ مػػا ال  "لػػكال"فأدقمػػت عميهػػا 

 . ٕتفي المـك أك االحتجاج؛  نه قد فات كقت اإلرساؿهنا  تحضيض مستعمؿكال ، ٔت"يقفى

                                                           
 .ٓ٘/٘ٔالجامع ألحكام القرآن: ينظر: ( ٔ)

 .ٔٙٙ/ٖ( فتح القدير: ٕ)

 .ٕٜٕرصف المباني: ينظر: ( ٖ)

 .ٕٗٓ( التراكيب المغوية: ٗ)

 .ٕٗٙ/ٛٔتفسير الطبري:  (٘)

 .ٓٔ٘/ٗ( الكشاف: ٙ)

 .ٖٚٗ/ٙٔالتحرير والتنوير: ينظر: ( ٚ)
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لؾ بيػاف عػذار، ككػذكتعممهػـ بأبسػط ا  ،كفيها إشارة إلى بياف حالهـ مف الضعؼ كالهػكاف
الكصػكؿ داللػة التحػذير كاالنتفػاع قبػؿ هنا " لكالبػ " أريدك محاججتهـ أماـ ا  تعالى كمجادلتهـ، 

 .فالتحضيض ال قيمة له، فقد تـ اإلرساؿ لئن يقكلكا ذلؾ ،إلى مرحمة االحتجاج بعدـ اإلرساؿ
 حرف المعاني الدالة عم  االستفيام:أ -ز

فػي  التي ذيكر فيهػا بعػض لفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقاتهاآليات بعض كقا االستفهاـ في سياؽ 
الفرقػاف: ] چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱچ، كقكلػه تعػالى:القر ف الكريـ

] چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ:كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى[، ٕ
أكسػا أدكات االسػػتفهاـ فػػي ب چائ ەئ ەئ وئ چفػػي:كقػا االسػػتفهاـ حيػػث  َ[ْٗاإلسػراء: 

عمػػػى سػػػبيؿ السػػػقرية كاالسػػػتهزاء كاالحتقػػػار مػػػف الكفػػػار  ، ُت"الهمػػػزةكهػػػي " الداللػػػة عمػػػى النفػػػي
ذلػؾ؛  أفٍ  ـعمػيهفكػاف الػرٌد  ،الرسكؿ ال يككف بشران بؿ ممكان رسكالن  قد كانكا يظنكف أف  ف، لمنبي

 .  ِتليحدث التجانس بيف البشر كالرسؿ

 تهلفػظ اإلرسػاؿ كمشػتقا كرد فيػه منه في سياؽ كردما م، ك ان كمجاز  ةكاالستفهاـ يككف حقيق
: فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿ االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفهاـ الحقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى

 چٻٻچ: قكلػهيستفهـ حقيقػة ب ،إبراهيـف[، ُّالذاريات:]:چٻٻٻٻپچ

 . ّتالشداد القطب لفظة إنما تستعمؿ في ا مكر  ف   ؛سؤاؿ فيه عنؼ  كهك

يعمػػـ  نػػه لػػـ يكػػف  ؛مػػف كنمهػػـ يعممػػه إبػػراهيـ مػػف السػػؤاؿ تحقيػػؽ أمػػر لػػـ كالغػػرض 
ال يسػأؿ الضػيؼ عػف الغػرض  راهـ، جريػان عمػى سػنة الضػيافة أفٍ قىػ سألهـ بعد أفٍ ، كقد " ْتذلؾ

 ،الػػػذم أكردك ذلػػػؾ المنػػػػزؿ إاٌل بعػػػد اسػػػتعدادك لمرحيػػػؿ، كػػػي ال يتػػػكهـ سػػػآمة مضػػػيفه مػػػف نػػػػزكله
  . ٓت"كاف مستطيعان  كيعينه عمى أمرك إفٍ 

فػػي القػػر ف  اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته كممػػا جػػاء مػػف االسػػتفهاـ فػػي سػػياؽ كرد فيػػه بعػػض لفػػظ
گگگگڳڳ ڳ چ قكلػه تعػػالى: ،الكػريـ عمػى سػبيؿ االسػتفهاـ المجػازم

 غرضػه السػقرية كاإلنكػار كاالسػتغراب أفٍ ك  ،االستفهاـ هنا مجػازم، [ٕالفرقاف: ] چڳ ڱڱ

                                                           
 .ٖٓٔالتراكيب المغوية: ينظر: ( ٔ)

 .ٔٗ/  ٔىمزة االستفيام في القرآن الكريم: ينظر: ( ٕ)

 .ٖٔٓ/٘الوجيز:  المحررينظر: ( ٖ)

 .ٜٚ/ٕٔروح المعاني: ينظر: ( ٗ)

 .٘/ٕٚ( التحرير والتنوير: ٘)
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يكػػكف الرسػػكؿ ممكػػان مػػف  طمبػػكا أفٍ فقػػد يكػػكف الرسػػكؿ بشػػران يأكػػؿ الطعػػاـ كيمشػػي فػػي ا سػػكاؽ، 
 نادان منهـ.؛ عالسماء

 :الدال عم  التكثير  كم)حرف المعن   -ح

قػػػد ك ،  ُت"كلهػػػا مكضػػػعاف: تكػػػكف قبريػػػة، كتكػػػكف اسػػػتفهامان  ،اسػػػـ يقػػػا عمػػػى العػػػدد": "كػػػـ"
]  چڱںںڻڻڻچ فػػػػػي قكلػػػػػه تعػػػػػالى: ،ردت قبريػػػػػة مػػػػػا اإلرسػػػػػاؿ مػػػػػرة كاحػػػػػدةك 

؛ كفيهػا  ّتالتكثيػر" قبرية هنا كداللتها كـك"،  ِت"في هذك اآلية تسمية لمرسكؿ[، ك"ٔالزقرؼ: 
ؤذف بأنػه تيػاإلرسػاؿ كالتكػذيب  كثرة كقكع  ف   تحصيؿ صبرك؛ك مرسكؿلتسمية ك ممشركيف لزجر 

إشػػارة إلػػى رحمػػة ا  تعػػالى بعبػػادك بكثػػرة اإلرسػػاؿ إلػػيهـ كصػػبرك  اآليػػة فػػي، ك  ْتسػػنة ال تتقمػػؼ
 .عميهـ

                                                           
 .٘٘/  ٖ( المقتضب: ٔ)

 .ٔٗ/  ٘لمحرر الوجيز: ( إ)

 .ٙٔٚ/  ٗفتح القدير: ينظر: ( ٖ)

 .٘ٙٔ/  ٕ٘التحرير والتنوير: ينظر: ( ٗ)



 

 129 

 

 نتاجج حروف المعاني:

 لدالالت عدة. عاني؛الم حركؼبعض ب لفظ اإلرساؿ كمشتقاته ارتبط -

 .ثنثي مزيد بالهمزة التي أفادت التعدية "أرسؿ"الفعؿ  -

لى، ك عمى، "يتعدل بنفسه كبػ  "أرسؿ"الفعؿ  -  ".النـ ك الباء، ك في، ك ا 
 .تقكية المعنى كتأكيدك تهامف دالل، ك التعدية أكصمت معنى فعؿ اإلرساؿ إلى االسـ -

تهػػػػا: االسػػػػتعنء كالتكجيػػػػه كالغايػػػػة ، كمػػػػف داللربطػػػػت بػػػػيف أركػػػػاف اإلرسػػػػاؿ حػػػػركؼ المعػػػػاني -
 كالظرفية كغيرها.

كرد تركيػػب الفعػػؿ "أرسػػؿ" مػػا بعػػض أحػػرؼ المعػػاني فػػي أكثػػر مػػف نمػػط تركيبػػي كمػػف أغمػػب  -
 داللته ما يمي:  

 .انتهاء الغاية التركيبت أرسؿ س إلى   داللته -

 .عذاب كأتسميط التركيبت أرسؿ س عمى   داللته  -

 كالمكث.الظرفية اللته التركيبت أرسؿ س في   د -

 .لمصاحبة كالمنبسةالتركيبت أرسؿ س الباء  داللته ا -

 .االقتصاصالتركيبت أرسؿ س النـ   داللته التعميؿ ك  -

: مثػؿ المعػانيكأفػادت بعػض  ا قػرل، ؼ المعػانيك بػبعض حػر  ارتبط لفظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته -
، كتكزعػػػت أغمػػػب هػػػذك اـالتككيػػػد كالقصػػػر كالحصػػػر كالتحضػػػيض كاالسػػػتفهالعطػػػؼ كالنفػػػي ك 

 الدالالت بيف التعظيـ كالتكريـ كرفا المنزلة كتحديد المهمة. 
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 لث:الفصل الثا
 إلرسال ووساجمووجوه ا

 وفيو مبحثان:
 إلرسالوجوه ا المبحث األول:

 المبحث الثاني: وساجل اإلرسال
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 المبحث األول:
 إلرسال وجوه ا
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 ال إلرسوجوه ا

 في اإلرسال المشترك المفظي مدخل:

قػػد تصػػم، المفظػػة المشػػترؾ المفظػػي ظػػاهرة مػػف الظػػكاهر المغكيػػة، كبػػه تتسػػا المغػػة دالليػػان، ف
 قكله:ك ،لآلقر، فن نقص في ذلؾ كال تقصيرهي لشيئيف، فتستعمؿ في أحدهما  نها له كما 

  ٔتاؿً قى الدِّ  صً غٍ ى نى عمى  ؽٍ فً شٍ يي  ـٍ لى ا    ك هى دٍ ذي يى  ـٍ كلى  اؾى رى ا العً هى مى سى رٍ أ                

 . ِتأرسمت ا مر مف يديؾ، إنما هك: لـ تمزمه: قكلؾك 

جمػا شػبه كهػك  :جما كجه كهػك السػبيؿ، كا شػباك :كالكجكككهك ما يسٌمى بالكجكك كالنظائر "
ـك كنظير الشيء: مثمػه، كيتقػارب معنػى ا شػباك كالنظػائر فػي المفهػ ،جما نظير :المثؿ، كالنظائر

تككف الكممة كاحدة ذكرت في مكاضا مف القر ف الكريـ عمى  المغكم، كمعناها في االصطنح: أفٍ 
لفػػظ كاحػػد كحركػػة كاحػػدة، كأريػػد بكػػؿ مكػػاف معنػػى غيػػر اآلقػػر، فمفػػظ كػػؿ كممػػة ذكػػرت فػػي مكضػػا 
نظير لمفظ الكممػة المػذككرة فػي المكضػا اآلقػر، كتفسػير كػؿ كممػة بمعنػى غيػر معنػى اآلقػر هػك 

 . ّت"، فالنظائر اسـ ا لفاظ، كالكجكك اسـ المعانيالكجكك

 كاإلرساؿ مف مثمث الكنـ، كقيؿ في ذلؾ: 

 ما شىٍعرو ميٍستىٍرًسؿو كالر ٍسؿي  رىٍسؿي   : يؿى قً  ؿً هٍ الس   يرً عً لمبى ك 

  3تسيكؿو فىاٍرعى ذىا اٍنًتدىابً رى  اي مٍ جى   ًرٍفؽي اٍمًرلءو كلىبىفه كالر ٍسؿي      

كقيؿ النظائر في يسمى بالكجكك، كمفظ العيف،  عدة معاففي  المشترؾظ كاستعماؿ المف
 . ٓتكالكجكك في المعاني ،المفظ

  . ٔتفأكثر الداؿ عمى معنييف مقتمفيف المفظ الكاحد هكالمشترؾ المفظي ك 

                                                           
واإلرســال: التخميــةِ ، والعــراك: مصــدر عــارك يعــارك معاركــة وىــو   ،ٓٚ/ ٔديــوان لبيــد: ، ينظــر:  -غيــر أنــو قــال: فنوردىــا -لبيــد بــن ربيعــة العــامري  :البيــت لـــ (ٔ)

تمام الشرب، الدخال: يداخل بعير قد شرب في اإلبل التي لم تشرب، والمعن : أورد العير أتنو دفعـة واحـدة مزدحمـة ولـم يشـفق إرد، النغص: عدم االزدحام، الاود: الط

 . ٜٓٔشاىد رقم: ٕٜٔ/  ٖعم  بعضيا أن ينتقص عند الشربن ألنو يخاف الصياد، ينظر: خزانة األدب: 

 .ٓٚ( ما اتفق لفظو واختمف معناه: ٕ)

 .ٙٗنزىة األعين النواظر:  (ٖ)

 .ٙٚينظر: اإلعثم بمثمث الكثم:  (ٗ)

 .ٕٓٔ/ ٔالبرىان في عموم القرآن: ينظر:  (٘)

 . ٜٖٙ/ ٔالمزىر في عموم المغة: ينظر:  (ٙ)
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اإلرسػػاؿ لفػػظ كاحػػد كمػػدلكالت عػػدة، كهػػك مػػا يطمػػؽ عميػػه المشػػترؾ المفظػػي، بعكػػس المػػدلكؿ ك 
 . ُتكهك ما يطمؽ عميه الترادؼ ،متعددةالكاحد كا لفاظ 

حػكؿ ظػاهرة كلػـ يتفػؽ عممػاء المغػة عمػى رأم مكحػد  ، ِتالمشترؾ المفظػيي عمكد ه الداللةك 
؛  ف   ْتالعديػػد مػػف المؤلفػػات فػػي المشػػترؾ المفظػػي قػػديمان كحػػديثان كقػػد ظهػػرت  ، ّتالمشػػترؾ المفظػػي

كهػي مػف ،  ٓت نهػا مػف غريػب القػر ف الكػريـ بهػا عممػاء المغػة؛ ظاهرة مف القضايا التي اهتـهذك ال
المفػػػظ الكاحػػػد ظػػػاهرة لغكيػػػة فػػػي جميػػػا المغػػػات فػػػي  معػػػانيالكتعػػػدد ،  ٔتمنػػػابا إثػػػراء المغػػػة دالليػػػان 

 . ٕتالشائعة

حينما سأله ا عرابػي كأنػت  ؛ احترازان كتكريةيكـ بدر المفظيالمشترؾ  الرسكؿكقد استعمؿ 
 . ٗتقمص مف المآزؽ كالزالتالت الفرديا فبه يستط ، ٖتمف ماء :مف أيف  فقاؿ

مف ألفاظ اإلرساؿ في القر ف الكريـ  أف   هنا إثباتالمشترؾ المفظي كالهدؼ مف الحديث عف 
كػػؿ  كمعنػػىكأريػػد بكػػؿ مكػػاف معنػػى غيػػر اآلقػػر،  ،فػػي أكثػػر مػػف مكضػػا ةمػػا كرد فػػي صػػكرة كاحػػد

كسػػيذكرها الباحػػث تحػػت اسػػـ ، كالسػػياؽ هػػك الػػذم يحػػدد هػػذك المعػػاني ،ا قػػرلكممػػة يقتمػػؼ عػػف 
  كجكك اإلرساؿ. 

  

                                                           
 .ٜٚدور الكممة في المغة: ينظر: ( ٔ)

 .ٜ: ي في ضوء غريب القرآنالمشترك المفظينظر:  (ٕ)

 .ٕٔنفسو: ينظر:  (ٖ)

ه نفـس المؤلَّـف، المتفـق وضـعًا ٕٗ٘ه، والبـن الشـجري تٕٙٔومن مؤلفات المشترك المفظي: ما اتفق لفظو واختمف معناه، لألصـمعي ت .ٜٗنفسو: ر: ينظ (ٗ)

 .   (هٖٜٖٔ )ت ،المفظ المشترك في المغة العربية، البن عاشور(ه، ٚٔٛ)والمختمف صنعًا، لمفيروز أبادي ت

 .ٚٛقضايا قرآنية: ينظر:  (٘)

 .ٕٖٗ، فصول في فقو العربية: ٜٛينظر: دروس في فقو المغة العربية:  (ٙ)

 .ٕٚٔلمبارك: لمحمد ا ،فقو المغةينظر:  (ٚ)

 .ٜٓٔالرحيق المختوم: ، ٜٕٓ/ٔ، عيون األثر: ٙٔٙ/ٔينظر: سيرة ابن ىشام:  (ٛ)

 .ٖٖالمشترك المغوي نظرية وتطبيقا: ينظر:  (ٜ)
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ن يمكف نكراف تأثير داللػة سػياؽ الػنص، فالسػياؽ يجعػؿ المعنػى يقتمػؼ بػاقتنؼ السػياؽ ف
كفيه تتحدد داللػة الكممػة كفػؽ مػا  ،عد مف مستكيات التحميؿ المغكميي "السياؽ ؛  ف   ُتالذم يرد فيه

الكممة ككظيفتها إاٌل في كجكدهػا فػي سػياؽ لغػكم  تحممه مف دالالت؛ كلذلؾ ال يمكف معرفة معنى
، فظهػرت فػي أكثػر مػف معنػى مةستقدالمالقر نية الكاحدة ، فقد اهتـ العمماء بتتبا المفردة  ِت"معيف

 . ْتتحت اسـ الكجكك كالنظائرالمستقمة   3تالعديد مف المؤلفات

 ه،يىػكجٌ التفػت،، ال ج،اقػر اإل ،سػمطالتؽ، طناإل ؿ،انز اإل، : البعثالرسالة كاإلرساؿكمف كجكك  
رد تػب السػياؽ الػذم المقتمفػة بحسىػ الكجػكككاإلرساؿ في القر ف الكريـ يحتمؿ عػددان مػف  . ٓتالحفظة

 ما يمي: ، كمف هذك الكجكك فيه

 البعـث:  -ٔ
ڭڭڭ ڭ ۇ چأحػػدهما: اإلرسػػاؿ، كقكلػػه تعػػالى : كجهػػاف،مبعػػث فػػي كػػنـ العػػرب ل

ۆ ۈ ٹ ٹ چحياء مف ا  لممكتى،كالثاني: اإل ،[ٕٓيكنس: ] چۇ ۆ ۆ ۈ

 . ٔت [ٔٓلبقرة: ] ا چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

كاإلرسػاؿ  ، ٕت"يقػاؿ: بعثػت الناقػة إذا أثرتهػاك الباء كالعيف كالثػاء أصػؿ كاحػد، كهػك اإلثػارة، ك"
 .   ٖتبعثته، كأرسمت فننان إلى فنف: في المطمؽ بعثه

چ قكلػه تعػالى: مثػؿ، مكاضػا،ف الكريـ بمعنػى البعػث فػي بعػض ال كرد اإلرساؿ في القر كقد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چكقكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى: [،ٔٗهػػػػػػػػكد: ] چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:ك [، ْٓالنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ: ] چپ

] چڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ چ. كقكلػػػػػه تعػػػػػالى:[ّّالتكبػػػػػة:]چٹ
 [.ْٓيكسؼ: 

                                                           
 .ٖٔٔينظر: النحو والداللة:  (ٔ)

 .ٕٕ: في الصيغة اإلفرادية الداللة اإليحاجية (ٕ)

وجـوه القـرآن، إلسـماعيل النيسـابوري ت)  ه(،ٕٖٓه(، تحصيل نظاجر القرآن، لمحكيم الترماي ت)ٓ٘ٔمن ىاه المؤلفات: األشباه والنظاجر، لمقاتل البمخي ت) (ٖ)

 .ه(ٜٔٔه(، معترك األقران، لمسيوطي ت) ٛٚٗلمدامغاني ت) ه(، الوجوه والنظاجر،ٖٓٗ

 .ٛٗٔقاموس القرآن: ينظر:  (ٗ)

 .ٖٛ٘الوجوه والنظاجر أللفاظ الكتاب العزيز: ينظر:  (٘)

 .)بعث(، ٖٖ٘/ ٕة: تيايب المغينظر:  (ٙ)

 .)بعث(، ٕٙٙ/ ٔمقاييس المغة:  (ٚ)

 .ٔ٘ٔنزىة األعين النواظر: ، )بعث( ٔٙٔ/ ٔالقاموس المحيط: ينظر:  (ٛ)
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فعمى  : حممناك رسالة يؤديها،كقيؿأرسمنا: بعثنا،  : ٔتقاؿ ابف عباس" :چۆئ ۇئ ۇئچ
 . ِت"كف الرسالة متضمنة لمبعثهذا تك

[، ْٓيكسؼ: ] چڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ چكفي قكله تعالى:
  .  ّتاإلرساؿ هنا بمعنى البعث

المغكيػػة  الكجػػككيمثػػؿ العػػدد ا كبػػر مػػف بػػيف  -بمعنػػى البعػػث  -اإلرسػػاؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ ك 
ف حيػػػث االهتمػػػاـ بمػػػا إلرسػػػاؿ مػػػا ن ػػػه المعنػػػى المحػػػكرم ل رسػػػاؿ، كفػػػي ذلػػػؾ أهميػػػة  ل رسػػػاؿ؛

 .كغيرها ـ كأكامر كنكاكو ييتضمنه ما بعد اإلرساؿ مف أحكاـ ك داب كتعال

كفػػي قكلػػه  [،ُُُا عػػراؼ: ]چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ كفػػي قكلػػه تعػػالى:
 تيفالكػػػػريماآليتػػػػيف التأمػػػػؿ فػػػي ب[، ّٔالشػػػػعراء: ] چىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ېئچ تعػػػالى:
 . بعثالك اإلرساؿ، ت:ا  عز كجؿ قد ذكر أف  ينحظ 

قػػر بالبعػػث  كهػػؿ هنػػاؾ فػػرؽ بػػيف أف الكػػريـ فػػي مكضػػا باإلرسػػاؿ، كفػػي  القػػر  فممػػاذا عبػػر  
  اإلرساؿ كالبعث  

 يمكف القكؿ: لمحاكلة اإلجابة عف هذا التساؤؿك 

قػد ك ، مف المتشابه المفظي في القػر ف الكػريـفي اآليتيف الكريمتيف  "ابعث"ك "أرًسؿ"إف  تغاير 
المفظػاف نظيػراف ، فقيػؿ: "أرًسػؿ"، ك"ابعػث":مفظػي الفػرؽ بػيف المفظػيفشابه التكتب المبعض ذكرت 

 ف  البعػػػث  البعػػػث؛ يقػػػتص بمػػػا ال يقػػػتص بػػػهاإلرسػػػاؿ إاٌل أف   يسػػػتعمؿ أحػػػدهما مكػػػاف اآلقػػػر،
حكايػة  "ا عػراؼ"فػي سػكرة  كاإلرسػاؿ كاإلرسػاؿ أصػمه تنفيػذ مػف فػكؽ إلػى أسػفؿ،  يتضمف ترتيبان،

حكايػة مػا تػكالك فرعػكف " الشػعراء"فػي سػكرة كالبعػث كػنـ فرعػكف إلػيهـ، قػكؿ العامػة لممػر المػؤديف 
 . ْتبنفسه مف مقاطبة قكمه

" ابعػث"أكثػر تفقيمػان مػف  "ؿأرًسػ"االقتنؼ في المفظيف لمجرد التفنف في الكػنـ،  ف  إ": كقيؿ
أعظػـ  فناسػب قطػابهـ بمػا هػك ،قػكؿ المػر لفرعػكف "ا عػراؼ"كأعمى رتبػة؛ إلشػعارك بالفكقيػة ففػي 

                                                           
مـام التفسـير. ينظـر: أسـد الغابـة:حبـر  ه(،ٚٙت) مـببـن عبـد المطعبد اهلل بـن عبـاس  (ٔ) ، الـوافي ٖٖٔ/ٖ، سـير أعـثم النـبثء:ٛٛٔ/ٖاألمـة، وفقيـو العصـر، وا 

 .ٕٔٔ/ٚٔبالوفيات:

 .ٜٕ٘/ٗٔالتفسير الكبير: ينظر:  (ٕ)

 .ٖٗٔ/٘البحر المحيط:  (ٖ)

 .٘٘ٙ/ ٕدرة التنـزيل: ينظر:  (ٗ)
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فناسػب تنازلػه معهػـ كمشػػاكرته  ،صػدر الكػنـ بأنػه هػك القائػػؿ لهػـ "الشػػعراء"رتبػة تفقيمػان لػه، كفػي 
 . ُت""ابعث" كقكلهـ: ،لهـ

أقػص فػي  "ؿأرًسػ" كأف   عميػه المصػحؼ، الجكاب مبني عمى الترتيب الذم استقر ف  إ": كقيؿ
 "ابعػػث" تكجيهػػان حقيقػػة أك مجػػازان، أمػػا إاٌل فيمػػا كػػاف "أرًسػػؿ" بػػاب اإلرسػػاؿ مػػف البعػػث؛ إذ ال يقػػاؿ:

 . ِت"فإنه يقا بمعنى اإلرساؿ كبمعنى اإلحياء، كمنه البعث ا قركم، ففيه اشتراؾ فأكسا،

 بداية ا مر في قصة مكسػى كفرعػكف، قػالكا:كاف  :چېئېئىئچ أف   -كا  أعمـ -كيبدك
د ذلػؾ أن ػه ذكػر بعػد البعػث جمػا ؛ ل ثارة كالتحذير كاالستعداد، بكؿ الكسائؿ الممكنػة، كيؤيػ"ابعث"

كطمػػب السػػحرة ا جػػر ثػػـ المقػػاء، كفيػػه تفاصػػيؿ أكثػػر،  السػػحرة، كجمػػا النػػاس لمعرفػػة مػػف الغالػػب،
لكػػف حينمػػا اشػػتد ا مػػر كتكسػػا، كلػػـ يعػػد هنػػاؾ  فالبعػػث قبػػؿ اإلرسػػاؿ كيتضػػمف اإلرسػػاؿ كغيػػرك،

ر كاإلعػػنف فػػي ؛ ليناسػػب القفػػة كالسػػرعة فػػي ا مػػچگڳڳچ مجػػاؿ إاٌل اإلرسػػاؿ قػػالكا:
مف البعث، فقد استفحؿ ا مر كصار القطر أكبر، كيؤيد ذلؾ أن ػه ذكػر  البكادم، فاإلرساؿ أقص  
اإلرسػاؿ جػاء ، فكلػـ يػذكر جمػا النػاس ،ا جػرة ثػـ المقػاءكمػا طمبػكك مػف بعد اإلرساؿ جما السحرة 

ف  ؛ " مكاجهػػػة، كطمػػػب اإلسػػػراع باالجتمػػػاع مػػػا المػػػر لمبعػػد أٍف قػػػرر فرعػػػكف التحػػػدم لمكسػػػى
 . ّت"نظاـ مصر يقتضي اإلعنف في البكادم

 فاإلرسػاؿاإلرساؿ مناسب لمحركة كالقفة كاإلسراع فػي القػركج؛ لمِّحػاؽ بمكسػى كمػف معػه، ف
مػػـ يعػد هنػػاؾ مجػػاؿ لمبعػػث كاإلثػػارة كالمقاكمػة بػػالطرؽ ا قػػرل. كالتقػػارب بػػيف فكػاف  قػػر الحمػػكؿ، 

 .عمى إثارة الشيءيدؿ كميهما  البعث كاإلرساؿ في أف  

كاف المقصػكد بػه  ، إفٍ ذلؾكال يؤيد الباحث  ، ْتالبعث كاإلرساؿ مترادفافكهناؾ مف يرل أف  
كالسػكيف كالمديػة، ففػي البعػث معػاف غيػر مػا  ، نهمػا ليسػا شػيئان كاحػدان  الترادؼ فػي القػر ف الكػريـ؛

كػر البعػث حػيف ناسػب ذكػرك، القػر ف الكػريـ ذكػر اإلرسػاؿ حػيف ناسػب ذكػرك، كذ في اإلرسػاؿ، ك ف  
كالسياؽ هك الذم يحدد ذلؾ، كلـ تأت المفظة في مكانها إاٌل كهي مناسبة لمكضا، بحيث ال يمكف 

في القػر ف  ال يمكف تبادؿ المفظيف في المكاقا؛  ف  ك  تؤدم غيرها تمؾ القيمة التي كضعت لها، أفٍ 
 .ال تنقضي كال تنتهي ان كحكم ان الكريـ أسرار 

                                                           
 .ٙٛٔ، وينظر: كشف المعاني:  ٔٛالبرىان في توجيو المتشابو في القرآن:  (ٔ)

 . ٘ٙ٘/  ٔمثك التنويل:  (ٕ)

 .ٕ٘ٔ/ٜٔالتحرير والتنوير:  (ٖ)

 . ٜٙٔ، الفروق وأثرىا في التفسير: ٖٓٓ، دراسات في فقو المغة: ٕٗٗالترادف في القرآن: ينظر:  (ٗ)
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ل ثارة كالشد كاالنتباك، كاإلثػارة فػي البدايػة  في البداية عند التكميؼ أكؿ ا مر؛ فالبعث يككف
ٹ قبػػػؿ اإلرسػػػاؿ، ان عاٌمػػػ ان كالبعػػػث يكػػػكف بعثػػػ تكػػػكف أصػػػعب كأهػػػـ كأشػػػد؛  نهػػػا المحظػػػات ا كلػػػى،

كمنػػػػػه كرد دعػػػػػاء  ،[ُِّالبقػػػػػرة: ]  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ٹچ
 .[ُِٗالبقرة:]  چڄڄڃ ڃ ڃ چفي قكله تعالى:إبراهيـ

في بداية أمر  -رضي ا  عنها- ِتلقديجة  ٔتكرقة بف نكفؿ كمنه قكؿ فاإلرساؿ مف البعث،
 ، ّت"عث كأنا حي فسأعزرك كأنصرك كأؤمف بهبي  إنه النامكس الذم جاء مكسى، فإفٍ "النبكة كالكحي: 

 .رسؿ إليهيي  :كلـ يقؿ

اإلثػػارة ا كلػػى، فقػػد  أمػػا اإلرسػػاؿ فيكػػكف بعػػد البعػػث، كهػػك أقػػؼ مػػف البعػػث؛ لمػػا سػػبؽ مػػف
إثػػارة الحػػي مػػف مكانػػه، كمنػػه إنهػػاض رسػػكؿ أك " أصػػبحت القمفيػػة الذهنيػػة مهيػػأة، فمحػػكر البعػػث:

 . ْت"ؾٍ مى نبي أك مى 

 نػػه بدايػػة التكميػػؼ، كيتضػػمف جميػػا التكػػاليؼ النحقػػة، كالبعػػث  كالبعػػث يكػػكف أشػػد كأكبػػر؛
ک ک ک چ ٹ ٹالبعث،  مفأكثر  اإلرساؿكتفاصيؿ  منه، ان، كاإلرساؿ أقٌص يككف عامٌ 

ٱ ٻ ٻ چ [، ٔٗهكد: ]چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ[،ِّالمؤمنكف: ] چک گ 

كقػػد ذكػػر ا  عػػز [، ِٔالحديػػد: ] چڦ ڦ ڄ ڄ ڃ چ [، ٥٦النمػػؿ: ] چٻ ٻ پ
قمػس مػرات، فػي سيػكىر: هػكد، إبػراهيـ، فقػد ذكػر إرسػالهأقؿ مػف إرسػاله، كجؿ بعث مكسى

قبػؿ قمػػس  سػكرة يػػكنس التػي ذكػر فيهػػا بعثػه ف  كالمنحػػظ أيضػان أ. ، الزقػرؼنػكفالمؤم غػافر،
أكثػػر مػػف ، فالبعػػث قبػػؿ اإلرسػػاؿ، كأيضػػان ذكػػر ا  عػػز كجػػؿ إرسػػاؿ محمػػد ٓتالسػػكر فػػي النػػزكؿ

، كأكثػػػر الرسػػػؿ [ٖالفػػػت،: ] چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ ٹ ٹ بعثػػػه بعشػػػرات المػػػرات،
 بإحيػاءالبعث كثيػران ارتبط قد ك  البعث أقؿ مف اإلرساؿ،ف ذكرهـ ا  تعالى باإلرساؿ كليس بالبعث،

 .المكتى

                                                           
، الــــوافي ٔٚٙ/ٗينظــــر: أســـد الغابــــة:  ن أكــــل ابـــاجح األوثــــان.اعتــــزل عبـــادة األوثــــان، وطمــــب الـــدين وقــــرأ الكتــــب، وامتنـــع عــــ ،ورقـــة بــــن نوفـــل القرشــــي (ٔ)

 .ٗٔٔ/ٛاألعثم: 

أول  زوجات الرسول ،خديجة بنت خويمد بن أسد أم المؤمنين (ٕ)

، سير أعثم النبثء: ٛٚ/ٙأول من أسمم ،توفيت قبل اليجرة بثثث سنين. ينظر: أسد الغابة:،

 .ٔٛٔ/ٖٔ، الوافي بالوفيات: ٜٓٔ/ٕ

 ، من حديث ابن عباس.ٕ٘ٗٛبرقم ٗٗ/  ٘: بن حنبل أحمد اإلمام مسند (ٖ)

 .ٕٗٔ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقي (ٗ)

 .ٜٕٓ، مع القرآن الكريم: ٛٙٔ/ ٔينظر: اإلتقان في عموم القرآن:  (٘)
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أهػػـ  أف  يتضػػ،  كمػف قػػنؿ التأمػػؿ فػػي سػياؽ اآليػػات التػػي كرد فيهػػا اإلرسػاؿ بمعنػػى البعػػث،
 ما يمي: اإلرساؿمقترنات 

 3[٥٥المؤمنون  ]چپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿٹ ٹ چالبعث لمرسؿ عامة،  -

 [.٥٦النمل  ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٹ ٹ چ  البعث لرسكؿ قاصة، -

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ٹ ٹ چ المقتػػػػػػػػػرف باآليػػػػػػػػػات كالبػػػػػػػػػراهيف كالحجػػػػػػػػػب،البعػػػػػػػػػث  -

 .[١٦الحديد  ] چٱ ٻ ٻ ٻ ڀ ٹ ٹ چ [ ، و٦٧هود  ]چۈئ

 [.٦٧الكهف  ] چڃ ڃ چچ ڄ ڃ ڃچ ٹ ٹ ،البعث المقصكر المحصكر -

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ٹ ٹ چ البعػػػػػػث المتضػػػػػػمف نفػػػػػػي بعػػػػػػض الصػػػػػػفات، -

 .[٦٥  اإلسراء] چں ڻ ڻ ڻ  ٹ ٹ چ[، و٦٨النساء  ] چڀ ڀ ڀ 

[ ٩٦النسذذذذاء  ]  چىث يث حجمج جح مح جخ  ٹ ٹ چبمهػػػػاـ محػػػػددة،  لمرسػػػػؿ البعػػػػث - -

 [.٥٦األحزا   ]  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٹ ٹ چ،و

األعذذذراف  ] چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ٹ ٹ چ البعػػث لمبشػػػر بمهػػاـ محػػػددة،  -

 .[ُٗيوسف  ]  چگ گ گ ڳ ڳ ڳڳٹ ٹ چ [، ٥٥٥

ٹ ٹ [، ٦٩د  هذذذو]  چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈٹ ٹ چ ،البعػػػث المشػػػار إليػػػه -

 [.١3األحقاف  ]   چڃ چ  چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ

 اإلنـــــزال:-ٕ

 . ُت"النكف كالزام كالنـ كممة صحيحة تدؿ عمى هبكط الشيء ككقكعه"نزؿ: 

تعػػػالى:  مثػػػؿ، قكلػػػه كرد اإلرسػػػاؿ فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ بمعنػػػى اإلنػػػزاؿ فػػػي بعػػػض المكاضػػػا،
﮳  چ  ه تعالىكقكل [،ٔا نعاـ:] چہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ﮲ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی چ:

 [.ِٓهكد:]چی

 

 

                                                           
 )نزل(. ٚٔٗ/  ٘مقاييس المغة:  (ٔ)
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 نػػزاؿاإلرسػػاؿ ك اإلكقيػػؿ:  ، ُتاإلرسػػاؿ: إنمػػا هػػك عػػف اإلنػػزاؿ؛  فِّ : أنزلنػػاچہھچ
رسػػاله ، ّتكأنػػزؿ المطػػر، يقػػاؿ: أرسػػؿ ا  المطػػرف ، ِتمعنػػى كاحػػد  ، ْتعػػيف اإلنػػزاؿهػػك مػػف فػػكؽ  كا 

المػػاء بالمػػدرار إاٌل إنػػزاؿ كلػػـ يكصػػؼ  كيصػػؼ بالمػػدرار،كيؤيػػد معنػػى اإلنػػزاؿ ارتباطػػه بالسػػماء كأن ػػه 
 .في اإلرساؿ؛ لمترغيب في التكبة كاالستغفار

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چقكله تعالى: كفي 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چقكله تعالى:ك . [ٗٓالبقرة: ] چڄ ڃ ڃڃ 

فػػػػي ينحػػػػظ [، ُِٔا عػػػػراؼ: ] چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ
مكػػاف  يفالمفظػػ أحػػد   عػػز كجػػؿ ذكػػر اإلرسػػاؿ كاإلنػػزاؿ لمرجػػز، فهػػؿ يحػػؿا أف  اآليتػػيف الكػػريمتيف 

 اآلقر  كما الفرؽ بينهما 

شػػػعر بهػػػا، فكأنػػػه سػػػبحانه كتعػػػالى بػػػدأ بػػػإنزاؿ شػػػعر بػػػالكثرة كاإلرسػػػاؿ يي اإلنػػػزاؿ ال يي إف   قيػػػؿ:
سػمطه عمػيهـ مفيػده حدكثػه فػي أكؿ ا مػر، كاإلرسػاؿ: يفيػد ت اإلنػزاؿك  ،العذاب القميؿ ثـ جعمػه كثيػران 

  . ٓتكاستئصالهـ بالكمية

: مػف المتشػابه المفظػي فػي القػر ف الكػريـ، قيػؿفي اآليتيف الكريمتيف  "أنزلنا"ك "أرسمنا" تغايرك 
كثػػر فيهػػا ذكػػر الرسػػكؿ كالرسػػالة، فجػػاء ذلػػؾ كفقػػان لمػػا قبمػػه كلػػيس كػػذلؾ فػػي  "ا عػػراؼ"ف  سػػكرة إ"

 . ٔت""البقرة"سكرة 

التقػػريب؛ لعػدـ كجػكد دليػؿ يقطػػا ببػدء النػزكؿ ثػـ اإلرسػػاؿ،  يػؽ أككال يؤيػد الباحػث هػذا التفر 
 ، ٚتاإلنػػزاؿ مػػف أكجػػه اإلرسػػاؿ، كاإلرسػػاؿ مػػف أكجػػه اإلنػػزاؿ ؛  ف  كجػػكد تقػػارب بػػيف المفظػػيفل كيػػر 

اإلرسػػاؿ كاإلنػػزاؿ متقاربػػاف فػػي ف يحمػػؿ شػػيئان معينػػان،كميهمػػا  أف  فػػي كالعنقػػة بػػيف اإلرسػػاؿ كاإلنػػزاؿ 
 مػف الضػػرع متتابعػػان ، كهػك مػػا ينػػزؿ  ف  اشػػتقاقه مػف رسػػؿ المػػبف" ؛ ٖتبينهمػا لفظػػي كالفػػرؽ المعنػى،

                                                           
 .ٕٚٔ/ٔٔ:الكريم نآدراسات ألسموب القر ، ٓٓٗ/ٜٔر الطبري: ، تفسيٙٛٔ/ٔمجاز القرآن: ينظر: (ٔ)

 .ٕٓٗ/ٕبي السعود: أ، تفسير  ٘ٓٗ/ٕٔالمباب في عموم الكتاب:  ،ٕ٘ٗ/ٚ، الدر المصون: ٜٓٗ/ٖالمحرر الوجيز:  ينظر: (ٕ)

 .ٖٗٚ/ٜ، تفسير المنار:  ٜٛ/ٜ، روح المعاني:ٔٔٗ/ٚٔالجامع ألحكام القرآن:  ينظر: (ٖ)

 .ٜٙ/ٕٔحرير والتنوير:  التينظر:  (ٗ)

 . ٜٛ/ٜروح المعاني:  ،ٖٛٛ/ٔالبحر المحيط: ، ٖٛ/ ٘ٔينظر: التفسير الكبير/  (٘)

 .ٖٓالبرىان في توجيو متشابو القرآن: (ٙ)

 .ٗ٘ٗ، قاموس القرآن:ٙٚٔ+ ٕٖ :الوجوه والنظاجر أللفاظ الكتاب العزيز ينظر: (ٚ)

 .ٖٗٚ/ٜ، تفسير المنار:  ٖٙ٘/ٚجامع ألحكام القرآن: ، ال ٔٙينظر: ما اتفق لفظو واختمف معناه:  (ٛ)
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كبالنسػػبة لممكقػػا فػػي القػػر ف الكػػريـ فكػػؿ لفػػظ اقػػتص ،  ُت"الصػػب مػػدراران، أم: غزيػػران كثيػػر عمػػيهـ
؛  ف  اإلنػػزاؿ قػػد يكػػكف لمرحمػػة بمكقعػػه بمػػا ال يػػؤدم اآلقػػر كظيفتػػه، كاإلرسػػاؿ أقػػص مػػف اإلنػػزاؿ

 ا.كلغيره

كفػي التعبيػػر عػف إنػػزاؿ المطػر باإلرسػػاؿ؛ لمتقريػب بينػػه كبػيف نػػزكؿ المػبف مػػف الضػرع، كفيػػه 
 نكتػة أقػرل فقػد يتبػادر إلػى الػذهف عنػد سػماع اإلرسػاؿ انتظػار اإلرسػاؿ كمعرفػة مػا بعػد اإلرسػاؿ،

 اأنهفي اإلرساؿ شيء مف الطمب هك استعداد المرسىؿ إليهـ بالتكبة كاالستغفار؛ ليتـ اإلرساؿ، فكك 
، "يرسػػؿ" الفػػرؽ بػػيف: كال شػػؾ فػػي كضػػكحيمثػػؿ هػػذك الداللػػة، اإلرسػػاؿ ك عمميػػة اتفػػاؽ بػػيف طػػرفيف، 

ػػت بػػه السػػماء يكػػكف بمعنػػى ف ،فػػي الداللػػة مػػف حيػػث تبػػادؿ العنقػػة ،"ينػػزؿك" اإلرسػػاؿ الػػذم قيص 
 .اإلنزاؿ

 الكػػريـالقػػر ف  كثيػػرة مػػفأف  ا  عػػز كجػػؿ ذكػػر إنػػزاؿ المػػاء مػػف السػػماء فػػي  يػػات  كينحػػظ
 .فمماذا قٌص إنزاؿ الماء هنا باإلرساؿ  باإلنزاؿ،

أنها ربطت اإلرساؿ بالتكبة كاالستغفار،  السماء يتض، بالتأمؿ في اآليات القاصة بإرساؿك 
فمتػػى حػػدثت التكبػػة كاالسػػتغفار كػػاف اإلرسػػاؿ، كفػػي لفػػظ اإلرسػػاؿ ترغيػػب  ،نػػكع مػػف الشػػرط هكفيػػ

  .دان في  يات إنزاؿ الماءكتشكيؽ لما بعدك، كهذا الشرط ليس مكجك 

 اإلطثق والتخمية: -ٖ

 ...كأطمقػت ا سػير، أم: قٌميتػه، ...ا سير الػذم أطمػؽ عنػه أسػارك كقمٌػي سػبيمه،"الطميؽ:  
رسػػػاؿ ال ، ِت"كالطػػػالؽ: التػػػي ال قيػػػد عميهػػػا  ، ْتإرسػػػاؿ المحبػػػكسككػػػذلؾ   ّتإطنقػػػهكمػػػب لمصػػػيد: كا 

 . ٓت"أرسمت البعير: قٌميته :كيقاؿ"

 مثػػػػػؿ، رسػػػػاؿ فػػػػي القػػػػػر ف الكػػػػريـ بمعنػػػػى اإلطػػػػػنؽ كالتقميػػػػة فػػػػي بعػػػػػض المكاضػػػػا،كرد اإل
ٺ   ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ چقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

ی ی ی جئ حئ  مئ ىئ  چكقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: [،َُٓا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:] چٿ ٿ

                                                           
 .ٜ٘/ٚروح المعاني:  (ٔ)

 .)طمق(، ٕٕٙ/  ٓٔلسان العرب:  (ٕ)
 .ٚٓٚ/ٔتفسير الطبري: ينظر:  (ٖ)

 .ٔ٘ٔنزىة األعين النواظر:  ينظر:  (ٗ)

 .ٔٔ٘/ٖٔالجامع ألحكام القرآن:  (٘)
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ې ې ى  ى چكقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:[، ّٔيكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ: ] چيئ جب حب خب مب

 .[ْٕطه:]چائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ

راجعيف إلى ا رض  هيذهبكا معاطنقهـ؛ لم: أ [،َُٓا عراؼ: ]چٺٺٿٿچ
طػػػنؽ سػػػبيمهـ حتػػػى يسػػػيركا مػػػا  المقدسػػػة التػػػي هػػػي مػػػكطف  بػػػائهـ، كمعنػػػى اإلرسػػػاؿ: تقميػػػتهـ كا 

مػػػف فرعػػػكف كقسػػػرك  مجػػػاز لغػػػكم فػػػي اإلذف لبنػػػي إسػػػرائيؿ بػػػالقركج المطمػػػكب ، كهػػػكمكسػػػى
 . ِتاإلطنؽ :هنا اإلرساؿك .  ُتكقبضته، كأسرك كتعذيبه

مػػف هػػك الػػرب حتػػى  فقػػاؿ فرعػػكف: أطمػػؽ شػػعبي ليعػػكدكا لػػي فػػي البريػػة، :التػػكراةكجػػاء فػػي "
 . ّت"سرائيؿإ ؽمً طٍ أسما لقكله فأي 

اإلرسػاؿ  [، ُِيكسػؼ: ] چۉ ې ې ې ې ى ى  ائ چ كفي قكله تعالى:
 هػػذا مػػف الحيػػؿ النفسػػية البارعػػة فػػإف  ك " ، ْتكػػاف يمسػػكه كيصػػحبه دائمػػان ؛  نػػه هنػػا بمعنػػى اإلطػػنؽ

طمب مف إقكته أٍف يأتكك بأقيه كالنفت لمنظر أٌف يكسؼ ، ٓت"لرياضة غير طبيعيحبسه عف ا
بأقيه بنياميف، كهـ طمبػكا مػف أبػيهـ إرسػاله معهػـ، فكػاف طمبػه باإليتػاء، كطمػبهـ باإلرسػاؿ؛  نهػـ 

كقػػد "ليسػػكا أهػػنن ل رسػػاؿ؛ كمػػا أنػػه فػػي حجػػز أبيػػه، ك ف  اإلرسػػاؿ ال يكػػكف إاٌل عػػف سػػمطة كقػػدرة. 
كمنػػه ككػػذلؾ إرسػػاؿ الكمػػب؛ لمصػػيد،  ، ٔت"ماؿ اإلرسػػاؿ فػػي إطػػنؽ عنػػاف القيػػؿ لمسػػباؽشػػاع اسػػتع

 ، كمنه قكؿ لبيد بف ربيعة: ٕت"إذا أرسمت كمبؾ المعمـ كذكرت اسـ ا  فكؿ" كرد الحديث:

بىاسىاتي الفكارًس كؿ  يكـو  إذا لـ ييٍرجى ًرٍسؿه في الس كىاـً               قي
  8ت

اإلرسػػػاؿ كػػػاف لشػػػيء محجػػػكز،  داللػػػة اإلطػػػنؽ؛  ف   منحظػػػةمكػػػف كمػػػف قػػػنؿ السػػػياؽ ي
، كاإلطػػنؽ مػػف ا فعػػاؿ  ٗت"كاإلطػػنؽ: تسػػيب مػػا كػػاف محجػػكزان فػػي حػػكزة أك جػػكؼ منػػدفعان منهػػا"

                                                           
 .ٖٗٙ/ٖ، تفسير أبي السعود:  ٖٔٔ/ٔ، التسييل لعموم التنزيل:  ٖٜ/ٜ، الجامع ألحكام القرآن: ٗٛٗ/ٕينظر: الكشاف:  (ٔ)

 .ٓٔ/ٚالبحر المحيط:  ،ٕٕٚ/ٗالمحرر الوجيز:  ينظر: (ٕ)

 .ٙٛٔ/  ٕ: الكريم في مصر ( دراسات تاريخية من القرآنٖ)

 .ٕٙٛ/  ٘البحر المحيط: ينظر: ( ٗ)

 .٘٘يوسف بن يعقوب:  (٘)

 .ٙٗ/ٜٔالتحرير والتنوير:  (ٙ)

 من حديث عدي بن زيد.ٔٔٓ٘برقمٙ٘/ٙ، صحيح مسمم:٘ٚٔبرقمٙٗ/ٔحيح البخاري: ص (ٚ)

 ، ومعن  خباسات: غنيمة.ٕٛٔينظر: ديوان لبيد: (ٛ)
 .ٖٓ٘ٔ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقي (ٜ)
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كالعنقػة بػيف اإلرسػاؿ كاإلطػػنؽ  ، ُت"االنتقػاؿ كالػذهاب كالسػرعة"كأهػـ منمحػه الدالليػة:  ،الحركيػة
 .هي هذك المنم، الداللية

[،  ّٖمػػػػػػػػػػػػػػػريـ: ]  چژ ڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ ڌچكفػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػالى:
تغػػريهـ عمػػى المعاصػػي كتهػػيجهـ  التهيػػيب كشػػدة اإلزعػػاج، أم: قمينػػا، كمعناهػػا:":چڎچمعنػػى

كلػػـ نمػػنعهـ  ،معنػػى أرسػػمنا: قمينػػا بيػػنهـ كبيػػنهـ :كقيػػؿ، لهػػا بالكسػػكاس، كالمػػراد: التقميػػة كاإلطػػنؽ
إرسػػاؿ  ، كيؤيػػد الباحػػث ذلػػؾ؛  ف   ّتف  اإلرسػػاؿ هنػػا تسػػميطكقيػػؿ: إ ، ِت"منهػػا، كلػػك شػػئنا لمنعنػػاهـ

الشػػياطيف كػػاف لغػػرض التسػػميط كالعػػذاب، ففيػػه تقميػػة لمتعػػذيب، أمػػا اإلطػػنؽ كالتقميػػة فقػػد يكػػكف 
 .لشيء محجكز لغرض التقمية لمعذاب أك بدكف عذاب، كإطنؽ الطائر أك القيؿ

لكػػػريـ كرد بمعنػػػى اإلطػػػنؽ كالتقميػػػة، فػػػي بعػػػض اإلرسػػػاؿ فػػػي القػػػر ف ا أف   يتبػػػيف ممػػػا سػػػبؽ
محجػػػػكز، ككػػػػأف اإلرسػػػػاؿ إطػػػػنؽ لػػػػه  كألشػػػػيء محبػػػػكس إاٌل  المكاضػػػػا، كهػػػػذا اإلرسػػػػاؿ ال يكػػػػكف

 الحجػػػز، كهػػذا كاضػػػ، مػػف حجػػز فرعػػػكف لبنػػي إسػػػرائيؿ، القيػػد أك كتحريػػر مػػػف ا سػػر أك، ةيػػكتقم
رسػاله طمػب فكػه  فيػه، ؛حبػان فإرسالهـ  جػؿ إطنقهػـ كتحريػرهـ، كيعقػكب كػاف يحجػز يكسػؼ كا 

عدادها طنؽ عناف القيؿ لمسباؽ يككف بعد حجزها كا   .مف هذا الحجز، كا 

هػػػػػػي "اسػػػػػػـ لمكػػػػػػاف  التػػػػػػي" مػػػػػػا" بػػػػػػالظرؼ -غالبػػػػػػان  –اقتػػػػػػرفهنػػػػػػا كالمنحػػػػػػظ أف  اإلرسػػػػػػاؿ 
ػؿتكحي بالمصاحبة كالمعية، ك  ْتاالصطحاب" معيػة شػقص ف ، ككأن ػه تحػٌكؿ ًمػ، كاالهتمػاـ بالمرسى

 .ف طرؼ إلى  قرإطنؽ كتقمية مً ك  قر، كهإلى 

ػلفي  "مػا"كلك كػاف اإلرسػاؿ بػدكف   ؿ هػـ الكػنـ عمػى أنػه تػـ اإلرسػاؿ دكف تحديػد الجهػة المرسى
ػػػؿ كالحػػػرص عميػػػه، كالتمنػػػي لػػػػه حػػػدد، كفيػػػه داللػػػة تاإلرسػػػاؿ ك فبالمعيػػػة تقيػػػد إليهػػػا،  الحػػػب لممرسى

ٍجزك.  باإلطنؽ كعدـ الحبس له كحى
 التسميط: -ٗ

ػػ، ك  ٘تاؿ: التسػػميطمػػف أكجػػه اإلرسػػ  قيػػؿ الحديػػد مػػف كػػؿ شػػيء، فالتسػػميط:ك ميط: الشػػديد، الس 
 ، كفػػي التنزيػػؿ الحكػػيـ،أم: جعػػؿ لػػه قػػكة كقهػػران  ،سػػمطه ا  عميػػه :التغميػػب كالقهػػر كالقػػدرة، فيقػػاؿ

                                                           
 .ٖٚٔالداللة والحركة:  (ٔ)

 .ٕٕ٘/ٕٔفسير الكبير:، التٗ٘/ٕوينظر: الكشاف:  ،ٖ٘ٗ/  ٖلمزجاج:  ،معاني القرآن (ٕ)

 .ٕٛٗ/ٖفتح القدير: ،ٖٔ/ٕالتسييل لعموم التنزيل: ،ٜٔ/ٗ،  تفسير البيضاوي: ٖٓٙ/ٗلمنحاس:  ،ينظر: معاني القران (ٖ)

 .ٚٔٓٔ، وينظر: معجم حروف المعاني: ٖ٘ٛ( الجن  الداني: ٗ)

 .ٔٙوجوه القرآن الكريم:ينظر:  (٘)
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 چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇچ  ٹ ٹو[، َٗالنساء: ]چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ٹٹچ
ػػػػكالس ػػػػ[، ٔالحشػػػػر: ]  ػػػػالطك  :ميطنطة: القهػػػػر، كالس  ميط، أم: فصػػػػي، حديػػػػد يػػػػؿ المسػػػػاف، كرجػػػػؿ سى

 . ّت"طتهأم: سمٌ ، درى بٍ كأرسمته عميه كالمً "،  ِتعميه تهطسمٌ يه: الضكء عم، كأرسمت  ُتالمساف

 ،فػػي بعػػض المكاضػػا -مقتصػػان بالعػػذاب -كرد اإلرسػػاؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ بمعنػػى التسػػميط
 عػػػػػراؼ: ] اچڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ ، قكلػػػػػه تعػػػػػالى:مثػػػػػؿ
ڦ ڦ ڦ ڦ چ  كقكلػػه تعػػالى: . ْتالطكفػاف ط ا  عمػػيهـ: سػػمٌ چ ڃچمعنػى [، ك ُّّ

 [. ٗا حزاب:] چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 

اإلرسػػاؿ هنػػا:  [،ّٖمػػريـ:] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑچ كفػي قكلػػه تعػػالى:
كالثػاني: قٌيضػنا، كمعنػى  كجاء في معناها قكالف أحدهما: لـ نعصمهـ مف الشػياطيف،" ، ٓتالتسميط
 . ٔت"ؿ هنا: سمطنااإلرسا

ط الشػػياطيف سػػمٌ تعػػالى  بهػػذك اآليػػة عمػػى أف  ا  أهػػؿ الفػػرؽ الضػػالة كالجبريػػة كاحػػتب بعػػض
عميهـ؛ إلرادة أٍف يستكلكا عميهـ، كحقيقػة المفػظ تكجػب أن ػه تعػالى أرسػؿ الشػياطيف إلػى الكفػار كمػا 

رسػػالة إاٌل مػػا أرسػػؿ عميػػه أرسػػؿ ا نبيػػاء، بػػأٍف حممهػػـ رسػػالة يؤدكنهػػا إلػػيهـ، كال يجػػكز فػػي تمػػؾ ال
الشػػياطيف مػػف اإلغػػكاء، فكػػاف يجػػب فػػي الكفػػار أٍف يككنػػكا بقبػػكلهـ مػػف الشػػياطيف مطيعػػيف، كذلػػؾ 

ذا بطؿ حمؿ المفظ عمى فحممه عمى  ،ظاهرك فن بد مف التأكيؿ كفر مف قائمه، كفي هذا عجب، كا 
 االن إرسػ ، كهػذك التقميػة تسػمىأن ه تعالى قٌمى بػيف الشػياطيف كبػيف الكفػار، كمػا مػنعهـ مػف إغػكائهـ

بؿ أرسمها عميهـ، كاإلرسػاؿ عمػيهـ هػك  ،كا  تعالى ما أرسؿ الشياطيف إلى الكفار في سعة المغة،
كالشػػياطيف مسػػمطكف  ،! ٕت، فػػأيف هػػذا مػػف اإلرسػػاؿ إلػػيهــالتسػػميط؛ إلرادة أٍف يصػػير مسػػتكليان عمػػيه

كهػذا االحتجػاج غيػر كاقعػي، كتأكيػؿ  ، ٖتطمػب إبمػيس ذلػؾ في إغػكائهـ، منػذ أفٍ  لهـ عميهـ مأذكف
 .غير منطقي، كينافي أبسط قكاعد المغة، فاإلرساؿ هنا تسميط كعذاب، كالسياؽ يؤيد ذلؾ

                                                           
 .ٖٔٚ/ٜٔتاج العروس: ينظر:  (ٔ)

 .ٚٙٔ: فضل عباسلالقران إعجاز ينظر:  (ٕ)

 .ٖٔٔالزمخشري المغوي:  (ٖ)

 .ٕٖٚ/ٗ، البحر المحيط: ٜٙٗ/ٖينظر: الكشاف:  (ٗ)

 .ٖ٘ٗ/  ٖلمزجاج:  ،معاني القرآنينظر:  (٘)

 .ٕٛٗ/ٖ، فتح القديرٖٔ/ٕ، التسييل لعموم التنزيل:ٜٔ/ٗ، وينظر:  تفسير البيضاوي:  ٖٓٙ/ٗ:لمنحاس ،معاني القران (ٙ)

 .ٕٗٔ/ٖٔالمباب في عموم الكتاب:  ،ٕٕ٘/ٕٔالتفسير الكبير:  ظر:ين (ٚ)

 .ٕٖٕ/  ٗ: القرآن ظثلفي ينظر:  (ٛ)



 

 173 

 

ط ا  سػػػػمٌ  :چڱچ معنػػػػى [،ّالفيػػػؿ: ]  چں ڱ ڱ ڱچ كفػػػي قكلػػػػه تعػػػػالى:
 . ُتأبابيؿ عميهـ العقاب عمى كيدهـ طيران 

 ،يـ جػػػاء بمعنػػػى التسػػػميط فػػػي بعػػػض المكاضػػػاأف  اإلرسػػػاؿ فػػػي القػػػر ف الكػػػر  تبػػػيف ممػػػا سػػػبؽ
ػص   كسػػيمة اإلرسػػاؿ كالشػػياطيف  ، كينحػػظ أف  اإلرسػػاؿ بمعنػػى التسػػميط إذا كػػاف السػػياؽ لمعػػذاب كقي

،  ِت"كأنهػػػا تشػػػارؾ فػػػي الغضػػػب   تعػػػالى"كالطكفػػػاف كالجػػػراد كغيرهػػػا مناسػػػبة لمعػػػذاب كالتسػػػميط، 
ذا اإلرسػػاؿ فيػػه الغمبػػة كالقػػكة كالقهػػر، كتعديتػػه بػػػ كهػػ ، ّت"فالطبيعػػة ال تقػػؼ محايػػدة، بػػؿ تنقمػػب شػػران "
، ك دليػػؿ عمػػى القػػكة كالقهػػر كالغمبػػة  "عمػػى" الشػػدة، كهػػذا كاضػػ، فػػي إرسػػاؿ الشػػياطيف، كسػػيؿ العػػـر

رسػػاؿ الغمبػػة كالقهػػر مػػا جػػاء إاٌل بعػػد إعراضػػهـ ككفػػرهـ كالطكفػػاف،  ،كالػػري،، كالصػػيحة، كالطيػػر، كا 
ؿ إلػػى مرحمػػة اسػػتحقاؽ العػػذاب كالقهػػر كالغمبػػة، فحينئػػذو كعػػدـ االسػػتجابة لػػداعي اإليمػػاف كالكصػػك 

 .النصرك يككف بعدك الفرج ، ك يككف اإلرساؿ
 التسخير: -٘

كاإلرسػاؿ يقػاؿ فػي اإلنسػاف، كفػػي  ،التسػقير: هػك التػذليؿ كجعػؿ الشػيء داقػنن تحػػت الطػكع
 . ْتكقد يككف ذلؾ بالتسقير كإرساؿ الري، كالمطر ا شياء المحبكبة كالمكركهة،

 . ٓتقفةك نقياد بيسر اال التسقير:ك 

ڎ  چ قكله تعالى: مثؿ، كرد اإلرساؿ في القر ف الكريـ بمعنى التسقير في بعض المكاضا،

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ كقكلػػػه تعػػػالى:[، ْٖالفرقػػػاف: ] چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک

: ] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ  ېې ې ې ى ى چكقكله تعالى:[، ْٖالرـك

] چائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   یی
 [.ٕٓا عراؼ: 

: كهػػػذا مػػػف قدرتػػػه التامػػػة كسػػػمطانه العظػػػيـ، كهػػػك أنػػػه تعػػػالى يرسػػػؿ الريػػػاح چۆئۆئچ
لقاحػػػه، السػػػحاب،: إثػػػارة الريػػػاحكمػػػف تسػػػقير أم: بمجيػػػئ السػػػحاب بعػػػدها،  ،مبشػػػرات حممػػػه، ك  كا 

                                                           
 .ٜٗ٘/ٖٓالتحرير والتنوير: ينظر:  (ٔ)

 .ٓٓٛ:المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقي (ٕ)

 .ٕٔٔجماليات المفردة القرآنية:  (ٖ)

 . ٗٙ/ٕ)سخر(، البحر المحيط: ٖٖ٘/  ٔ: في غريب القرآن مفرداتالينظر:  (ٗ)

 .ٖٜٚ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريماالشتقاقي المعجم ينظر:  (٘)
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كاإلرسػاؿ يكػكف  ، ِتيستبشػر النػاس بػالمطرفيسقر الرياح، فتسكؽ السػحاب تعالى  ا ف ، ُتسكقهك 
 . ّتتسقير، كإرساؿ الري، كالمطربال

كالمتأمؿ في القر ف الكريـ يجد البنغة كالقدرة الربانيػة فػي اسػتعماؿ اإلرسػاؿ فيمػا يػدؿ عمػى 
التسقير، ككأف  ا مر فيه شدة، كالرياح شديدة كلها قكة كغمبة، كال يمكػف  حػد أٍف يسػقرها إاٌل ا  

فناسػػب التسػػقير  فجعػػؿ إرسػػالها مػػف  ياتػػه ادك،عػػز كجػػؿ، فهػػك يرسػػؿ الريػػاح بػػأمرك، فيسػػقرها لعبػػ
 .هـة للمناس كمنفع ان في كميهما قير  اإلرساؿ؛  ف  

كاإلرسػػاؿ " ، ْترتسػػقيالرسػػاؿ: اإل[، ِِالحجػػر: ] چڈ ڈ ژ چكفػػي قكلػػه تعػػالى:
أف  الريػػػاح مسػػػتمرة فػػػي الهبػػػكب،  ]عمى[مجػػػاز فػػػي نقػػػؿ الشػػػيء مػػػف مكػػػاف إلػػػى مكػػػاف، كهػػػذا يػػػدؿ

رساؿ الرياح هبكب عمى االنتقاؿ عمى كجه االستعارة، كحسف هػذك االسػتعارة أف  الريػاح  كأطمؽ ها،كا 
 . ٓت"جهة ما فشبهت بالعاقؿ المرسؿ إلى مسقرة إلى المكاف الذم يريد ا  هبكبها فيه،

لمنفعػػة  ؛كاإلرسػػاؿ يناسػػب التسػػقير، مػػف حيػػث التػػذليؿ كالمنفعػػة؛ فإرسػػاؿ الريػػاح تػػذليؿ لهػػا
اإلرساؿ إاٌل كاف بمعنى التسقير، كهذا مناسب لما ذكػرك القػر ف الكػريـ ب ياحالر ت كما قيص   الناس،

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ٹ ٹ چمػف  ياتػه تصػريؼ الريػػاح،  مػف أف  ا  عػز كجػؿ سػٌقر الريػاح، كأف  

كالتسػػػقير يناسػػػب تعػػػدد المنػػػػافا، كفػػػي تحديػػػد صػػػفة اإلرسػػػػاؿ [، ّٔص: ] چۅ ۉ ۉې
 .د لمعنى التسقيركبياف حاله بالتبشير كاإلثارة كاإللقاح تأيي

كالمنحظ أف  إرساؿ الريػاح احتػؿ المرتبػة الثانيػة بعػد الرسػؿ مػف حيػث عػدد مػرات اإلرسػاؿ، 
 .ففي كميهما القير

 الرسالة، أي: الشراجع واألحكام: -ٙ  

فػي  الشػرائا كا حكػاـبمعنػى  بعض ا لفاظ القر ف الكريـ فيكمشتقاته  اإلرساؿ ظفمف ل كرد
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ كلػػػػػه تعػػػػػالى:ق مثػػػػػؿ، بعػػػػػض المكاضػػػػػا،

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چقكلػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػالى:[، ك ّٗا عػػػػػػػػػراؼ:]چېې

 . [ٕٔالمائدة:]چڈڈ
                                                           

 .ٗٓٔ/ ٙ: لقرآن العظيماتفسير ينظر:  (ٔ)

 .ٕٙ٘/ ٚتفسير المنار: ينظر:  (ٕ)

 .٘ٚ/ ٚتفسير المراغي: ينظر:  (ٖ)

 .ٜٗٗ/ ٔ:  الكريم معجم ألفاظ القرآنينظر:  (ٗ)

 .ٜٖٚ/  ٗٔلتنوير:  ( التحرير وا٘)
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مػػػا أكحػػػى ا  مػػػف الشػػػرائا كا كقػػػات المتطاكلػػػة، كالمعػػػاني المقتمفػػػة مػػػف ":چۉ ۉ  چ
لػى ا نبيػاء  ا كامر كالنكاهي كالمكاعظ كالزكاجر كالبشائر كالنذائر، كيجكز أٍف يريد رسػاالته إليػه كا 

كالرساالت: الغيب الذم أريد إظهارك لمػف ارتضػاك ا   ، ِت : مأمكرات ا چۆۈچو ، ُت"قبمه
 . ّتمف رسكؿ

، كهػي الشػرائا كا حكػاـ  ْتالرسػالة اسػـ مػف أسػماء القػر ففالقػر ف، : چڈچ بػ كالمقصكد
 .اتمة لهاكمأمكرات ا  كنكاهيه، كهي اسـ جاما لكؿ الرساالت السماكية كق

فػػن قيمػػة لرسػػالة بػػدكف تبميػػا، كال تبميػػا إاٌل  ،التبميػػاكالمنحػػظ أف  الرسػػالة مػػا ذكػػرت إاٌل مػػا 
ک ک چ -چڎ ڈڈ چ، كفي الجهد ا جر كالفكز،المشقة كالتعب تبمياكفي البجهد، 

ٌصػػػػػػت  كمػػػػػػا  چۅ ۉ ۉچ-چمت ىت يت چ  - چۆ ۆ ۈ چ-چک قي
 ،هػػي مػادة اإلرسػػاؿ كمحتػكل الرسػػالةك ، ائا كا حكػاـالشػر بمعنػػى اإلرسػاؿ الرسػالة بػالبنغ إاٌل كػػاف 
 .كهي مف أركاف اإلرساؿ

 اإلخراج:-ٚ

، كقد كرد اإلرساؿ في القر ف الكػريـ بمعنػى اإلقػراج مػرة كاحػدة  ٓتمف أكجه اإلرساؿ اإلقراج
 [.ِٕالقمر: ]  چجت حت خت مت ىت يت جث چفي قكله تعالى:

أٍف تقػرج هػذك الناقػة مػف ا رحػك اقتفقػد ،  ٔت"الهضبة مقرجكها مفك باعثكها ": چحتختچ
ابػػػتنءن  ؛يقرج لهػػػـ الناقػػػةسػػػأن ػػػه صػػػالحان نبيػػػه  صػػػقرة صػػػماء مػػػف الجبػػػؿ، فػػػأقبر ا  تعػػػالى 

كقػػػد جعػػػؿ اإلرسػػػاؿ هنػػػا كنايػػػة عػػػف .  ٕتكاقتبػػاران، ثػػػـ أمػػػرك تعػػػالى بالصػػػبر كارتقػػػاب الفػػػرج كالنصػػػر
 ،الهضبة التي سألكا إقراجها منها اإلقراج، كأريد المعنى الحقيقي منه: إن ا مقرجكها كباعثكها مف

لتعجيز النبي صال، ؛إقراج الناقة مف الصقرة طمبي ك 
 . ٖت

                                                           
 .ٙ٘ٗ/ٕ( الكشاف: ٔ)

 .ٖٛٛ/ٗالمحرر الوجيز: ينظر: ( ٕ)

 .ٗٔٗ/٘فتح القدير: ينظر:  (ٖ)

 .ٔٛنزىة في كتاب بصاجر اوي التمييز: ينظر: (  ٗ)

 .ٖٛ٘: أللفاظ الكتاب العزيز الوجوه والنظاجرينظر:  (٘)

، المباب في ٜٚٔ/  ٛ، البحر المحيط: ٚٙٔ/٘ي: و تفسير البيضا ،ٓٗٔ/ٚٔع ألحكام القرآن: الجام ،ٖٛٓ/ٜٕ، وينظر:  التفسير الكبير: ٓٙٙ/ ٘( الكشاف: ٙ)

 . ٚٙٔ/٘،  فتح القدير:  ٕٗٙ/ٛٔفي عموم الكتاب: 

 .ٜٗٔ/ٛالمحرر الوجيز: ينظر: ( ٚ)

 . ٜٛ/ٕٚروح المعاني: ينظر: ( ٛ)
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أن ػه أقػرج لهػـ ناقػة مػف الصػقرة، كاإلرسػاؿ  صال،النبي إرساؿ الناقة إشارةه إلى معجزة ف
 . ُتلتأييد الرسؿ باسـ اإلرساؿ ؛مستعار لجعمها  ية

فمػا العنقػة  ،عف إقراج الناقػة باإلرسػاؿ ركجؿ عبٌ أف  ا  عز يتض، بتأمؿ النص القر ني ك 
 .بيف اإلرساؿ كاإلقراج 

ري   ري القي  كالناقة كانت في حيز ، ّت المتقدمة  ٕتكج مف اإلبؿ: المعناؽكج: نفاذ مف الحيز، كالقى
الحركة كتجاكز حدكد  كأهـ منمحه الداللية:"مف ا فعاؿ الحركية  :كالقيركج الصقرة فنفذت، حيز

 .، كهذا يناسب معنى اإلرساؿ ْت"لمكقامعينة في ا

: أف  الناقػة التػي أرسػمها ا  عػز كجػؿ   يػةن " ينحػظقػرج"بالرجكع إلػى المعنػى المعجمػي لػػ ك 
ػػةه، كمعنػػى المقترجػػة: أنهػػا جبمػػت عمػػى قمقػػة الجمػػؿ، كهػػي أكبػػر منػػه  لقػػكـ صػػال،  كانػػت ميٍقتىرىجى

ػػػػة: إذا قرجػػػػت عمػػػػى ق" ، ٓتكأعظػػػػـ : الناقػػػػة تقػػػػرج مػػػػف كيقػػػػاؿ ناقػػػػة ميٍقتىرىجى ٍكجي ػػػػري مقػػػػة الجمػػػػؿ، كالقى
 . ٔت"اإلبؿ

قػػػراج أف  مػػػف   ٕتالمفسػػػريف بعػػػض مػػػا قالػػػه ال يؤيػػػد الباحػػػثك   ؛  ف  فيػػػهاإلرسػػػاؿ هنػػػا بعػػػث كا 
البعػػػث إثػػػارة لشػػػيءو مكجػػػكد، كبعػػػث المػػػكتى، أمػػػا  ، فػػػاإلقراج هنػػػا أقػػػرب مػػػف البعػػػث؛  ف  ان تعميمػػػ

قراجهػاالناقة لـ تكػف مكجػكدة قبػؿ اإلقػراج، اإلقراج فيككف لشيءو غير مكجكد مسبقان، ك  يناسػب  كا 
كالناقػة هػي رسػالة ا  إلػيهـ، كقػد يكػكف التعبيػر باإلرسػاؿ عػف اإلقػراج؛ لػربط  جعمها  ية كمعجزة،

كربمػػا لمتأكيػػد عمػػى أنػػه ال  ،إلػػيهـ ككػػذلؾ لمتأكيػػد عمػػى أنهػػا رسػػالة ا  عػػز كجػػؿ ،الناقػػة بالرسػػكؿ
قػد ك ، كأنهػا قارجػة عػف ا نعػاـ ا قػرل فػن تػؤذل كال تػذب،،  اـيجرم عميها مػا يجػرم عمػى ا نعػ
، اإلرساؿمف معاني  المبف مف الضرع كنزكؿحاجتهـ مف المبف،  اكانت الناقة تمر بالبيكت فيأقذك 

 .اإلرساؿ إاٌل كاف بمعنى اإلقراجبالناقة ت كما قيصٌ 

[، زعػػـ الػػبعض ِٖسػػبأ: ] چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چكفػػي قكلػػه تعػػالى:
كمػػا أقرجنػػاؾ مػػف العػػدـ إلػػى الكجػػكد إاٌل كافػػة لمنػػاس ا كلػػيف "أم: رسػػاؿ بمعنػػى اإلقػػراج، أف  اإل

                                                           
 .ٜٜٔ/ٕٚالتحرير والتنوير: ينظر: ( ٔ)

 )عُنق(.ٕٙٔ/ٗد المرتع وال ترتع، فث يزال راعييا في تعب، مقاييس المغة: المعناق من اإلبل: الخفيفة تري (ٕ)

 .٘ٗ٘: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقيينظر:  (ٖ)

 .ٕٗٔالداللة والحركة:  (ٗ)

 .)خرج( ٔ٘/  ٚة: تيايب المغينظر: ( ٘)

 .)خرج( ٙٚٔ/  ٕ ة:مقاييس المغ (ٙ)

 . ٕٗٙ/ٛٔالمباب في عموم الكتاب:  ،ٜٚٔ/  ٛلبحر المحيط: ،  آٙٙ/  ٘الكشاف:  ينظر: (ٚ)
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كاآلقػػريف، بشػػيران كنػػذيران، كهػػذا حالػػه
 ف  اإلرسػػاؿ هنػػا بمعنػػى اإلقػػراج؛  ، كال يؤيػػد الباحػػث أف   ُت"

 .، كاإلرساؿ هنا يناسب معنى البعثاإلقراج مف العدـ يناسبه القمؽ

 الفتح: -ٛ  

الفػػػاء كالتػػػاء كالحػػػاء أصػػػؿ صػػػحي، يػػػدؿ عمػػػى قػػػنؼ "، فػػػت، : ِت"أكجػػػه اإلرسػػػاؿ الفػػػت،مػػػف "
 . ْت"الحركة كالفت، مف ا فعاؿ الحركية، كأهـ منمحه الداللية:" ، ّت"اإلغنؽ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چكرد اإلرساؿ في القر ف الكريـ بمعنى الفت، مرة كاحدة فػي قكلػه تعػالى :

 .[ِ فاطر:] چۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى  ائ ائەئ

أم: مػف نعمػة رزؽ  ،أم: ال فات، له، يعنػي: أم شػيء يطمقػه ا  مػف رحمػة" چېىىچ
أك مطػر أك أمػػف أك غيػر ذلػػؾ مػػف صػنكؼ نعمائػػه التػي ال يحػػاط بعػػددها، فمفػاتي، القيػػر كمقاليػػد 
ا مكر كمها بيدك، فمػا يفػت، ا  لمنػاس مػف قيػر فػن مغمػؽ لػه كال ممسػؾ لػه عػنهـ؛  ف  ذلػؾ أمػرك 

عنهـ فن يبسطه عميه كال يفتحه لهػـ أحػد، فػن  تطيا رد أمرك أحد، ككذلؾ ما يغمؽ مف قيركال يس
فن أحد يقدر عمى إمسػاكها كحبسػها، كأم شػيء يمسػكه  ا مكر كمها إليه كله، فات، له سكاك؛  ف  

 . ٓت"ا  فن يقدر أحد عمى إطنقه

الفػػت، ؛  ف   ٔتل يصػػاؿ كاإلعطػػاء اإلرسػػاؿ، كاسػػتعير الفػػت، ل طػػنؽ كاإلرسػػاؿ اسػػتعيركقػػد 
 . ٕتمجاز عف اإلرساؿ

طمأنينػػة كأم  ةأيػػكيؤيػػد الباحػػث أف  تقصػػيص اإلرسػػاؿ بػػه سػػبحانه يجعػػؿ الػػنفس مطمئنػػة " 
كضكح فػي التصػكرات كالمشػاعر كالقػيـ كالمػكازيف،  يػة كاحػدة ترسػـ لمحيػاة صػكرة جديػدة  قرار كأم

كلػك تظػافر عميهػا اإلنػس  ،أرج، كال تتػأثر بػالمكازيف كمهػاقيمان ثابتػة كمػكزيف ال تهتػز كال تتػ ئكتنش

                                                           
 .ٓٙٔ/ٕٕ( روح المعاني: ٔ)

 .ٖٛ٘:  أللفاظ الكتاب العزيز ( الوجوه والنظاجرٕ)

 )فتح(.ٜٙٗ/ ٗمقاييس المغة: (ٖ)

 .ٖٙٙ( الداللة والحركة: ٗ)

 .٘ٓٔ/  ٕٔ، تفسير المراغي:  ٕٙٛ/ٚ، وينظر: البحر المحيط: ٕٖٛ/ٜٔتفسير الطبري (٘)

 .ٜٛٔ/ٜٕالتحرير والتنوير:  ،ٕٙٛ/ٚ، البحر المحيط: ٖٛٔ/٘الكشاف:  ينظر: (ٙ)

 .ٗٙٔ/  ٕٕروح المعاني:  ينظر: ( ٚ)
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كالجػػػػف؛  نهػػػػـ ال يفتحػػػػكف رحمػػػػة ا  حػػػػيف يمسػػػػكها، كال يمسػػػػككنها حػػػػيف يفتحهػػػػا، كهػػػػك العزيػػػػز 
 . ُت"الحكيـ

كالقنصة أف  اإلرساؿ يككف بمعنى الفت، إذا ذيكر في الرحمة كالقير، كالفت، يناسب شمكؿ 
 .بنكع معيفالرحمة كالقير كعدـ تحديدك 

 الدعوة:و الطمب  -ٜ   

 . ِت"استجنب الشيء مف بعيد"الطمب: 

ٱ ٻ ٻ چكرد اإلرسػػاؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ بمعنػػى الطمػػب مػػرة كاحػػدة فػػي قكلػػه تعػػالى:

ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ 

 .[ُّيكسؼ: ] چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ   

دعػػت إلػػى الكليمػػة أربعػػيف  :يػػؿق : دعػػتهف كطمبػػتهف؛ ليحضػػرف إلػػى منزلهػػا،چٻٻچ
امرأة مف أكابرهف؛ لتضيفهف كلينظرف إلى يكسؼ

 . ّت

التعبير باإلرساؿ عف الدعكة كالطمب؛ لبياف حرص امرأة العزيػز عمػى  –كا  أعمـ –قد يككف
حضػكر النسػػاء، كالتأكيػد عمػػى ذلػؾ الحضػػكر؛ لتبػػرر فعمتهػا، فاإلرسػػاؿ يقتضػي إرسػػاؿ رسػػكؿ، كال 

الرسكؿ، كقد يتبادر إلى ذهف النساء أف  امرأة العزيز لف ترسؿ به يرجا  ماتنتظر شؾ أنها تتابا ك 
داللػػػة اهتمامهػػػا مفػػػردان سػػػناد اإلرسػػػاؿ إليهػػػا إفيحرصػػػف عمػػػى الحضػػػكر، كفػػػي مهػػػـ، إاٌل فػػػي أمػػػر 
كفيػػه إشػػارة إلػػى الحالػػة التػػي كصػػمت إليهػػا، فمػػـ يغػػب عنهػػا حتػػى مجػػرد حػػديث نسػػاء  بالمكضػػكع،

ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ چ، لػػػى المكػػػر كالػػػدهاء فأدقمػػػت عمػػػيهف يكسػػػؼالمدينػػػة، كعمػػػدت إ

كفػػػػػػػػي هػػػػػػػػذا اإلرسػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػرعة كالقفػػػػػػػػة  [.ُّيكسػػػػػػػػؼ: ] چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  
كاالستعجاؿ، فبمجرد أٍف سمعت بمكرهف أرسػمت إلػيهف، كبمجػرد اإلرسػاؿ كػاف الحضػكر، كبمجػرد 

 ،رصػػػها عمػػػى تنفيػػػذ الطمػػػبكفػػػي اإلرسػػػاؿ إشػػػارة إلػػػى شػػػدة ح، النظػػػر كػػػاف اإلكبػػػار كقطػػػا ا يػػػدم
كقػػد كػػاف معنػػى الطمػػب كاردان فػػي السػػكرة بشػػكؿ . ككصػػكلها إلػػى مرحمػػة حرجػػة مػػف عنػػؼ الغريػػزة

، إرسػػاله معهػػـ أقػػكة يكسػػؼ طمػػبي ك تمكينهػػا مػػف نفسػػه، امػػرأة العزيػػز مػػف يكسػػؼ طمػػبي ، كبػػارز

                                                           
 .ٖٕٜٕ/  ٘:  القرآن ظثلفي  (ٔ)

 .ٖٗٗٔ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقي (ٕ)

 .ٖٓ/ٖ، فتح القدير:  ٓٛ/ ٔٔ، المباب في عموم الكتاب: ٜٕٖ/ ٔٔحكام القرآن: ، الجامع ألٖٕٛ/  ٖ،المحرر الوجيز ٕٙٚ/  ٖالكشاف:  ( ينظر:ٖ)
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 معنى الطمب؛ يناسبالممؾ تفسير الرؤيا كغيرها، فاإلرساؿ هنا  طمبي ك  هـ منهـ البحث،يأب طمبي ك 
 ، كالطمب يستمـز الحضكر.مشيءلالطمب استجنب   ف  

 الرمي : -ٓٔ

پ پ  چ:في بعض المكاضا، مثؿ، قكله تعالى كرد اإلرساؿ في القر ف الكريـ بمعنى الرمي

چ چ چوقولذذذع تعذذذال   [، ّّ -ِّالػػػذاريات:]  چڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .[ ّْالقمر: ] چچ ڇ ڇ   ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

؛ يِّ رًمػػػػرسػػػػاؿ هنػػػػا بمعنػػػػى الرمػػػػي كإرسػػػػاؿ الحجػػػػر كالسػػػػهـ إلػػػػى المى اإل :چٺٺٺچ
مطارها عميهـ صػمبة متحجػرة، زيػادة فػي التعػذيب كاإلهػنؾ، كاإلرسػاؿ مسػتعمؿ فػي  لرجمهـ بها كا 

كمحػكر الرمػي: زيػادة أك تزايػد إلصػاقي فػي " ، ُتكما تقكؿ: أرسؿ سهمه عمى الصيد ،الرمي مجازان 
كتػػدكر  ،ت بهػػـ كهػػك زيػػادة تعػػذيب، كالرمػػي مػػف ا فعػػاؿ الحركيػػةقى لًصػػأي الحجػػارة  ، فكػػأف   ِت"الشػػيء

، كهذا يناسب  ّتكأهـ منمحه الداللية: الحركة كاالنتقاؿ كالقكة كالسرعة ،داللته حكؿ معنى اإللقاء
 .معنى اإلرساؿ

ككػػػذلؾ الرمػػػي يناسػػػبه العمػػػك  لتكػػكف مؤلمػػػة، كالرمػػي يناسػػػب الحجػػػارة، كالحجػػػارة تمقػػػى رميػػػان؛
چ  پپ ڀچ: كلػػػذلؾ ،السػػػرعة فػػػي اإلرسػػػاؿ رتفػػػاع؛ لشػػػدة العػػػذاب، كالمطيػػػؼ هنػػػا أيضػػػان كاال

كيؤيد معنى الرمي ما   ف  ا مر يتطمب السرعة، كالرمي ال يككف مؤلمان إاٌل بالسرعة،؛ چٺچ
ڱ ڱ ڱ ں ں چ ٹ ٹ ذكػػػػرك ا  تعػػػػالى مػػػػف الرمػػػػي فػػػػي قصػػػػة أصػػػػحاب الفيػػػػؿ،

جػػػػارة مػػػػا اإلرسػػػػاؿ إاٌل كػػػػاف بمعنػػػػى الحت كمػػػػا ذيكػػػػر [، ْ -ّالفيػػػػؿ:] چڻ ڻ ڻ ڻ 
 .الرمي

 الَبْثْق، أو الثقب: -ُُ

لينبثؽ الماء، كيقاؿ: انبثؽ عميهـ الماء إذا أقبؿ عميهـ كلـ يظنػكا  البثؽ : كسرؾ شط النهر؛
 كالثقػب:،  ْتالغزيػرة المػبف اسػـ لمػا نفػذ، كالثقيػب كالثاقػب مػف اإلبػؿ:. كالثقػب: به، كهػك بثػؽ السػيؿ

                                                           
 .ٕٚ/ٙ، التحرير والتنوير: ٚٔٔ/٘، فتح القدير: ٜٙٗ/ٜٔ، الجامع ألحكام القرآن: ٓٔٗ/ ٖ،  الكشاف: ٕٖ٘/ ٕٔتفسير الطبري:  ينظر: (ٔ)

 .ٗ٘ٛ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقي (ٕ)

 .ٖٕ٘الداللة والحركة: ظر: ين (ٖ)

 )ثقب(. ٗٛ/  ٜتيايب المغة: ينظر: ( ٗ)
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كاإلنفػػاذ مػػف ا فعػػاؿ الحركيػػة كأهػػـ منمحػػه الدالليػػة: الحركػػة  ، ُتؽ شػػيء متػػيفاقتػػراؽ دقيػػؽ لعمػػ
 . ِتكاالنتقاؿ كالسرعة كالقكة

كاحػػػػػدة فػػػػػي قكلػػػػػه تعػػػػػالى:  مػػػػػرة أك الثقػػػػػب كرد اإلرسػػػػػاؿ فػػػػػي القػػػػػر ف الكػػػػػريـ بمعنػػػػػى البثػػػػػؽ
] چٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ

ا  عمػػػيهـ المسػػػناة، فغرقػػػت أرضػػػهـ، كدفػػػف  فممػػػا أعرضػػػكا كجحػػػدكا الرسػػػؿ بىثىػػػؽى " أم:، [ُٔسػػػبأ: 
ثىقىٍبنىػػا عمػػيهـ سػػدهـ ، كقيػػؿ: " ّت"بيػػكتهـ الرمػػؿ، كمزقػػكا كػػؿ ممػػزؽ، حتػػى صػػاركا مػػثنن عنػػد العػػرب

أرسؿ ا  عػز كجػؿ عمػيهـ مػاء ، ف ْت"حينما أعرضكا عف الرسؿ، ككاف سدهـ يحبس عنهـ السيكؿ
 . ٓتؿمر الكادم ككسر السد كقربه كأهمؾ الحرث كالنس

باإلرسػػاؿ؛ لبيػػاف شػػدة السػػيؿ كغزارتػػه كقػػكة االنػػدفاع، أك الثقػػب قػػد يكػػكف التعبيػػر عػػف البثػػؽ ف
 .البثؽ أك الكسر فيه القكة كالمفاجأة كالسرعةفبعد كسر السد، 

كال تعػارض بػيف البثػؽ كالثقػب ، لسد؛ ليككف السػيؿ غزيػران كسػريعان كمهمكػان في انافذ  كهك ثقب
الثقػػب فػػي أنهػػـ تعػػكدكا عمػػى هػػذا المػػاء  لمفاجػػأة تؤيػػد معنػػى البثػػؽ أكفهػػك كسػػر ثاقػػب كغزيػػر، كا

كثيران، فتككف المفاجأة عندما يتحكؿ مف نػافا إلػى ضػار كمهمػؾ، كهنػا تكػكف لحظػة المفاجػأة كهػي 
 .جزء مف العذاب

 اإلعادة والحفظ واإلرجاع: -ٕٔ    

فػي قكلػه تعػالى:  رة كاحػدةمػ كرد اإلرساؿ في القر ف الكػريـ بمعنػى اإلعػادة كالحفػظ كاإلرجػاع
ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ

أركاح ا حيػػاء كا مػػكات تمتقػػي "أم: ، چڃ ڃ چ[، كمعنػػىِْالزمػػر: ] چڃ چ چچ
ا  فػػي المنػػػاـ، فيتعػػارؼ منهػػػا مػػػا شػػاء ا  منهػػػا، فػػإذا أراد جميعهػػػا الرجػػػكع إلػػى أجسػػػادها أمسػػػؾ 

بػػأٍف يعيػػػدها  ، ٔت"ا حيػػػاء حتػػى ترجػػػا إلػػى أجسػػػادهاأركاح ا مػػكات عنػػدك كحبسػػػها، كأرسػػؿ أركاح 
ر باإلرسػػػاؿ رعايػػػة يعيػػػد ا نفػػػس ا قػػػرل النائمػػػة إلػػػى أبػػػدانها، كعب ػػػف ، ٕتبإعػػػادة اإلحسػػػاس إليهػػػا،

                                                           
 .ٕٗٗ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقيينظر:  (ٔ)

 .ٖٖٓالداللة والحركة: ينظر:  (ٕ)

 .ٖٛ٘/ٕلمفراء:  ،معاني القرآن (ٖ)

 .ٜٕٗ/ٜٔتفسير الطبري:  (ٗ)

 .ٓٛ/  ٗٔتفسير المراغي: ينظر: ( ٘)

 .ٕ٘ٔ/  ٕٓير الطبري: تفس (ٙ)

 .ٕ٘ٛ/  ٛٔالجامع ألحكام القرآن: ينظر:  (ٚ)
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يرسػؿ ا قػرل حافظػان إياهػا عػف المػكت الحقيقػي  أم:لمتقابؿ، كقيؿ: يرسؿ مضمف معنػى الحفػظ، 
. كمنػػه حػػديث دعػػاء  ِتأم: يردهػػا إلػػى الجسػػد لػػرد،اإلرسػػاؿ بمعنػػى ا :كقيػػؿ ، ُتإلػػى أجػػؿ مسػػمى

ٍف أرسمتها فاحفظها"  . 3تالنكـ"... إٍف أمسكت نفسي فارحمها، كا 
اإلرسػػاؿ، كفػػي تحديػػد إعػػادة أحػػد كجػػكك  اإلعػػادة كالحفػػظ كاإلرجػػاع كالػػرد أف  تبػػيف ممػػا سػػبؽ 

إلرسػػاؿ يناسػػب حممهػػا راد إرجاعهػػا إلػػى مكانهػػا، فاس ييػػفيػػا نفػػس باإلرسػػاؿ إشػػارة لطيفػػة؛ فهنػػاؾ أنٍ 
فهي رسالة، كفيه معنى الرفؽ كالحفظ كاالهتماـ كمناسبة كضا النائـ، كال شػؾ أف  الرسػكؿ يحػافظ 

 نفػس اكلػـ ييػذكر إرسػاؿ ، عمى الشيء الميرسىؿ، كيحرص عمى إيصاله بأكمؿ كجه كأحسف صػكرة
 .بمعنى اإلعادة كالحفظ كاإلرجاع كالرد النائمة إاٌل كاف

كمنػػػػػػػه: أف   أم: يتركهػػػػػػػا مػػػػػػػف المسػػػػػػػؾ كالقػػػػػػػبض، ،بمعنػػػػػػػى التػػػػػػػرؾ رسػػػػػػػاؿكقػػػػػػػد يكػػػػػػػكف اإل
لهػػدـ الكعبػػة أقػػذ حمقػػة الكعبػػة كدعػػا ا  عػػز كجػػؿ، ثػػـ  أصػػحاب الفيػػؿعنػػد أٍف قػػدـ  ٗتعبػػدالمطمب
اسػػؽ يػػا " أرسػػؿ الحمقػػة: تركهػػا، كمنػػه الحػػديث:.  ٓتكذهػػب مػػا قكمػػه إلػػى الشػػعاب ،أرسػػؿ الحمقػػة

جبريػػؿ جػػاء إلػػى  أف   :الحػػديث كفػػي ، فاإلرسػػاؿ تػػرؾ لممػػاء، ٕت"ثػػـ أرسػػؿ المػػاء إلػػى جػػارؾ  ٙتزبيػػر
 .أم: تركني  ٖت"غطة ثـ أرسمني ما أنا بقارئ، فغطني :فقمت، اقرأ" فقاؿ:الرسكؿ

رد فيػػه، كال يعنػػي تػػاإلرسػػاؿ تعػػددت كتنكعػػت بحسػػب السػػياؽ الػػذم كجػػكك  أف   تبػػيفممػػا سػػبؽ 
كجػكك  أيػان مػفذلػؾ  رابػط يجمعهػا، كال ينػافيفمهػا  هذا التعدد االقػتنؼ أك االنفصػاؿ عػف بعضػها،

 . اإلرساؿ جميعها، فالكؿ يدقؿ تحت معنى اإلرساؿ
 
 
 

                                                           
 .ٛ/ ٕٗروح المعاني:  ينظر: ( ٔ)

 .ٕٓ٘/   ٙٔالمباب في عموم الكتاب:  ينظر: ( ٕ)

 .، من حديث أبي ىريرة ٜٜٔٙ، برقمٜٚ/ٛ، صحيح مسمم: ٕٖٓٙ، برقمٓٚ/ٛصحيح البخاري:  (ٖ)

، اا أناة ونجدة، كان عاقثً ، مولده في المدينة ومنشنه بمكة، زعيم قريش في الجاىمية، وأحد سادات العرب ومقدمييمعبد المطمب بن ىاشم بن عبد مناف،  (ٗ)

، وىو جّد رسول اهللفصيح المسان، حاضر القمب، أحبو قومو ورفعوا من شننو، فكانت لو السقاية والرفادة


 .٘ٗٔ/ٗ. األعثم: 

 .ٕٛٗ /ٕٕالجامع ألحكام القرآن: ينظر:  (٘)

، وىو حواري رسول اهللأمو صفية بنت عبد المطمب ،القرشيالزبير بن العوام بن خويمد  (ٙ)


، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أىل الشورى، تـوفي فـي 

 .ٕٔٔ/ ٗٔ، الوافي بالوفيات: ٔٗ/ٔ، سير أعثم النبثء:ٜٚ/ٕه(. ينظر: أسد الغابة:ٖٙفي موقعة الجمل سنة)

 ، من حديث عروة بن عبد اهلل بن الزبير.ٖٛٔٙبرقم ٜٓ/ ٚ ٓ، صحيح مسمم:ٕٖٕٙبرقم ٔٔٔ/  ٖلبخاري:صحيح ا (ٚ)

 ، من حديث عاجشة.ٕٕٖبرقم ٜٚ/ ٔ،صحيح مسمم:ٖبرقم ٚ/ ٔصحيح البخاري:  (ٛ)
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 :نتاجج وجوه اإلرسال
، كهي مف  باب المجاز؛ لداللة سعة لغة اإلرساؿ في القر ف الكريـ كجككتنكعت كتعددت  -

بحسػب السػياؽ الػكارد ال تعارض في تمؾ الكجكك، فكؿ معنى يقتمؼ عػف اآلقػر القر ف الكريـ، ك ك 
 كهك ما يسمى بالمشترؾ المفظي. فيه،
 ؛ ل ثارة.بمعنى البعث كافالبشر  الرسؿ أك به المنئكة أك تاإلرساؿ الذم قيصٌ  -
 .بمعنى اإلنزاؿ كافاإلرساؿ الذم قيٌصت به السماء  -
 .بمعنى اإلطنؽ ؾ كافأك ممسك  محجكزشيء قيٌص به  الذم اإلرساؿ -
 .بمعنى التسميط كافأيريد به عذاب كغمبة كقهر  الذماإلرساؿ  -
 .بمعنى التسقيركاف  اإلرساؿ الذم قيٌصت به الرياح -
 الشرائا كا حكاـ.بمعنى  كافاقترف بالبنغ  الذم اإلرساؿ -
 .بمعنى الرمي كافت به الحجارة اإلرساؿ الذم قيص   -
 .بمعنى الفت، كافاإلرساؿ الذم ذيكر في القير كالرحمة  -
 حضكر النساء.بمعنى الطمب لـ ييذكر إاٌل في طمب امرأة العزيز  الذم اإلرساؿ -
 .الثقب كأ بمعنى البثؽ كاف اإلرساؿ الذم قيٌص به السيؿ -
 .بمعنى اإلقراج كافاإلرساؿ الذم قيٌصت به الناقة  -

 .بمعنى اإلعادة كالحفظ كاإلرجاع كافاإلرساؿ الذم قيٌصت به ا نفس النائمة  -
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 وساجل اإلرسال

 مدخل:

ػػػؿ إليػػػه، الرسػػػالة، كسػػػيمة اإلرسػػػاؿ هػػػي: الميٍرًسػػػؿ،، ل رسػػػاؿ أربعػػػة أركػػػاف لتكتمػػػؿ ، ك الميٍرسى
تكامػؿ  ؛ لمنحظػةتعػرؼ عمػى كسػائؿ اإلرسػاؿمػف الالصكرة عف اإلرسػاؿ فػي القػر ف الكػريـ ال بػد 

دقة مناسبة المفظة في القر ف الكريـ كحيسف اقتيارها، فقد كاف  كترابطها، كتتأكدالصكرة كانسجامها 
كلتكػكف الرسػالة قكيػة  عممية اإلرساؿ؛ جدان؛ لتتـ ان كقكي ان اقتيار القر ف الكريـ لكسيمة اإلرساؿ مناسب

ء الشػػيفهػػذا التنػػكع جػػزء مػػف اإلعجػػاز القر نػػي العظػػيـ، ك تػػؤدم دكرهػػا المطمػػكب كغرضػػها المػػراد، ف
 . ُتالمرسؿ قد ال يككف رسكالن 

كاف فقد الدقة المتناهية كالمتناسبة في االقتيار،  ينحظكبالتأمؿ في هذك الكسائؿ المتعددة  
كال يعجزك شيء فػي  ،، فا  عز كجؿ قادر عمى كؿ شيءهاعمى بعض يتـ االقتصار أفٍ باإلمكاف 

 .ا رض كال في السماء

كمكقعها، فالمنئكة كسيمة إرساؿ مناسبة لتككف كسيطان كؿ كسيمة كانت مناسبة في مكانها ك 
إاٌل مػػف كراء حجػػاب أك يرسػػؿ  السػػتحالة أٍف يكمػػـ ا  عػػز كجػػؿ بشػػران، رسػػمه؛ك بػػيف ا  عػػز كجػػؿ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت  ٹ ٹ چ رسكالن،

 .[ُٓالشكرل: ] چختمت ىت 

مر ا  عز كجؿ إلى الناس، فكانت الكسػيمة كالرسؿ كا نبياء كسيمة إرساؿ مناسبة؛ إلبنغ أ
، كالسماء كسػيمة إرسػاؿ مناسػبة بالرسؿ زيادة في التصديؽ كاإليماف ، كفيه؛ ليبمغكا بشران مثمهـبشران 

القيػر، كالريػاح كسػيمة إرسػاؿ مناسػبة  إلنػزاؿ المطر؛ لتشمؿ باتساعها أكبر رقعة مف ا رض ليعـ  
رسػػػاؿ سػػػرعة، ك الالنػػػػاس، كالبشػػػارة يناسػػػبها فػػػي مكانهػػػا؛ إلثػػػارة السػػػحاب كتبشػػػير  الػػػري، مناسػػػػب ا 

كالقاصؼ مناسب لمبحر؛ لكثرة الرياح في البحر، كالحاصػب مناسػب لمػرجـ،  ؛ لنستعجاؿ،لمعذاب
كالعػػػذاب؛ لتكػػػكف مؤلمػػػة، كالصػػػيحة مناسػػػبة لقػػػكـ صػػػال،؛  نهػػػـ نػػػادكا  كالحجػػػارة مناسػػػبة ل مطػػػار

يناسػبها المػاء، فكػاف المػاء سػببان فػي  افسػبأ، فالجنتػ صاحبهـ فتعػاطى فعقػر، كالسػيؿ مناسػب لقػكـ
المتفػػرؽ فػػي الشػػعاب  أصػػحاب الفيػػؿإلهػػنؾ جػػيش  ؛النعمػػة لهػػـ كالنقمػػة عمػػيهـ، كالطيػػر مناسػػب

كالكدياف، كالحسباف مناسب إلهنؾ المزرعة، كالصكاعؽ مناسبة لمسرعة الرهيبة كالصكت الشديد، 
، كالناقػة بنػي إسػرائيؿكالقمؿ كالضػفادع مناسػب إلهػنؾ كالرجز مناسب لمعذاب، كالطكفاف كالجراد 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ ٹ ٹ، لرمػػػر بتركهػػػػامناسػػػبة 

                                                           
 .ٗٓٗ/ٕالبرىان في عموم القرآن: ينظر:  (ٔ)



 

 181 

 

كالشػػػػياطيف مناسػػػػبة ل زعػػػػاج كا ز، بهػػػػذا التناسػػػػؽ ، [ْٔهػػػػكد: ] چڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ 
، ففػػي كػػؿ شػػيء لػػه العجيػػب تمػػت أركػػاف اإلرسػػاؿ كأدل الكػػنـ الغػػرض المطمػػكب كالغايػػة المػػرادة

 . ُت"ككمها مف جند ا  تعالى، "فالطبيعة ال تقؼ محايدة بؿ تنقمب شران كإرساؿ الري،،  ية

كقد تنكعت كسائؿ اإلرساؿ فمنها ما كاف لمقير كالرحمػة، كمنهػا مػا كػاف لمعػذاب، كمنهػا مػا 
 كاف لغيرهما. 

 أواًل: وساجل إرسال الخير والرحمة، ومنيا:   

 :المثجكة -ُ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦٹ ٹ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ٹ ٹ چ ك،[ُٔا نعػػػػػػػػػاـ: ]   چچ 

 .[ُٕمريـ: ] چڈ 

،  ِتمػػػف ا لككػػػة كهػػػي الرسػػػالة، كالؾ يمػػػكؾ: إذا ردد الشػػػيء فػػػي فيػػػه، كالرسػػػالة كػػػذلؾألػػػؾ: 
 . ّت"كأصؿ معناك: أرسمني برسالة، يريد: أرسمني ،: ألكني إلى فنفيقاؿألكني: أرسمني، ك"

يتض، أف  هناؾ عنقة بيف لفظ المنئكة كالرسالة، كهذا التناسب؛  ف  المنئكة كمما سبؽ  
رسػػػؿ ا  تعػػػالى، كمػػػف أعمالهػػػا إيصػػػاؿ الرسػػػالة، فحممػػػت داللػػػة الرسػػػكؿ كالرسػػػالة، كهػػػذا يناسػػػب 
 قصكصيات ا لكهية؛ الستحالة أٍف يكمـ ا  تعالى بشران إاٌل مف كراء حجاب أك يرسؿ رسكالن.    

ى ائ ائ ەئ ەئ  چ قمقهـ مف نػكر، كهػـ كػراـ أتقيػاء، ،ئكة مف قمؽ ا  عز كجؿالمنك 

 ،قمقػػت المنئكػػة مػػف نػػكر" قػػاؿ:رسػػكؿ ا  أف   الحػػديث، كفػػي [ٔالتحػػريـ: ] چوئ وئ ۇئ 
 . ْت"كقمؽ  دـ مما كصؼ لكـ ،كقمؽ الجاف مف مارج مف نار

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ٹ ٹ چ كالمنئكػػػة رسػػػؿ أكلػػػي أجنحػػػة، 

 كاإليماف بالمنئكة ركػف مػف أركػاف اإليمػاف، [ُفاطر: ] چھ ے ے ۓ ۓ﮲ہ ہ ھ ھھ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ٹ ٹچ

                                                           
 .ٕٔٔجماليات المفردة القرآنية:  (ٔ)

 .ٜٕ٘/ٔل البناء واألعرابالمباب في عمينظر:  (ٕ)

 .ٕٛٚ: أداء معن  الجممة دور الحرف في (ٖ)

 من حديث عبداهلل بن مسعود.٘ٓٙٚبرقم ٕٕٙ/ ٛ(  صحيح مسمم: ٗ)
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أمػػػػيف الػػػػكحي الػػػػركح ا مػػػػيف جبريػػػػؿ :كمػػػػف هػػػػؤالء المنئكػػػػة[، ِٖٓالبقػػػػرة: ] چہ ھ ھھ
"فأرسمنا إليهػا حػيف  [، أم:ُٕمريـ: ] چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ٹٹچكالسماء، 

اإلرسػػػاؿ داللػػػة  كفػػػي.  ُت"-جبريػػػؿ –كاتقػػػذت مػػػف دكنهػػػـ حجابػػػان  شػػػرقيان  مكانػػػان انتبػػػذت مػػػف أهمهػػػا 
فقد كاف اإلرساؿ مباشرة عقب انتباذها، كفي ذكػر مػف هػك  -عميها السنـ -العناية الربانية بمريـ 

داللة المطؼ   چڎ ڈچ بػالرسكؿ عناية أيضان؛ لكي ال ييظف أنه رسكؿ لشيء  قر، كفي كصفه 
 .ية بهاكاإليناس كالعنا

حقيقػة اإلرسػاؿ إطػنؽ  ؛  ف  مػف المنئكػة أم:، كمف هؤالء المنئكة مف هػك مككػؿ بػالحفظ
ٹ ٹ چ  الشيء بمػا حمػؿ مػف الرسػالة، فإرسػاؿ المنئكػة بمػا حممػكا مػف الحفػظ الػذم أمػركا بػه،

أم: منئكػػػػة تحفػػػػظ أعمػػػػاؿ العبػػػػاد كتحفظهػػػػـ مػػػػف اآلفػػػػات، [، َُاالنفطػػػػار: ]چڇ ڇ ڇ
 . ِتفظ، كيقاؿ: إنهما ممكاف بالميؿ كممكاف بالنهاركالحفظة: جما حا

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ٹ ٹ چ

هدمت بيكتهـ كأطفأت نيػرانهـ  ،با لنصرة نبيه، فأضرت بهـبعث ا  الصِّ "[، ٗا حزاب: ]ڇ چچ
ػ ي، با منئكػة تشػدد الػر كقطعت حبالهـ كأكفأت قدكرهـ، كلـ يمكنهـ معهػا قػرار، كبعػث ا  مػا الصِّ

 . ّت"كتفعؿ نحك فعمها

كقطعػػػػت أطنػػػػاب  ،فقمعػػػػت ا كتػػػػاد ،بعػػػػث عمػػػػيهـ المنئكػػػػة المنئكػػػػة:: چچچچڇچ
، كذكػػر  ْتككثػػر تكبيػػر المنئكػػة فػػي جكانػػب العسػػكر ،كأكفػػأت القػػدكر ،كأطفػػأت النيػػراف ،الفسػػاطيط

 .الجنكد يناسب جنكد ا حزاب فجند ا  أقكل

ثػار  ، ككػاف لهػذك الكسػيمة هكسػائؿ اإلرسػاؿ ككسػائمالمنئكػة مػف مف قنؿ ما تقٌدـ تبػيف أف  
 متعددة نذكر منها:

 :أعمػػالهـكمػػف  ال يفرطػػكف فػػي التكػػاليؼ، ك ال يعصػػكف ا  مػػا أمػػرهـ كيفعمػػكف مػػا يػػؤمركف -
قػػػبض ، ك كتابػػػة الحسػػػنات كالسػػػيئات، ك الحفػػػظ كالرقابػػػة، ك التطمػػػيف كاإلينػػػاس، ك الػػػكحي إلػػػى الرسػػػؿ

 هـ.كهزيمة الكافريف كعقاب ،يت المؤمنيف كنصرهـتثب، ك الحفظ كالرعايةك  ا ركاح

                                                           
 .ٜٕٗ/ٖٔ، وينظر: الجامع ألحكام القرآن: ٘ٛٗ/٘ٔ( تفسير الطبري: ٔ)

 .ٜٓٗ/ٛالجامع ألحكام القرآن: ينظر: ( ٕ)

 .ٕٓٔ/ٚ( البحر المحيط: ٖ)

 . ٖٛٗ/ٗفتح القدير: : ينظر (ٗ)
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 :الرسل -ٕ

ٹ ٹ چ [، كّٖالرعػػػػػػػػػػػػػػػػد: ] چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀٹ ٹ چ 

 .[ ْٕالركـ: ] چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ػؿ إلػيهـ،  مػف كٌمفػه ا  تعػالى مػف بػيف البشػر بتبميػا الرسكؿ هػك:   كيطمػؽرسػالة إلػى الميرسى
ممؾ الكحي جبريؿ عمى أيضان 

 . ُت

رسػاؿ الرسػؿ  كسائؿ اإلرساؿ، فقد مثمت المرتبة ا كلػى مػف حيػث العػدد، كثركالرسؿ مف أ كا 
 .كاإليماف بالرسؿ أحد أركاف اإليماف ،ثابت ككاض، ال شؾ فيه

ػمهـ  كالرسؿ بشر ممف قمؽ ا  عػز كجػؿ، اقتصػهـ بفضػؿ منػه، كأكػرمهـ باصػطفائهـ كفض 
كأدبهػػػـ فأحسػػػف أدبهػػػـ،  ،معجزاتجعمهػػػـ رسػػػمه إلػػػى النػػػاس، كأيػػػدهـ بػػػال عمػػػى سػػػائر القمػػػؽ، بػػػأفٍ 

كأعدهـ لتحمؿ المشاؽ كالصعاب، ال يعممكف الغيب كال يممككف مكتػان كال حيػاة  ،كابتنهـ كامتحنهـ
ڦ ٹ ٹ چذكر، كمنهـ مف لـ يي  الكريـ كر في القر ف، كهـ عدد كثير، منهـ مف ذي كال نشكران 

كفضؿ ا  بعضهـ عمػى [، ُْٔالنساء: ] چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ
إاٌل تعػػػػالى كمػػػػا أرسػػػػمهـ ا  [، ِّٓالبقػػػػرة: ] چٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  چ ٹ ٹعػػػػض، ب

، كمػػا عمػػػيهـ إاٌل عمػػيهـ مبشػػريف كمنػػذريف، كمػػا جعمهػػـ ككػػنء عمػػػى النػػاس كال رقبػػاء كال حػػافظيف
 كاحػػد، ككػػؿ مػػف جػػاء مػػنهـ قػػاؿ لقكمػػه: كهػػدفهـ ،كغػػايتهـ كاحػػدة ،الػػبنغ المبػػيف، مهمػػتهـ كاحػػدة

] چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  چ چ ڇ ڇڇچ [، َُُالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعراء: ]چىث يث حجچ
أيدهـ [، ك ٕٓالفرقاف: ] چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ [، ِٕيكنس: 

بالمعجزات كمنحهـ نصرك، كمكػف لهػـ بفضػمه، كهػـ أتقػى النػاس   كأقشػاهـ لػه، بػذلكا الجهػد كمػه 
ڇ ڇ ٹ ٹ چ  ،كمثمػػه معػػه؛ إليصػػاؿ الحػػؽ كالقيػػر لمنػػاس؛ إلقامػػة الحجػػة عمػػى النػػاس

 ؛ لمػبنغ،سػمككا كػؿ الطػرؽكقد [، ُٓٔالنساء: ] چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈڇ 
نذاران، ترغيبان كترهيبان، بالقكؿ الحسف كالدعكة إلى  سران كجهران، لينن كنهاران، سمككان كممارسة، تبشيران كا 

شفاقان عمى مف كذ   ؛استبشركا كفرحكا بمف  مف معهـ، كبككاك ا  عمى بصيرة،  ٹ ٹ ، بحزنان كا 

فكانكا قير كسيمة  [،ٔالكهؼ: ]  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٿ چ
عػداد إلهػي، كيترتػب عمػى هػذك الكسػيمة السػعادة أك  ،إرساؿ كيؼ ال  كهذك الكسيمة اقتيار رباني كا 

                                                           
 .ٜٛٗ/ٔمفاتيح التفسير:ينظر: ( ٔ)



 

 189 

 

الشقاء، فمقد أدل الرسؿ ما عميهـ مف كاجب نحك الناس، كاستفرغكا الجهد كمه لذلؾ، فكػاف النػاس 
 -:أصنافان أماـ هؤالء الرسؿ 

 .مصدؽ مؤمف بما جاء به الرسؿ كؿ:ا 

 .، كميظهر ل يماف بمسانهما جاء به الرسؿ بقمبه منافؽ مقادع مكذب الثاني:

 .مكذب كافر بما جاء به الرسؿ الثالث:

كجنػػة عرضػػػها السػػػماكات  ،اسػػػتحؽ المؤمنػػكف مغفػػػرة مػػف ا  كرضػػػكانان  كترتػػب عمػػػى هػػذا أفٍ 
 .كا رض أعدت لممتقيف 

كػذبهـ، كاسػتحؽ الكػافركف سػػقط ا  ك الػدرؾ ا سػفؿ مػف النػػار؛ لنفػاقهـ  كاسػتحؽ المنػافقكف 
 .كقكدها الناس كالحجارة أعدت لمكافريف كناران  ،كغضبه

فمػف صػدؽ بهػـ  ،لقد كاف لهؤالء الرسؿ أثر كبير في إقراج الناس مف الظممات إلػى النػكرك 
كهػذا  ،ي الػدنيا كاآلقػرةب ككفػر شػقي كقسػر فػكمػف أعػرض ككػذٌ  ،ك مف سيسعد فػي الػدنيا كاآلقػرة

ٹ ٹچ  فقد أنذرهـ ا  عز كجؿ بالرسؿ، ،هك الجزاء الرباني العادؿ الذم ال يظمـ الناس شيئان 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى  ائ ائ ەئ  ەئ 

 [.ُٓاإلسراء: ] چ

يػػػكهـ "كالمنحػػػظ أف  القػػػر ف الكػػػريـ ذكػػػر الرسػػػكؿ كالنبػػػي فمػػػا الفػػػرؽ بينهمػػػا  كهػػػؿ همػػػا ممػػػا 
 . ُت"بالترادؼ كما قيؿ

 النبي: -ٖ

ف   كالجميػػػا ا نبػػػاء  ،كالفعػػػؿ نبأتػػػه كأنبأتػػػه كاسػػػتنبأته ،أم: قبػػػران  ،لفػػػنف نبػػػأ النبػػػأ: القبػػػر، كا 
 .  ِتيقاؿ: الطريؽ الكاض، يأقذؾ إلى حيث تريد ،كالنبيء

 االرتفػػػاع كأنػػػه فضػػػؿ عمػػػى سػػػائر النػػػاس برفػػػا كهػػػك ،ةكى ٍبػػػاسػػػمه مػػػف الن   النبػػػي إف   :يقػػػاؿ"ك 
 . ْت"بكة كالنبيكالن   ،ما ارتفا مف ا رض :كالنباكة" ، ّت"منػزلته

                                                           
 . ٕٗٗ( الترادف في القرآن: ٔ)

 )نبن(.ٓٛٔ/ٗالعين: ينظر:  (ٕ)

 )نبن(. ٖ٘ٛ/  ٘مقاييس المغة:  (ٖ)

 )نبا(.ٖ٘ٛ/ٗ( القاموس المحيط: ٗ)



 

 193 

 

كػؿ رسػكؿ نبػي كال ؛  ف   ِتاإلرساؿ أقص مف االستنباءك  ، ُتاإلرساؿ بعينه اء:نباإلكمعنى 
 . ّتعكس

نبي  فكؿ رسكؿ كالرسكؿ المتحمؿ لمرسالة إلى ا مة، ،كقيؿ: الرسالة كاإلرساؿ بمعنى كاحد"
كأمػػا مػػف  ،القمػػؽ الػػذم يأتيػػه جبريػؿ بػػالكحي مػػف عنػػد ا  إلنػذار ، كالرسػػكؿ:سػكالن كلػيس كػػؿ نبػػي ر 

ىئ ىئ ىئ  چجتما أنكاع الكحي في قكله تعالى: اأكحى ا  تعالى إليه بالمناـ فميس برسكؿ، كقد 

ككمهػػػا [، ُٓالشػػػكرل: ]  چی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت
 . ْت"اجتمعت في رسكلنا محمد

 . ٓتا  تعالى الرسكؿ قد يككف رسكالن لغير ؛  ف  النبيهك  معجزةالكقيؿ: صاحب 

الحػػػػػػب: ] چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک  ک  گ گ گ گ ڳ ٹ ٹ چ  
لمنبػػي معنػى غيػػر معنػى الرسػػكؿ. فالرسػكؿ هػػك الرجػؿ المبعػػكث مػػف ا   دليػػؿ عمػى أف  "هنػا  [،ِٓ

أك  ة،يحممهػـ عمػى شػريعة سػابق كالنبي: مػف أكحػى ا  إليػه بإصػنح أمػر قػكـ، إلى الناس بشريعة
  ، ٔت"فالنبي أعـ مف الرسكؿ ،إرشادهـ إلى ما هك مستقر في الشرائا كمها

ف، ك ف كمنذر ك بأنهـ: مبشر  كا نبياء اقترف أف  إرساؿ الرسؿيتض، بالتأمؿ في القر ف الكريـ ك 
ليسكا رقبػاء كال لئن يككف لمناس عمى ا  حجة بعد الرسؿ،  ؛ف عمى القمؽك رحمة لمعالميف، شاهد

، مػنهـ مػف قصػهـ ا  عػز كجػؿ فػي ان ال يسألكف الناس أجػر  ككنء عمى الناس كال حافظيف عميهـ،
أرسمهـ ا  عز كجؿ بالبينات  القر ف الكريـ، كمنهـ مف لـ يقصصهـ، ما عميهـ إاٌل البنغ المبيف،

كعػػدهـ بالنصػػر كالغمبػػة ك ، كأنػػزؿ معهػػـ الكتػػاب كالميػػزاف، كالبػػراهيف، كأرسػػمهـ بالهػػدل كديػػف الحػػؽ
كقفٌػػى بعضػػهـ  ،أرسػػمهـ تتػػراك  مػػا أرسػػمهـ إاٌل بمسػػاف قػػكمهـ، كمػػا أرسػػمهـ إاٌل ليطػػاعكا،ك كالتمكػػيف، 

بالبأسػػاء  المكذبػػة كأقػػذ ا مػػـ ،اقترف إرسػػالهـ بتكػػذيب ا مػػـ لهػػـ، فػػييكٌمػػؿ بعضػػهـ بعضػػان  بػػبعض
 .هـ بهدؼ كاحد هك كحدانية العبادةاقترف إرسالك ارتبط إرسالهـ باستهزاء الناس لهـ، ك كالضراء، 

 

                                                           
 .ٕٗٗ/ ٗٔالجامع ألحكام القرآن: ينظر: ( ٔ)

 . ٗ٘ٔ/ ٖروح المعاني: ينظر: ( ٕ)

 .ٖٓٗ/ ٕالبرىان في عموم القرآن: ظر: ين( ٖ)

 .٘ٛٔ/ٕ( معترك األقران: ٗ)

 . ٕٛٙالفروق المغوية : ينظر: ( ٘)

 .ٜٕٚ/  ٚٔ( التحرير والتنوير: ٙ)
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 :ناير -ٗ

[، ّْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبأ: ] چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ  ٹ ٹ چ 
ٹ ٹ ك[، ْْسػػػػػػػػػػبأ: ] چڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےٹ ٹ چك

 .[ ِٕالصافات: ] چائ ائ ەئ ەئ چ

ؼ عرِّ ـ الذم يي مً عٍ المي  :كقيؿ: المنذر ...عدكهـ، طميعتهـ الذم ينذرهـ أمر :النذيرة مف الجيش"
 . ُت"كأصؿ اإلنذار: اإلعنـ ،ؼ أيضان كِّ قى هك المي ك دهمهـ مف عدك أك غيرك، قد ـك بما يككف الق

كما بعثنا إلى هؤالء المشركيف "أم : [، ْْسبأ: ] چہ ھ ھ ھ ھ ے  ٹ ٹ چ
: ما أنػزؿ  1تمف قكمؾ يا محمد فيما يقكلكف كيعممكف قبمؾ مف نبي ينذرهـ بأسنا عميهـ، قاؿ قتادة

 . ّت"ب كتابان قبؿ القر ف، كال بعث إليهـ نبيان قبؿ محمدا  عمى العر 

كالمنحظ أف  إرساؿ النذير جاء في القر ف الكريـ في سػياؽ الكػنـ عػف ا مػـ السػابقة، كمػف 
رمػػـ السػػابقة لرسػػاؿ كتسػػمية اإل اإلعػػنـفيػػه ربػػط بػػيف فقػػد يكػػكف  ،اإلعػػنـ :تعريػػؼ اإلنػػذار بأن ػػه

كهػػذا مػػف حسػػف تػػرابط المفظػػة فػػي القػػر ف الكػػريـ كدقػػة اقتيارهػػا  ،ـاإلعػػن مػػف قبيػػؿفهػػك  ،النػػذيرب
كمناسبتها لمكانها، كاقترف إرساؿ النذير بالتأكيد عمى أن ػه مػا مػف أمػة إاٌل قػن فيهػا نػذير، كأن ػه مػا 

قبمه مف نذير، فهك شرؼ أمة محمد ى، كأف  ا  عز كجؿ لـ ييرًسؿ إلكفمف نذير إاٌل كذبه المترف
 ه.صفة مف صفات، ك الرسكؿ  مف أسماء نذيرفػ تيـ، كهناؾ عنقة بيف الرسكؿ كالنذير، له كتعظ

 :األولون -٘

] چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک  ٹ ٹ چ
ناقة صال، ككػانكا عػالميف  :مثؿ ،أم: كما أرسؿ مكسى بالعصا كغيرها مف اآليات" [،ٓا نبياء: 

 . ْت"يأتي بآية نقترحها يا، كلكف قالكا ينبغي أفٍ بسحر كال رؤ  تليس]الكريـ[  يات القر ف  بأف  

إشػػػػارة إلػػػػى تػػػػرابط اإلرسػػػػاؿ الماضػػػػي  اآليػػػػة كفػػػػي طمػػػػبهـ هػػػػذا تعنػػػػت مػػػػنهـ كتعجيػػػػز، كفػػػػي
، فغايػػػة الرسػػػاالت كاحػػػدة.  كقػػػكلهـ" ا كلػػػكف" كعػػػدـ ذكػػػرهـ الرسػػػؿ؛ فيػػػه داللػػػة الغػػػركر كالحاضػػػر

 .كالتكبر منهـ
                                                           

 )نار(.ٕٓٓ/ٗٔ( تاج العروس: ٔ)

، سـير ٘ٛ/ٗ. ينظـر: وفيـات األعيـان:كبيـراً  المـاً وع كـان تابعيـاً  ( قـدوة المفسـرين والمحـدثينىــٛٔٔت)أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسـي البصـري األكمـو،  (ٕ)

 .ٜٕٙ/٘أعثم  النبثء: 

 .ٖٔٓ/ٜٔ( تفسير الطبري: ٖ)

 .ٚٚٔ/ٗٔ( الجامع ألحكام القرآن: ٗ)
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 :رجاالً  -ٙ

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ٹ ٹ چ 

يطمػؽ الرجػؿ عمػى الكامػؿ الػذم لػيس [، َُٗيكسؼ: ]چۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھھ
 .   ُتبأنثى

حصػر فػي الرسػؿ ، كالرجػاؿ هنػا  ِتيككف الرسكؿ ممىكػا أفٍ طمب عمى هذا رد  :چڳڳچ
 . ّتممىكان  الرسكؿ دعاة إلى ا ، فن يككف

 أفٍ ، حػػيف طمبػػكا مشػػركيفكرد إرسػػاؿ الرجػػاؿ فػػي القػػر ف الكػػريـ فػػي سػػياؽ الػػرد عمػػى تعنػػت ال
طبيعػة الرسػالة إرسػاؿ الرجػاؿ؛ ليناسػب  ممىكان، فكاف الرد ببياف جنس اإلرسػاؿ، كبػأف   الرسكؿيككف 

 بػػا مر معهػػـ، كالمنحػػظ أف  إرسػػاؿ الرجػػاؿ اقتػػرفتقاطػػب لاليسػػتطيا بػػأٍف يكػػكف الرسػػكؿ رجػػنن؛ 
بب اقتيػػار الرجػػاؿ ل رسػػاؿ؛ فيػػه إشػػارة إلػػى سػػفقػػد يكػػكف بالسػػير فػػي ا رض كسػػؤاؿ أهػػؿ الػػذكر، 

 .لتحممهـ المشاؽ أكثر مف النساء

بػػػأكثر مػػػف اسػػػـ مثػػػؿ:  -الرسػػػؿ –ممػػػا سػػػبؽ تبػػػيف أف  القػػػر ف الكػػػريـ سػػػٌمى كسػػػيمة اإلرسػػػاؿ
 الرسكؿ، النبي، نذير، رجاالن، ا كلكف، ككمها تدقؿ تحت مسم ى الرسؿ.

 السماء: -ٚ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی ٹ ٹ چ

 [.ُُنكح: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٹ ٹچ ك[، ِٓهكد: ] چی 

ارتفػػا،  كسػػما الشػػيء يسػػمك: ،سػػمك: السػػيف كالمػػيـ كالػػكاك أصػػؿ يػػدؿ عمػػى العمػػك كاالرتفػػاع"
 ؛ ٓتالمػػاء ينػػػزؿ منهػػا، ك كالسػػماء: المظمػػة ، ْت"ككػؿ عػػاؿ مطػػؿ سػػماء، كالعػػرب تسػػمي المطػػر سػػماء

فٍ   ف  " أريػػد بهػػا المظمػػة فػػن بػػد مػػف  فٍ أريػػد بػػه المػػاء فكػػذلؾ، كا   السػػحاب يكصػػؼ بكثػػرة التتػػابا، كا 
، كيؤيػػد الباحػػث أف  السػػماء المطػػر؛  ف  فيػػه شػػمكالن يسػػتمـز  ٔت"أم: مطػػر السػػماء ،حػػذؼ مضػػاؼ

 السحاب أك السماء أك المظمة، فقد يككف هناؾ سحاب أك سماء بدكف مطر. 
                                                           

 )رجل(.ٕٓٔ/ٕالعين: ينظر:  (ٔ)

 .ٕٖٚتفسير السدي الكبير: ينظر: ( ٕ)

 .ٖٙٗ/٘البحر المحيط: ينظر: ( ٖ)

 )سمو(.ٜٛ/  ٖمقاييس المغة:  (ٗ)

 .ٕٖٗ/ٕالكشاف: ينظر:  (٘)

 .ٔٗ٘/ٗ( الدر المصون: ٙ)
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اة كهػػذك الكسػػيمة مهمػػة جػػدان، ففػػي المطػػر حيػػاة النػػاس كسػػعادتهـ كسػػبب معيشػػتهـ، كفيػػه حيػػ
 ٹ ٹ  كحيػػػػػاة ا نعػػػػػاـ ككػػػػػؿ المقمكقػػػػػات، كبعدمػػػػػه تنعػػػػػدـ الحيػػػػػاة كمهػػػػػا، ،ا رض كاقضػػػػػرارها

 .الحياة كمهافالماء أساس [، َّا نبياء:]  چںںڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ چ

فينظػػػركا إلػػػى  ،تممػػػي، بقػػػرب المطػػػر: چېئېئچالقػػػر ف الكػػػريـ فػػػي ذكػػػر  كقػػػد يكػػػكف
لكقػت، فػذكر اإلرسػاؿ؛ ليػربط بػيف إرسػاؿ السماء كالسحاب القريب منهـ، الذم ينظركف إليه أكثر ا
رساؿ الضرع المبف الػذم فيػه القيػر كالقصػب، كبمػا أف  ب المطر الذم به تحيا ا رض كالنفكس، كا 

فيػه ترغيػب لهػـ، كزيػادة فػي الترغيػب ف ،اإلنساف لحب القير لشديد فقد ذٌكرهـ بأقرب شيء يعمػكهـ
مػػػداد بػػػكصػػػؼ اإلرسػػػاؿ بالمػػػدرار، كفػػػكؽ ذلػػػؾ زيػػػادة قػػػكة إلػػػى قػػػ جنػػػات البنػػػيف ك المكاؿ ك ا كتهـ، كا 

رساؿ السماء فيه شمكؿ القير كؿ ما أظمته ا ك  سماء، كفيه مف السعة كاالتساع في كؿ النهار، كا 
، أمػػا إنػػزاؿ المػػاء فقػػد ال يكػػكف فيػػه داللػػة السػػعة، فقػػد ينػػزؿ المػػاء لكػػف ءمكػػاف، فكػػؿ مػػا فكقػػؾ سػػما

 .ليس في سماؾ

 ،العذابكمى المطر؛ لما قد يككف في المطر مف داللة أقرل ك ثر التعبير القر ني السماء ع
 .[ُّٕالشعراء: ] چہ ہ ھھ ھ ھ ے چ تعالى:في قكله  كما

 :الرحمة -ٛ

] چۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى  ائ ائەئ ەئ وئ   وئ  ٹ ٹ چ
ر فػن ، فما يفػت، ا  لمنػاس مػف قيػ]أم بيد ا  تعالى[ مفات، القير كمغالقه كمها بيدك"[، ِفاطر: 

عػنهـ  ذلؾ أمرك كال يستطيا رد أمرك أحد، ككذلؾ ما يغمؽ مف قير  ف   ؛مغمؽ له كال ممسؾ عنهـ
 . ُت"ا مكر كمها إليه كله  ف   ؛، فن فات، له سكاك]غيرك[ فن يبسطه عميهـ كال يفتحه لهـ

ك مف نعمة رزؽ أك هكاء أك صحة أك أمف أ"أم:  ،أم شيء مف رحمة :هناالشيء المرسؿ 
غيػر ذلػػؾ مػف صػػنكؼ نعمائػه التػػي ال يحػاط بعػػددها، فػن أحػػد يقػدر عمػػى إمسػاكها كحبسػػها، كأم 

مػػف ، مػػف قيػػركالرحمػػة هنػػا كاسػػعة فقػػد تشػػمؿ: " ، ِت"شػػيء يمسػػؾ ا  فػػن أحػػد يقػػدر عمػػى إطنقػػه
 . ّت"كيحتمؿ ثامف: مف تكفيؽ كهداية، مف دعاء، مف عافية، مف رزؽ، مف كحي ،مف تكبة، مطر

                                                           
 .ٕٖٛ/ٜٔسير الطبري: ف( تٔ)

 .ٖٛٔ/٘( الكشاف: ٕ)

 .ٕٙٗ/ٗ( النكت والعيون: ٖ)
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مكػاف، كهػذا مػف بنغػة ك  رساؿ هنا إشارة إلى السعة؛ لتشمؿ كػؿ قيػر فػي أم زمػافكفي اإل
 چٿ ٹ ٹٹٹچ كمػا قػاؿ تعػالى: ،فالرحمة كاسعة كشاممة لكؿ شيء ،المفردة القر نية

 .[ُٔٓا عراؼ: ]
 الرياح: -ٜ

ۇئ ٹ ٹ چ ك[، ٕٓا عراؼ: ]چې ې ې ې ى ى ائ ائەئٹ ٹ چ 

ڑ ک ک ک ک  ژ ڑٹ ٹ چ ك[، ّٔالنمؿ: ] چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئېئ

 [.ْٔالركـ: ]چگ گ

أم:  ،الػػػري، آلؿ فػػػنف: كهػػػي مؤنثػػػه، يقػػػاؿ ،الػػػري،: نسػػػيـ الهػػػكاء، ككػػػذلؾ نسػػػيـ كػػػؿ شػػػيء
 . ُتالنصر كالدكلة

 .  ِت"فمنها المبشرة ثـ المثيرة ثـ المؤلفة ثـ النقحة" كالرياح أنكاع:

شجار مكممة لما فيها أنه هكاء متحرؾ، كهذك الرياح تارة تككف مقكية لمزركع كا  :كحد الري،
مػػف النشػػكء كالنمػػاء، كهػػي الريػػاح المػػكاق،، كتػػارة تكػػكف معطمػػة لهػػا كمػػا تكػػكف فػػي القريػػؼ، كتػػارة 
تككف طيبة لذيذة مكافقة لربداف، كتػارة تكػكف مهمكػة إمػا بسػبب مػا فيهػا مػف الحػر الشػديد كمػا فػي 

 . ّتكة جدان مكـ، أك بسبب ما فيها مف البرد الشديد كما في الرياح المهمالس  

رسػػاؿ الريػػاح  -غالبػػان – ، كالريػػاح تكػػكف فػػي النعمػػةالنعمػػة الريػػاح كسػػيمة مػػف كسػػائؿ إرسػػاؿ كا 
ككنها  ية، كككنها مبشرات كمثيرة لمسحاب كلكاق،، كمناسػبة لمتبشػير كالبشػرل فػي سػرعة  ؛مناسب

بصػػيغة اح كالريػػ ،السػػحابك  التسػػاع السػػماء ؛االنتشػػار، فالبشػػرل تطػػكؼ كالريػػاح، كالريػػاح مناسػػبة
كثرة المنافا، كما يحدث ك كجكدها في كؿ مكاف الجما يناسب تعدد المنافا منها، كهناؾ ربط بيف 
 .الرياح مف ا شياء التي يممس أثرها الجميا، فبعد اإلثارة كالبشرل مف المطر كالقير كالبركات

ې چ ٹ ٹ  ،إرسػػاؿ الريػػاح بصػػيغتي الماضػػي كالمضػػارع القػػر ف الكػػريـ ذكػػركينحػػظ أف  

[، فقد ناسػب المضػارع ٗفاطر: ] چھ ھ ھ ھ چ[، ٕٓا عراؼ: ] چې ېې

                                                           
 )ريح(.ٙٙٗ/  ٕلسان العرب: ينظر: ( ٔ)

 . ٘٘ٔ/ ٕ، وينظر: النكت والعيون: ٔٗ/ٗٔ( تفسير الطبري: ٕ)

 .ٚٗٔ/ٗٔالتفسير الكبيرينظر: ( ٖ)



 

 192 

 

كهػذا التغػاير فػي الصػػيغة مػا جػاء قبمػه مػف ا مػر بالػدعكة كالتضػرع، كسػيككف مػف بعػدك اإلرسػاؿ، 
 .  ُتييعد مف المتشابه المفظي في القر ف الكريـ

أك  مكصػكفة بالمبشػرات اإلرسػاؿ إالٌ مػا  مػا ذكػرتبصػيغة الجمػا  الريػاح كالنفت لمنظر أف  
 .، كاتساع الرياح يناسب اتساع البشرل كالرحمة ما فيها كهذا مف قيرالمكاق،، 

 ثانيًا: وساجل إرسال العااب، ومنيا: 

 الريح: -ٔ

 كيؤيػػد الباحػػث أف   ، ِتالحكػػـ هػػذا بنفػػي تعمػػيـ كقيػػؿ: مػػا تػػذكر فػػي العػػذاب، -غالبػػان –الػػري، 
مػػا ذكػػر إرسػػاؿ الػػري، إاٌل فػػي العػػذاب، كالمكاضػػا  الكػػريـ ر فالقػػ إرسػػاؿ الػػري، يقػػص العػػذاب؛  ف  
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ چ كقكلػػه تعػػالى: قيػػد باإلرسػػاؿ،ا قػػرل التػػي ذكػػر فيهػػا الػػري، لػػـ تي 

 -كا  أعمـ -[.ِِيكنس: ] چڄ  ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ 

 ومما اكر في القرآن الكريم من إرسال لمريح: 

: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٹ ٹ چ -أ كلػئف " أم:[، ُٓالرـك
فػرأل هػؤالء الػذيف أصػابهـ ا  بػذلؾ  ،أرسمنا ريحان مفسػدة مػا أنبتػه الغيػث الػذم أنػػزلناك مػف السػماء

أعشػػبت بػػه زركعهػػـ مػػا أنبتتػػه أرضػػكهـ بػػذلؾ الغيػػث مػػف الػػزرع ك الغيػػث الػػذم حييػػت بػػه أرضػػهـ 
ف بعػد استبشػارهـ قد فسد بتمؾ الري، التي أرسمناها فصار مف بعد قضرته مصفران لظمػكا مػ مصفران 

 . ّت"كفرحهـ به يكفركف بربهـ
 الريح الصرصر: -ب

﮵  ٹ ٹ چ  ﮴  الصرصر: الري، الشػديد ، [ُٗالقمر: ] چھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ 
ػػػػ ر، الشػػػػيء إذا داـ الصػػػػكت مػػػػف الصػػػػرير، كالصػػػػرة شػػػػدة الصػػػػياح كهػػػػي دائمػػػػة الهبػػػػكب مػػػػف أص 

 ة. ، كالصرير يناسب الشـؤ كالنحس المستمر المذككر في اآلي ْتكثبت

 الريح العقيم: -ج

                                                           
 .ٙٚٔ، كشف المعاني: ٜٚٗ/ٔ، مثك التنويل: ٗٚ، البرىان في توجيو متشابو القرآن: ٛٛ٘/ٕالتنزيل: ( ينظر : درة ٔ)

 .ٖٛ: والسحاب ( ينظر: ألفاظ المطرٕ)

 .ٖٕ٘/ٛٔتفسير الطبري:  (ٖ)

 .٘ٗ/ٜٕالتفسير الكبير: ينظر: ( ٗ)
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هػػػػػي التػػػػػي ال تمقػػػػػ، "[، العقػػػػػيـ: ُْالػػػػػذاريات: ] چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ٹ ٹ چ 
كال منفعػػة، كمنػػه امػػرأة عقػػيـ: ال تحمػػؿ كال تمػػد، ثػػـ قيػػؿ:  ةسػػحابان كال شػػجرة كال رحمػػة فيهػػا كال بركػػ

نهػا أهمكػػتهـ   ؛ت عقيمػان يمٌ سيػ، ك  ِتالمفسػدة التػي ال تنػتب شػيئان ، كالػري، العقػيـ هػي  ُت"هػي الجنػكب
 . ّتكلـ تبؽ منهـ دياران كال نافقان  ،كقطعت دابرهـ

 :باريح الصِّ  -د

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ٹ ٹ چ

با أرسمت عمى ا حزاب يـك القندؽ حتى ألقت :هي الصِّ  3تهدقاؿ مجا، "[ٗا حزاب: ] چچڇ
: اؿ رسكؿ ا عف ابف عباس قاؿ: ق 2تل سعيد بف جبيرقدكرهـ كنػزعت فساطيطهـ، كرك 

 . ٔت"با كأهمكت عاد بالدبكرنصرت بالصِّ 

 .الري، مناسبة؛ لما في المعركة مف البرد كالشدة كالظنـف
 الصواعق: -ٕ

] چۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ٹ ٹچ
 الصاعقة عمى ثنثة أكجه: صعؽ:، [ُّالرعد: 

] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺٹ ٹ چ  المكت:ا كؿ: 
]  چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ چ العػػػػػػػذاب :الثػػػػػػػاني: ك ، [ٖٔالزمػػػػػػر: 
، [ُّالرعػػػػػد: ] چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ٹ ٹ چالنػػػػػار: الثالػػػػػث: ك  ،[ُّفصػػػػػمت:

كالصػػاعقة: هػػي الصػػكت الشػػديد مػػف الجػػك، ثػػـ تكػػكف مػػف نػػار فقػػط أك عػػذاب أك مػػكت، كهػػي فػػي 

                                                           
 .ٜٜٗ/ٜٔ( الجامع ألحكام القرآن: ٔ)

 .ٖٕٗ/ ٚ: القرآن العظيمتفسير ينظر: ( ٕ)

 .ٜ/ٕٚتفسير المراغي: ينظر: ( ٖ)

، ٜٗٗ/ٗ، وينظر ترجمتو: سير أعثم النبثء:ٛٗ٘ه(، شيخ القرَّاء والمفسرين. ينظر: تفسير مجاىد: ٗٓٔمجاىد بن جبر أبو الحجاج المكي األسود ت)( ٗ)

 .ٕٛٔ/ٙاإلصابة في تمييز الصحابة:

، قتمو د أعثم التابعين، أخا العمم عن عبد اهلل بن العباس وعبد اهلل بن عمر، رضي اهلل عنيمأح ه(ٜ٘ت)أبو عبد اهلل سعيد بن جبير بن ىشام األسدي  (٘)

 .ٜٕٔ/٘ٔ، الوافي بالوفيات: ٕٖٔ/ٗ، سير أعثم النبثء: ٖٔٚ/ٕالحجاج بن يوسف، ينظر: وفيات األعيان: 

/ ٖ، صـحيح مسـمم: ٖ٘ٓٔبـرقم ٖٖ/ ٕصـحيح البخـاري:  والحـديث فـي .ٖٛٗ/ٗفـتح القـدير: ، ٛٗ٘تفسير مجاىـد: ، وينظر: ٜٓ/ٚٔ( الجامع ألحكام القرآن: ٙ)

 .ٕٕٗٓبرقمٕٚ
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اإلنسػاف مػف  يغشػى عمػى الصعؽ: أفٍ  ف  : إكقيؿ، " ُتذاتها شيء كاحد، كهذك ا شياء تأثيرات منها
 . ِت"يسمعه كربما مات منه صكت شديد

 ،كقد ناسب إرساؿ الصكاعؽ السياؽ كسبب النػزكؿ ،الصكاعؽ كسيمة مف كسائؿ اإلرساؿك 
 نها اقتراؽ أثناء الشيء كعمقه  فالصكاعؽ هي الصكت الشديد كتتسـ بالسرعة القاطفة؛

كأربد بف ربيعة اشترطا   2تف الطفيؿعامر ب أف   مف ْتاآلية ، كما قيؿ في سبب نػزكؿ ّتفينهار
فكانت  هذك الشركط، كحاكال اغتياؿ النبي النبي فرفض ، ٔتشركطان لدقكلهما اإلسنـ

 نها كردت في سياؽ الرعد  ؛إلهنؾ هذا العدك، كهذك الصكاعؽ مناسبة كذلؾ؛ الصاعقة أسرع
 .ككمها أصكات ،كالبرؽ كالتسبي،

 الصيحة: -ٖ

 . [ُّالقمر: ] چڤ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٹ ٹ چ 

ارة: إذا فاجػػأتهـ القيػػؿ غػػفػػي  ؿ فػػنف: إذا همكػػكا، كالصػيحة: الهمكػػة، كصػػيحة ال ي،ى قػاؿ ًصػػيي 
ػػػنى المغيػػػرة، كالصػػػائحة: صػػػيحة المى  أم: شػػػران  ،كيقػػػاؿ: مػػػا ينتظػػػركف إاٌل مثػػػؿ صػػػيحة الحبمػػػى ،ةاحى

ػػ، "ك  ٕتد بػػه الصػػياحرٍيػػأي  يفجػػؤهـ، كالصػػيحة مصػػدر ي ال تنبػػت شػػيئان أبػػدان، التػػ :مػػف ا رض ةي احى الصى
ػػ. كتصػػاي، غمػػد السػػيؼ إذا تشػػقؽ ،: الصػػياح، كقػػد كردت الصػػيحة فػػي القػػر ف الكػػريـ عمػػى يٍ كالصى

صػػاح صػػباح يػػـك ا حػػد فػػي الصػػيحة: صػػيحة جبريػػؿك  ،  ٖت"كالغػػارة : العػػذاب، كالنفقػػة،ىمعنػػ
غ الشػػيء أقصػػى كمحػػكر الصػػيحة: بمػػك ، " َُتان مفزعػػ ان مفجعػػان مشػػهد، فكػػاف  ٗتطريػػؽ منػػازلهـ فمػػاتكا

                                                           
 )صعق(.٘ٛٗ/  ٔ: في غريب القرآن مفرداتالينظر: ( ٔ)

 .ٖٜٚ( االتصال الغير المفظي في القرآن: ٕ)

 .ٕٕٙٔ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقيينظر: ( ٖ)

 .ٚٙٔ/  ٕ، جامع النقول في أسباب النزول: ٔ٘ٔأسباب النزول المسم  لباب النقول:  ،ٕٔٚأسباب نزول القرآن: ينظر:  (ٗ)

عامر بن الطفيل بن مالك العامري، كان سيد بني عامر في الجاىمية اختمف في إسثمو. وفد عامر بن الطفيل وأربد بن قيس عم  رسول اهلل (٘)


وفد عم  رأس 

، الوافي بالوفيات: ٖٕ/ٖت بالطاعون، أما أربد فمات بالصاعقة. ولم تُترجم لو كتب التراجم، ينظر: أسد الغابة: ، قيل لم يسمم عامر ومابني عامر بن صعصعة

ٔٙ/ٖٖٓ +ٛ/ٕٔٙ. 

 .ٖٙ/ ٕٔالجامع ألحكام القرآن:  ينظر: ( ٙ)

 )صيح(.ٕٔ٘/ ٕ، لسان العرب: )صيح(٘ٙٔ/٘ينظر: تيايب المغة:  (ٚ)

 .٘٘ٚ( الموسوعة القرآنية: ٛ)

 .ٜٓ/ٕٚ، روح المعاني: ٙ٘/ٜٕ، المباب في عموم الكتاب: ٓٙٙ/٘: الكشاف ينظر (ٜ)

 .ٖٖٖٗ/  ٙ: القرآن ظثلفي ينظر:  (ٓٔ)
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سػػبب ككنهػػا ب ؛مكجبػػة لممػػكتى كهػػي  ، ُت"غايتػػه نفػػاذان مػػف العمػػؽ ارتفاعػػان أك نمػػكان مػػا قػػكة أك جفػػاؼ
ػػػتحػػػدث عنػػػد سػػػبب قػػػكم يكجػػػب تى  نػػػدائهـ ل ؛الصػػػيحة مناسػػػبة، ك  ِتالهػػػكاء فيػػػدقؿ إلػػػى الػػػدماغ جي ك  مى

فكانػػػػػت صػػػػػيحة [، ِٗالقمػػػػػر: ]  چڀ ڀ ڀ ٺٹ ٹ چ  النػػػػػداء صػػػػػيحة،؛ فصػػػػػاحبهـ
كاحػػدة مػرة رغػت فقػد الناقػة أيضػان؛ لصػكت  مناسػبةكهػي قػكل، كالجػزاء مػف جػنس العمػؿ، العػذاب أ
كفػى برغائهػا   3تؼ، كرغاء الناقة: صػكتها، كفػي المثػؿهك صكت ذكات القي  :كالرغاء ، ّتعند قتمها

.  ٔتكتراغػػػكا: تصػػػايحكا ، ٓترغػػػاء البعيػػػر يقػػػـك مقػػػاـ النػػػداء فػػػي الضػػػيافة برغائهػػػا مناديػػػان، أم: أف  
إلػػى حيػػث يصػػؿ الهػػكاء فػػي كػػؿ  الشػػيء الكحيػػد الػػذم ال يحجػػزك شػػيء فهػػك يصػػؿكالصػػكت هػػك 

لػػى كػػؿ فػػرد  -قػػد يحجػػزك حػػاجز فالضػػكء أك المػػاء مػػثنن  –مكػػاف فكصػػكؿ الصػػكت إلػػى كػػؿ مكػػاف كا 
، فالجميا شارؾ في الشرب، فكؿ مف كصمه منها يناسب كصكؿ الناقة إلى كؿ بيت كأقذهـ المبف

أف  الصكت يصؿ إلى الجميا في كقت كاحد، كبالتالي يككف المبف كصمه الصكت، كأمر  قر هك 
 الهنؾ لمجميا فػي كقػت كاحػد، كفيػه مػف الشػناعة مػا ال يقفػى، فقػد كصػفهـ ا  عػز كجػؿ بقكلػه:

كالصيحة تناسب اتساع رقعة العذاب؛ الشتراكهـ فػي الجريمػة ، [ُّالقمر:]چڤڤڤچ
عاقر الناقة قاؿ: ال أعقرهػا حتػى  ف  : إقد قيؿف ،بعقرها العقاب الجماعي؛  نهـ رضكا جميعان  فكاف

أترضػػػػيف  فرضػػػػكا  :ترضػػػػكا جميعػػػػان، فكػػػػانكا يػػػػدقمكف عمػػػػى الصػػػػبياف كالمػػػػرأة فػػػػي قػػػػدرها فيقكلػػػػكف
د سػنً كلذلؾ أي  ؛ ٖتكأنثاهـ"كبيرهـ كذكرهـ ك  ى أٍف يعقرها حتى بايعه صغيرهـنه أبى : "إكقيؿ،  ٕتجميعان 

] چک ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ ٹٹد العقػػػػػر إلػػػػػيهـ جميعػػػػػان، سػػػػػنً أي 
 .[ُْالشمس: 
 

 

 

                                                           
 .ٜٙٔٔ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم ( المعجم االشتقاقئ)

 .ٜٙٚاالتصال الغير المفظي في القرآن: ينظر: ( ٕ)

 .ٜٙ/ ٕٓآن: ، الجامع ألحكام القر ٕٜٕ/ ٓٔينظر: تفسير الطبري:  (ٖ)

 .ٜٔٔينظر: أمثال العرب:  (ٗ)

 )رغو(.ٛٙٔ/  ٖٛ، تاج العروس: )رغو(٘ٔٗ/  ٕ، مقاييس المغة: )رغا(ٕٔٔ/  ٙالصحاح: مختار ينظر:  (٘)

 .ٖٛ٘المعجم الوسيط: ينظر: ( ٙ)

 .ٕٖٔ/  ٕ، فتح القدير:  ٜٕٙ/ ٓٔينظر: تفسير الطبري:  (ٚ)

 .ٜٙٔ/  ٖٔ( التفسير الكبير: ٛ)
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 الطير: -ْ

الطيػػػراف حركػػػة ذم الجنػػػاح فػػػي الهػػػكاء ، [ّالفيػػػؿ: ]  چڱ ڱ ڱ ں چ ٹ ٹ
 . ُتلجناحه، كالطير اسـ لجماعة ما يطير، كالكاحد طائر

مػف نػكاح شػتى،  ان كأرسؿ عميهـ ربؾ طيران مف البحر متفرقة يتبا بعضها بعض :كمعنى اآلية
، كلزيػادة النكػاؿ بهػـ فقػد  ّتإاٌل همػؾ ان ذلؾ، ال تصػيب مػنهـ أحػدكنحك   1تكالعباديد الشماطيط: مثؿ

 .  ٗتفقد جاء الطير جماعة في إثر جماعة

 فهؿ كانت مناسبة ل رساؿ  العذاب  الطير كسيمة مف كسائؿ إرساؿك 

لمسػرعة كالقفػة، فمعناهػا المحػكرم انتشػار الشػيء مػف  نعـ كانت مناسػبة ل رسػاؿ؛كالجكاب 
المكقػػؼ العػػاـ جػػيش رهيػػب تفػػرؽ فػػي  ؛  ف   ٓتء بقفػػة بالغػػة إلػػى غيػػر محػػددمقػػرك مرتفعػػان فػػي الهػػكا

كقػػاؼ مػػف بطشػػه كػػؿ شػػيء، فكانػػت الكسػػيمة مناسػػبة  ،كمػػر السػػهكؿ كالجبػػاؿ ،الشػػعاب كا كديػػة
سػػػتطيا الحركػػػة كالسػػػرعة فػػػي أم مكػػػاف، كفػػػي الكقػػػت نفسػػػه مقارنػػػة الطيػػػر تالطيػػػر  ل رسػػػاؿ؛  ف  

كفيػه  الجػيش تػـ إهنكػه بأصػغر ا شػياء كبحجػارة مػف سػجيؿ، ف  إبالفيمة مف حيػث الحجػـ، حيػث 
إشػػارة إلػػى أف  أهػػؿ مكػػة إٍف كػػانكا قػػد تركػػكا حمايػػة بيػػت ا  الحػػراـ فقػػد حمػػاك ا  عػػز كجػػؿ بهػػذك 

 ، فهي جند مف جنكدك سبحانه كتعالى.الطير

 ـبجنػػػدهأصػػػحاب الفيػػػؿ  ألػػػـ يغتػػػر كيتفػػػاءؿكالطيػػػر يناسػػػب تطػػػاير النػػػاس فػػػي كػػػؿ مكػػػاف، 
 –ـ كيتطير أهؿ مكة مف هذا الجػيش كيتفرقػكا فػي الجبػاؿ كػالطير  فقػد يكػكف ء  ألـ يتشاـكجيشه

إلػى  أصػحاب الفيػؿالطيػر مػف حيػث االسػـ مناسػب لهػذا التطيػر، فتحػكؿ تفػاؤؿ  ذكػر –كا  أعمـ 
 .تطير مف الطير، كتحكؿ تشاؤـ أهؿ مكة إلى تفاؤؿ بهذا الطير

 الحجارة: -٘

 .[ّّالذاريات: ] چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٹ ٹ چ 

                                                           
 )طير(.ٛٚ/ٕالقاموس المحيط:  )طير(،ٛٓ٘/  ٗلسان العرب:  :ينظر (ٔ)

العبابيد: ال واحد ليا، وىي: الطرق المختمفة البعيدة. ينظر: تيايب المغة:  الشماطيط: القطع أو الجماعة المتفرقة، واحدىا شمطوط، والعباديد أو (ٕ)

 .)شمط(ٖٖٙ/ٚ)شمط(، لسان العرب: ٜٕٔ/ٔٔ

 .ٖٛٗ/ٕٕ، الجامع ألحكام القرآن: ٕٚٙ/ٕٗينظر: تفسير الطبري:  (ٖ)

 .ٜ٘/ ٔينظر: محمد رسول اهلل:  (ٗ)

 .ٜٖٔٔ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم المعجم االشتقاقيينظر: ( ٘)
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 . ُتةصنبالك ة شدال الحجرأهـ صفات 
هػػػك السػػػجيؿ طػػػيف يطػػػبخ كمػػػا طػػػبخ اآلجػػػر حتػػػى يصػػػير فػػػي صػػػنبة ك كحجػػػارة مػػػف طػػػيف: "

 . ِت"كالحجارة

 الحجارة  هك إرساؿ هنا العذاب لماذا جعؿ القر ف الكريـ كسيمة  

سػياؽ العػذاب، كقػد  الحجارة ذكرت في أكثر مػف مكضػا فػي القػر ف الكػريـ فػي الجكاب : أف  
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چفػػي قكلػػه تعػػالى: ؛ عنػػادان مػػنهـ كمػػا طمبهػػا المشػػرككف

كثر اإلمطار في قد "ك  [،ِّا نفاؿ: ] چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
 . ّت"كهي الحجارة المسكمة لمعذاب ،يقاؿ: فأمطر عمينا السجيؿ العذاب، كأنه أراد أفٍ 

، لقصكصػػػية عمػػػؿ قػػػـك لػػػكط مػػػك كاالرتفػػػاع، كأيضػػػان لمرمػػػي كالع ل رسػػػاؿ؛ فالحجػػػارة مناسػػػبة
عاقبهـ ا  عز كجؿ بهػذا العػذاب ؛ كقركجهـ عف الفطرة السكية، سائر ا قكاـ عممهـ عف كلغرابة
عمػػت ، ك الشػػنيا قصػػهـ بهػػذا النػػكع مػػف العػػذاب، فاسػػتحقكا هػػذك الحجػػارة الصػػمبة نكايػػة بهػػـ، كقػػد جي

ليكػػكف مؤلمػػػان  الزنػػا، كالػػرجـ يناسػػبه الحجػػر كثيػػران؛ عقكبػػة الػػرجـ تشػػريعان كحكمػػان فػػي اإلسػػنـ لحػػػد
مقػكا مػف طػيفف ،كمهمكان، ككصؼ الحجارة بأنها مف طيف يناسب تعذيبهـ فقػد ييسػتغرب كيػؼ  ،قد قي

مؽ مف الطيف  كهذا يناسب غرابة الجريمة  .يؤلـ الطيف كيهمؾ مف قي

ييسػند الػرجـ إلػى النػاس  ، ككػذلؾكاف إلى المنئكػةالحجارة  كمنحظة أقرل أف  إسناد إرساؿ
فهك  ؛ فيشهد عذاب الزاني طائفة مف المؤمنيف،كالصكرة مؤلمة ميفزعان  ليككف المنظر في حد الزنا؛

مكقؼ غريب أٍف تػرل إنسػانان يػرجـ إنسػانان  قػر بحجػارة حتػى المػكت، كهػذا يناسػب غرابػة الجريمػة 
 .كبشاعتها 

 الحاصب: -ٔ

ٹ  ك[، ٖٔ: اإلسػػػػػػػػػػػػػػراء] چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ چ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ٹ ٹ چ  ك[، ّْالقمػػػر: ] چچ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇڍ ڍ ڌ ٹ چ 

 ، [ُٕالممؾ: ] چڎ ڎ ڈڈ ژ ژ    ڑ 

                                                           
 )حجر(.ٖٛٔ/  ٕمقاييس المغة:ينظر:  (ٔ)

 .ٚٔٔ/٘، وينظر: فتح القدير: ٖٛٔ/ٛ( البحر المحيط: ٕ)

 .ٕٛٗ/ٗ( البحر المحيط: ٖ)
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ػػػػك  رميػػػػؾ بالحصػػػػباء،  :بب: الحطػػػػب الػػػػذم يمقػػػػى فػػػػي تنػػػػكر أك فػػػػي كقػػػػكد، كالحٍصػػػػالحصى
ػػػ :صػػػغارها ككبارهػػػا، كيقػػػاؿ :كالحصػػػباء : إذا رميتػػػه بالحصػػػباء، كالحجػػػر بته أحصػػػبه حصػػػبان حصى

سجر كال يككف الحطب حصبان حتى يي  ،ببه النار فهك حصى  جتى كؿ ما هي  و ، ُتبمي به حصى المر 
فالحصب هنا مناسب؛ لشدة ،  ّت"ب: رمي ظاهر الشيء بدقاؽ شديدة الكقاعكمحكر الحصٍ ".  ِتبه

 .الكقا ليككف مهمكان 

لتهديػػد كالنفػت لمنظػر أف  إرسػػاؿ الحاصػب ذيكػر بصػػيغة الماضػي كالمضػارع، كهػػذا يناسػب ا
 باإلرساؿ به؛ لئن ييظف أنه غير متكقا حدكثه فقد حدث كقد يحدث، فالكاجب الحذر.

 القاصف: -ٚ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ٹ ٹ چ

 .[ٗٔاإلسراء: ] چڈ ڈ ژ ژ ڑ

القػػاؼ كالصػػاد كالفػػاء ك "، ْتشػػدة الصػػكتكسػػرك، كالرعػػد كغيػػرك قصػػيفان:  :قصػػفه يقصػػفه قصػػفان 
 ،كريػ، قاصػؼ ،يقػاؿ: قصػفت الػري، السػفينة فػي البحػر ....كسر لشػيء، أصؿ صحي، يدؿ عمى

 . ٓت"كالقصيؼ: هشيـ الشجر ،كالقصؼ: السريا االنكسار

شػػدة ك كسػػرك،  الػػري، الشػػديدة التػػي تكسػػر بشػػدة مػػف قصػػؼ الشػػيء يقصػػفه، أم:" القاصػػؼ:ك 
أم:  ،ؼمػف قػكلهـ رعػد قاصػ ،القصؼ: الكسر، أك هك الري، التي لها قصيؼ، أم: صػكت شػديد

 . ٔت"شديد الصكت

، احالريػ كالبحػر كثيػر، السػياؽفي  كرذي  البحر ؛  ف  العذاب كالقاصؼ كسيمة مناسبة إلرساؿ
ح اح سػػبب الجػػرم، كقػػد تٌعػػكد النػػاس دفػػا الريػػاكالسػػفف تجػػرم فػػي البحػػر بػػأمر ا  عػػز كجػػؿ، كالريػػ

إشػارة إلػى قاصػفان، كفيػه ان ريحػح مػف نعمػة إلػى نقمػة فتكػكف االهادئة لمسفف، كفجأة تتحكؿ هذك الري
فتحكلػػت إلػػى نقمػػة، فمػػا كػػانكا يعتمػػدكف عميػػه فػػي سػػيرهـ الطبيعػػي  ييشػػكر قالقهػػاككنهػػا نعمػػة لػػـ 

 ؛كذكػر القاصػؼ هنػا كهذا يناسب غرابة عدـ شكرهـ   عػز كجػؿ، هنكهـ، افيهى نقمة يتحكؿ إل

                                                           
 )حصب(.ٕٓٙ/ٗيايب المغة: تينظر: ( ٔ)

 .ٖٓٙ :الكمياتينظر: ( ٕ)

 .ٕٗٗ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم ( المعجم االشتقاقيٖ)

 )قصف(.ٜٚٔ/ٖ، القاموس المحيط: )قصف(ٖٕٛ/  ٜ، لسان العرب: )قصف(ٜٔٛ/  ٕينظر: جميرة المغة:  (ٗ)

 )قصف(.ٕٜ/ ٘مقاييس المغة:  (٘)

 .ٖٖٛ/ٖ( فتح القدير: ٙ)



 

 131 

 

، فػػن أمػػؿ كال منقػػذ كال لمداللػػة عمػػى شػػدة الصػػكت كالكسػػر، كاالنكسػػار مناسػػب ل هػػنؾ فػػي البحػػر
ذا كاف الكسر مهمكان في البر فكيؼ بالبحر  !.نجاة لهـ، كا 

رسػػػػاؿ القاصػػػػؼ فػػػػي  يتػػػػيف متتػػػػاليتيف،   كالنفػػػػت لمنظػػػػر التناسػػػػب بػػػػيف إرسػػػػاؿ الحاصػػػػب كا 
فالعنقػة بينهمػا التهديػد كالمكػاف كالصػػكت كالكسػر الشػديد، كهػذا مػف دقػػة المفظػة فػي القػر ف الكػػريـ 

 كمناسبتها. 
 الحسبان: -ٛ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ ٹ ٹ

 ،عػذابان  العػذاب، أم: :، كقيػؿ ُترمػى: سػهاـ قصػار تي كهػيالحسػباف: الحسػاب، ، [َْالكهؼ: ] چ
 .   ِتكالحسباف: النار

أم: أحصػػاك، كقيػػؿ: هػػي الصػػكاعؽ، كقيػػؿ:  فػػة  ،كالحسػػباف: مصػػدر حسػػب الشػػيء يحسػػبه
كيؤيػد الباحػث  ، ّتزل بحسػبه، كهػذا أنكػى لمكػافر ك لػـحساب ما كسبت يداؾ فتجا مجتاحة، كقيؿ:

هنػا  كػاف اإلرسػاؿ أنه هنا حساب ما كسبت اليد؛  ف  صاحب الجنة نسي قدرة ا  عز كجؿ، كقػد
ؿ فجػػػأة مػػػف مشػػػهد النمػػػاء كاالزدهػػػار إلػػػى مشػػػهد الػػػدمار كالبػػػكار، كمػػػف هيئػػػة البطػػػر نقطػػػة تحػػػكٌ "

 .الباحث كيؤيدهك ما ك ،  ْت"هك مشهد شاقص كامؿكاالستكبار إلى هيئة الندـ كاالستغفار، ك 

كناسػب عػذاب الحسػباف هنػا مػػا لػـ يكػف فػي حسػباف صػػاحب الجنػة مػف قػدرة ا  عػز كجػػؿ، 
مىػػًدككلػػـ  ،فذهنػػه متعػػكد يكميػػان عمػػى المزرعػػة عػػامرة أن هػػا ستصػػب، صػػعيدان زلقػػا، كالجػػزاء مػػف  يػػدر ًبقى

  .جنس العمؿ
 :سيل العرم -ٜ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ چ

 . ٓت"سيؿ: السيف كالياء كالنـ أصؿ كاحد يدؿ عمى جرياف كامتداد" ،[ُٔسبأ: ] چڃ ڃ

                                                           
 )حسب(. ٔٔٔ/  ٔالصحاح: مختار ، )حسب(ٕٚٚ/ ٔجميرة المغة:  ينظر: (ٔ)

 )حسب(.ٕٗٚ/ٕ، تاج العروس: )حسب(ٕٖٖ/ٗ(  ينظر: تيايب المغة: ٕ)

 .ٜٙٗ/  ٚ، الدر المصون: ٖٕٔ/  ٙ، البحر المحيط :  ٕ٘ٗ/  ٗلمنحاس:  ،، معاني القرآنٜٕٓ/ ٖلمزجاج:  ،ينظر: معاني القرآن (ٖ)

 .ٕٕٔٚ/  ٗ: القرآن ظثلفي ( ٗ)

 )سيل(.ٕٕٔ/  ٖمقاييس المغة:  (٘)



 

 133 

 

ػػراـ الجػػيش: حػػدهـ  : العػػيف كالػػراء كالمػػيـ أصػػؿ صػػحي، كاحػػد يػػدؿ عمػػى شػػدة كحػػدة، كعي عػػـر
: ، ـٍ رى ٍمػػرى كشػػدتهـ ككثػػرتهـ، فيقػػاؿ: جػػيش عى  : متمػػكف، كالعػػـر : شػػديد البػػرد، كدهػػر أعػػـر كليػػؿ عػػاـر

: اسـ كاد، كقيؿ: السيؿ الذم ال يطاؽ،  . ُتالشديد المطر كالعـر

: السد أك المسناك التي تحبس الماء كاحػدها عرمػة، كقيػؿ: اسػـ كاد كػاف لهػؤالء القػكـ،  كالعـر
: اسـ الجرذ الذم نقب السى  : ماء أحمر أرسمه ا  في السد فشػقه كقيؿعميهـ،  رى كٍ كقيؿ العـر : العـر

فقػد كانػت سػبأ فػي  ،؛  نػه مػف جػنس العمػؿالعػذاب ـر كسػيمة مناسػبة إلرسػاؿكسيؿ الع،  ِتكهدمه
نعمة عيش كرغد مف أمرها، فمما أعرضكا جعؿ ا  عقكبتهـ في هذك النعمة التي جحدكها كأنكػركا 

الػػػذم تعػػكدكا عميػػػه كعرفػػػكك مػػف قػػػنؿ المػػػاء  فضػػؿ ا  فيهػػػا، فأرسػػؿ ا  عمػػػيهـ سػػػيؿ السػػد العػػػـر
يناسبها الماء، فكاف المػاء كسػيمة النعمػة، ككػاف أيضػان كسػيمة النقمػة  افالجنتفكالسقي في أرضهـ، 

كالهنؾ كالعذاب، كفي كصؼ السيؿ بالعـر يناسب العـر أك الحاجز الذم بنكك، كالعػـر فيػه معنػى 
 .القكة كالصنبة، فكاف السيؿ أعـر منه كأشد كأقكل، كالجزاء مف جنس العمؿ

 الرجز: -ٓٔ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ٹ ٹ چ 

ب اإلبػػػػؿ فػػػػي أعجازهػػػػا، يالرجػػػػز: داء يصػػػػ ،[ُِٔ عػػػػراؼ: ]اچہ ہ ہ ہ 
 . ّتكله قمقمة شديدة متتابعة ،لشدته ؛هك العذاب المقمقؿ :كالرجز في القر ف

عػػػذابان أهمكهػػػـ بمػػػا كػػػانكا يغيػػػركف مػػػا يػػػؤمركف بػػػه فيفعمػػػكف  أم: بعثنػػػا عمػػػيهـكمعنػػػى اآليػػػة، 
 عف رسكؿ ا   3تعف أسامة بف زيد. قكلكف غير الذم أمرهـ بقيمهقنؼ ما أمرهـ ا  بفعمه، كي

 كقيػػؿ: ،هػػذا الكجػػا أك السػػقـ رجػػز عػػذب بػػه بعػػض ا مػػـ قػػبمكـ، كقيػػؿ الرجػػز: الغضػػب إف   قػػاؿ:
. كقػد يكػكف فػي الرجػز مػف حيػث الصػكت كصػػعكبة  2تعػذابان كائنػان منهػا، كهػك الطػاعكف فػي ركايػة

 .ديمهـ القكؿالنطؽ تناسبان ما تب

 

                                                           
 )عرم(.ٓٛ/ ٖٖ،  تاج العروس:  )عرم( ٕٜٕ/ ٗمقاييس المغة:  ينظر: (ٔ)

 .ٕٜٕ/ٚٔ، الجامع ألحكام القرآن: ٜٕٗ/ٜٔ، تفسير الطبري: ٖ٘٘تفسير مجاىد:  :ينظر (ٕ)

 )رجز(. ٜٖٗ/  ٘: لسان العرب، ٜٛٗ/ٕمقاييس المغة: ، ٕ٘ٓ/ ٕلمزجاج:  ،ينظر: معاني القرآن (ٖ)

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، ويسم  بالحب بن الحبن لمكانو من الرسول( ٗ)

، الوافي بالوفيات: ٜٚٗ/ٕأعثم النبثء:سير (، ينظر: ىـٗ٘ت)  ، 

 .ٕٕٓ/ٔ، اإلصابة في تمييز الصحابة: ٕٔٗ/ٛ

 .ٕٛٔٛٔبرقم٘ٗٔ/ ٖٙومسند أحمد:  ،ٖٛ٘برقمٕٛ/ ٚيح مسمم:صح والحديث في: .ٜٛ/ٜ، روح المعاني:ٙٓ٘/ٓٔتفسير الطبري: ينظر: (٘)
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 الناقة: -ٔٔ

 .[ِٕالقمر: ] چجت حت خت مت ىت يت جث ٹ ٹ چ 

كؽ، كالنػػكاؽ مػػف الرجػػاؿ: الػػذم يػػركض ا مػػكر ٍنػػكؽ كأن نيػػبػػؿ، كالجمػػا: أي الناقػػة: ا نثػػى مػػف اإل
قػػت فػػي الشػػيء: ك  كتنى " ، ُتؽ: المػػذلؿ مػػف كػػؿ شػػيءك  نىػػكالمي  كيصػػمحها، كتنػػكؽ كتػػأنؽ: تجػػكد كبػػالا.
رسػاؿ الناقػة كػاف بإحكػاـ كتقى ،  ِت"مػى الكجػه الجيػدأحكمته كتقيرته، كهك أداء الشػيء ع ر عمػى ي ػكا 

تسػقيهـ لبنػان، ككػانكا فػي ، ككانػت يكـ شربهـ ال تشػرب شػيئان مػف المػاء ت الناقةكانفقد  .أكمؿ كجه
ذا كػػاف يػػكـ الناقػػة شػػربت المػػاء كمػػه فمػػـ  نهػػا كانػػت ناقػػة قاصػػة "إ :كقيػػؿ ، ّتبػػؽ لهػػـ شػػيئان تنعػػيـ، كا 

منهػػا: أنهػػا  ،كقيػػؿ فػػي سػػبب ككنهػػا  يػػة عػػدة أكجػػه ، ْتعمهػػا  يػػة كعنمػػةذات قصػػائص معينػػة تج
ف  استيفاء ناقةو شرب أمة مف : إقرجت مف الصقرة كاممة، أك لكماؿ قمقها مف غير تدريب، كقيؿ

كانػت  يػة؛  نهػـ كػانكا فػي شػربها يحمبػكف منهػا القػدر الػذم يقػـك مقػاـ المػاء  :ا مـ عجيب، كقيؿ
يذركها تأكؿ في أرض  مب منهـ أفٍ ؛ لما طي العذاب الناقة كانت مناسبة إلرساؿف . ٓتفي يكـ شربهـ

أرض ا  كال يمسكها بسكء، كالناقة مف ا نعاـ التػي تعتمػد عمػى نفسػها؛ كلػذلؾ جػاء فػي الحػديث: 
ككذلؾ في منفعػتهـ بهػا مػف المػبف كالشػرب، كهػي مػف النػكع ،  ٔت"دعها فإف معها حذاءها كسقاءها"

، فكاف لها شرب يػـك معمػكـ، كقػد تكػكف متناسػبة مػا الصػقرة التػي قرجػت منهػا الذم يشرب كثيران 
 .مف حيث القكة، فعقركها فاستحقكا العقكبة

 واظ:الش   -ٕٔ

 .[ّٓالرحمف: ] چۉ ې ې ې ې ى ى ائ ٹ ٹ چ

ػػػ" كاظ: قطعػػػة مػػػف نػػػار لػػػيس فيهػػػا كقيػػػؿ الش ػػػ ...كاظ: المهػػػب الػػػذم ال دقػػػاف فيػػػه،: الش ػػػظى كً شى
رسػػػؿ يأم: ،  ٕت"كال يكػػػكف إاٌل مػػػف نػػػار كشػػػيء  قػػػر يقمطػػػه ،كاظ: لهػػػب النػػػارنحػػػاس، كقيػػػؿ الش ػػػ

                                                           
 )نوق(.ٕٖٙ/  ٜلسان العرب: ينظر: ( ٔ)

 .ٖٕٚ٘: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم ( المعجم االشتقاقيٕ)

 .ٜ٘/ٕٓينظر: الجامع ألحكام القرآن:  (ٖ)

 .ٕٖٖٗ/  ٙ: القرآن ظثلفي ( ٗ)

 .ٕٜٔ/  ٜالمباب في عموم الكتاب:  ينظر: ( ٘)

 ، من حديث زيد بن خالد.ٖٕ٘ٗبرقم ٖٗٔ/ ٘، صحيح مسمم: ٕٕٛٗبرقمٕٗٔ/ ٖ( صحيح البخاري:ٙ)

 )شوظ(. ٜٖ٘/  ٙٔ، وينظر: تاج العروس:  )شوظ( ٕٕٛ/  ٖمقاييس المغة:  (ٚ)
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عميكمػػا أيهػػا الػػثقنف شػػكاظ مػػف نػػار كهػػك لهبهػػا، مػػف حيػػث يشػػتعؿ كيتػػأجب بغيػػر دقػػاف كػػاف فيػػه، 
 . ُتالمهب ا قضر المنقطا مف النار: الشكاظ المهب المتقطا، كقيؿكقيؿ: 

السػػػياؽ لمعػػػذاب، كالشػػػكاظ يناسػػػب السػػػرعة؛  نػػػه  ؛  ف  العػػػذاب هػػػذك الكسػػػيمة ناسػػػبت إرسػػػاؿ
  .كاظ مناسب لتعذيبهـقمقكا مف نار فالش   كالجفنس، لمجف كاإل
 الشياطين: -ٖٔ

 .[ّٖمريـ: ] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ٹ ٹ چ 

، كالشػػاطف القبيػػث، ككػػؿ كػػائف متمػػرد مػػف الجػػف طً الش ػػ يف: البعيػػد، كالشػػيطاف حيػػة لػػه عيػػرؼي
كتشػػػيطف الرجػػػؿ: إذا صػػار كالشػػػيطاف كفعػػػؿ فعمػػػه، كالشػػػيطاف ال يػػػرل كاإلنػػس كالػػػدكاب شػػػيطاف، 

كمحػػكر ".  ِتفػػي أقػػب، صػػكرة يى ئًػػري كلكنػػه ييستشػػعر بػػه أنػػه أقػػب، مػػا يكػػكف مػػف ا شػػياء، كلػػك رئػػي لى 
 .كهك يناسب اعكجاج الكافريف كانحرافهـ  ، ّت"انحراؼك طنة: امتداد بالا ما اعكجاج الشيٍ 

إلزعػػاج، فالشػػياطيف تحػػركهـ إلػػى الكفػػر كتغػػريهـ بالمعاصػػي، ا ز كالهػػز: التهيػػيب كشػػدة اك"
 .، فالكسيمة هنا مناسبة ل زعاج كاإلغكاء ْتكتزعجهـ كتهيجهـ لها بالكسكاس كالتسكينت

 الطوفان: -ٗٔ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ٹ ٹ چ

الطكفػػاف: المػاء الػػذم يغشػػى كػؿ مكػػاف، كقيػػؿ: المطػر الغالػػب الػػذم [، ُّّا عػراؼ:] چڍ
ؽ مػػف كثرتػػه، كقيػػؿ الطكفػػاف: المػػكت العظػػيـ، كقيػػؿ الطكفػػاف مػػف كػػؿ شػػيء: مػػا كػػاف كثيػػران يغػػر 

محيطػػان مطيفػػان بالجماعػػة كمهػػا، كػػالغرؽ الػػذم يشػػتمؿ عمػػى المػػدف الكثيػػرة، كالقتػػؿ الػػذريا كالمػػكت 
 . ٓتالجارؼ يقاؿ له: طكفاف، كالطكفاف: مصدر مثؿ الرجحاف كالنقصاف

الطكفػػاف، فقػػاؿ بعضػػهـ: هػػك المػػاء، كقيػػؿ: الغػػرؽ، كقػػاؿ اقتمػػؼ أهػػؿ التأكيػػؿ فػػي معنػػى ك"
الطكفاف: المػاء كالطػاعكف عمػى كػؿ حػاؿ، كقيػؿ الطكفػاف: المػكت عمػى كػؿ حػاؿ، كقيػؿ:  :مجاهد

. كيؤيػػػد الباحػػػث أنػػػه المػػػاء؛  ٔت"أم: السػػػريا، كقيػػػؿ: أمػػػر مػػػف أمػػػر ا  طػػػاؼ بهػػػـ ،المػػػكت الػػػذريا
                                                           

 .ٖٚٙوينظر: تفسير مجاىد:  ،ٕٕٔ/ٕٕالجامع ألحكام القرآن:  (ٔ)

 )شطن(.ٖٕٚ/  ٖٔلسان العرب: ينظر: ( ٕ)

 .ٜٖٕٗ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم م االشتقاقي( المعجٖ)

 .ٕٚٓ/ٙ، البحر المحيط: ٗ٘/ٗينظر: الكشاف:  (ٗ)

 )طوف(. ٕٕٚ/  ٜلسان العرب: ينظر: ( ٘)

 .   ٕٖٗوينظر: تفسير مجاىد:  ،ٖٛٚ/ٓٔتفسير الطبري:  (ٙ)
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قمػػؿ كالضػػفادع، فالمػػاء أنبػػت مػػا أكمتػػه الجػػراد، كالقمػػؿ لكجػػكد عنقػػة بػػيف المػػاء كالنبػػات كالجػػراد كال
 .-كا  أعمـ -أهمؾ ما بقي مف حبكب النبات، كالضفادع يناسبها كثرة الماء، 

 الجراد: -٘ٔ

كالجػػػيـ كالػػػراء ،  ُت"إذا أكػػػؿ الجػػراد فاشػػػتكى عنػػػه بطنػػػه :جػػػرد اإلنسػػػاف فهػػػك مجػػػركد"الجػػراد: 
؛  نػػػه يجػػػرد ان ي جػػػرادمِّ ال يسػػػترك سػػػاتر، كسيػػػ حيػػػث ،كهػػػك بػػػدك ظػػػاهر الشػػػيء ،كالػػػداؿ أصػػػؿ كاحػػػد

 . ِتيأكؿ ما عميهاف ا رض

أرسؿ  ا  عز كجؿتتض، العنقة بيف إرساؿ الجراد كالطكفاف فبتأمؿ النص القر ني الكريـ ك 
فػػداـ عمػػيهـ أيامػػان فأنبػػت ا  لهػػـ فػػي  -كمػػا قيػػؿ  -الطكفػػاف عمػػى بنػػي إسػػرائيؿ كهػػك المػػاء الشػػديد 

ينبتػػه قبػػؿ ذلػػؾ مػػف الكػػر كالػػزرع، فقػػالكا كػػاف ذلػػؾ المػػاء نعمػػة، فبعػػث ا  عمػػيهـ تمػػؾ السػػنة مػػا لػػـ 
فػػالجراد  ، ّتحتػى أنهػػا تأكػؿ ا سػػقؼ كا بػكاب حتػى تنهػػدـ ديػارهـ ،الجػراد، فأكػؿ زركعهػػـ كثمػارهـ

 .بماء الطكفاف تعالى مناسب؛ إلهنؾ الزركع الكثيرة التي أنبتها ا 
 ل:القمّ  -ٙٔ

: صػػغار الػذر كالػد   ة، كالقىًمػًؿ: القىػػًذر،مىػمٍ حدتػػه قى القىٍمػؿ: معػرؼ كا ي بٍ ي، كقيػػؿ: هػك الػػد  بٍ كالقيم ػؿي
ػػكقيػػؿ:  الػػذم ال أجنحػػة لػػه، كقيػػؿ: هػػك شػػيء صػػغير لػػه جنػػاح أحمػػر، ؿ شػػيء يقػػا فػػي الػػزرع القم 

 ا بقػي شػيءمم ػ، ف ْتتقرج فيطكؿ الػزرع كال سػنبؿ لػه ة قبؿ أفٍ ض  كهي غى  ليس بجراد فيأكؿ السنبمة
ػػػ :مػػػف زركعهػػػـ قػػػالكا ػػػك ؿ، هػػػذا يكفينػػػا كلػػػـ يؤمنػػػكا، فبعػػػث ا  عمػػػيهـ القم  السػػػكس الػػػذم فػػػي  :ؿالقم 

 . ٓتفأكمػػت دكابهػػـ كزركعهػػـ كلزمػػت جمػػكدهـ كأنهػػا الجػػدرم عمػػيهـ كمنعػػتهـ النػػـك كالقػػرار ،الحنطػػة
لحبػكب بعػد يكفينػا مػا بقػي معنػا مػف ا :ؿ مناسػب؛ إلهػنؾ مػا تبقػى مػف الحبػكب؛  نهػـ قػالكام  فالقي 

 .أكؿ الجراد زركعهـ
 الضفادع: -ٚٔ

ركم أنهػا  ، ٔتأم: تتكالد في النهر، كبرية تنشأ في الكهكؼ كالمغػارات ،الضفدع: دابة نهرية
ذا  أنهػا مػرت فرشػػهـ كأكعيػتهـ كطعػػامهـ كشػرابهـ، فكػػاف الرجػؿ يجمػػس إلػى ذقنػػه فػي الضػػفادع، كا 

                                                           
 )جرد(. ٙٗٗ/  ٔ( جميرة المغة:ٔ)

 )جرد( .ٜٗٗ/ ٚالعروس:  تاج )جرد(، ٕ٘ٗ/  ٔمقاييس المغة:  ينظر: (ٕ)

 ٜٖٓ/ٜ، الجامع ألحكام القرآن: ٕٜٖ/ ٓٔينظر: تفسير الطبري:  (ٖ)

 )قمل(. ٛٙ٘/ ٔٔلسان العرب: ينظر: ( ٗ)

 .ٕٖٔ/ٜ، الجامع ألحكام القرآن: ٕٜٖ/ ٓٔينظر: تفسير الطبري:  (٘)

 )ضفدع(.٘ٔٗ/ٕٔتاج العروس: ينظر: ( ٙ)
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تػكب، فكشػؼ ا  عػنهـ ذلػؾ، فعػادكا ن :كقػالكاتكمـ كثػب الضػفدع إلػى فيػه، فشػككا إلػى مكسػى 
 .  ُتإلى كفرهـ

قاؿ مجاهد: الجػراد يأكػؿ زركعهػـ كنبػاتهـ، كالضػفادع تسػقط عمػى فرشػهـ كأطعمػتهـ، كالػدـ "
لعػػػذاب؛ لكثػػػرة مػػػاء إلرسػػػاؿ ا ، كالضػػػفادع مناسػػػبة ِت"يكػػػكف فػػػي بيػػػكتهـ كثيػػػابهـ كمػػػائهـ كطعػػػامهـ

 .ههـ الطكفاف الذم غشيهـ فأصبحت الضفادع حتى في أفكا
 لدم:ا -ٛٔ

ػػ ػػم  دى الػػدـ: مػػف ا قػػنط، كالػػدـ: اسػػـ عمػػى حػػرفيف، كالمي ى: الشػػديد م  دى ى: الثػػكب ا حمػػر، كالمي
قرة، ككؿ شيء في لكنه سكاد كحمرة فهك ميدم ىالشي 

 . ّت

عػػاد بنػػك إسػػرائيؿ إلػػى الكفػػر أرسػػؿ ا  عمػػيهـ الػػدـ، فسػػاؿ النيػػؿ عمػػيهـ دمػػان، ككػػاف  بعػػد أفٍ 
منه الماء، كالقبطي الدـ، ككاف اإلسرائيمي يصػب المػاء فػي فػـ القبطػي فيصػير اإلسرائيمي يغترؼ 

 . ْت، كالقبطي يصب الدـ في فـ اإلسرائيمي فيصير ماء زالالن دمان 

لمعػػذاب، فقػػد تحكلػػت حيػػاتهـ إلػػى جحػػيـ فػػي كػػؿ شػػيء، كاقػػتمط مػػاؤهـ بالػػدـ  كالػػدـ مناسػػب
الػػذم  -تهـ، كتمكنػػت بػػالمكف ا حمػػرالطكفػػاف طػػاؼ بكػػؿ شػػيء فػػي حيػػا كتمكنػػت معيشػػتهـ، ككػػأف  
، كتتػػابا اإلرسػػاؿ كتنػػكع كسػػائمه يناسػػب كثػػرة تسػػتمر العظػػة كالعبػػرة؛ ل-أصػػب، اليػػكـ رمػػزان لمقطػػر

 نعـ ا  تعالى عمى بني اسرائيؿ كتفضيمهـ عمى اآلقريف. العذاب؛ لكثرة 
 ثالثًا: وساجل إرسال غير الرحمة والعااب، ومنيا:  

 :األنفس الناجمة -ٔ

ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ چٹ 

 .[ِْالزمر: ] چڃ ڃ ڃ چ چچ

، ةحيػػػ ال يردهػػػا فػػػي كقتهػػػا فيمسػػػؾ ا نفػػػس التػػػي قضػػػى عميهػػػا المػػػكت الحقيقػػػي، أم:أم: 
يعيػػػد عميهػػػا  بػػػأفٍ ، إلػػػى كقػػػت ضػػػربه لمكتهػػػا ،كيرسػػػؿ ا قػػػرل النائمػػػة فيعيػػػدها إلػػػى أجػػػؿ مسػػػمى

المكت الحقيقي، بإرجاعها إلى  -التي لـ تمت –ئمة ، ككسيمة اإلرساؿ هنا ا نفس النا ٓتإحساسها
                                                           

 .ٖٗٔ/ٜع ألحكام القرآن: ، الجامٕٜٖ/ٓٔينظر: تفسير الطبري:  (ٔ)

 .ٕٖٗ، وينظر: تفسير مجاىد: ٕٜٖ/ٓٔتفسير الطبري:  (ٕ)

 )دمي(.ٕٙٓ/ ٕٔلسان العرب: ينظر: ( ٖ)

 .ٖٗٔ/ٜ، الجامع ألحكام القرآن: ٕٜٖ/ٓٔينظر: تفسير الطبري:  (ٗ)
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، فاإلرسػػاؿ يناسػػب الحفػػظ كاإلعػػادة؛  ف  مػػف متطمبػػات اإلرسػػاؿ إلػػى أجسػػادها، إلػػى أجػػؿ مسػػمى
 الحرص عمى إيصاؿ ا مانة كاممة كسميمة.

 البشر:رسل  -ٕ

ٹ ك[، ْٓيكسػػػػػػػػػػػػػػؼ:] چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ چ

ی جئ حئ ٹ ٹ چ  ك[، ُّيكسػػؼ: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ ٹ چ 

 [.ّٓالنمؿ: ] چمئ ىئ  يئ جب حب 

: ، بمعنػػػػػػػػػػػػػػػىكاردهػػػػػػػػػػػػػػػـ[. ُٗيكسػػػػػػػػػػػػػػػؼ: ] چگ گ گ ڳ ڳ ڳڳٹ ٹ چ 
رسػاله مناسػب لمبشػرل ، ُتسابقهـ لمػا فػي معنػى الػكارد  ؛كسيمة اإلرسػاؿ هنػا: كاردهػـ كهػك بشػر، كا 

عنـ مف كرا  .هئمف إبصار كا 

البشػر أغمػب كالمنحػظ أف  البشر كسيمة مف كسائؿ اإلرسػاؿ التػي ذكػرت فػي القػر ف الكػريـ، 
قادمػػػان لهػػػـ، كسػػػاقي الممػػػؾ كػػػاف كػػػاف ن مػػػف القػػػدـ كالجنػػػكد، فػػػكارد السػػػيارة  كػػػانكاالػػػذيف تػػػـ إرسػػػالهـ 

 .مف قدمها، كرسؿ فرعكف مف جنكدك قادمان، كرسؿ الممكة مف جنكدها، كرسؿ امرأة العزيز

مػف  أقػرج يكسػؼ كهػذك الكسػيمة كػاف لهػا أثػر كبيػر، فػكاردهـ ،كسيمة اإلرساؿ هنا البشر
؛ ليعبػر رؤيػا البئر، ككاف لهذا اإلقراج ما بعدك، كساقي الممؾ كاف كسيمة اإلرساؿ إلى يكسؼ

مػػػؾ، فػػػا كؿ رفيقػػػه فػػػي كالمى كبػػػيف يكسػػػؼ بينػػػهنقػػػة عى  كهػػػك مناسػػػب ل رسػػػاؿ؛ لكجػػػكد ،الممػػػؾ
كامػػرأة العزيػػز  كة،ب ػػمػػؾ كالني المي كتػػـ بعػػدها ليكسػػؼ ه فػػي الميمػػؾ كهػػك سػػاقيه،كالثػػاني رب ػػ ،السػػجف

أرسػػمت إلػػى النسػػاء ككػػاف فػػي هػػذا اإلرسػػاؿ المكػػر كالقديعػػة بالنسػػاء، كحممهػػف عمػػى تبريػػر فعمتهػػا 
 .أنها معذكرة في هذا الفعؿ كلتبيفكجريمتها، 

رساؿ ممكة سػبأ الرسػؿ بالهديػة كػاف لغػرض التأكػد كالتثبػت مػف أمػر سػميماف  فأرسػمت، كا 
بالهدية فعرفت أنه نبػي، فأعمنػت إسػنمها مػا سػميماف   المرسمكف، فرجعكا به يرجا  ماكانتظرت 

طنقهػـ مػف العػذاب كا سػر، فكانػت بأمر فرعكف كمكسى ،رب العالميف إرسػاؿ بنػي إسػرائيؿ كا 
 كمف  مف معه.نهاية هذا الطمب هنؾ فرعكف كقكمه كنجاة مكسى

دهػػـ كانتظػػركا المػػاء، ر االنتظػػار، فالسػػيارة أرسػػمكا كابأف  إرسػػاؿ البشػػر اقتػػرف كالنفػػت لمنظػػر 
ركا كانتظأقيهـ طمبكا إرساؿ قكة يكسؼا  الرؤيا، ك  كحاشية الممؾ أرسمكا الساقي كانتظركا تفسير

                                                           
 .ٜٛٚ: المؤصل أللفاظ القرآن الكريم عجم االشتقاقيالم ،)ورد( ٕٜٕ/  ٜينظر: تاج العروس:  (ٔ)
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المرسػػػمكف، كامػػػرأة العزيػػػز أرسػػػمت  بػػػه يرجػػػامػػػا زيػػػادة الكيػػػؿ، كالممكػػػة أرسػػػمت بالهديػػػة كانتظػػػرت 
 .كأعتدت كانتظرت

 نتاجج وساجل اإلرسال :

. تكػػكف الكسػػيمة كاحػػدة الالت معينػػة، مػػا قػػدرة ا  عػػز كجػػؿ فػػي أفٍ لػػد؛ تعػػددت كسػػائؿ اإلرسػػاؿ -
 ككؿ هذك الكسائؿ جند مف جنكدك، كلـ يتـ إرساؿ كسائؿ العذاب إاٌل بعد إعراض كتكذيب.  

 .أغمب هذك الكسائؿ فيها داللة السرعة -
 .كؿ كسيمة مناسبة لمكانها، ك مف جنس العمؿفي العذاب  كانت كسيمة اإلرساؿ -
 .بت هذك الكسائؿ السياؽ كسبب النزكؿناس -
 .يكجد ترابط كبير بيف الكسيمة كالمرسىؿ إليه -
 .نتائب اإلرساؿلهذك الكسائؿ أثار مهمة في  -

في التعدد كالتنكع داللة معينة تناسب طبيعة البشر، فأم نعمة لديهـ قػد تتحػكؿ إلػى نقمػة بعػدـ  -
 .فمينتبهكا كليحذركا ،الشكر
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 جج العامة لمبحثالنتا

لفظ اإلرساؿ كمشتقاته في القر ف الكريـ كاحد كسػبعكف لفظػان، تكػررت قمسػمائة كثػنث عشػرة  -
، منهػػا قمػػس كأربعػػكف مػػرة، فػػي أربعمائػػة كتسػػا كعشػػريف  يػػة، كردت فػػي تسػػا كسػػتيف سػػكرة

 سكرة مكية، كأربا كعشركف سكرة مدنية.
يػة أثبػت القػر ف الكػريـ اإلرسػاؿ إثباتػان ال مف قنؿ مستكيات المغة الصػكتية كالصػرفية كالتركيب -

شػػؾ فيػػه، كأقسػػـ ا  تعػػالى باإلرسػػاؿ كأقسػػـ عميػػه، كمػػف قػػنؿ اإلرسػػاؿ تكحػػدت غايػػة الرسػػؿ 
 كاتض، هدفهـ.

هنػاؾ ارتبػػاط بػيف مػػا هػػك مطمػكب مػػف صػفات فػػي الرسػػكؿ، كمػا كرد فػػي المعػاجـ مػػف معػػاني  -
ثبػػت، كالكضػػكح كحسػػف االقتيػػار، كالػػذكاء كالمػػيف كالتمهػػؿ كالتػػكقر كالت الرفػػؽاإلرسػػاؿ، مثػػؿ: 

 كالفهـ، كالصبر كاالنتظار، كهي مكاصفات مطمكبة في الرسكؿ.
تناسػػػبت أغمػػػب صػػػفات أصػػػكات أحػػػرؼ لفػػػظ اإلرسػػػاؿ كمشػػػتقاته كمقاطعػػػه الصػػػكتية مػػػا مػػػا  -

يتطمبػػه اإلرسػػػاؿ مػػف القفػػػة كالحركػػة كالسػػػرعة، ككقعػػػت بعػػض ألفاظػػػه فاصػػمة قر نيػػػة كأفػػػادت 
 حسنان كبيانان.

 أريد باإلرساؿ داللة الحدث ال الزمف، ككرد بأكثر مف صيغة، كاستغرؽ جميا ا زمنة. -
ل رسػػاؿ كجػػكك متعػػػددة يحػػددها السػػياؽ كغػػػرض الكػػنـ، مثػػؿ: البعػػػث، كاإلطػػنؽ، كاإلنػػػػزاؿ،  -

 كالتسميط، كالتسقير، كالفت،، كاإلقراج.
 مف جنس العمؿ.تعددت كسائؿ اإلرساؿ، ككؿ كسيمة كانت مناسبة لمكانها، كالجزاء  -
 اإلرساؿ يككف حقيقة كإرساؿ الرسؿ كيككف مجازان كإرساؿ السماء. -
أثبػػت القػػر ف الكػػريـ مػػف قػػنؿ اإلرسػػاؿ أف  الرسػػؿ أمػػة كاحػػدة، كأف  رسػػالتهـ كاحػػدة، فمػػف  مػػف  -

بكاحد منهـ كصػدؽ بػه فقػد  مػف بػالجميا، كمػف كػذ ب كاحػدان مػنهـ كعصػاك فقػد كػذ ب بػالجميا 
 كعصاهـ.

إلرساؿ في القر ف الكريـ نكعاف، ا كؿ: ما فاعمه ا  عػز كجػؿ كهػك ا غمػب، كيػكحي فاعؿ ا -
بالرحمة كاإلنفاذ كالغمبة. كالثاني: ما فاعمه البشر كهك ا قؿ كأغمبػه يػكحي بالضػعؼ كالمكػر، 

 كإرساؿ امرأة العزيز كممكة سبأ.
كالتأنيػػػث كاإلفػػػراد كالجمػػػا فػػػي التعريػػػؼ كالتنكيػػػر كالػػػذكر كالحػػػذؼ كالتقػػػديـ كالتػػػأقير كالتػػػذكير  -

كالتعديػػة كاإلضػػافة فػػي لفػػظ اإلرسػػاؿ كمشػػتقاته دالالت متعػػددة كمهمػػة ذكػػرت فػػي مكانهػػا فػػي 
 البحث.
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في جميا المكاضا أسند اإلرساؿ إلى المضمر، إاٌل إرسػاؿ فرعػكف لجنػكدك كػاف إلػى الظػاهر؛  -
 إلبراز كجكدك في القركج الذم همؾ فيه.

بػبعض حػركؼ المعػاني؛ لػدالالت عػدة، مثػؿ: التككيػد كالعطػؼ  ارتبط لفظ اإلرسػاؿ كمشػتقاته -
 كالقصر كالنفي كالتحضيض كالنداء كاالستفهاـ.

ـ  أغمػػب  - اإلرسػػاؿ قاًسػػـ مشػػترؾ بػػيف ا مػػـ، كهػػك امتػػداد تػػاريقي فػػي الزمػػاف كالبشػػرية، فقػػد عػػ
 ا زمنة كا مكنة.

معينة، كلـ يحدث اإلرسػاؿ  اإلرساؿ في القر ف الكريـ ضركرة، فقد كاف حنن لمشكمة أك قضية -
 إاٌل لمصمحة كحكمة.

اإلرسػػػاؿ فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ صػػػادر مػػػف ا عمػػػى إلػػػى ا دنػػػى، كاإلرسػػػاؿ عنقػػػة بػػػيف طػػػرفيف  -
 ا عمى فيهما هك المرًسؿ. 

اإلرساؿ في القر ف الكريـ صػادر عػف سػمطة كقػدرة، فهػك قضػية محكريػة، كهػك عنػكاف الرحمػة  -
ميػػؼ، كلحظػػة مػػف لحظػػات النصػػرة كالغمبػػة، كشػػكؿ مػػف اإللهيػػة، كفيػػه صػػكرة مػػف صػػكر التك

 تكذيب.ك  أشكاؿ التهديد، كما تحٌكؿ مف إرساؿ إليهـ إلى إرساؿ عميهـ إاٌل بعد إعراض
اإلرسػػػاؿ عمميػػػة غيػػػر منتهيػػػة، كهػػػك كسػػػيمة مػػػف كسػػػائؿ التقاطػػػب كالتفػػػاهـ كالمعرفػػػة، كتكجػػػد  -

سػكؿ يمثػػؿ مػف أرسػمه، كعمػػى عنقػة بػيف أركػاف اإلرسػػاؿ ا ربعػة، كلكػؿ ركػػف مكاصػفات، كالر 
 قدر المهمة يككف الرسكؿ.
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ادر والمراجعالمص  

 .القرآن الكريم -أوالً 

هػػػ ، ت: ُِْ داب الصػػحبة، محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف محمػػد، أبػػك عبػػد الػػرحمف السػػممي، تت  .ُ
 ـ. َُٗٗ - َُُْ، ُمجدم فتحي السيد، دار الصحابة لمتراث، طنطا، ط

محمػػػد ا مػػػيف مكسػػػى أحمػػػد، دائػػػرة الثقافػػػة  َالكػػػريـ، داالتصػػػاؿ غيػػػر المفظػػػي فػػػي القػػػر ف   .ِ
 ـ.ََِِ، ُكاإلعنـ، حككمة الشارقة، ط 

رجػب عثمػاف َهػػ ،ت: د ْٕٓارتشاؼ الضػرب مػف لسػاف العػرب، أبػك حيػاف ا ندلسػي، تت  .ّ
رمضػػػػاف عبػػػػد التػػػػكاب، مكتبػػػػة القػػػػانجي، القػػػػاهرة، مطبعػػػػة المػػػػدني،  َمحمػػػػد، مراجعػػػػة : د

 ـ.ُٖٗٗ -هػ  ُُْٖ،  ُالقاهرة، ط 

-هػػ ُُْٖ، ُحسف طبؿ، دار العربي، القاهرة، طَاسمكب االلتفات في البنغة العربية، د  .ْ
 ـ. ُٖٗٗ

هػػػ ، ت: عبػػد السػػنـ هػػاركف، دار ُِّاالشػػتقاؽ، أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد، تت  .ٓ
 ـ.ُُٗٗ –ق ُُُْ، ُالجيؿ، بيركت، ط 

ديف عبػػػػػد الػػػػػرحمف السػػػػػيكطي، اإلتقػػػػػاف فػػػػػي عمػػػػػـك القػػػػػر ف، لمحػػػػػافظ أبػػػػػي الفضػػػػػؿ جػػػػػنؿ الػػػػػ  .ٔ
هػػػ ، ت : مركػػز الدراسػػات القر نيػػة، مجمػػا الممػػؾ فهػػد لطباعػػة المصػػحؼ الشػػريؼ، ُُٗتت

 ق.ُِْٔالمدينة المنكرة، 

صػػػابة فػػػي تمييػػػز الصػػػحابة، أبػػػك الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حجػػػر اإل .ٕ
دار الكتػػب هػػػ ، ت: عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد كعمػػى محمػػد معػػكض، ِٖٓالعسػػقنني، تت

 هػ . ُُْٓ، ُالعممية، بيركت، ط

ق ، دار ُُْٗعائشػػة عبػػد الػػرحمف بنػػت الشػػاطئ، تت َاإلعجػػاز البيػػاني لمقػػر ف الكػػريـ، د  .ٖ
 .ّالمعارؼ، القاهرة، ط 

صػنح عبػد الفتػاح القالػدم، دار عمػار،  َإعجاز القر ف البيػاني كدالئػؿ مصػدرك الربػاني، د  .ٗ
 ـ.َََِ –ق ُُِْ، ُعماف، ط 

 ـ.ُُٗٗ-هػ ُُِْفضؿ حسف عباس،  َلقر ف الكريـ، دإعجاز ا .َُ

إعػػراب القػػر ف الكػػريـ ، أبػػك القاسػػـ اسػػماعيؿ بػػف محمػػد بػػف الفضػػيؿ القرشػػي ا صػػبهاني،  .ُُ
 ـ.ُٓٗٗ -هػُُْٓفائزة بنت عمر المؤيد،  َق ، قدمه : دُّٓتت
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إعػػػراب القػػػر ف كبيانػػػه، محيػػػي الػػػديف الػػػدركيش، دار اليمامػػػة، دمشػػػؽ، بيػػػركت،  دار ابػػػف  .ُِ
 َـ ُٗٗٗ –ق َُِْ، ٕثير، دمشؽ،  بيركت، ط ك

 هػػػ ، ِٕٔاإلعػػنـ بمثمػػث الكػػنـ، اإلمػػاـ محمػػد بػػف عبػػد ا  بػػف عبػػد ا  بػػف مالػػؾ، تت  .ُّ
 هػ.ُّّٗ، ُمطبعة الجمالية، مصر، ط 

اإلفصػػػػاح فػػػػي فقػػػػه المغػػػػة، عبػػػػد الفتػػػػاح الصػػػػعيدم، كحسػػػػف يكسػػػػؼ مكسػػػػى، دار الكتػػػػب  .ُْ
 ـ.ُّٗٗ -هػ ُّْٖ، ُالمصرية، القاهرة، ط 

اإلنصػػػاؼ فػػػي مسػػػػائؿ القػػػنؼ بػػػيف البصػػػػرييف كالكػػػكفييف، أبػػػك البركػػػػات بػػػف ا نبػػػػارم،  .ُٓ
 .ُجكدة مبركؾ محمد مبركؾ، مكتبة القانجي، القاهرة، ط  َهػ ،ت: دٕٕٓتت

نجػػاة عبػػد العظػػيـ الكػػكفي، جامعػػة عػػيف شػػمس،  َأبنيػػة ا فعػػاؿ، دراسػػة لغكيػػة قر نيػػة، د .ُٔ
 ـ.ُٖٗٗ -هػ  َُْٗكمية البنات، دار الثقافة، القاهرة، 

ق ، ّٖٓأساس البنغة، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد جػار ا  الزمقشػرم، تت .ُٕ
 ـ. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗ، ُت: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط

أسػػباب النػػزكؿ، المسػػمى لبػػاب النقػػكؿ فػػي أسػػباب النػػزكؿ، ل مػػاـ جػػنؿ الػػديف أبػػي عبػػد  .ُٖ
-ق ُِِْ،  ُق ، مؤسسػػػػػػة الكتػػػػػػب الثقافيػػػػػػة، بيػػػػػػركت، طُُٗتت الػػػػػػرحمف السػػػػػػيكطي،

 ـ.ََِِ

هػ ، ت: محمػد  ِْٖأسباب حدكث الحرؼ، أبك عمي الحسيف بف عبد ا  بف سينا، تت  .ُٗ
 .ُحساف الطياف، يحيى مير عمـ، مجما المغة العربية، دمشؽ، ط 

 لنيسػابكرم،أسباب نزكؿ القر ف، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمػي الكاحػدم، ا .َِ
، ِهػػػػػػ ، ت:عصػػػػػػاـ بػػػػػف عبػػػػػػد المحسػػػػػف الحميػػػػػػداف، دار اإلصػػػػػنح، الػػػػػػدماـ، ط ْٖٔت ت

 ـ. ُِٗٗ-هػ ُُِْ

أسد الغابة، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحػد  .ُِ
 -هػػػػ َُْٗهػػػػ ، دار الفكػػػر، بيػػػركت، َّٔالشػػػيباني الجػػػزرم، عػػػز الػػػديف ابػػػف ا ثيػػػر، تت

 ـ.ُٖٗٗ

أسػػػػرار التقػػػػديـ كالتػػػػأقير فػػػػي لغػػػػة القػػػػر ف الكػػػػريـ، د. محمػػػػد السػػػػيد شػػػػيقكف، دار الهدايػػػػة  .ِِ
 لمطباعة كالنشر.

أسػػرار التكػػرار فػػي القػػر ف، المسػػمى البرهػػاف فػػي تكجيػػه متشػػابه القػػر ف لمػػا فيػػه مػػف الحجػػة  .ِّ
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ت: عبػػد القػػادر أحمػػد عطػػا، مراجعػػة:  هػػػ ،َٓٓكالبيػػاف، محمػػكد بػػف حمػػزة الكرمػػاني، ت ت
 عبد التكاب عكض، دار الفضيمة.أحمد 

ق ، ٕٕٓأسرار العربية، أبك البركات عبد الرحمف بػف محمػد بػف أبػي سػعيد ا نبػارم، تت .ِْ
 ت: محمد بهجة البيطار، المجما العممي العربي، دمشؽ.

فاضؿ صال، السػامرائي، مكتبػة الصػحابة،  اإلمػارات،  َأسئمة بيانية في القر ف الكريـ، د .ِٓ
 ـ.ََِٖ -هػ ُِْٗ،  ُاهرة ، طمكتبة التابعيف، الق

 إبراهيـ أنيس، مكتبة نهضة مصر كمطبعتها، القاهرة.َصكات المغكية، دا  .ِٔ

عبػػد  َهػػػ  ، ت: دُّٔا صػػكؿ فػػي النحػػك، أبػػك بكػػر محمػػد بػػف سػػهؿ بػػف السػػراج، تت .ِٕ
 ـ.ُٔٗٗ -هػ  ُُْٕ، ّالحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط 

هػ ،  ُّٓعبد الكاحد بف عمي المغكم الحمبي، ت تا ضداد في كنـ العرب، أبك الطيب  .ِٖ
 ـ.ُٔٗٗ، ِعزة حسف، دار طنس لمدراسات، ط  َت: د

ا عػػنـ، قيػػر الػػديف بػػف محمػػكد بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف فػػارس، الزركمػػي الدمشػػقي تت  .ِٗ
 ـ. ََِِ،ُٓهػ ، دار العمـ لممنييف، ط ُّٔٗ

ق ، مكتبػة المميحػي، ميػداف َِّا لفاظ الكتابية، عبػد الػرحمف بػف عيسػى الهمػذاني، تت .َّ
 ـ.ُُّٗا زهر، مصر،

ق ، ت: فقػػػر الػػػديف قبػػػاكة، مكتبػػػة ِْْا لفػػػاظ، أبػػػك السػػػكيت يعقػػػكب بػػػف اسػػػحاؽ، تت .ُّ
 ـ.ُٖٗٗ، ُلبناف، بيركت، ط

هػػ ، ت: إحسػاف ُٖٔأمثاؿ العػرب، المفضػؿ بػف محمػد بػف يعمػى بػف سػالـ الضػبي ت: ت .ِّ
 ـ.ُُٖٗهػ ، َُُْ، ُعباس، ط

 -هػػػػػػ ُُِْ، ُي فػػػػػي القػػػػػر ف الكػػػػػريـ، كػػػػػاظـ الظػػػػػكاهرم، طبػػػػػدائا اإلضػػػػػمار القصصػػػػػ .ّّ
 ـ.ُُٗٗ

ق ، ت: محمػد ْٕٗبرهاف في عمكـ القر ف، بدر الديف محمػد بػف عبػدا  الزركشػي، تتال .ّْ
 ـ. ُْٖٗ -هػ َُْْ، ّأبك الفضؿ إبراهيـ، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط 

بكػػػػر جػػػػنؿ الػػػػديف بغيػػػػة الكعػػػػاة فػػػػي طبقػػػػات المغػػػػكييف كالنحػػػػاة، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي  .ّٓ
 هػ ، ت: محمد أبك الفضؿ إبراهيـ، المكتبة العصرية، لبناف.ُُٗالسيكطي، تت

 –ق ُُِْ، ّالبنغة االصطنحية، عبد العزيز قمقيمة، دار الفكػر العربػي، القػاهرة، ط  .ّٔ
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 ـ.ُِٗٗ

محمػد حسػيف أبػك مكسػى، دار الفكػر العربػي،  َالبنغة القر نيػة فػي تفسػير الزمقشػرم، د .ّٕ
 .القاهرة 

فاضػػؿ صػػال، السػػامرائي، شػػركة العاتػػؾ لصػػناعة َبنغػػة الكممػػة فػػي التعبيػػر القر نػػي، د .ّٖ
 َـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ، ِالكتاب، القاهرة، ط

 َهػػػ ، ت: دٕٕٓالبمغػػة فػػي الفػػرؽ بػػيف المػػذكر كالمؤنػػث، أبػػك البركػػات بػػف ا نبػػارم، تت .ّٗ
 ـ. َُٕٗرمضاف عبد التكاب، مطبعة دار الكتب، مصر، 

 َـََِّمحمد حماسة عبد المطيؼ، دار غريب، القاهرة، َربية، دبناء الجممة الع .َْ

ق ، َُِٓتػػاج العػػركس مػػف جػػكاهر القػػامكس، محمػػد مرتضػػى الحسػػيني الزبيػػدم، ت ت .ُْ
 ـ .ُٓٗٗ-هػ ُّٖٓت: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حككمة الككيت، 

كػر المعاصػر، الترادؼ في القر ف بيف النظرية كالتطبيؽ، محمد نكر الديف المنجد، دار الف .ِْ
 ـ. ُٕٗٗ -هػ ُُْٕ، ُبيركت، دار الفكر، دمشؽ، ط 

 ـ.ََِْهادم نهر، دار اليازكرم، عٌماف، َدَالتراكيب المغكية، أ .ّْ

محمػػد أحمػػػد قضػػػير، مكتبػػة االنجمػػػك المصػػػرية، القػػػاهرة،  َالتركيػػب كالداللػػػة كالسػػػياؽ، د .ْْ
 ـ.ََِٓ

هػ ، ُْٕد بف جزم الكمبي، تتالتسهيؿ لعمـك التنػزيؿ، العنمة أبي القاسـ محمد بف أحم .ْٓ
 ـ.ُٓٗٗ -هػ  ُُْٓ،  ُضبطه: محمد سالـ هاشـ، دار الكتب العممية، بيركت، ط 

، ُمحمػػد نػػديـ فاضػػػؿ، دار الزمػػاف لمنشػػػر،  ط َالتضػػميف النحػػكم فػػػي القػػر ف الكػػػريـ، د .ْٔ
 ـ.ََِٓ -هػ  ُِْٔ

، ِط عبػػػػػػػدك الراجحػػػػػػػي، دار المعرفػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػة، اإلسػػػػػػػػكندرية، َالتطبيػػػػػػػؽ النحػػػػػػػكم، د .ْٕ
 ـ.َََِ -قَُِْ

رمضاف عبد  َـ، تعميؽ : دُِٗٗالتطكر النحكم لمغة العربية، محاضرات برجشتراسر،  .ْٖ
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْْ، ِالتكاب، مكتبة القانجي، القاهرة، ط

 -هػػػػػ ُِْٕ، ْفاضػػػػؿ صػػػػال، السػػػػامرائي، دار عمػػػػار، عٌمػػػػاف، ط َالتعبيػػػػر القر نػػػػي، د .ْٗ
 ـ.ََِٔ
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هػ ، ت : ْٕٓالشهير بأبي حياف ا ندلسي، تت  تفسير البحر المحيط، محمد بف يكسؼ .َٓ
الشيخ عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد، الشػيخ عمػي محمػد معػكض، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، 

 ـ.ُّٗٗ-هػ ُُّْ، ُط

 َق ، ت : دْٖٔالتفسػير البسػيط، أبػك الحسػػف عمػي بػف أحمػػد بػف محمػد الكاحػػدم، تت  .ُٓ
 ق.َُّْالرياض،  محمد بف منصكر الفائز، مكتبة الممؾ فهد الكطنية،

تفسػػػػير البيضػػػػاكم، ناصػػػػر الػػػػديف أبػػػػي القيػػػػر عبػػػػد ا  بػػػػف عمػػػػر بػػػػف محمػػػػد الشػػػػيرازم  .ِٓ
هػػػ ، إعػػداد: محمػػد عبػػد الػػرحمف المرعشػػمي، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، ُٗٔالبيضػػاكم، تت

 . ُبيركت، مؤسسة التاريخ العربي، ط

ق ، الػػدار ُّّٗتت تفسػػير التحريػػر كالتنػػكير، اإلمػػاـ الشػػيخ محمػػد الطػػاهر بػػف عاشػػكر، .ّٓ
 ـ.ُْٖٗالتكنسية لمنشر،

تفسػػير السػػدم الكبيػػر، ل مػػاـ أبػػي محمػػد اسػػماعيؿ بػػف عبػػد الػػرحمف السػػدم الكبيػػر، تت  .ْٓ
، ُمحمػػد عطػػا يكسػػؼ، دار الكفػػاء لمطباعػػة، مصػػر، ط َق ، جمػػا كتكثيػػؽ كدراسػػة دُِٖ

 ـ.ُّٗٗ –ق ُُْْ

محمػد بػف جريػر الطبػرم، تفسير الطبرم، جػاما البيػاف عػف تأكيػؿ  م القػر ف، أبػك جعفػر  .ٓٓ
عبػػد ا  بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، هجػػر لمطباعػػة كالنشػػر، القػػاهرة ،  َهػػػ ، ت: دَُّتت
 ـ.ََُِ -هػ ُِِْ، ُط

تفسير الفقر الرازم، المشتهر بالتفسير الكبيػر كمفػاتي، الغيػب، اإلمػاـ محمػد الػرازم فقػر  .ٔٓ
لمطباعػػػػػة، بيػػػػػركت، هػػػػػػ  ، دار الفكػػػػػر َْٔالػػػػػديف ابػػػػػف العنمػػػػػة ضػػػػػياء الػػػػػديف عمػػػػػر، تت 

 ـ.ُُٖٗ -هػ  َُُْ،ُط

تفسػػػػػير القػػػػػر ف العظػػػػػيـ، الحػػػػػافظ أبػػػػػي الفػػػػػداء اسػػػػػماعيؿ بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف كثيػػػػػر القرشػػػػػي،  .ٕٓ
 -هػػػ َُِْ، ِهػػػ ، ت: سػػامي بػػف محمػػد السػػنمة، دار طيبػػة لمنشػػر كالتكزيػػا، طْٕٕتت

 ـ.ُٗٗٗ

بػػػػف مسػػػػاعد بػػػػف سػػػػميماف بػػػػف ناصػػػػر الطيػػػػار، دار ا َالتفسػػػػير المغػػػػكم لمقػػػػر ف الكػػػػريـ، د .ٖٓ
 هػ .ُِِْ، ُالجكزم، ط

ق ، شػركة كمطبعػة البػابي، مصػر، ُُّٕتفسير المراغي، أحمد مصػطفى المراغػي، تت .ٗٓ
 ـ.ُْٔٗ -هػ ُّٓٔ، ُط

 ُّٕٔ، ّق ، دار المنػار، مصػر، طُّْٓتفسير المنار، السيد محمد رشيد رضػا، تت .َٔ
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 هػ .

، ِلقػػاهرة، طمحمػػد سػػيد طنطػػاكم، مطبعػػة السػػعادة، ا َالتفسػػير الكسػػيط لمقػػر ف الكػػريـ، د .ُٔ
 ـ. ُٕٖٗ -هػ  َُْٕ

تفسير أبػي السػعكد، أك إرشػاد العقػؿ السػميـ إلػى مزايػا الكتػاب الكػريـ، قاضػي القضػاة أبػي  .ِٔ
ق ، ت: عبػػػػد القػػػػادر أحمػػػػد عطػػػػا، مكتبػػػػة ِٖٗالسػػػػعكد بػػػػف محمػػػػد العمػػػػادم الحنفػػػػي، تت

 ـ.ُِٖٗالرياض، مطبعة السعادة،

محمػد عبػد السػنـ أبػك َت: د ق ،َُْتفسير مجاهد، أبك الحجاج مجاهد بػف جبػر، تت .ّٔ
 ـ.ُٖٗٗ –ق َُُْ، ُالنيؿ، دار الفكر اإلسنمي، مصر، ط

التمقػػػػػيص فػػػػػي عمػػػػػـك البنغػػػػػة، جػػػػػنؿ الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحمف القزكينػػػػػي، ت  .ْٔ
 ـ .َُْٗ، ُهػ ،ضبطه: عبد الحمف البرقكقي، دار الفكر العربي، طّٕٗت

هػػػػ ، ت: عبػػػد السػػػنـ  َّٕتهػػػذيب المغػػػة، أبػػػك منصػػػكر محمػػػد بػػػف أحمػػػد ا زهػػػرم، تت .ٓٔ
سػػػرحاف، مراجعػػػة: محمػػػد عمػػػي النجػػػار، الػػػدار المصػػػرية لمتػػػأليؼ كالترجمػػػة،  مطػػػابا سػػػجؿ 

 العرب، القاهرة .

الجاما  حكاـ القر ف كالمبيف لما تضمنه مػف السػنة ك م الفرقػاف، أبػك عبػد ا  محمػد بػف  .ٔٔ
حسػػػػف التركػػػػي، عبػػػػد ا  بػػػػف عبػػػػد الم َهػػػػػ ، ت: دُٕٔأحمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر القرطبػػػػي، تت

 ـ .ََِٔ-هػ  ُِْٕ، ُمؤسسة الرسالة، بيركت ، ط

 هػ . َُْْ، ُجاما النقكؿ في أسباب النزكؿ، ابف قميفة عميكم، ط .ٕٔ

 –ق ُُْٗ،  ِأحمػػػد ياسػػػكؼ، دار المكتبػػػي، دمشػػػؽ، طَجماليػػػات المفػػػردة القر نيػػػة، د .ٖٔ
 ـ.ُٗٗٗ

، ِكػػػر، عمػػػاف، طفاضػػػؿ صػػػال، السػػػامرائي، دار الفَجممػػػة العربيػػػة تأليفهػػػا كأقسػػػامها، د .ٗٔ
 ـ .ََِٕ –ق ُِْٕ

، مؤسسػػػػػػة المقتػػػػػػار، القػػػػػػاهرة، طَالجممػػػػػػة الفعميػػػػػػة، د .َٕ  -قُِْٖ، ُعمػػػػػػي أبػػػػػػك المكػػػػػػاـر
 ـ.ََِٕ

رمػػػزم منيػػػر  َدَق  ، تُِّجمهػػػرة المغػػػة، أبػػػك بكػػػر محمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف دريػػػد، تت .ُٕ
 ـ.ُٕٖٗ، ُبعمبكي، دار العمـ لممنييف، بيركت، ط

 َق ،  ت: دْٕٗف بػػػف قاسػػػـ المػػػرادم، ت تالجنػػػى الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػاني، الحسػػػ .ِٕ
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-هػػػػ  ُُّْ، ُمحمػػػد نػػػديـ فاضػػػؿ، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت، طَفقػػػر الػػػديف قبػػػاكة، أ
 ـ. ُِٗٗ

الحدكد في النحك ككتاب منازؿ الحركؼ، أبك الحسػف عمػى بػف عيسػى بػف عمػى الرمػاني،  .ّٕ
 هػ .ّْٖتت

ادم، مكتبػػػة القػػػر ف، الحػػػذؼ البنغػػػي فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ، مصػػػطفى عبػػػد السػػػنـ أبػػػك شػػػ .ْٕ
 القاهرة.

ق  ، َُّٗقزانػػة ا دب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب، عبػػد القػػادر بػػف عمػػر البغػػدادم، تت  .ٕٓ
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٖ، ْت:عبد السنـ محمد هاركف، مكتبة القانجي، القاهرة، ط

قصائص الحركؼ العربية كمعانيها، حسف عباس، منشكرات اتحاد الكتاب العرب،  .ٕٔ
 ـ.ُٖٗٗ

فػػي عمػػـك الكتػػاب المكنػػكف، أحمػػد بػػف يكسػػؼ المعػػركؼ بالسػػميف الحمبػػي،  الػػدر المصػػكف .ٕٕ
 احمد محمد القراط، دار القمـ، دمشؽ. َهػ ، ت: دٕٔٓتت 

محمػػػد بيػػػكمي مهػػػراف، دار النهضػػػة  َدراسػػػات تاريقيػػػة مػػػف القػػػر ف الكػػػريـ فػػػي مصػػػر، د .ٖٕ
 ـ.ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ، ِالعربية، بيركت، ط

، ُٔ،، دار العمػػػػػـ لممنيػػػػػيف، بيػػػػػركت،  طصػػػػػبحي الصػػػػػالَدراسػػػػػات فػػػػػي فقػػػػػه المغػػػػػة، د .ٕٗ
 ـ.ََِْ

هػػػػػػ ، دار  َُْْدراسػػػػػات  سػػػػػمكب القػػػػػر ف الكػػػػػريـ، محمػػػػػد عبػػػػػد القػػػػػالؽ عظيمػػػػػة، تت  .َٖ
 الحديث، القاهرة.

-هػػػػػ ُُْٖأحمػػػػد مقتػػػػار عمػػػػر، عػػػػالـ الكتػػػػب، القػػػػاهرة،  َدراسػػػػة الصػػػػكت المغػػػػكم، د .ُٖ
 ـ.ُٕٗٗ

ا  ا صػبهاني المعػركؼ بالقطيػب درة التنػزيؿ كغرة التأكيؿ، أبك عبد ا  محمد بػف عبػد  .ِٖ
 -هػػػػ ُِِْ، ُهػػػػ ، ت: محمػػػد مصػػػطفى  يػػػديف، جامعػػػة أـ القػػػرل، طَِْاإلسػػػكافي، تت

 ـ .ََُِ

 -هػ ُُْٔدركس التصريؼ، محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيركت،  .ّٖ
 َـُٓٗٗ

، ُ، طدركس فػػي فقػػه المغػػة العربيػػة، مشػػتاؽ عبػػاس معػػف، مركػػز عبػػادم لمنشػػر، صػػنعاء .ْٖ
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 ـ.ََِّ –ق ُِْْ

منير محمكد المسيرم، مكتبة كهبة، القاهرة، َدالالت التقديـ كالتأقير في القر ف الكريـ، د .ٖٓ
 ـ.ََِٓ -هػ  ُِْٔ، ُط

عمي جػابر المنصػكرم، الػدار العمميػة الدكليػة، دار  َالداللة الزمنية في الجممة العربية، د .ٖٔ
 ـ .ََِِ، ُالثقافة لمنشر، عماف، ط

 ـ.ََِِمحمد محمد داكد، دار غريب، القاهرة، َركة، دالداللة كالح .ٕٖ

دالئػػػؿ اإلعجػػػاز، اإلمػػػاـ أبػػػي بكػػػر عبػػػد القػػػاهر بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد الجرجػػػاني،  .ٖٖ
 ـ. ََِْ،  ٓهػ ، قرأك: محمكد بف شاكر، مكتبة القانجي، القاهرة، طُْٕتت

 ُٖٗٗ، ُـ، طدليػػؿ السػػالؾ إلػػى ألفيػػة بػػف مالػػؾ، عبػػد ا  بػػف صػػال، الفػػكزاف، دار المسػػم .ٖٗ
 .َـ

، دكر الحػػرؼ فػػي أداء معنػػى الجممػػة، الصػػادؽ قميفػػة راشػػد، دار الكتػػب الكطنيػػة، بنغػػازم .َٗ
 ـ.َُٔٗٗيكنس، بنغازم، فجامعة قا منشكرات

كمػػػاؿ محمػػػد بشػػػر، مكتبػػػة الشػػػباب، َدكر الكممػػػة فػػػي المغػػػة، اسػػػتيفف أكلمػػػاف، ترجمػػػة: د .ُٗ
 المنيرة، القاهرة. 

محمػػػد حسػػػيف، مكتبػػػة  َق ، شػػػرح: دٕيس، تت ديػػػكاف ا عشػػػى الكبيػػػر، ميمػػػكف بػػػف قػػػ .ِٗ
 اآلداب بالجماميز، القاهرة، المطبعة النمكذجية.

مفيػد قميحػػة، دار الشػػكاؼ  َديػكاف كعػػب بػف زهيػػر، صػنعه: أبػػي سػػعيد السػكرم، شػػرح: د .ّٗ
 ـ.ُٖٗٗ –ق َُُْ، ُلمطباعة، الرياض، دار المطبكعات الحديثة، جدة،ط

هػػ ، ُْف ربيعػة بػف مالػؾ، أبػك عقيػؿ العػامرم، تت ديكاف لبيد بف ربيعة العػامرم، لىًبيػد بػ .ْٗ
 ـ. ََِْ -هػ  ُِْٓ،ُاعتنى به: حمدك طٌماس، دار المعرفة، ط

هػػػ ،  َِٕرصػػؼ المبػػاني فػػي شػػرح حػػركؼ المعػػاني، أحمػػد بػػف عبػػد النػػكر المػػالقي، تت  .ٓٗ
 ـ.ََِِ -هػ ُِّْ، ّأحمد محمد القراط، دار القمـ، دمشؽ، طَت: د

 ف العظػػيـ كالسػػبا المثػػاني، العنمػػة أبػػي الفضػػؿ شػػهاب الػػديف ركح المعػػاني، تفسػػير القػػر  .ٔٗ
 ق ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، إدارة الطباعة المنيرية.َُِٕمحمكد ا لكسي، تت

رشيد عبد الرحمف العبيدم، مطبعة المجما العممي،  َالزمقشرم المغكم ككتابه الفائؽ، د .ٕٗ
 ـ. ََُِ -هػ ُُّْ
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بيػػػػة قرائنػػػػه كجهاتػػػػه، عبػػػػد الجبػػػػار تكامػػػػة، ديػػػػكاف المطبكعػػػػات زمػػػػف الفعػػػػؿ فػػػػي المغػػػػة العر  .ٖٗ
 ـ.ُْٗٗالجامعية، الجزائر، 

هيفػػاء عثمػػاف َزيػػادة الحػػركؼ بػػيف التأييػػد كالمنػػا كأسػػرارها البنغيػػة فػػي القػػر ف الكػػريـ، د .ٗٗ
 ـ.َََِ-ق ُُِْ، ُعباس فدا، دار القاهرة، ط

ق ، ْٔٔالقفػاجي، تت سر الفصاحة، أبك محمد عبد ا  بف محمد بػف سػعيد بػف سػناف  .ََُ
 ـ.ُِٖٗ -هػ  َُِْ، ُدار الكتب العممية، بيركت، ط

حسف هنػداكم، دار القمػـ، َق ، ت: د ِّٗسر صناعة اإلعراب، عثماف بف جني، تت  .َُُ
 ـ .ُّٗٗ-هػ ُُّْ، ِدمشؽ، ط

ق ، ت: محمػد فػؤاد عبػد ِّٕسنف ابف ماجة، أبك عبد ا  محمد بػف يزيػد القزكينػي، تت .َُِ
 الكتب العربية. الباقي، دار إحياء

سػػػير أعػػػنـ النػػػبنء، شػػػمس الػػػديف أبػػػك عبػػػد ا  محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عثمػػػاف بػػػف قىاٍيمػػػاز  .َُّ
ق ، مجمكعػػػة مػػػف المحققػػػيف بإشػػػراؼ الشػػػيخ شػػػعيب ا رنػػػاؤكط، مؤسسػػػة ْٖٕالػػػذهبي، تت
 ـ. ُٖٓٗ -قَُْٓ، ّالرسالة، ط

تعميؽ:  هػ ،ُُّٓشذا العرؼ في فف الصرؼ، أحمد بف محمد بف أحمد الحمنكم، تت  .َُْ
 محمد بف عبد المعطي، دار الكياف، الرياض .َد

هػػ ، ٕٗٔشرح ابف عقيؿ، قاضي القضاة بهاء الديف بف عبد ا  بف عقيػؿ الهمػداني، تت .َُٓ
،  ِعمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ، لمحمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد، المكتبػػة العصػػرية، بيػػركت، ط

 ـ.ُٖٖٗ -هػ  َُْٗ

ؼ حسػػف عمػػر، دار الكتػػب الكطنيػػة،  بنغػػازم، شػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػة، تعميػػؽ: يكسػػ .َُٔ
 ـ.ُٔٗٗ، ِط

شػػػرح المفصػػػؿ، الشػػػيخ العنمػػػة مكفػػػؽ الػػػديف يعػػػيش بػػػف عمػػػي بػػػف يعػػػيش النحػػػكم، تت  .َُٕ
 هػ ، إدارة الطباعة المنيرية، مصر .ّْٔ

هػػػػ ، ت: ْٔٔشػػػرح الكافيػػػة نظػػػـ الكافيػػػة، أبػػػك عمػػػرك عثمػػػاف بػػػف الحاجػػػب النحػػػكم، تت .َُٖ
 ـ.َُٖٗ -هػ ََُْبعة اآلداب، النجؼ، مكسى بنام عمكاف العميمي، مطَد

نكاؼ بػف جػزاء  َت: د ق ٖٖٗتت رم،جشرح شذكر الذهب، محمد بف عبد المنعـ الجك  .َُٗ
 ـ. ََِْ -هػ ُِْْ، ُالحارثي، ط
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هػػػػ ، دار ِٕٔالشػػػعر كالشػػػعراء، أبػػػك محمػػػد عبػػػد ا  بػػػف مسػػػمـ بػػػف قتيبػػػة الػػػدينكرم، تت .َُُ
 هػ. ُِّْالحديث، القاهرة، 

ة العربية كمسائمها كسنف العرب في كنمها، أبك الحسػيف أحمػد بػف الصاحبي في فقه المغ .ُُُ
، ُق  ، ت: فػػػػػػاركؽ الطبػػػػػػاع، مكتبػػػػػػة المعػػػػػػارؼ، بيػػػػػػركت، طّٓٗفػػػػػػارس بػػػػػػف زكريػػػػػػا، تت

 ـ.ُّٗٗ –ق ُُْْ

ق  ، ت ّّٗالصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة، اسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكهرم، ت ت .ُُِ
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُّٗٗ، ِيركت، طأحمد عبد الغفكر عطا، دار العمـ لممنييف، بَ

ق ، ت: محمػد زهيػر بػف ناصػر ِٔٓصحي، البقارم، محمد بف اسػماعيؿ البقػارم، تت .ُُّ
 ق.ُِِْ، ُالناصر، دار طكؽ النجاة، ط

ق ، ت: مجمكعػػة مػػػف ُِٔصػػحي، مسػػمـ، ل مػػاـ أبػػي الحسػػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج، تت .ُُْ
 ق .ُّّْالمحققيف، دار الجيؿ، بيركت، 

محمػػكد سػػميماف يػػاقكت، مكتبػػة المنػػار  َفػػي القػػر ف الكػػريـ، دالصػػرؼ التعميمػػي كالتطبيػػؽ  .ُُٓ
 ـ.ُٗٗٗ –ق َُِْ، ُاإلسنمية، الككيت، ط

كسمية عبػد المحسػف محمػد المنصػكر،  مكتبػة الرشػد، َصيا الجمكع في القر ف الكريـ، د .ُُٔ
 ـ.ََِْ -هػ  ُِْٓ، ُالرياض، ط

يحيػػى بػػف حمػػزة بػػف الطػػراز، المتضػػمف  سػػرار البنغػػة كعمػػـك حقػػائؽ اإلعجػػاز، ل مػػاـ  .ُُٕ
ق ، ت: عبػد الحميػد هنػداكم، المكتبػة العصػرية،  ْٕٓعمي بف إبراهيـ العمػكم اليمنػي، تت

 ـ.ََِِ –ق ُِّْ، ُبيركت، ط

-ق ُُِْ، ُالظػػاهرة الجماليػػة فػػي القػػر ف الكػػريـ، نػػذير حمػػداف، دار المنػػارة، جػػدة، ط .ُُٖ
 ـ.ُُٗٗ

 ـ.َََِقاهرة،كماؿ بشر، دار غريب لمطباعة كالنشر، الَعمـ ا صكات، د .ُُٗ

عمػػػـ المغػػػة العػػػاـ، فردينػػػاف دك سكسػػػير، ترجمػػػة: يكئيػػػؿ يكسػػػؼ عزيػػػز، دار  فػػػاؽ عربيػػػة،  .َُِ
 ـ.ُٖٓٗ، ّبغداد،ط

 ََِْ، ٗعمي عبد الكحد كافػي، شػركة نهضػة مصػر لمطباعػة كالنشػر، طَعمـ المغة، د .ُُِ
 ـ .

عمػػػػػػػػى طريػػػػػػػػؽ التفسػػػػػػػػير البيػػػػػػػػاني، د. فاضػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػال، السػػػػػػػػامرائي، جامعػػػػػػػػة الشػػػػػػػػارقة،  .ُِِ
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 ـ.ََِْ-هػُِْٓاإلمارات،

عيػػكف ا ثػػر فػػي فنػػكف المغػػازم كالشػػمائؿ كالسػػير، محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد   .ُِّ
هػػ ، تعميػؽ: إبػراهيـ محمػد رمضػاف، دار القمػـ، بيػركت، ّْٕاليعمرم الربعي أبك الفت،، تت

 .ُّٗٗ-ُُْْ،ُط

 -هػػػػػ ُُِْ، ِالفاصػػػػمة فػػػػي القػػػػر ف الكػػػػريـ، محمػػػػد الحسػػػػناكم، دار عمػػػػار، عٌمػػػػاف، ط .ُِْ
 ـ.َََِ

فت، القدير، الجاما بيف فني الركاية كالدرايػة مػف عمػـ التفسػير، محمػد بػف عمػي بػف محمػد  .ُِٓ
 عبد الرحمف عميرة، دار الكفاء.َهػ ، ت: دَُِٓالشككاني، تت

ق ،ت: محمػػػد إبػػػراهيـ سػػػميـ،  دار العمػػػـ ِّٖالفػػػركؽ المغكيػػػة، أبػػػك هػػػنؿ العسػػػكرم، تت .ُِٔ
 كالثقافة، القاهرة .

محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف صػػال،  َفػػي تفسػػير القػػر ف الكػػريـ، د فػػركؽ المغكيػػة كأثرهػػاال .ُِٕ
 ـ.ُّٗٗ-هػ ُُْْ، ُالشايا، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط

ق ُُْٓ، ّرمضاف عبد التكاب، مكتبة القػانجي، القػاهرة، طَفصكؿ في فقه العربية، د .ُِٖ
 ـ.ُْٗٗ –

 –ق َُّْ، ّإبػػراهيـ السػػامرائي، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت، طَالفعػػؿ زمانػػه كأبنيتػػه، د .ُِٗ
 ـ.ُّٖٗ

 فقه المغة، محمد المبارؾ، مطبعة جامعة دمشؽ. .َُّ

كمػػاؿ الػػديف عبػػد الغنػػي المرسػػي، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث، َفكاصػػؿ اآليػػات القر نيػػة، د .ُُّ
 ـ.ُٗٗٗ -هػ َُِْ، ُاالسكندرية، ط

هػػ ، ت: عاشػؽ حسػف، ٕٔٓالفكائد الغياثية في عمكـ البنغة، عضد الديف ا نجػي، تت  .ُِّ
 ـ. ُُٗٗ -هػ  ُُِْ، ُالمصرم، القاهرة، دار الكتاب المبناني، بيركت، طدار الكتاب 

 -قَُْٖ، ُٓق ، دار الشػػركؽ، بيػػركت، طُّٖٓفػػي ظػػنؿ القػػر ف، سػػيد قطػػب، تت .ُّّ
 ـ.ُٖٖٗ

 ـ.ََِ، ِفي عمـ المغة، غازم مقتار ظميمات، دار طنس، دمشؽ، ط .ُّْ

عمػػر، مؤسسػػة الككيػػت  أحمػػد مقتػػارَقػػامكس القػػر ف، لغػػة القػػر ف دراسػػة تكثيقيػػة فنيػػة، د .ُّٓ
 ـ .ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖ، ِلمتقدـ العممي، ط
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هػ ، الهيئة المصػرية العامػة ُٕٖقامكس المحيط، محمد بف يعقكب الفيركز أبادم، تت ال .ُّٔ
 ـ. َُٖٗ -هػ  ََُْ، ّلمكتاب، ط

القر ف الكريـ كتفاعؿ المعاني، دراسة دالليػة لتعمػؽ حػركؼ الجػر بالفعػؿ كأثػرك فػي المعنػى  .ُّٕ
 ـ.ََِِ، ُالكريـ، د. محمد محمد داكد، دار غريب، القاهرة، طفي القر ف 

، ُمحمػػػد سػػػيد طنطػػػاكم، دار نهضػػػة مصػػػر، القػػػاهرة، طَالقصػػػة فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ، د .ُّٖ
 ـ.ُٕٗٗ

، مؤسسػػة الرسػػالة، َقضػػايا قر نيػػة فػػي ضػػكء الدراسػػات المغكيػػة، د .ُّٗ عبػػد العػػاؿ سػػالـ مكػػـر
 ـ.ُٖٖٗ –ق َُْٖ، ُبيركت، ط

عمػػػي سػػػعد الشػػػتيكم، الجامعػػػة َعيسػػػى عمػػػى العػػػاككب، أ َغػػػة، دالكػػػافي فػػػي عمػػػكـ البن .َُْ
 ـ.ُّٗٗالمفتكحة، 

هػػ ، ت:عبػد  ُْٓكتاب ا زهية في عمـ الحػركؼ، لعمػي بػف محمػد النحػكم الهػركم، تت .ُُْ
 ـ. ُّٗٗ -هػ  ُُّْ، ِالمعيف الممكحي، ط

عبػد الحميػد هنػداكم، دار َق ، ت: دَُٕكتاب العػيف، القميػؿ بػف أحمػد الفراهيػدم، تت .ُِْ
 ـ .ََِّ -هػ  ُِْْ، ُلكتب العممية، بيركت، طا

ق ، ت: عبد السنـ هاركف، َُٖالكتاب، كتاب سيبكيه، عمرك بف عثماف بف قنبر، تت .ُّْ
 ـ.ُٖٖٗ –ق َُْٖ، ّمكتبة القانجي، القاهرة، ط

الكشاؼ عف حؽ حقائؽ غكامض التنػزيؿ كعيكف ا قاكيؿ في كجكك التأكيؿ، العنمة جار  .ُْْ
هػػػػ ، ت: الشػػػيخ عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد ّٖٓمػػػكد بػػػف عمػػػر الزمقشػػػرم، تت ا  أبػػػي القاسػػػـ مح

 ـ. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٖ، ُالجكاد، الشيخ عمي محمد معكض، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط

هػػػػ  ، ت: ّّٕكشػػػؼ المعػػػاني فػػػي المتشػػػابه مػػػف المثػػػاني، بػػػدر الػػػديف بػػػف جماعػػػة، ت ت .ُْٓ
 ـ.َُٗٗ -هػ َُُْ، ُطعبد الجكاد قمؼ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر، المنصكرة، َد

الكميػػات، معجػػـ فػػي المصػػطمحات كالفػػركؽ المغكيػػة، أيػػكب بػػف مكسػػى الحسػػيني الكفػػكم،  .ُْٔ
، ِعػػدناف دركيػػش، محمػػد المصػػرم، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت، طَهػػػ ، إعػػداد: دَُْٗتت

 ـ . ُٖٗٗ-هػ ُُْٗ

هػػػ ، ُٔٔالمبػػاب فػػي عمػػؿ البنػػاء كاإلعػػراب، أبػػك البقػػاء عبػػد ا  بػػف الحسػػف العكبػػرم، تت .ُْٕ
، ُت:غػػػػػػازم مقتػػػػػػار ظميمػػػػػػات، دار الفكػػػػػػر المعاصػػػػػػر، بيػػػػػػركت، دار الفكػػػػػػر، دمشػػػػػػؽ، ط
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 ـ.ُٓٗٗ -هػُُْٔ

المبػاب فػػي عمػـك الكتػػاب، اإلمػػاـ المفسػر أبػػي حفػػص عمػر بػػف عمػػي بػف عػػادؿ الدمشػػقي،  .ُْٖ
هػ ، ت: الشيخ عادؿ أحمػد عبػد المكجػكد، الشػيخ عمػي محمػد معػكض، دار الكتػب َٖٖتت

 ـ .ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗ، ُالعممية، بيركت، ط

هػػػ ، دار صػػادر، بيػػركت، ُُٕلسػػاف العػػرب، محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػي بػػف منظػػكر، تت .ُْٗ
 ـ.ُْٗٗ –ق ُُْْ، ّط

هػػػػ  ، ت: محمػػػد عبػػػد  َّٔلطػػػائؼ قر نيػػػة، أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف الػػػرازم، ت ت .َُٓ
 ـ .ُْٗٗ -هػ  ُُْْ، ُالرحمف النابمسي، دار السنابؿ، دمشؽ، ط

 ـ .ُْٗٗتماـ حساف، دار الثقافة، المغرب، طبعة َبناها، دالمغة العربية معناها كم .ُُٓ

سػمي، أبػك مغمػي، دار مجػدالكم َق ،ت:دِّٗالمما في العربيػة، عثمػاف بػف جنػي، ت ت .ُِٓ
 ـ.ُٖٖٗلمنشر، 

مػػػا اتفػػػؽ لفظػػػه كاقتمػػػؼ معنػػػاك مػػػف القػػػر ف المجيػػػد، أبػػػك العبػػػاس محمػػػد بػػػف يزيػػػد المبػػػرد،  .ُّٓ
هػػ  َُْٗ، ُكزارة ا كقػاؼ، الككيػت، ط أحمد محمد سميماف أبك رعد،َهػ ، ت: دِٖٓتت
 ـ.ُٖٖٗ -

ق ، عمػؽ عميػه ّٕٔمثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، ضياء الديف بف ا ثيػر، تتال .ُْٓ
 .ِبدكم طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، طَأحمد الحكفي، دَ: د

محمػػد َهػػػ ، عمػػؽ عميػػه: دَُِمجػػاز القػػر ف، أبػػك عبيػػدة معمػػر بػػف المثنػػى التميمػػي، تت .ُٓٓ
 د سزكيف، مكتبة القانجي، القاهرة .فؤا

المحتسػػب فػػي تبيػػيف كجػػكك شػػكاذ القػػراءات كاإليضػػاح عنهػػا، أبػػك الفػػت، عثمػػاف بػػف جنػػي،  .ُٔٓ
عبػػد الفتػػاح اسػػماعيؿ َعبػػد الحمػػيـ النجػػار، دَهػػػ ، ت :عمػػي النجػػدم ناصػػؼ، د ِّٗتت

 ـ.ُْٗٗ -هػ  ُُْٓشمبي، كزارة ا كقاؼ، القاهرة ، 

تػػاب العزيػز، القاضػػي أبػي محمػد عبػػد الحػؽ بػػف غالػب بػػف المحػرر الػكجيز فػػي تفسػير الك .ُٕٓ
هػػػػ ، ت:عبػػػد السػػػنـ عبػػػد الشػػػافي محمػػػد، دار الكتػػػب العمميػػػة، ْٔٓعطيػػػة ا ندلسػػػي، تت

 ـ.ََُِ-هػ ُِِْ، ُبيركت، ط

، ِمحمػػػػػد رسػػػػػكؿ ا ، بقمػػػػػـ: محمػػػػػد الصػػػػػادؽ إبػػػػػراهيـ عرجػػػػػكف، دار القمػػػػػـ، دمشػػػػػؽ، ط .ُٖٓ
 ـ.ُٓٗٗ –ق ُُْٓ
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، ُتكفيػػػؽ محمػػػد شػػػاهيف، مكتبػػػة كهبػػػة، القػػػاهرة، طَطبيقػػػا، دالمشػػػترؾ المغػػػكم نظريػػػة كت .ُٗٓ
 ـ.َُٖٗ –ق ََُْ

المزهػػػػر فػػػػي عمػػػػـك المغػػػػة كأنكاعهػػػػا، لمعنمػػػػة عبػػػػد الػػػػرحمف جػػػػنؿ الػػػػديف السػػػػيكطي، ت  .َُٔ
ق ،ضػػػػبطه: محمػػػػد أحمػػػػد جػػػػاد المػػػػكلى، محمػػػػد أبػػػػك الفضػػػػؿ إبػػػػراهيـ، عمػػػػي محمػػػػد ُُٗت

 . ّالبجاكم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

محمد كامؿ َق ، ت: دٕٗٔعمى تسهيؿ الفكائد، شرح التسهيؿ البف عقيؿ، تتالمساعد  .ُُٔ
 ـ. ُّٖٗ -هػ  َُِْ، ُبركات، دار الفكر، دمشؽ، ط

ق  ت: شػػػػػعيب ا رنػػػػػؤكط ك قػػػػػركف، مؤسسػػػػػة ُِْمسػػػػػند اإلمػػػػػاـ أحمػػػػػد بػػػػػف حنبػػػػػؿ، تت .ُِٔ
 ـ.ُٗٗٗ –ق َُِْ، ِالرسالة، بيركت، ط

بكػر أحمػد بػف عمػرك بػف عبػد القػالؽ بػف مسند البزار، المنشكر باسػـ البحػر الزقػار، أبػك  .ُّٔ
هػػػ ، ت: محفػػكظ الػػرحمف زيػػف ا ، كعػػادؿ بػػف سػػعد، ِِٗقػػند بػػف عبيػػد ا  العتكػػي، تت

 ـ.ُٖٖٗ،ُكصبرم عبد القالؽ، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، ط

، عػالـ الكتػب، َالمشترؾ المفظي فػي ضػكء غريػب القػر ف الكػريـ، د .ُْٔ عبػد العػاؿ سػالـ مكػـر
 ـ .ََِٗ –ق َُّْ، ُاهرة، طالق

شػعباف محمػد اسػماعيؿ، دار االتحػاد َما القػر ف الكػريـ، تاريقػه، قصائصػه، أحكامػه، د .ُٓٔ
 ـ.ُٖٕٗ -قُّٖٗالعربي، القاهرة، 

 ُِْٖ، ِفاضؿ صال، السامرائي، دار عمار، عمػاف،  طَمعاني ا بنية في العربية، د .ُٔٔ
 ـ.ََِٕ -هػ 

هػػػػػ ، ت: محمػػػػد عمػػػػي الصػػػػابكني، ّّٖ، تتمعػػػػاني القػػػػر ف الكػػػػريـ، أبػػػػك جعفػػػػر النحػػػػاس .ُٕٔ
 ـ.ُٖٖٗ -هػ  َُْٗ، ُجامعة أـ القرل، ط

عرابػػه، لمزجػاج أبػي اسػػحاؽ إبػراهيـ بػف السػػرم، تت .ُٖٔ عبػػد َهػػ ، ت: دُُّمعػاني القػر ف كا 
 ـ.ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ، ُالجميؿ عبدك شمبي، عالـ الكتب، بيركت، ط

هػدل َهػػ ، ت: دُِٓ، تتمعاني القر ف، أبك الحسػف سػعيد بػف مسػعدة ا قفػش ا كسػط .ُٗٔ
 -هػػػػػػ ُُُْ،  ُمحمػػػػػكد قراعػػػػػة، مكتبػػػػػة القػػػػػانجي، القػػػػػاهرة، مطبعػػػػػة المػػػػػدني، مصػػػػػر، ط

 ـ.َُٗٗ

، ّهػػػ ،عالـ الكتػػب، بيػػركت، طَِٕمعػػاني القػػر ف، أبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد الفػػراء، تت .َُٕ
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 ـ. ُّٖٗ -هػ َُّْ

، ِلقػاهرة، طفاضؿ صػال، السػامرائي، شػركة العاتػؾ لصػناعة الكتػاب، اَمعاني النحك، د .ُُٕ
 ـ.ََِّ -هػ ُِّْ

معتػػػػرؾ ا قػػػػراف فػػػػي إعجػػػػاز القػػػػر ف، أبػػػػك الفضػػػػؿ جػػػػنؿ الػػػػديف عبػػػػد الػػػػرحمف أبػػػػي بكػػػػر  .ُِٕ
 َُْٖ، ُهػ ، ت: أحمػد شػمس الػديف، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، طُُٗالسيكطي، تت

 ـ.ُٖٖٗ -هػ 

داب، محمػد حسػيف جبػؿ، مكتبػة اآل َالمعجـ االشتقاقي المؤصػؿ  لفػاظ القػر ف الكػريـ، د .ُّٕ
 ـ.ََُِ، ُالقاهرة، ط

معجـ ا لفاظ المشتركة في المغة العربية، عبد الحميـ محمد قنبس، مكتبة لبنػاف، بيػركت،  .ُْٕ
 ـ.ُٕٖٗ

ق ، ت: ُٖٔمعجػػـ التعريفػػات، العنمػػة عمػػي بػػف محمػػد السػػيد الشػػريؼ الجرجػػاني، تت  .ُٕٓ
 هػ .ُُّْمحمد صديؽ المنشاكم، دار الفضيمة، القاهرة، 

كرنكػػك، َهػػػ ، ت: د ّْٖعبيػػد ا  محمػػد بػػف عمػػراف المرزبػػاني، تتمعجػـ الشػػعراء، أبػػك  .ُٕٔ
 ـ. ُِٖٗ -هػ  َُِْ، ِمكتبة القدسي، دار الكتب العممية، بيركت،ط

المعجػػػـ المفصػػػؿ فػػػي المترادفػػػات فػػػي المغػػػة العربيػػػة، إعػػػداد: أ. مجيػػػد طػػػراد، دار الكتػػػب  .ُٕٕ
 ـ.ََِٗ، ُالعممية، بيركت، ط

إميؿ بديا يعقكب، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، َدالمعجـ المفصؿ في المذكر كالمؤنث،  .ُٖٕ
 ـ .ُْٗٗ -هػ ُُْْ، ُط

إنعػػاـ فػػكاؿ عكػػاكم، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، َالمعجػػـ المفصػػؿ فػػي عمػػـك البنغػػة، د .ُٕٗ
 ـ . ُٔٗٗ -هػ ُُْٕ، ِط

محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، دار الحػديث، القػاهرة،  َالمعجـ المفهرس  لفاظ القر ف الكريـ، د .َُٖ
 ق .ُّْٔب المصرية،دار الكت

المعجـ المكسكعي  لفاظ القر ف الكريـ كقراءاته، د. أحمد مقتػار عمػر،  مؤسسػة سػطكر  .ُُٖ
 ـ. ََِِ-هػ ُِّْ، ُالمعرفة، ط

-هػػػ ُِْٓ، ْالمعجػـ الكسػيط، مجمػػا المغػة العربيػػة، مصػر، مكتبػة الشػػركؽ الدكليػة، ط .ُِٖ
 ـ.  ََِْ
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 ـ. ُٖٗٗ -هػ  َُْٗ، ِر، طمعجـ ألفاظ القر ف الكريـ، مجما المغة العربية، مص .ُّٖ

معجـ حركؼ المعاني في القر ف الكريـ، محمد حسف الشريؼ، مؤسسػة الرسػالة، بيػركت،  .ُْٖ
 ـ.ُٔٗٗ -قُُْٕ، ُط

ق ، ت: عبػػػد ّٓٗمعجػػػـ مقػػػاييس المغػػػة، أبػػػك الحسػػػيف أحمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػا، تت  .ُٖٓ
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُّٗٗالسنـ هاركف، دار الفكر، بيركت، 

مػػى الطبقػػات كا عصػػار، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قايمػػاز معرفػػة القػػراء الكبػػار ع .ُٖٔ
الػػذهبي أبػػك عبػػػد ا ، ت: بشػػار عػػػكاد معػػركؼ، شػػػعيب ا رنػػاؤكط، صػػػال، مهػػدم عبػػػاس، 

 ق.َُْْ، ُمؤسسة الرسالة، بيركت، ط

هػػ  ، ت: محمػكد َُٔالميٍغًرب في ترتيب الميٍعًرب، أبك الفت، ناصػر الػديف المطػرزم، تت .ُٕٖ
 ـ. ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ، ُد مقتار، مكتبة أسامة بف زيد، حمب، طفاقكرم، عبد الحمي

ق ، ت: عبػد الطيػؼ ُٕٔمغني المبيب عف كتب ا عاريب، البػف هشػاـ ا نصػارم، تت .ُٖٖ
 ـ.َََِ -هػ ُُِْ، ُمحمد القطيب، الككيت، ط

، ُأحمػػػد سػػػعد القطيػػػب، دار التدمريػػػة، الريػػػاض، طَمفػػػاتي، التفسػػػير، معجػػػـ شػػػامؿ، د .ُٖٗ
 ـ.ََُِ -هػ  ُُّْ

هػػػ ، ضػػبطه: ِٔٔمفتػػاح العمػػكـ، يكسػػؼ بػػف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػي السػػكاكي، تت .َُٗ
 ـ. ُٕٖٗ -هػ  َُْٕ، ِنعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت، ط

المفػػػردات فػػػي غريػػػب القػػػر ف، الحسػػػيف بػػػف محمػػػد المعػػػركؼ بالراغػػػب ا صػػػفهاني، ت ت  .ُُٗ
 ق.ُُِْ، ُة، بيركت، طق ، ت: صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـ، الدار الشامي َِٓ

عبػػد الصػػبكر شػػاهيف، مؤسسػػة الرسػػالة، َمفصػػؿ  يػػات القػػر ف الكػػريـ ترتيػػب معجمػػي، د .ُِٗ
 ـ.ُْٗٗ –ق ُُْْ، ُبيركت، ط

هػػػػ ، ت: محمػػػد عبػػػد القػػػالؽ  ِٖٓالمقتضػػػب، أبػػػك العبػػػاس محمػػػد بػػػف يزيػػػد المبػػػرد، تت .ُّٗ
 ـ. ُْٗٗ -هػ  ُُْٓ، ّعظيمة، القاهرة، ط

لحػاد كالتعطيػػؿ فػي تكجيػه المتشػابه المفػظ مػف  م التنػػػزيؿ، مػنؾ التأكيػؿ القػاطا بػذكم اإل .ُْٗ
محمكد كامؿ أحمد، َق ، ت: د َٖٕأبك جعفر أحمد بف إبراهيـ بف الزبير الغرناطي، تت 

 دار النهضة العربية، بيركت .

عبػػد الفتػػاح الشػػيف، دار المػػريخ َمػػف أسػػرار التعبيػػر فػػي القػػر ف الكػػريـ، صػػفاء الكممػػة، د .ُٓٗ
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 ـ.ُّٖٗ -هػ َُّْلمنشر، الرياض، 

 ـ.ُٖٕٗ، ٔإبراهيـ أنيس، مكتبة االنجمك المصرية، القاهرة، طَمف أسرار المغة، د .ُٔٗ

 ـ .َُٗٗتماـ حساف، مكتبة االنجمك المصرية، القاهرة، َمناهب البحث في المغة، د .ُٕٗ

المكسكعة القر نية المتقصصة، الكتاب الثاني، إشراؼ كتقديـ: أ. د. محمكد حمدم  .ُٖٗ
 ـ .ََِّؼ بمصر، مطابا ا هراـ التجارية، مصر، زقزكؽ، كزير ا كقا

 -هػػػػ َُْٖ، ّمحمػػػكد حسػػيف مغالسػػػه، مؤسسػػة الرسػػػالة، بيػػركت، طَالنحػػك الشػػافي، د .ُٗٗ
 ـ. ُٕٗٗ

 –ق ُُْٖ، ِجميػػػؿ أحمػػػد ظفػػػر، مكػػػة المكرمػػػة، طَالنحػػػك القر نػػػي، قكاعػػػد كشػػػكاهد، د .ََِ
 ـ.ُٖٗٗ

 .ّالنحك الكافي، عباس حسف، دار المعارؼ، مصر، ط .َُِ

 -قَُِْ، ُمحمػػد حماسػػة عبػػد المطيػػؼ، دار الشػػركؽ، القػػاهرة، طَداللػػة، دالنحػػك كال .َِِ
 ـ.َََِ

، ُأحمػػػػد محمػػػػد فػػػػارس، دار الفكػػػػر المبنػػػػاني، بيػػػػركت، طَالنػػػػداء فػػػػي المغػػػػة كالقػػػػر ف، د .َِّ
 ـ.ُٖٗٗ-هػ َُْٗ

نػػػػزهة ا عػػػيف النػػػكاظر فػػػي عمػػػـ الكجػػػكك كالنظػػػائر، جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػي الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف  .َِْ
، ُ: محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي، مؤسسة الرسالة، بيػركت، طهػ ، تٕٗٓالجكزم، تت

 ـ.ُْٖٗ -هػ َُْْ

نزهػػة فػػي كتػػاب بصػػائر ذكم التمييػػز، الشػػيخ: سػػعيد بػػف عبػػد الػػرحمف ا حمػػدم، مكتبػػة  .َِٓ
 ـ.ُٖٓٗ -هػ  َُْٓ، ُالمعارؼ، الرياض، ط

كؽ، نظرات مػف اإلعجػاز البيػاني فػي القػر ف الكػريـ، سػامي محمػد هشػاـ حريػز، دار الشػر  .َِٔ
 ـ.ََِٔ، ُعماف، ط

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، اإلماـ المفسر برهاف الديف أبي الحسف إبػراهيـ بػف  .َِٕ
 ق  ، دار الكتاب اإلسنمي، القاهرة . ٖٖٓعمر البقاعي، تت

هػػ ،عمؽ عميػه: َْٓالنكت كالعيكف، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيػب المػاكردم، تت .َِٖ
يـ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت، مؤسسػػػػة الكتػػػػب الثقافيػػػػة، السػػػػيد عبدالمقصػػػػكد عبػػػػد الػػػػرح

 بيركت.
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همػػػزة االسػػػتفهاـ فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ، عبػػػد الػػػرؤؼ سػػػعيد عبػػػد الغنػػػي المبػػػدم، مطػػػابا كزارة  .َِٗ
 ـ.ُِٗٗا كقاؼ، عماف، ا ردف، المكتبة الكطنية، 

ق ،ت: ُُٗهمػػا الهكامػػا فػػي شػػرح الجكامػػا، عبػػدالرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي، تت  .َُِ
 ـ.ُٖٗٗ -هػ  ُُْٖ، ُمد شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت،طأح

هػػػ ، ت: ْٕٔالػػكافي بالكفيػػات، صػػنح الػػديف قميػػؿ بػػف أيبػػؾ بػػف عبػػد ا  الصػػفدم، تت .ُُِ
 ـ.َََِ -هػَُِْأحمد ا رناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيركت،

هػػػ ، ت:  َّْابكرم، تتكجػػكك القػػر ف الكػػريـ، أبػػك عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد الضػػرير النيسػػ .ُِِ
 ـ.ُٔٗٗ، ُفاطمة يكسؼ القيمي، دار السقا، دمشؽ، ط

حػاتـ َهػػ  ، ت: دَُٓالكجكك كالنظائر في القر ف العظيـ، مقاتؿ بف سميماف البمقي، تت .ُِّ
 ـ. ََِٔ -هػ ُِْٕ، ُصال، الضامف، مركز جمعة الماجد لمثقافة كالتراث، دبي، ط

كمعانيهػػػػػا، أبػػػػػك عبػػػػػد ا  الحسػػػػػيف بػػػػػف محمػػػػػد  الكجػػػػػكك كالنظػػػػػائر  لفػػػػػاظ الكتػػػػػاب العزيػػػػػز .ُِْ
، ُهػػػػػػ ، ت: فاطمػػػػػة يكسػػػػػؼ القيمػػػػػي، مكتبػػػػػة الفػػػػػارابي، دمشػػػػػؽ، طْٖٕالػػػػػدامغاني، تت 

 ـ.ُٖٗٗ-هػ ُُْٗ

كفيات ا عياف كأنباء أبنػاء الزمػاف، أبػك العبػاس شػمس الػديف أحمػد بػف محمػد بػف إبػراهيـ  .ُِٓ
سػػاف عبػػاس، دار صػػػادر، هػػػ ،ت: إحُٖٔبػػف أبػػي بكػػر ابػػف قمكػػاف البرمكػػي اإلربمػػي، تت

 .ُْٗٗ، ُبيركت، ط

يكسػػؼ بػػف يعقػػكب، دراسػػة فػػي الفػػف القصصػػي، أحمػػد عػػز الػػديف عبػػد ا  قمػػؼ، مطبعػػة  .ُِٔ
 ،ـ . داب الصحبة، محمد بف الحسيف بف محمد ُٖٕٗ -هػ ُّٖٗ، ُالسعادة، القاهرة، ط

 ،هػػػػ ، ت: مجػػػدم فتحػػػي السػػػيد، دار الصػػػحابة لمتػػػراثُِْأبػػػك عبػػػد الػػػرحمف السػػػممي، تت
 ـ.َُٗٗ-َُُْ،ُط طنطا،

 الرساجل الجامعية:

أدكات الغاية في النحػك العربػي، رسػالة ماجسػتير، إيمػاف جػكاد صػادؽ النجػار، جامعػة أـ  -ُ
 ـ.ُٔٗٗ -هػ  ُُْٔرياض حسف القكاـ، َالقرل، كمية المغة العربية، إشراؼ د

إعػداد الطالبػة / اإلرساؿ في ضكء القر ف الكريـ ت دراسة مكضػكعية  ، رسػالة ماجسػتير،  -ِ
عصػػػػاـ بػػػػف العبػػػػد زهػػػػد، الجامعػػػػة اإلسػػػػنمية، َيسػػػػرل عبػػػػد الفتػػػػاح أبػػػػك جاسػػػػر، إشػػػػراؼ: د

 ـ.ََِٗ –ق َُّْغزة،
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اإلضافة في القر ف الكريـ، دراسة تركيبية داللية، حامد عمي منيفػي أبػك صػعيميؾ، رسػالة  -ّ
 ـ.ََِْ - هػُِْٓدكتكراك، إشراؼ: د.عبد القادر مرعي، جامعة اليرمكؾ، ا ردف، 

ألفػػاظ المطػػر كالسػػحاب، عبػػد الممػػؾ عيظػػة الثبيتػػي، رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة أـ القػػرل،  -ْ
 ـ. َُٗٗ -هػ  َُُْد. أحمد عمـ الديف الجندم،َكمية المغة العربية، إشراؼ: أ

ا لفػػاظ الػػكاردة بالتػػذكير كالتأنيػػث فػػي القػػر ف الكػػريـ، رسػػالة ماجسػػتير، إعػػداد: فطيمػػة بػػف  -ٓ
السػػػػػعيد هػػػػادؼ، جامعػػػػػة الحػػػػاج لقضػػػػر باتنػػػػػة، الجزائػػػػر، كميػػػػػة اآلداب، َاؼ: دسػػػػعيد، إشػػػػر 

 ـ.ََِٕ -هػُِْٖ

تحكؿ البنى النحكية بيف التذكير كالتأنيث في اآليات المتشابهة في القر ف الكريـ ، رسػالة  -ٔ
ماجسػػتير، إعػػداد: أريػػاؼ غػػازم جمػػاؿ قميفػػة، إشػػراؼ: د.عػػكدك قميػػؿ عػػكدك، جامعػػة الشػػرؽ 

 ـ.َُُِاآلداب،  ا كسط، كمية

أحمػػػد سػػػعد محمػػػد، جامعػػػة عػػػيف َالتكجيػػػه البنغػػػي لمقػػػراءات القر نيػػػة، رسػػػالة دكتػػػكراك، د -ٕ
 َـُٕٗٗ -هػ  ُُْٖ، ِشمس، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط

زيػػػادة المفػػػظ لزيػػػادة المعنػػػى كأثرهػػػا فػػػي الكممػػػة كالجممػػػة، رسػػػالة ماجسػػػتير، عبػػػاس أحمػػػد  -ٖ
 ـ.ُٗٗٗآلداب، بيركت، هكاش، الجامعة ا مريكية، كمية ا

عبػػد العزيػػز بػػف القنػػاكم  صػػيغة أفعػػؿ الفعميػػة فػػي القػػر ف الكػػريـ، رسػػالة ماجسػػتير، إعػػداد: -ٗ
 ـ.ُٕٖٗ -هػ َُْٕعمياف محمد الحازمي، جامعة أـ القرل، َصافي الجيؿ، إشراؼ: د

كاف فكائد الزكائد لرفعػاؿ فػي سػكرة الفػت،، إعػداد: إيمػاف سمكسػنياتي ليمػى، إشػراؼ: رضػ -َُ
الماجستير، أحمد قميؿ الماجستير، الجامعة اإلسنمية الحككميػة، مػاالنب، قسػـ المغػة العربيػة 

 ـ.ََِٕك دابها، 

المتشػػػابه المفظػػػي فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ كأسػػػرارك البنغيػػػة، رسػػػالة دكتػػػكراك، صػػػال، عبػػػد ا   -ُُ
هػػ ُُِْبػك مكسػى،محمد أَدَمحمد الشثرم، جامعة أـ القرل، كمية المغة العربية، إشراؼ: أ

 ـ .ََُِ-

 المجثت والبحوث:

 طه محمد الجندم، شبكة ا لككة. َالتناكب الداللي بيف صيا الكصؼ العامؿ، د -ُ

حػػػركؼ الجػػػر دالالتهػػػا كعنقاتهػػػا، أبػػػك أكس إبػػػراهيـ الشمسػػػاف، مطبعػػػة المػػػدني، جػػػدة،  -ِ
 ـ.ُٕٖٗ
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حػػػػاد الكتػػػػاب صػػػػفية مطهػػػػرم، منشػػػػكرات اتَالداللػػػػة اإليحائيػػػػة فػػػػي الصػػػػيغة اإلفراديػػػػة، د -ّ
 ـ.ََِّالعرب، دمشؽ، 

 المكضػػػػكع الرابػػػػا: تكريػػػػر الػػػػراء، غػػػػانـ بػػػػف قػػػػدكرم الحمػػػػد،َمجمػػػػة الدراسػػػػات القر نيػػػػة، د -ْ
 ـ.ََِٕ -هػ ُِْٖالجمعية العممية السعكدية لمقر ف الكريـ كعمكمه، العدد ا كؿ، 

أحمػد  د. ـ.المعنى في التراكيب العدكلية بيف نظرية النحك العربػي كالمسػانيات الحديثػة، أ. -ٓ
 ـ .ََُِ، مارس، ِْعبد ا  النشمي، مجمة الباحث الجامعي، جامعة إب، العدد: 
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 الواردة في القرآن الكريم  مشتقاتوو  إلرساللفظ ا( يبين عدد ٖٚجدول رقم)

 (ٔ)( مرةٖٔ٘) تكررت ( لفظاً ٔٚ)

 العدد اللفظ م العدد اللفظ م

 ٔ فََأْرِسلون ٖٚ ٙ َأْرَسلَ  ٔ
 ٔ رسل اهلل ٖٛ ٔ فأْرَسلَ  ٕ
 ٔ رسل ربك ٜٖ ٕ َأْرَسْلتَ  ٖ
 ٕ رسل ربنا ٓٗ ٔ أْرَسَلت ٗ
 ٔ رسلك ٔٗ ٔ٘ َأْرَسْلَنا ٘
 ٔ رسلكم ٕٗ ٚ فأرسلنا ٙ
 ٗ رسولنا ٖٗ ٖٔ َأْرَسْلَناك ٚ
 ٗٛ رسولو ٗٗ ٕ َأْرَسْلَناه ٛ
 ٔ رسولها ٘ٗ ٔ فََأْرَسُلوا ٜ

 ٖ رسولهم ٙٗ ٗ ُأْرِسلَ  ٓٔ
 ٔ رسولي ٚٗ ٖ ُأْرِسْلتُ  ٔٔ
 ٔ ُمْرِسل ٛٗ ٗ ُأْرِسْلُتم ٕٔ
 ٔ ُمْرَسل ٜٗ ٖ ُأْرِسْلَنا ٖٔ
 ٔ ُمْرَسال ٓ٘ ٔ ُأْرِسُلوا ٗٔ
 ٚٔ رسلنا ٔ٘ ٔ ُأْرِسَلوُ  ٘ٔ
 ٚٔ رسلو ٕ٘ ٔ فأرِسْلو ٙٔ
 ٕٔ رسلهم ٖ٘ ٕ َأْرِسلْ  ٚٔ
 ٗ رسلي ٗ٘ ٗ فأْرِسل ٛٔ
 ٖٙ رسولٌ  ٘٘ ٔ َأْرِسْلوُ  ٜٔ
 ٖٕ رسوال ٙ٘ ٖ نُ ْرِسلُ  ٕٓ
 ٛ٘ الرسول ٚ٘ ٕ نُ ْرِسلَ  ٕٔ
 ٔ الرسوال ٛ٘ ٖٔ يُ ْرِسلَ  ٕٕ
 ٛٔ رسول اهلل ٜ٘ ٔ فيُ ْرِسلَ  ٖٕ
 ٕ رسول رب العالمين ٓٙ ٔ لِنُ ْرِسلَ  ٕٗ
 ٔ رسول ربك ٔٙ ٔ لَنُ ْرِسَلنّ  ٕ٘
 ٔ رسول ربهم ٕٙ ٔ يُ ْرَسلُ  ٕٙ
 ٔ رسوال ربك ٖٙ ٔ رساالت اهلل ٕٚ
 ٕ رسولكم ٗٙ ٔ رساالت ربهم ٕٛ
 ٔ ُمْرِسَلو ٘ٙ ٖ رساالت ربي ٜٕ

                                                           
 .ٖٖٔ، المعجم المفيرس أللفاظ القرآن: ٖٕٔ٘، مفصل آيات القرآن الكريم: ٜٗٗ/ٔينظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم:  (ٔ)
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 العدد اللفظ م العدد اللفظ م

 ٔ الترسَ المُ  ٙٙ ٔ رساالتو ٖٓ
 ٔ ُمْرِسلو ٚٙ ٔ رساالتي ٖٔ
 ٕ ُمْرَسَلون ٛٙ ٔ رسالة ربي ٕٖ
 ٚ لونرسَ المُ  ٜٙ ٕ رسالتو ٖٖ
 ٕٗ لينرسَ المُ  ٓٚ ٓٔ ُرُسلٌ  ٖٗ
 ٕ ُمْرِسِلين ٔٚ ٓٔ الً رسُ  ٖ٘
 ٖٔ٘ المجموع  ٕٓ الرسل ٖٙ

 عم  السور: ومشتقاتو اإلرسال التي ورد فييا لفظيات اآل( يبين توزيع ٖٛرقم ) جدول

 مرة ( ٖٔ٘آية //  ٜٕٗسورة //  ٜٙلفظًا // ٔٚ) 
 (ٕٗ// المدنية: ٘ٗ) المكية: 

 نوعها السورة م
عدد 
 اآليات

عدد 
 األلفاظ

 نوعها السورة م
عدد 
 اآليات

عدد 
 األلفاظ

 ٕ ٕ ةمكي الزمر 31 ٛٔ ٖٔ مدنية البقرة 1

 ٕٔ ٜ مكية غافر 37 ٛٔ ٘ٔ مدنية آل عمران 1

 ٗ ٖ مكية فصلت 38 ٖٔ ٕٓ مدنية النساء 3

 ٖ ٕ مكية الشورى 39 ٖٕ ٚٔ مدنية المائدة 3

 ٜ ٚ مكية الزخرف 33 ٕٔ ٛ مكية األنعام 2

 ٗ ٗ مكية الدخان 31 ٖٓ ٕٚ مكية األعراف 1

 ٖ ٖ مكية األحقاف 31 ٜ ٚ مدنية األنفال 7

 ٕ ٕ مدنية محمد 33 ٖ٘ ٕٖ مدنية توبةال 8

 ٓٔ ٜ مدنية الفتح 33 ٙ ٘ مكية يونس 9

 ٘ ٘ مدنية الحجرات 32 ٓٔ ٓٔ مكية ىود 13

 ٔ ٔ مكية ق 31 ٜ ٜ مكية يوسف 11

 ٙ ٙ مكية الذاريات 37 ٚ ٘ مدنية الرعد 11

 ٗ ٗ مكية القمر 38 ٓٔ ٛ مكية إبراىيم 13

 ٔ ٔ نيةمد الرحمن 39 ٚ ٚ مكية الحجر 13

 ٓٔ ٛ مدنية الحديد 23 ٘ ٘ مكية النحل 12

 ٜ ٜ مدنية المجادلة 21 ٕٔ ٓٔ مكية اإلسراء 11

 ٚ ٗ مدنية الحشر 21 ٗ ٖ مكية الكهف 17

 ٔ ٔ مدنية الممتحنة 23 ٘ ٘ مكية مريم 18

 ٙ ٗ مدنية الصف 23 ٘ ٖ مكية طو 19

 ٔ ٔ مدنية الجمعة 22 ٙ ٘ مكية األنبياء 13
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 نوعها السورة م
عدد 
 اآليات

عدد 
 األلفاظ

 نوعها السورة م
عدد 
 اآليات

عدد 
 األلفاظ

 ٘ ٗ مدنية المنافقون 21 ٗ ٖ مدنية الحج 11

 ٗ ٖ مدنية التغابن 27 ٜ ٙ مكية المؤمنون 11

 ٕ ٕ مدنية الطالق 28 ٔٔ ٜ مدنية النور 13

 ٔ ٔ مكية الملك 29 ٜ ٛ مكية الفرقان 13

 ٕ ٕ مكية الحاقة 13 ٚٔ ٙٔ مكية الشعراء 12

 ٕ ٕ مكية نوح 11 ٘ ٗ مكية النمل 11

 ٗ ٖ مكية لجنا 11 ٚ ٙ مكية القصص 17

 ٘ ٕ مكية المزمل 13 ٘ ٘ مكية العنكبوت 18

 ٕ ٕ مكية المرسالت 13 ٙ ٘ مكية الروم 19

 ٔ ٔ مكية التكوير 12 ٚٔ ٘ٔ مدنية األحزاب 33

 ٔ ٔ مكية المطففين 11 ٙ ٘ مكية سبأ 31

 ٔ ٔ مكية الشمس 17 ٙ ٙ مكية فاطر 31

 ٔ ٔ مدنية البينة 18 ٛ ٚ مكية يس 33

 ٔ ٔ مكية الفيل 19 ٛ ٛ مكية فاتالصا 33

  ٔ ٔ مكية ص 32
 ٕٖٔ ٔٔٔ المجم     وع ٖٔٛ ٖٛٔ المجم    وع
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في السور ومشتقاتو اإلرسال لفظ عدد ومواضع ( يبينٜٖجدول رقم )

 األلفـــــا ظ العدد السورة

 ٛٔ البقرة
/ ٔلين / المرسَ ٔأرَسلنا /ٗ/ الرسول  ٕ/ رسوالً  ٔ/ أرسلناكٔ/ رسولكم ٕ/ رسلو  ٕ/ رسول ٕالرسل

 .ٔرسولو
 / ٔ/ رسلك ٕ/ رسل  ٕ/ رسلو ٔ/ الرسل ٔ/ رسولو  ٖ/ رسول ٕ/ رسوالً  ٙالرسول ٛٔ آل عمران

/  ٕ/ رسول اهلل ٔ/ الرسل ٔ/ رسوالً  ٕ/ أرسلناكٔ/ رسول ٘/ رسلؤلنارسَ أ/ ٓٔ/ الرسول ٘رسولو  ٖٔ النساء
 .ٖرسالً 

 ٖٕ المائدة
/ ٔ/رسالتو ٔ/ رسوليٙ/ الرسولٖ/ رسولوٕ/ رسول  ٔ/ رسلنا ٖ/ الرسلٔ/ رسالً  ٖ/ رسولنأرسلي

 .ٔلناأرسَ 
 .ٔ/ رسالتؤ/ رسل اهللٔ/ رسلنأ/ يُرِسلٔ/ نرسلٕلين/ المرسَ ٖ/ رسل  ٕلنارسَ أ ٕٔ األنعام

 ٖٓ األعراف
/ رسالة ٔل/ مرسٖ/ رساالت ربيٖرسول/ٕفأرسلنا/ ٕلنارسَ أ/ ٔ/ يُرِسلٕ/ رسل ربنإلين/ المرسَ ٕلَ رسِ أُ 

/ ٔ/ رسول اهلل ٔ/ الرسول ٔ/ رساالتي ٔل نرسِ / ٔأرَسلَ /  ٔ/ فأرسلٔ/ رسلهم  ُٔلترسِ أُ /  ٔربي 
 .ٔ/ رسلٔ/ رسولو  ٔرسلنا

 .ٗ/ الرسول ٘رسولو  ٜ األنفال
 .ٔل/ أرسَ  ٔ/ رسولٔ/ رسلهم  ٖ/ رسول اهلل ٖ/ الرسول ٕٙرسولو  ٖ٘ التوبة
 .ًٔ/ رسالً ٔرسولهم /ٔ/ رسول ٕ/ رسلنا ٔرسلهم ٙ يونس

 .ٔلنارسِ / أُ  ٔ/ رسل ربكٕ/ رسلنا  ٔ لتُ رسِ / أُ ٔ/ رسلو ٔ/ الرسلٔ/ يُرِسلٕأرَسلنا ٓٔ ىود
 .ٔ/ الرسلَٔل/ أرسَ ٔلنا/ أرسَ  ٔأرسلوف/  ٔ/ الرسولٔ/ فأرسلون  ٔتْ لَ / أرسَ  ٔ/ فأرسلوا ٔأرسلو ٜ يوسف
 .ٔ/ رسلٔ/ رسولٔرسالً / مُ ًٔ/ رسالً ٔ/ رسلنأ/ أرسلناكٔيُرِسل ٚ الرعد

 .ٔ/ رسول ٔ/ رسلو ٔ/ الرسلٔ/ ُأرِسلُتمٗ/ رسلهم ٕلناأرسَ  ٓٔ إبراىيم
 .ٔلين/ المرسَ  ٔ/ أرَسلنا ٕ/ المرَسلون  ٔ/ رسول ٕأرَسلنا ٚ الحجر
 .ٔ/ الرسل ٔ/ رسول  ٕلنا/ أرسَ ٔرسوالً  ٘ النحل

 .ٔ/ رسلنأنالرسَ /أٔفُيرِسل / ٔ/ يُرِسلٕ/ نرسلٕ/ أرسلناكٗرسوالً  ٕٔ اإلسراء
 .ٔ/ رسلئلين/ المرسَ ٔلرسِ / نُ ٔيُرِسل ٗ الكهف

 .ٕ/ رسوالً ٔ/ رسول ربك ٔأرَسلنا/ ٔفأرسلنا ٘ مريم
 .ًٔ/ رسوالً َٔتلْ / أرسَ ٔ/ الرسولٔلأرسِ ف/ ٔرسوال ربك ٘ طو

 .ٔ/ رسلٔ/ أرسلناكٔ/ رسولٕلنا/ أرسَ ٔلَ رسِ أُ  ٙ األنبياء
 .ٔسول/ الر ٔ/ رسالً ٔ/ رسولٔلناأرسَ  ٗ الحج

 .ٔ/ الرسل ٔ/ رسولهم ٔ/ رسولهأ/ رسلنأًرسوالً / ٔفأرسلنا/ ٖلناأرسَ  ٜ ونالمؤمن
 .ٙ/ رسولو٘الرسول ٔٔ النور

 .َٔل/ أرسَ ٔ/ أرسلناكٔ/ رسوالً ٔ/ الرسلٔلنا/ أرسَ  ٔلين / المرسَ  ٖالرسول ٜ الفرقان
 .ٔلأرسَ ف/ ٔ/ رسولكمٔين/رسول رب العالمٕلرسِ أَ / ٔلَ رسِ / أُ ٘/ رسول ٙلينالمرسَ  ٚٔ الشعراء

 .ٔ/ يُرِسلٔلنا/ أرسَ ٕ/ المرَسلونٔلورسِ مُ  ٘ النمل
 .ٔلينرسِ / مُ ٔ/ رسلوٕلين/ المرسَ ٕ/ رسوالً ٔتَ لْ أرسَ  ٚ القصص

 .ٕ/ رسلنا ٔ/ الرسول  ٕلناأرسَ  ٘ العنكبوت
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 األلفـــــا ظ العدد السورة

 .ٔ/ رسلهمًٔ/ رسالً  ٕلنا/ أرسَ ٕيُرِسل ٙ الروم
 .ٖ/ رسول اهلل ٔ/ رساالت اهلل  ٔ / الرسوال ٔسلناك / أر  ٓٔ/ رسولو  ٔأرسلناف ٚٔ األحزاب

 .ٔ/ رسلي ٔ/ ُأرِسلُتمٔأرسلناك/ٔفأرسلنا/ ٕأرَسلنا ٙ سبأ
 .ٔ/ رسلهمٔ/ أرسلناكٔ/ أرسلٔ/ رسلٔلرسِ / مُ ٔرسالً  ٙ فاطر

 .ٔ/ رسولٕلون/ مرسَ ٔلنارسَ أ/  ٕ/ المرَسلون ٕلين المرسَ  ٛ ٍيس
 .ٔ/ أرسلناهٔلنا/ أرسَ  ٙلين المرسَ  ٛ الصافات

 ٔالرسل ٔ ص
 .ٔ/ رسلٔيُرِسل ٕ الزمر
 .ٔ/ رسالً ٔ/ رسولهم ٔ/ رسولٕ/ رسلنا ٔ/ رسلكمٔ/ رسوالً  ٖلنا/ أرسَ ٕرسلهم  ٕٔ غافر

 .ٔأرسلناف/ ٔ/ ُأرِسلُتمٕالرسل ٗ فصلت
 .ٔ/ رسوالً ٔ/ يُرِسلٔأرسلناك ٖ الشورى
 .ٔل رب العالمين/ رسو  ٕ/ رسلنا ٔ/ رسولٔ/ ُأرِسلُتمٗلناأرسَ  ٜ الزخرف
 .ٖ/ رسولٔلينرسِ مُ  ٗ الدخان

 .ٔلتُ رسِ / أُ ٕالرسل ٖ األحقاف
 .ٕالرسول ٕ محمد
 .ٔ/ رسول اهللٔلَ / أرسَ ٔ/ الرسولٔ/ أرسلناك  ٙرسولو ٓٔ الفتح

 .ٕ/ رسول اهلل ٖرسولو  ٘ الحجرات
 ٔالرسل ٔ ق

 .ٔ/ نرسلٔلنارسِ / أُ  ٔ/ رسول  ٔ/ أرسلناه ٔلنا/ أرسَ ٔالمرَسلون ٙ الذاريات
 . ٔلو رسِ / مُ  ٖلناأرسَ  ٗ القمر

 .ُٔليُرسَ  ٔ الرحمن
 .ٕ/ رسلنإلنا/ أرسَ  ٖ/ رسلو ٔ/ الرسولٕرسولو ٓٔ الحديد

 .ٔ/ رسليٖ/ الرسول ٘رسولو  ٜ المجادلة
 .ٔ/ رسلوٕ/ الرسولٗرسولو ٚ الحشر

 .ٔالرسول ٔ الممتحنة
 .ٕ/ رسولؤ/ أرسلٔ/ رسولٕرسول اهلل  ٙ الصف
 .ٔرسوالً  ٔ الجمعة

 .ٕ/ رسولو ٖرسول اهلل  ٘ المنافقون
 .ٔ/ رسولنأ/ الرسولٔ/ رسولو ٔرسلهم  ٗ التغابن

 .ٔ/ رسلؤرسوالً  ٕ الطالق
 .ٔيُرِسل ٔ الملك
 .ٔ/ رسولٔرسول ربهم ٕ الحاقة

 .ٔ/ يُرِسلٔلناأرسَ  ٕ نوح
 .ٔ/ رساالت ربهمٔ/ رسولٔ/ رسولؤرساالتو ٗ الجن
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 األلفـــــا ظ العدد السورة

 .ٔ/ الرسول ٕ/ رسوالً ٕلناأرسَ  ٘ المزمل
 .ٔ/ الرسل ٔالتالمرسَ  ٕ المرسالت

 .ٔرسول ٔ التكوير
 .ٔلواسِ رْ أُ  ٔ المطففين

 .ٔرسول اهلل ٔ الشمس
 .ٔرسول ٔ البينة
 .ٔلَ أرسَ  ٔ الفيل

  ٖٔ٘ المجموع

 (ٔ)في السور ومشتقاتو اإلرسال لفظ ( يبين مواضعٓٗجدول رقم )

 وارد فيهاالسـور ال العدد اللفظ م

 / الفيلٖ/ فاطر* ٜ/ الفرقان* ٛٗ/الصف*ٜ/ الفتح*ٕٛ/ التوبة*ٖٖ ٙ لأرسَ  ٔ
 / الشعراء *ٖ٘ ٔ فأرَسل ٕ
 / يوسفٖٔ ٔ لتْ أرسَ  ٖ
 / القصصٚٗ/ طو * ٖٗٔ ٕ لتَ أرسَ  ٗ

 ٔ٘ لناأرسَ  ٘

 ٕ٘/األعراف* ٜٗ/ ٜٗ/ األنعام*ٕٗ/ٙ/ المائدة*  ٓٚ/ النساء*ٗٙ/ البقرة *ٔ٘ٔ
/ ٖٙ/ٖٗ/ الحجر* ٕٖ/ ٓٔ/ إبراىيم*٘/ٗ/ الرعد* ٖٛ/ يوسف*ٜٓٔ/ ىود*ٜٙ/

/  ٕٓ/ المؤمنون*٘ٗ/ٗٗ/ٖٕ/ األنبياء* ٘/ ٚ/ مريم*  ٖٛ/ اإلسراء*ٚٚالنحل* 
/ يس ٗٔ/ سبأ*ٗٗ/ٖٗ/ الروم * ٔ٘/ ٚٗ/ العنكبوت* ٓٗ/ ٗٔ/ النمل* ٘ٗالفرقان *

/ ٕٙ/ ٕ٘/ الزخرف*  ٙٗ/٘ٗ/ٖٕ/ ٙ/ غافر*  ٛٚ/ ٓٚ/ ٖٕ/ الصافات *  ٕٚ*
 / مكرر المزمل *٘ٔ/ نوح * ٔ/ القمر* ٖٗ/ ٖٖ/ ٜٔالذاريات * ٔٗالحديد * 

 / فصلت *ٙٔسبأ* ٙٔ/ األحزاب*ٜٔالمؤمنون* ٕٖ/مريم*ٚٔ/ األعراف *ٕٙٔ/ٖٖٔ ٚ فأرَسلنا ٙ

/ األنبياء* ٚٔ/ اإلسراء* ٘ٓٔ/ ٗ٘/ الرعد *ٖٓ/ النساء* ٓٛ/ ٜٚ/ البقرة *  ٜٔٔ ٖٔ أرسلناك ٚ
 / الفتحٛ/الشورى *  ٛٗ/ فاطر * ٕٗ/ سبأ * ٕٛ/ األحزاب * ٘ٗ* / الفرقان ٙ٘

 / الذاريات ٖٛ/ الصافات *  ٚٗٔ ٕ أرسلناه ٛ
 / يوسف ٜٔ ٔ لوافأرسَ  ٜ

 / الشعراء ٕٚ/ األنبياء *  ٘/ األعراف *  ٘ٚ/ ٙ ٗ لُأرسِ  ٓٔ
 / األحقاف ٖٕ/ ىود *  ٚ٘/ األعراف *  ٚٛ ٖ لتُ ُأرسِ  ٔٔ
 / الزخرف ٕٗ/ فصلت *  ٗٔ/ سبأ *  ٖٗ/ إبراىيم *  ٜ ٗ لتمُأرسِ  ٕٔ
 / الذاريات ٕٖ/ الحجر *  ٛ٘/ ىود *  ٓٚ ٖ لناُأرسِ  ٖٔ
 / المطففين ٖٖ ٔ لواُأرسِ  ٗٔ
 / يوسف ٙٙ ٔ ولَ سِ رْ أُ  ٘ٔ

                                                           
 .ٜٗٗ/ٔينظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم: ( ٔ)
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 وارد فيهاالسـور ال العدد اللفظ م

 / اإلسراءٜ٘/ الكهف* ٙ٘/ األنعام * ٛٗ ٖ نرِسلُ  ٙٔ
 /اإلسراء *ٜ٘ ٔ نرِسلَ  ٚٔ
 ات/ الذاري ٖٖ ٔ لنرِسلَ  ٛٔ
 / األعراف ٖٗٔ ٔ لنرسلن ٜٔ

 ٖٔ لرسِ يُ  ٕٓ
/  ٓٗ/ اإلسراء *  ٛٙ/ الرعد *  ٖٔ/ ىود * ٕ٘/ األعراف *  ٚ٘/ األنعام *  ٔٙ

/ الملك *  ٚٔ/ الزمر *  ٕٗ/ الشورى * ٔ٘/ الروم * ٛٗ/ ٙٗ/ النمل *ٖٙالكهف * 
 / نوح ٔٔ

 / اإلسراء ٜٙ ٔ فيرِسل ٕٔ
 / الرحمن ٖ٘ ٔ ليُرسَ  ٕٕ
 / يوسف * ٕٔ ٔ ولْ رسِ أَ  ٖٕ
 / القصص ٖٗ ٔ قأرِسلو ٕٗ
 /الشعراء ٖٔ/ طو * ٚٗ/ يوسف *  ٖٙ/األعراف *  ٘ٓٔ ٗ لأرسِ ف ٕ٘
 الشعراء /ٚٔاألعراف*   /ٔٔٔ ٕ أرِسل ٕٙ
 / يوسف ٘ٗ ٔ لونفأرسِ  ٕٚ
 / األحزاب ٜٖ ٔ رساالت اهلل ٕٛ
 / الجن ٕٛ ٔ رساالت ربهم ٜٕ
 / األعراف ٖٜ/  ٛٙ/  ٕٙ ٖ رساالت ربي ٖٓ
 / األعراف ٗٗٔ ٔ رساالتي ٖٔ
 / األعراف ٜٚ ٔ رسالة ربي ٕٖ
 / األنعام ٕٗٔ/ المائدة *  ٚٙ ٕ رسالتو ٖٖ
 / الجن ٖٕ ٔ رساالتو ٖٗ

/ الرعد *  ٕٖ/ األعراف *  ٖ٘/ األنعام *ٖٓٔ/  ٖٗ/ ٓٔ/ آل عمران *  ٗٛٔ/ ٖٛٔ ٓٔ لرسُ  ٖ٘
 زمر/ ال ٔٚ/ فاطر * ٗ/ األنبياء *  ٔٗ

 ٓٔ الً رسُ  ٖٙ
/الحج *  ٘ٚ/ الرعد * ٖٛ/ يونس *  ٗٚ/ المائدة *  ٓٚ/ النساء *  ٘ٙٔ/ مكررٗٙٔ

 /غافر ٛٚ/فاطر *ٔ/ الروم * ٚٗ

 ٕٓ الرسل ٖٚ

/ المائدة ٜٓٔ/ ٘ٚ/ ٜٔ/ النساء *  ٘ٙٔ/ آل عمران * ٗٗٔ/ البقر ة *  ٖٕ٘/ ٚٛ
/  ٖٚ/المؤمنون* ٔ٘حل * / الن ٖ٘/ إبراىيم *  ٗٗ/ يوسف *  ٓٔٔ/ ىود *  ٕٓٔ* 

/ ٔٔ/فاطر *  ٗٔ/ األحقاف * ٖ٘/ ٜ/ فصلت * ٖٗ/  ٗٔ/ ص * ٗٔالفرقان* 
 المرسالت

 / األنعام ٖٗٔ ٔ اهلل لُ رسُ  ٖٛ
 / ىود ٔٛ ٔ ل ربكرسُ  ٜٖ
 / األعراف ٖ٘/  ٖٗ ٕ ل ربنارسُ  ٓٗ
 / آل عمران ٜٗٔ ٔ رسلك ٔٗ
 / غافر ٓ٘ ٔ رسلكم ٕٗ
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 ٚٔ رسلنا ٖٗ
/  ٚٚ/  ٜٙ/ يونس *  ٖٓٔ/  ٕٔ/ األعراف *  ٖٚ/ األنعام *  ٔٙئدة * / الما ٕٖ

/ غافر *  ٓٚ/  ٔ٘/ العنكبوت *  ٖٖ/ ٖٔ/ المؤمنون *  ٗٗ/ اإلسراء * ٚٚىود * 
 / الحديد ٕٚ/  ٕ٘/ الزخرف *  ٓٛ/  ٘ٗ

 ٚٔ رسلو ٗٗ
 ٕ٘ٔ/ مكرر/ ٓ٘ٔ/  ٖٙٔ/ مكرر /آل عمران *  ٜٚٔ/ مكرر/ البقرة *  ٕ٘ٛ/  ٜٛ
/  ٙ/ الحديد *  ٕ٘/  ٕٔ/ ٜٔ/ إبراىيم *  ٚٗ/ ىود *  ٜ٘/ النساء *  ٔٚٔ /

 / الطالق ٛالحشر * 

 ٕٔ رسلهم ٘ٗ
/ الروم  ٜ/ إبراىيم *  ٖٔ/  ٔٔ/ ٓٔ/  ٜ/يونس *ٖٔ/ التوبة *  ٓٚ/ األعراف *  ٔٓٔ

 / التغابن ٙ/ غافر *  ٖٛ/  ٕٕ/ فاطر*  ٕ٘* 
 / المجادلة ٕٔ/ سبأ *  ٘ٗف * / الكه ٙٓٔ/ المائدة *  ٕٔ ٗ رسلي ٙٗ

 ٖٙ رسول ٚٗ

/  ٘ٚ/ ٓٚ/ النساء *  ٗٙ/ آل عمران *  ٖٛٔ/  ٗٗٔ/  ٔٛ/ البقرة *  ٔٓٔ/  ٚٛ
/ الرعد *  ٖٛ/ يونس *  ٚٗ/ التوبة *  ٕٛٔ/ األعراف *  ٗٓٔ/  ٚٙ/  ٔٙالمائدة *

/  ٚٓٔ/ الحج *  ٕ٘/ األنبياء *  ٕ٘/ النحل *  ٖٔٔ/ الحجر *  ٔٔ/ إبراىيم *  ٗ
/ الزخرف *  ٜٕ/ غافر *  ٛٚيس *  ٖٓ/الشعراء *  ٛٚٔ/  ٕٙٔ/  ٖٗٔ/  ٕ٘ٔ

/ الجن *  ٕٚالحاقة *  ٓٗ/ الصف *  ٙ/ الذاريات *  ٕ٘/ الدخان *  ٛٔ/ ٚٔ/  ٖٔ
 / البينة ٕ/ ا لتكوير *  ٜٔ

 ٖٕ رسوالً  ٛٗ

 ٘ٔ* / النحل  ٖٙ/ النساء *  ٜٚ/ آل عمران *  ٗٙٔ/  ٜٗ/ البقرة *  ٔ٘ٔ/  ٜٕٔ
 ٔٗ/ المؤمنون *  ٕٖ/ طو *  ٖٗٔ/ مريم *  ٗ٘/  ٔ٘/ اإلسراء *  ٜ٘/  ٜٗ/  ٖٜ/ 

/  ٔٔ/ الجمعة *  ٕ/ الشورى *  ٔ٘/ غافر *  ٖٗ/ القصص *  ٜ٘/  ٚٗ/ الفرقان * 
 / مكرر المزمل ٘ٔالطالق * 

 ٛ٘ الرسول ٜٗ

ل / آ ٕٚٔ/  ٖ٘ٔ/  ٕٖٔ/  ٙٛ/  ٖ٘/  ٕٖ/ البقرة *  ٕ٘ٛ/ ٕٗٔ/ مكررٖٗٔ
 ٔٗ/ النساء *  ٓٚٔ/  ٘ٔٔ/ ٖٛ/  ٓٛ/  ٜٙ/  ٗٙ/ ٔٙ/ مكرر ٜ٘/  ٕٗعمران * 

/  ٔٗ/  ٕٚ/  ٕٗ/  ٔ/ األعراف *  ٚ٘ٔ/ المائدة *  ٗٓٔ/ ٜٜ/  ٕٜ/  ٖٛ/  ٚٙ/ 
/  ٚٗ/ الحج *  ٛٚ/ طو *  ٜٙ/ يوسف *  ٓ٘/ التوبة *  ٜٜ/  ٛٛ/  ٖٔاألنفال * 

/  ٕٖ/ العنكبوت *  ٛٔالفرقان *  / ٖٓ/  ٕٚ/ ٚ/ النور *  ٖٙ/  ٙ٘/ مكرر  ٗ٘
/ مكرر /  ٚ/ المجادلة *  ٕٔ/  ٜ/  ٛ/ الحديد *  ٛ/ الفتح *  ٕٔ/ محمد *  ٖٖ

 / المزمل * ٙٔ/ التغابن *  ٕٔ/ الممتحنة *  ٔالحشر * 
 / األحزاب * ٙٙ ٔ الرسوال ٓ٘

 ٛٔ رسول اهلل ٔ٘
/  ٓٗ/  ٕٔلتوبة * / ا ٕٓٔ/ ٔٛ/  ٔٙ/ األعراف *  ٛ٘ٔ/ النساء *  ٔٚٔ/  ٚ٘ٔ

/  ٚ/  ٘/  ٔ/ الصف *  ٙ/  ٘/ الحجرات *  ٚ/  ٖ/ الفتح *  ٜٕ/ األحزاب *  ٖ٘
 / الشمس * ٖٔالمنافقون * 

ٕ٘ 
رب  رسول

 / الزخرف ٙٗ/ الشعراء *  ٙٔ ٕ العالمين

 / مريم ٜٔ ٔ رسول ربك ٖ٘
 / الحاقة ٓٔ ٔ رسول ربهم ٗ٘
 / طو ٚٗ ٔ رسوال ر بك ٘٘
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 / الشعر اء ٕٚ/ البقر ة *  ٛٓٔ ٕ رسولكم ٙ٘
 / التغابن ٕٔ/ المائدة *  ٕٜ/  ٜٔ/  ٘ٔ ٗ رسولنا ٚ٘

 ٗٛ رسولو ٛ٘

 ٖٖ/مكرر النساء *  ٖٙٔ/  ٓٓٔ/  ٗٔ/  ٖٔ/ آل عمران *  ٔٓٔ/ البقرة *  ٜٕٚ
/  ٖ/ ٔ/األنفال *  ٙٗ/  ٕٓمكرر  ٖٔ/  ٔ/ األعراف *  ٛ٘ٔ/ المائدة *  ٙ٘*  ٘٘/

 ٔٚ/  ٘ٙ/  ٖٙ/  ٕٙ/ مكرر  ٜ٘/  ٗ٘/  ٖٖ/  ٜٕ/  ٕٙ/  ٕٗ/  ٙٔ/  ٚمكر ر 
/  ٛٗ/ التوبة *  ٚٓٔ/  ٘ٓٔ/  ٜٚ/  ٜٗ/ ٜٔ/  ٜٓ/  ٙٛ/  ٗٛ/  ٓٛ/  ٗٚ/ 

/ مكر ر  ٖٙ/ ٖٖ/ ٖٔ/  ٜٕ/ مكرر  ٕٕ/  ٕٔ/مكرر النور *  ٕٙ/ ٕ٘/ ٔ٘/  ٓ٘
/  ٘ٔ/  ٗٔ/  ٔ/ الفتح *  ٕٛ/  ٕٚ/  ٕٙ/  ٚٔ/  ٖٔ/  ٜ/ األحزاب *  ٔٚ/  ٚ٘

/  ٚ/  ٙ/  ٗ/ المجادلة *  ٕٕ/  ٕٓ/  ٖٔ/ ٘/  ٗ/ الحديد *  ٕٛ/  ٚالحجرات * 
 / الجن ٖٕ/ التغابن *  ٛ/ المنافقون *  ٛ/  ٔ/ الصف *  ٔٔ/  ٜ/ الحشر *  ٛ

 / المؤمنون ٗٗ ٔ رسولها ٜ٘
 / غافر ٘/ المؤمنون *  ٜٙ/ يونس *  ٚٗ ٖ رسولهم ٓٙ
 / المائدة ٔٔٔ ٔ رسولي ٔٙ
 / فاطر ٕ ٔ لرسِ مُ  ٕٙ
 / األعراف ٘ٚ ٔ لرسَ مُ  ٖٙ
 / الرعد ٖٗ ٔ الرسَ مُ  ٗٙ
 / النمل ٖ٘ ٔ لةرسِ مُ  ٘ٙ
 / المرسالت ٔ ٔ التالمرسَ  ٙٙ
 / القمر ٕٚ ٔ لورسِ مُ  ٚٙ
 / يس * ٙٔ/  ٗٔ ٕ لونرسَ مُ  ٛٙ
 ت/ الذاريا ٖٔ/ يس *  ٕ٘/  ٖٔ/ النمل *  ٖ٘/ ٓٔ/ الحجر *  ٔٙ/  ٚ٘ ٚ لونرسَ المُ  ٜٙ
 / الدخان ٘/ القصص *  ٘ٗ ٕ لينسِ رِ مُ  ٓٚ

 ٕٗ لينرسَ المُ  ٔٚ

/  ٙ٘/ الحجر *  ٓٛ/ األعراف *  ٚٚ/  ٙ/ األنعام *  ٛٗ/  ٖٗ/ البقر ة *  ٕٕ٘
 ٚ/ الشعراء *  ٙٚٔ/  ٓٙٔ/  ٔٗٔ/  ٖٕٔ/  ٘ٓٔ/  ٕٔ/ الفرقان *  ٕٓالكهف * 

/  ٔٛٔ/  ٔٚٔ/  ٜٖٔ/  ٖٖٔ/  ٖٕٔ/ ٖٚ/ يس *  ٕٓ/  ٖ/ القصص *  ٘ٙ/ 
 الصافات

  ٖٔ٘ اإلجم  الي

ومواضعو في كتب  ومشتقاتو اإلرسال لفظبعض المتشابو المفظي في يبين  (ٔٗرقم ) جدول
 المتشابو

 اآليــات وجه التشابه
درة 

 التنـزيل
 البرهان

مالك 
 التأويل

كشف 
 المعاني

 ٙٛٔ ٓٙ٘/ٔ ٔٛ ٗ٘ٙ/ ٕ )أرسل في المدائن () وابعث في المدائن ( إبدال كلمة بأخرى
   ٙٓٔ  ) أرسلنا رسال من قبلك ( ) أرسلنا من قبلك رسال ( التقديم والتأخير
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  ٕٖٙ/ٔ   )فقد كذب رسل ()ولقد كذبت رسل( التذكير والتأنيث

)و ما أرسلنا من قبلك إال رجاال ( ) وما أرسلنا قبلك إال  الزيادة والنقصان
 ٕٛٔ ٛٚٙ/ٕ ٙٓٔ ٜٜٚ/ٕ رجاال (

  ٕٛٙ/ٕ ٕٚٔ  ) إنا رسول رب العالمين ( ) إنا رسوال ربك ( نيةاإلفراد والتث
 ٓٛٔ ٖٚ٘/ٔ ٙٚ ٖٕٙ/ٕ ) أبلغكم رساالت ربي ( ) أبلغتكم رسالة ربي ( اإلفراد والجمع
التوكيد بمؤكد 

 وأكثر
 ٚٚٔ  ٘ٚ ٖٜ٘/ٕ ) ولقد أرسلنا إلى أمم ()تاهلل لقد أرسلنا إلى أمم (

 ٙٚٔ ٜٚٗ/ٔ ٗٚ ٛٛ٘/ٕ لرياح ( ) وىو الذي يرسل الرياح()واهلل الذي أرسل ا تغاير الصيغة
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 تجميعي احصائي( ٕٗرقم) جدول 

العدد  النوع م
 الكلي

  الف ع                                                                                         ل

  ٜألفاظ/ ٘األمر  ٕٕألفاظ/ ٛالمضارع  ٜٜ/ اً لفظٗٔالماضي 

 لفظ ٔالمجهول/ ألفاظٚالمعلوم/ ٘المجهول/  ألفاظٜالمعلوم/  ٕٚ الصيغ الفعلية ٔ
 

 عدد
 

 

ٖٔٓ ٛٗ ٔ٘ ٕٔ ٔ ٘ ٜ 

 
ٕ 

مية
الس

غ ا
صي

ال
 

    اسم المفعول اسم الفاعل 

     تكرار لفظ تكرار لفظ ٕ٘

ٕٚٚ ٗ ٘ ٕٔ ٕٕٚ     

 
 

ٖ 

وتية
لص

ع ا
قاط

الم
 

 
 
ٚٔ 

  مجموع مزيد طويل مفتوح فتوحقصير م طويل مغلق عدد نوع

  ٗٔٔ ٕ ٙٔ ٚ٘ ٜٖ   ٖٛ  ثالثي

  ٕٔٔ ٖ ٕ٘ ٛ٘ ٕٙ ٕٛ رباعي

  ٕٓ - ٗ ٕٔ ٗ ٗ خماسي

  ٕ - - - ٕ ٔ ثنائي

  ٕٛٗ ٘ ٘ٗ ٕٚٔ ٔٚ ٔٚ   مجموع

ٗ 

صلة
الفا

 

  تكرار        لفظ ٚ

ٗٓ ٚ ٗٓ 

 
٘ 

اإلفراد والتثنية 
 والجمع

 الجمع التثنية اإلفراد 
 

  تكسير مؤنث سالم مذكر سالم

 ٕٔ ٙ ٘ ٖٕ تكرار لفظ تكرار لفظ      ٗٗ

 

 

ٖٖٛ ٕٓ ٕٕٗ ٔ ٔ ٔٗٓ ٖٙ ٛ ٜٙ 

 
 
ٙ 

افة
إلض

ا
 

 
 

  المضاف إلى معرفة المضاف إلى معرف باإلضافة المضاف إلى المضمر 

 ٖ ٜ ٘ٔ لفظ ٕٚ

 ٕٓ ٖٔ ٔ٘ٔ تكرار ٗٛٔ

 
ٔ٘ 

 المخاطب المتكلم الغائب المضمر

 تكرار لفظ     تكرار لفظ     تكرار      لفظ    

ٔ٘ٔ  ٚ ٕٔٓ ٘ ٕٚ ٖ ٗ 

 
ٚ 

يث
لتأن

ر وا
ذكي

الت
 

  التأنيث التذكير 

 تكرار لفظ تكرار لفظ ٕٙ

ٖٖٛ ٔ٘ ٖٖٗ ٔٔ ٗٓ 

 
ٛ 

كير
والتن

ف 
تعري

ال
 

  التنكير التعريف 

 تكرار لفظ تكرار لفظ ٗٗ

ٖٖٛ ٖٖ ٕٜ٘ ٔٔ ٛٛ 

ٜ 

وف
حر

ال
 

  ل             ب             في على إلى 

ٚٛ ٕٙ ٕٔ ٔٔ ٔٚ ٖ 
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 ٥/٦٦ [ ٥٧األحزا   ] چٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ ٥

 ٥١ [ ٦٧الذاريا   ] چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ ١

 ٥3 [َُّ: ] النحؿچٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپچ  3

٥ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ  ڤ ڤ ڤڤچ 

 [ٖا حقاؼ: ] چڍڍ ڌ ڌ ڎ 
٥3 

 ٥3/٥٧٥/٥١٦ [ٓ /ْالفيؿ:] چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  چ ٦

 ٥٦ [ِٔالجف: ] چۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ چ ٧

 ٥٦ [ّالمائدة: ] چ  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ ٩

 ٥٦ [ُّ/ُِلمرسنت: ا] چ ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ   ڭ  ڭ     ۇ   ۇ چ ٦

 ٥٦ [ُِيكسؼ: ] چائەئەئوئوئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ ٦

 3٩ [،ُٓيس: ]   چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  چ  ٥٨

 ٥٩/٥33 [.ّّا نعاـ: ]  چۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ  ُُ

 ٥3٥ ["ِ/ُيس: ] چڤ ڤ ڦ ڦ چ ُِ

 ٦١ [.ِْفاطر: ] چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ چ ُّ

 ٦٦ [ٕالمرسنت:  ]چۀۀہچ ٥٥

 ٥٥٧ [ٕٓيكنس: ] چۈ ۈ  ڭڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ ٥٦

 ٥٥٧ [ٔٓلبقرة: ] ا چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ ٥٧

 ٥٥٩ [ّٔالشعراء: ]  چۈئ ۈئ ېئېئېئىئىئچ  ٥٩

 ٥٥٦ [ُِّالبقرة: ]  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ ٥٦

 ٥٦٨ [ٗٓالبقرة: ] چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ  چ ٥٦

 ٥٦٥ [َٗالنساء: ]چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ١٨

 ٥٦٧ [ّٔص: ]  چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېچ ١٥

 ٥٧٨ [ُّيكسؼ: ] چٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  چ ١١

 ٥٧٧ [ْٔهكد: ]  چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   چ ١3

 ٥٧٩ [ٔالتحريـ: ] چې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  چ ١٥

 ٥٧٦ [َُاالنفطار: ] چڇ ڇ ڇ چ  ١٦
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 ٥٧٦ [َُُالشعراء: ] چىث يث حج چ ١٧

١٩ 
 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ

 [ِٕيكنس:]چڌ
٥٧٦/٥٩٦ 

 ٥٧٦ [ٕٓالفرقاف: ] چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ  ١٦

 ٥33/٥٩٨ [ٔالكهؼ: ]  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ ١٦

 ٥٩3 [َّا نبياء:]  چںںڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ چ 3٨

 ٥٩٥ [ُّٕالشعراء: ] چہ ہ ھھ ھ ھ ے چ  3٥

 ٥٩٥ [ُٔٓا عراؼ: ] چٿ ٹ ٹ  ٹٹچ  3١

 ٥٩٦ [ِِيكنس: ] چڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ 33

 ٥٩٩ [ٖٔالزمر: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺچ  3٥

 ٥٩٩ [ُّفصمت:]  چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ  3٦

3٧ 
] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ

 [ِّا نفاؿ: 
٥٦٨ 

 ٥٩٦ [ُّالقمر: ] چڤ  ڤ      ڤ  چ  3٩

 ٥٩٦ [ِٗالقمر: ] چڀ ڀ ڀ ٺ چ  3٦

 ٥٩٦ [ُْالشمس: ]   چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ 3٦

٥٨ 
ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ 

 [ّالسجدة:]چ
٥٥ 

٥٥ 
ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ چ

 [ٔ:فالدقا]چ ڄ
٧٦ 

 ٦٥ [ُٔالممؾ: ] چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ ٥١

 ٩٦ [ٕٔا عراؼ: ] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      چ  ٥3

 ٦3 [ٓٔا عراؼ: ] چۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ىى ائ ائ  چ ٥٥

 ٦3 [،ْٖهكد: ] چٹ ڤ ڤ ڤڤ چ ٥٦

٥٧ 
النمؿ: ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ چ 
ّٔ] 

٦٦ 

 ٥٨٦ [ٓالضحى: ] چڌ ڌ ڎ  ڎ چ ٥٩

 ٥٨٥ [ْالنجـ: ] چٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ ٥٦
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 الصفحة اآليــــــة م

 ٥١٨ [ْْيكنس: ]چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  ٥٦

 ٥١٦ [ّٓالشعراء: ] چ ېېېېىى ائ ائچ ٦٨

 ٥١٥ [ٕٗهكد: ] چی  ی  جئ  حئ        یېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  یچ  ٦٥

 ٦٦ [ٗ ؿ عمراف: ] چجب   حب  خب  مب  ىب  چ  ٦١

 
 فهرس األحاديث

 الصفحة نص الحديث م
 113 ""اسؽ يا زبير ثـ أرسؿ الماء إلى جارؾ ٔ
 13 "ا أبردتـ إلٌي بريدان فاجعمكك حسف الكجه حسف االسـإذ" ٕ
 123 "إذا أرسمت كمبؾ المعمـ كذكرت اسـ ا  فكؿ" ٖ
ٍف أرسمتها فاحفظها"   ٗ  111 " إٍف أمسكت نفس فارحمها، كا 
 23 " إف  مثمي كمثؿ ا نبياء مف قبمي" ٘
 139 " إنه النامكس الذم جاء مكسى" ٙ
 132 شككرا""أفن أككف عبدان  ٚ
 13 "أال همؾ المتنطعكف"  ٛ
 8 "بعد مكته أٍرسىاالن يصمكف عميهأف  الناس دقمكا عمى النبي" ٜ

 113 غطة ثـ أرسمني" فقاؿ: "اقرأ، فقمت: ما أنا بقارئ، فغطني "أف  جبريؿ جاء إلى الرسكؿ  ٓٔ
 131 "أنتـ حظي مف ا مـ كأنا حظكـ مف النبييف" ٔٔ
 11 لسنة عصمة لرمة مف الزياالقر ف كا  ٕٔ
 117 ""قمقت المنئكة مف نكر، كقمؽ الجاف مف مارج مف نار، كقمؽ  دـ مما كصؼ لكـ ٖٔ
 183 "دعها فإف معها حذاءها كسقاءها" ٗٔ
 7 عمى رسمكما إنها صفية "" ٘ٔ
 133 "كاف قمقه القر ف" ٙٔ
 131 "كاف يبيت عند ربه فيطعمه كيسقيه" ٚٔ
 1 طريقان يمتمس به عممان سهؿ ا  له به طريقان إلى الجنة""مف سمؾ  ٛٔ
 177 " نصرت بالصبا كأهمكت عاد بالدبكر" ٜٔ
 183 "هذا الكجا أك السقـ عذاب عذب به بعض ا مـ قبمكـ" ٕٓ
 13 " ينبتكف كما ينبت البقؿ" ٕٔ
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 فهرس األبيات الشعرية

 الصفحة البيت الشعري م
 9 ؿي يٍ اسً رى المى  اتً بى يٍ جً النى  اؽي تى العً         ال  ا إً هى غي مٌ بى يي  الى  ضو رٍ أى بً  ادي عى سي  تٍ سى مٍ أى  1
 133 اؿً قى الدِّ  صً غٍ ى نى عمى  ؽٍ فً شٍ يي  ـٍ كلى              ا   هى دٍ ذي يى  ـٍ كلى  اؾى رى ا العى هى مى سى رٍ أى      1
بىاسىاتي الفكارًس كؿ  يكـو              إذا لـ ييٍرجى ًرٍسؿه في الس كى  3  123 اـً قي
ًمٍؾ سىرٍِّح ًمٍنهيـي ًمائىةن        3 فىعىا       فىقىاؿى ًلٍممى ان كمىا رى  7 ًرٍسنن ًمٍف القىكًؿ مىٍقفيكضى
لىيسى لىنا إال  إلىيؾى ًفرىارينىا  2  13 كىأيفى يىًفر  النىاسي إال  إلى الر ٍسؿً             كى

 
 فهرس األعالم

 فحةالص العلم م الصفحة العلم  م
 ُّٖ زيد بف حارثة ُِ ٗ ابف ا عرابي ُ
 ُٕٕ سعيد بف جبير ُّ َُٕ ابف جني ِ
 ّ عاصـ بف أبي النجكد ُْ َُٕ ابف عطية ّ
 ُٕٕ عامر بف الطفيؿ ُٓ ٕ ا عشى الكبير ْ
 ُْٕ عبد ا  بف عباس ُٔ ُّٔ الزبير بف العكاـ ٓ
 ُّٔ عبد المطمب بف هاشـ ُٕ ٗ الكسائي ٔ
 ُِٕ قتادة السدكسي ُٖ َُٕ أبك حياف ٕ
 ٗ كعب بف زهير ُٗ ٚٚٔ اربد بف قيس ٖ
 ُْ لبيد بف ربيعة َِ ُّٖ أسامة بف زيد ٗ
 ُٕٔ مجاهد بف جبر ُِ ّ حفص بف سميماف َُ
 ُْٗ كرقة بف نكفؿ ِِ ُْٗ قديجة بنت قكيمد ُُ
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 ملحق يبين اآليات التي ورد فيها لفظ اإلرسال ومشتقاتو
 لصفحةا اآلية م

َنا ِمْن بَػْعِدِه  ٔ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقَػفَّيػْ َنا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ  الرُُّسلِ بِ }َوَلَقْد آتَػيػْ َوآتَػيػْ
ِبَا ََل تَػْهَوى أَنْػُفُسُكُم اْسَتْكبَػْرُُتْ رَسُوٌل اْلبَػيػَّْناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس أََفُكلََّما َجاءَُكْم 

بْػُتْم َوَفرِيًقا تَػْقتُػُلوَف{]البقرة : فَػَفرِيًقا كَ   [ 87ذَّ

ٕ٘ 

َوِجْْبِيَل َوِميَكاَؿ فَِإفَّ اللََّو َعُدوّّ  وَرُسُِلوِ }َمْن َكاَف َعُدوِّا لِلَِّو َوَماَلِئَكِتِو  ٕ
 [98لِْلَكاِفرِيَن{]البقرة : 

 

ٌؽ ِلَما مَ رَسُوٌل }َوَلمَّا َجاَءُىْم  ٖ َعُهْم نَػَبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا ِمْن ِعْنِد اللَِّو ُمَصدّْ
 [131اْلِكَتاَب ِكَتاَب اللَِّو َورَاَء ظُُهورِِىْم{]البقرة : 

 

ـْ تُرِيُدوَف َأْف َتْسأَُلوا  ٗ   [138َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَػْبُل {]البقرة :  رَُسوَلُكمْ }َأ

  [119يرًا َوََل ُتْسَأُؿ َعْن َأْصَحاِب اٖتَِْحيِم{]البقرة : بِاٗتَْقّْ َبِشريًا َونَذِ  َأرْسَْلنَاكَ }ِإنَّا  ٘
ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك {]البقرة :  رَسُواًل }َربػََّنا َوابْػَعْث ِفيِهْم  ٙ ُهْم يَػتػْ  ٜٗٔ [119ِمنػْ
َعَلْيُكْم  سُولُ الرَّ }وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف  ٚ

َها ِإَلَّ لِنَػْعَلَم َمْن يَػتَِّبُع  َلَة الَِِّت ُكْنَت َعَليػْ َقِلُب  الرَّسُولَ َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبػْ ٞتَّْن يَػنػْ
 [133َعَلى َعِقبَػْيِو{]البقرة : 

ٚٓ 

ُلو َعَلْيُكْم آيَاتَِنا {]رَسُواًل ِفيُكْم  َأرْسَْلنَا}َكَما  ٛ /ٖٖٔ/ٜٓٔ [121البقرة : ِمْنُكْم يَػتػْ
ٕٕٔ 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َمََّت َنْصُر اللَِّو َأََل ِإفَّ َنْصَر اللَِّو الرَّسُوُل  } َوزُْلزُِلوا َحَّتَّ يَػُقوؿَ  ٜ
 [113َقرِيٌب{]البقرة : 

ٜٓ 

ُلوَىا َعَلْيَك بِاٗتَْقّْ َوِإنََّك َلِمَن  ٓٔ   [121{]البقرة : ينَ اْلمُْرسَلِ }تِْلَك آيَاُت اللَِّو نَػتػْ

 ٜٙٔ/ٚ٘ [123َفضَّْلَنا بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض{]البقرة :  الرُُّسلُ }تِْلَك  ٔٔ

  [179{]البقرة :  وَرَسُوِلوِ }فَِإْف َلَْ تَػْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِِبَْرٍب ِمَن اللَِّو  ٕٔ

 وَرُسُِلوِ ْؤِمُنوَف ُكلّّ آَمَن بِاللَِّو َوَماَلِئَكِتِو وَُكُتِبِو ِبَا أُْنزَِؿ إِلَْيِو ِمْن َربِّْو َواْلمُ  الرَّسُولُ }آَمَن  ٖٔ
 [182{]البقرة : رُسُِلوِ ََل نُػَفرُّْؽ بَػْْيَ َأَحٍد ِمْن 

ٔٙٚ/
ٖ٘/ٗٛ 

  [31{]آؿ عمراف : فَِإْف تَػَولَّْوا فَِإفَّ اللََّو ََل ُيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ  وَالرَّسُولَ }ُقْل أَِطيُعوا اللََّو  ٗٔ

 ٛٗ [39ِإََل َبيِن ِإْسرَائِيَل َأينّْ َقْد ِجْئُتُكْم بِآيٍَة ِمْن َربُّْكْم{]آؿ عمراف :  وَرَسُواًل } ٘ٔ
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َنا َمَع الشَّاِىِديَن{]آؿ عمراف :  الرَّسُولَ  }َربػََّنا آَمنَّا ِبَا أَنْػَزْلَت َواتػَّبَػْعَنا ٙٔ   [23فَاْكُتبػْ

  [81ِلَما َمَعُكْم لَتُػْؤِمُننَّ بِِو َولَتَػْنُصرُنَُّو{]آؿ عمراف :  ُمَصدّْؽٌ  رَسُولٌ } ُُثَّ َجاءَُكْم  ٚٔ

  [81{]آؿ عمراف : َحقّّ  الرَّسُولَ  }َكْيَف يَػْهِدي اللَُّو قَػْوًما َكَفُروا بَػْعَد ِإّيَاِِنِْم َوَشِهُدوا َأفَّ  ٛٔ

َلى َعَلْيُكْم آيَاُت اللَّوِ  ٜٔ  ٜٓ/ٙٙ [131{]آؿ عمراف: رَُسولُوُ َوِفيُكْم  }وََكْيَف َتْكُفُروَف َوأَنْػُتْم تُػتػْ

  [131َلَعلَُّكْم تُػْرَٓتُوَف{]آؿ عمراف :  وَالرَّسُولَ  }َوأَِطيُعوا اللَّوَ  ٕٓ

 ٙٓٔ/ٙٙ [133{]آؿ عمراف : لرُُّسلُ اَقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو  رَسُولٌ }َوَما ُٜتَمٌَّد ِإَلَّ  ٕٔ

  [123{]آؿ عمراف : يَْدُعوُكْم يف ُأْخرَاُكمْ وَالرَّسُوُل َف َعَلى َأَحٍد ِإْذ ُتْصِعُدوَف َوََل تَػْلُوو  } ٕٕ

  [113{]آؿ عمراف : ِمْن أَنْػُفِسِهمْ  رَُسواًل }َلَقْد َمنَّ اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنَْي ِإْذ بَػَعَث ِفيِهْم  ٖٕ

  [171ابَػُهُم اْلَقرُْح {]آؿ عمراف : ِمْن بَػْعِد َما َأصَ  وَالرَُّسوِل }الَِّذيَن اْسَتَجابُوا لِلَِّو  ٕٗ

  [179{]آؿ عمراف :  وَرُسُِلوِ َمْن َيَشاُء َفآِمُنوا بِاللَِّو  رُسُِلوِ  } َوَلِكنَّ اللََّو ََيَْتِب ِمنْ  ٕ٘

َنا َأَلَّ نُػْؤِمنَ  ٕٙ ٍف تَْأُكُلُو النَّاُر ُقْل َحَّتَّ يَْأتِيَػَنا ِبُقْربَا ِلرَسُوٍل  }الَِّذيَن قَاُلوا ِإفَّ اللََّو َعِهَد إِلَيػْ
 [183ِمْن قَػْبِلي بِاْلبَػيػَّْناِت َوبِالَِّذي قُػْلُتْم {]آؿ عمراف : رُُسلٌ َقْد َجاءَُكْم 

٘ٚ 

َب  ٕٚ بُوَؾ فَػَقْد ُكذّْ  ٛٓٔ/ٚ٘ [183ِمْن قَػْبِلَك {]آؿ عمراف : رُُسلٌ }فَِإْف َكذَّ

 ٕٓٔ/ٗٔ [193َوََل ُُتْزِنَا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة{]آؿ عمراف :  كَ رُسُلِ  }َربػََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتَػَنا َعَلى ٕٛ

  [13يُْدِخْلُو َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اأْلَنْػَهاُر {]النساء :  وَرَسُولَوُ } َوَمْن يُِطِع اللََّو  ٜٕ

  [13اِلًدا ِفيَها{]النساء : َويَػتَػَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُو نَارًا خَ  وَرَسُولَوُ }َوَمْن يَػْعِص اللََّو  ٖٓ

  [31اأْلَْرُض {]النساء : َلْو ُتَسوَّى ُِِّٔم  الرَّسُولَ  }يَػْوَمِئٍذ يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا ٖٔ

اَزْعُتْم يف َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْف تَػنَ  الرَّسُولَ }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا  ٕٖ
 [29ِإْف ُكْنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر {]النساء :  لرَّسُوِل وَاَشْيٍء فَػُردُّوُه ِإََل اللَِّو 

 

 رَأَْيَت اْلُمَناِفِقَْي َيُصدُّوَف َعْنكَ  لرَّسُوِل ا }َوِإَذا ِقيَل َٚتُْم تَػَعاَلْوا ِإََل َما أَنْػَزَؿ اللَُّو َوِإََل  ٖٖ
 [11ُصُدوًدا{]النساء : 

ٔٔٚ 

ِإَلَّ لُِيطَاَع بِِإْذِف اللَِّو َوَلْو أَنػَُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم َجاُءوَؾ  رَُسوٍل ِمْن  َأرْسَْلنَا }َوَما ٖٗ
 [13]النساء : {َلَوَجُدوا اللََّو تَػوَّابًا َرِحيمً  الرَّسُولُ  فَاْستَػْغَفُروا اللََّو َواْستَػْغَفَر َٚتُمُ 

ٔٓٛ/
ٜٕ/ٗٛ 

  [19فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِهْم{]النساء :  وَالرَّسُولَ  }َوَمْن يُِطِع اللَّوَ  ٖ٘
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٘ٗ/ٔٗ/ٚٛ/ٜٓٔ [79وََكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا{]النساء : رَسُواًل لِلنَّاِس  وََأرْسَْلنَاكَ  } ٖٙ
/ٖٔ٘/ٕٖٔ/ٔ٘ٓ 

 ٓ٘ٔ [83َحِفيظًا{]النساء: َعَلْيِهْم َأرْسَْلنَاَك  فَػَقْد َأطَاَع اللََّو َوَمْن تَػَوَلَّ َفَما الرَّسُولَ }َمْن يُِطِع  ٖٚ
َوِإََل أُوِل  لرَّسُوِل ا }َوِإَذا َجاَءُىْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْ٘تَْوِؼ أََذاُعوا بِِو َوَلْو َردُّوُه ِإََل  ٖٛ

ُهْم َلَعِلَمُو الَّذِ  ُهْم {]النساء : اأْلَْمِر ِمنػْ  [83يَن َيْستَػْنِبطُونَُو ِمنػْ

ٔٔٚ 

ُُثَّ يُْدرِْكُو اْلَمْوُت فَػَقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى  وَرَسُوِلوِ } َوَمْن َِيْرُْج ِمْن بَػْيِتِو ُمَهاِجرًا ِإََل اللَِّو  ٜٖ
 [133اللَِّو وََكاَف اللَُّو َغُفورًا َرِحيًما{]النساء : 

 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَْي نُػَولِّْو َما  الرَّسُولِق }َوَمْن ُيَشاقِ  ٓٗ َ َلُو اْٚتَُدى َويَػتَِّبْع َغيػْ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػْيَّ
 [112تَػَوَلَّ َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا{]النساء : 

 

َواْلِكَتاِب  رَسُوِلوِ ِذي نَػزََّؿ َعَلى َواْلِكَتاِب الَّ  وَرَسُوِلوِ  }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَّوِ  ٔٗ
َواْليَػْوـِ اْْلِخِر فَػَقْد َضلَّ  وَرُسُِلوِ الَِّذي أَنْػَزَؿ ِمْن قَػْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّو َوَماَلِئَكِتِو وَُكُتِبِو 

 [131َضاَلًَل بَِعيًدا{]النساء : 

 

َويَػُقوُلوَف نُػْؤِمُن وَرُسُِلِو  َويُرِيُدوَف أَْف يُػَفرُّْقوا بَػْْيَ اللَّوِ  وَرُسُِلوِ }ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَف بِاللَِّو  ٕٗ
 [123{]النساء : بِبَػْعٍض َوَنْكُفُر بِبَػْعٍض َويُرِيُدوَف َأْف يَػتَِّخُذوا بَػْْيَ َذِلَك َسِبياًل 

 

ُهْم أُوَلِئَك َسْوَؼ يُػْؤتِيِهْم أُُجوَرُىْم  وَلَْ يُػَفرُّْقوا بَػْْيَ َأَحدٍ  وَرُسُِلوِ }َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو  ٖٗ ِمنػْ
 [121وََكاَف اللَُّو َغُفورًا َرِحيًما{]النساء : 

ٗٛ/ٖ٘ 

َوَما قَػتَػُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن  رَسُوَل اللَّوِ }َوقَػْوٚتِِْم ِإنَّا قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ  ٗٗ
 [127 ُشبَّْو َٚتُْم {]النساء :

ٜٕ 

 ٜٙٔ/ٜٗ [113{]النساء : ََلْ نَػْقُصْصُهْم َعَلْيَك  وَرُُساًل َقْد َقَصْصَناُىْم َعَلْيَك ِمْن قَػْبُل  وَرُُساًل } ٘ٗ

 ٜٙٔ/ٕٔ [112{]النساء: الرُُّسلِ ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجٌَّة بَػْعَد رُُساًل } ٙٗ

  [173بِاٗتَْقّْ ِمْن َربُّْكْم {]النساء :  الرَّسُولُ يَا أَيػَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم } ٚٗ

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ  ٛٗ وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإََل َمْرََيَ َوُروٌح ِمْنُو َفآِمُنوا  رَسُوُل اللَّوِ } ِإَّنَّ
 [171َثاَلثٌَة {]النساء : َوََل تَػُقوُلوا  وَرُسُِلوِ  بِاللَّوِ 

ٗٛ 

َوَعزَّْرُِتُوُىْم  ِبرُسُِلي} َوقَاَؿ اللَُّو ِإينّْ َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصَّاَلَة َوآتَػْيُتُم الزََّكاَة َوآَمْنُتْم  ٜٗ
 [11َوأَقْػَرْضُتُم اللََّو قَػْرًضا َحَسًنا أَلَُكفَّْرفَّ َعْنُكْم َسيَّْئاِتُكْم {]اٙتائدة : 

 

ُ َلُكْم َكِثريًا ٞتَّا ُكْنُتْم ُُتُْفوَف ِمَن اْلِكَتاِب  رَسُولُنَا }يَا أَْىَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكمْ  ٓ٘  يُػبَػْيّْ
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 [12َويَػْعُفو َعْن َكِثرٍي َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللَِّو نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبٌْي{]اٙتائدة: 
رٍَة ِمَن ولُنَا رَسُ  }يَا أَْىَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكمْ  ٔ٘ ُ َلُكْم َعَلى فَػتػْ  ٓٓٔ [ 19{]اٙتائدة :  الرُُّسلِ يُػبَػْيّْ

  [31بِاْلبَػيػَّْناِت {]اٙتائدة : رُسُلُنَا } َوَلَقْد َجاَءتْػُهْم  ٕ٘

َا َجزَاُء الَِّذيَن ُُيَارِبُوَف اللَّوَ  ٖ٘ ُلوا َأْو َوَيْسَعْوَف يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْف يُػَقتػَّ  وَرَسُولَوُ  }ِإَّنَّ
َفْوا ِمَن اأْلَْرضِ   [33{]اٙتائدة: ُيَصلَُّبوا أَْو تُػَقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍؼ أَْو يُػنػْ

 

 [31ََل َُيْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَف يف اْلُكْفِر {]اٙتائدة :  لرَّسُولُ ا  }يَا أَيػَُّها ٗ٘
 

َا َولِيُُّكُم اللَّوُ  ٘٘   [22َوالَِّذيَن آَمُنوا {]اٙتائدة :  وَرَسُولُوُ  }ِإَّنَّ

  [21{]اٙتائدة : َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإفَّ ِحْزَب اللَِّو ُىُم اْلَغالُِبوفَ  وَرَسُولَوُ  }َوَمْن يَػتَػَوؿَّ اللَّوَ  ٙ٘

َواللَُّو  ِرسَالَتَوُ ْفَعْل َفَما بَػلَّْغَت بَػلّْْغ َما أُْنزَِؿ إِلَْيَك ِمْن َربَّْك َوِإْف َلَْ تػَ  الرَّسُولُ }يَا أَيػَُّها  ٚ٘
 [17يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإفَّ اللََّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَكاِفرِيَن{]اٙتائدة : 

ٖٔٛ/ٔ٘ٚ/
ٔ٘/ٗٛ/ٜٜ

/ٔٓٔ 

ِبَا ََل رَسُوٌل  ُكلََّما َجاَءُىمْ رُُساًل إِلَْيِهْم وََأرْسَْلنَا }َلَقْد َأَخْذنَا ِميثَاَؽ َبيِن ِإْسرَائِيَل  ٛ٘
بُوا َوَفرِيًقا يَػْقتُػُلوَف{]اٙتائدة :   [73تَػْهَوى أَنْػُفُسُهْم َفرِيًقا َكذَّ

 

 ٚٙ [72{]اٙتائدة : الرُُّسلُ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو  رَُسولٌ }َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ ِإَلَّ  ٜ٘
ْمِع {]اٙتائدة : تػَ  لرَّسُوِل ا }َوِإَذا ٕتَُِعوا َما أُْنزَِؿ ِإََل  ٓٙ   [83َرى أَْعيُػنَػُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

َا َعَلى  الرَّسُولَ }َوأَِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا  ٔٙ اْلَباَلُغ  رَسُوِلنَاَواْحَذُروا فَِإْف تَػَولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَّنَّ
 [91اْلُمِبُْي{]اٙتائدة : 

 

 ٜٛ [99ُغ َواللَُّو يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموَف{]اٙتائدة : ِإَلَّ اْلَباَل  الرَّسُوِل  }َما َعَلى ٕٙ
قَاُلوا َحْسبُػَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِو  لرَّسُوِل ا }َوِإَذا ِقيَل َٚتُْم تَػَعاَلْوا ِإََل َما أَنْػَزَؿ اللَُّو َوِإََل  ٖٙ

 [133َوََل يَػْهَتُدوَف{]اٙتائدة : آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَف آبَاُؤُىْم ََل يَػْعَلُموَف َشْيًئا 

ٔٓٛ 

ـُ  الرُُّسلَ }يَػْوـَ ََيَْمُع اللَُّو  ٗٙ فَػيَػُقوُؿ َماَذا أُِجْبُتْم قَاُلوا ََل ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَّ
 [139اْلُغُيوِب{]اٙتائدة : 

ٔٗ 

قَاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنػََّنا  ِليوَِبرَسُو }َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإََل اٗتََْوارِيَّْْي َأْف آِمُنوا ِب  ٘ٙ
 [111ُمْسِلُموَف{]اٙتائدة : 

ٕٔٛ/ٔٓٔ 

 ٓ٘ٔ/ٕٓٔ [1السََّماَء َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا {]األنعاـ : وََأرْسَْلنَا }  ٙٙ
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  [13ِمْن قَػْبِلَكَ {]األنعاـ :  ِبرُُسلٍ }َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ  ٚٙ

َبْت  ٛٙ بُوا َوأُوُذوا َحَّتَّ أَتَاُىْم َنْصرُنَا َوَل ِمْن  رُُسلٌ }َوَلَقْد ُكذّْ قَػْبِلَك َفَصبَػُروا َعَلى َما ُكذّْ
َؿ ِلَكِلَماِت اللَِّو َوَلَقْد َجاَءَؾ ِمْن نَػَبِإ   [33{]األنعاـ : اْلمُْرسَِلينَ ُمَبدّْ

٘ٚ 

 ٚٔٔ/ٜٙ [31ِء َوالضَّرَّاِء{]األنعاـ : ِإََل أَُمٍم ِمْن قَػْبِلَك فََأَخْذنَاُىْم بِاْلَبْأَساَأرْسَْلنَا  }َوَلَقدْ  ٜٙ

 ٓٛ [38ِإَلَّ ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِذرِيَن {]األنعاـ :  نُ ْرِسلُ اْلمُرْسَِلينَ }َوَما  ٓٚ

 َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحَّتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتوُ  وَي ُْرِسلُ }َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه  ٔٚ
 [11َوُىْم ََل يُػَفرّْطُوَف{]األنعاـ :  نَارُسُلُ 

ٔٗ/ٔٓٓ/
ٔٙٚ 

اللَُّو أَْعَلُم رُُسُل اللَِّو  }َوِإَذا َجاَءتْػُهْم آيٌَة قَاُلوا َلْن نُػْؤِمَن َحَّتَّ نُػْؤَتى ِمْثَل َما أُوِت  ٕٚ
 [113َشِديٌد{]األنعاـ: َعَذاٌب وَ َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَِّو  ِرسَالَتَوُ َحْيُث ََيَْعُل 

 

ْنِس َأَلَْ يَْأِتُكمْ  ٖٚ ِمْنُكْم يَػُقصُّوَف َعَلْيُكْم آيَاِت َويُػْنِذُروَنُكْم  رُُسلٌ  }يَا َمْعَشَر اٖتِْنّْ َواإْلِ
 [133لَِقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا قَاُلوا َشِهْدنَا َعَلى أَنْػُفِسَنا{]األنعاـ: 

 

 ٜٜ [1{]األعراؼ : اْلمُْرسَِلينَ إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ  ُأرِْسلَ يَن }فَػَلَنْسأََلنَّ الَّذِ  ٗٚ
ـَ ِإمَّا يَْأتِيَػنَُّكْم  ٘ٚ ِمْنُكْم يَػُقصُّوَف َعَلْيُكْم آيَاِت َفَمِن اتػََّقى َوَأْصَلَح َفاَل  رُُسلٌ }يَا َبيِن آَد

 [32َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوََل ُىْم َُيَْزنُوَف{]األعراؼ : 
 

يَػتَػَوفػَّْونَػُهْم قَاُلوا أَْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف رُسُلُنَا } َحَّتَّ ِإَذا َجاَءتْػُهْم  ٙٚ
 [37اللَّو{]األعراؼ: 

 

 ٚ٘ [33بِاٗتَْقّْ {]األعراؼ :  رُُسلُ رَب ِّنَا} َلَقْد َجاَءْت  ٚٚ
  [23بِاٗتَْقّْ {]األعراؼ : رُُسلُ رَب ِّنَا } َقْد َجاَءْت  ٛٚ

/ٗٚٔ/ٙ٘ٔ [27الرّْيَاَح ُبْشرًا بَػْْيَ يََدْي َرْٓتَِتِو {]األعراؼ :  ي ُْرِسلُ  }َوُىَو الَِّذي ٜٚ
ٔٚ٘ 

  [ 29نُوًحا ِإََل قَػْوِمِو {]األعراؼ :  َأرْسَْلنَا }َلَقدْ  ٓٛ

 ٕٚ [11عراؼ : ِمْن َربّْ اْلَعاَلِمَْي{]األرَسُوٌل }قَاَؿ يَا قَػْوـِ لَْيَس ِب َضاَلَلٌة َوَلِكينّْ  ٔٛ
 ٗ٘ [11{]األعراؼ : َوأَْنَصُح َلُكْم َوأَْعَلُم ِمَن اللَِّو َما ََل تَػْعَلُموفَ  ِرسَااَلِت رَبِّي}أُبَػلُّْغُكْم  ٕٛ
 ٕٚ [17ِمْن َربّْ اْلَعاَلِمَْي{]األعراؼ :  رَُسولٌ }قَاَؿ يَا قَػْوـِ لَْيَس ِب َسَفاَىٌة َوَلِكينّْ  ٖٛ
 ٗ٘ [18َوأَنَا َلُكْم نَاِصٌح أَِمٌْي{]األعراؼ : سَااَلِت رَبِّي رِ }أُبَػلُّْغُكْم  ٗٛ
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ُهْم أَتَػْعَلُموَف َأفَّ  ٘ٛ }قَاَؿ اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِمْن قَػْوِمِو لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن آَمَن ِمنػْ
 [72ُمْؤِمُنوَف{]األعراؼ :  بِوِ ُأرِْسلَ  ِمْن َربِّْو قَاُلوا ِإنَّا ِبَامُْرَسلٌ َصاِٗتًا 

ٕٔٔ/
ٜٓ/ٚٚ 

 ٜٙ [77{]األعراؼ : اْلمُْرسَِلينَ } َوقَاُلوا يَا َصاِلُح اْئِتَنا ِبَا َتِعُدنَا ِإْف ُكْنَت ِمَن  ٙٛ

ُهْم َوقَاَؿ يَا قَػْوـِ َلَقْد أَبْػَلْغُتُكْم  ٚٛ  ٛٗ [79{]األعراؼ : َوَنَصْحُت َلُكْم  ِرسَالَةَ رَبِّي}فَػتَػَوَلَّ َعنػْ
بِِو َوطَائَِفٌة َلَْ يُػْؤِمُنوا فَاْصْبُوا َحَّتَّ ُأرِْسْلُت }َوِإْف َكاَف طَائَِفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا بِالَِّذي  ٛٛ

ُر اْٗتَاِكِمَْي{]األعراؼ :  نَػَنا َوُىَو َخيػْ  [87َُيُْكَم اللَُّو بَػيػْ
 

ُهْم َوقَاَؿ يَا قَػْوـِ َلَقْد أَبْػَلْغتُ  ٜٛ  ٚ٘ٔ [93َلُكْم{]األعراؼ: َوَنَصْحُت  ِرسَااَلِت رَبِّيُكْم }فَػتَػَوَلَّ َعنػْ
يف قَػْريٍَة ِمْن َنِبٍّ ِإَلَّ َأَخْذنَا أَْىَلَها بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم  َأرْسَْلنَا}َوَما  ٜٓ

 [93َيضَّرَُّعوَف{]األعراؼ : 
 

بُوا ِمْن بِاْلبَػيػّْنَ  رُسُُلُهمْ } َوَلَقْد َجاَءتْػُهْم  ٜٔ   [131{]األعراؼ: قَػْبلُ اِت َفَما َكانُوا لِيُػْؤِمُنوا ِبَا َكذَّ
  [133ِمْن َربّْ اْلَعاَلِمَْي{]األعراؼ:  رَسُولٌ }َوقَاَؿ ُموَسى يَا ِفْرَعْوُف ِإينّْ  ٕٜ
 /ٕ٘ٔ [132عراؼ: َمِعَي َبيِن ِإْسرَائِيَل{]األ فََأرِْسلْ  } َقْد ِجْئُتُكْم بِبَػيػَّْنٍة ِمْن َربُّْكمْ  ٖٜ
/ٚٗٔ/ٖٕٔ [111يف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن{]األعراؼ : وََأرِْسلْ }قَاُلوا أَْرِجْو َوَأَخاُه  ٜٗ

ٔ٘ٓ/ٕٜٔ/ 

ـَ آيَاٍت  فََأرْسَْلنَا} ٜ٘ َعَلْيِهُم الطُّوفَاَف َواٖتَْرَاَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدَّ
 [133ُمَفصَّاَلٍت{]األعراؼ: 

ٔٔٛ/ٜٔٔ/
ٕٜٔ/ٔ٘ٗ/

ٔٛ٘ 

}قَاُلوا يَا ُموَسى ادُْع لََنا َربََّك ِبَا َعِهَد ِعْنَدَؾ لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الرّْْجَز لَنُػْؤِمَننَّ َلَك  ٜٙ
 [133َمَعَك َبيِن ِإْسرَائِيَل{]األعراؼ : وَلَنُ ْرِسَلنَّ 

ٛٔ 

 ٕٓٔ/ٗ٘ [133َوِبَكاَلِمي{]األعراؼ:  اَلِتيِبِرسَا}قَاَؿ يَا ُموَسى ِإينّْ اْصطََفْيُتَك َعَلى النَّاِس  ٜٚ

  [127{]األعراؼ: النَِّبَّ اأْلُمّْيَّ الَِّذي َيَُِدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىمْ  الرَّسُولَ }الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف  ٜٛ

يًعا الَِّذي َلُو ُمْلكُ  رَسُوُل اللَّوِ }ُقْل يَا أَيػَُّها النَّاُس ِإينّْ  ٜٜ السََّماَواِت َواأْلَْرِض  إِلَْيُكْم ْتَِ
 [128النَِّبّْ اأْلُمّْيّْ {]األعراؼ : وَرَسُوِلِو ََل إَِلَو ِإَلَّ ُىَو ُُيِْيي َوّيُِيُت َفآِمُنوا بِاللَِّو 

ٜٓ/ٚٔ 

/ٕ٘ٔ/ٔ٘ٔ [111َعَلْيِهْم رِْجزًا ِمَن السََّماِء ِبَا َكانُوا َيْظِلُموَف{]األعراؼ: فََأرْسَْلنَا }  ٓٓٔ
ٖٔٛ 

فَاتػَُّقوا اللََّو َوَأْصِلُحوا َذاَت بَػْيِنُكْم  وَالرَّسُوِل }َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَنْػَفاِؿ ُقِل اأْلَنْػَفاُؿ لِلَِّو  ٔٓٔ
 [1ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَْي{]األنفاؿ : وَرَسُولَوُ َوأَِطيُعوا اللََّو 
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فَِإفَّ اللََّو َشِديُد  وَرَسُولَوُ ْن ُيَشاِقِق اللََّو َومَ  وَرَسُولَوُ }َذِلَك بِأَنػَُّهْم َشاقُّوا اللََّو  ٕٓٔ
 [13اْلِعَقاِب{]األنفاؿ : 

 

  [13{]األنفاؿ : َوََل تَػَولَّْوا َعْنُو َوأَنْػُتْم َتْسَمُعوفَ  وَرَسُولَوُ }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّو  ٖٓٔ

 ٕٗٔ [13{]األنفاؿ: ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُُيِْييُكْم وَِللرَّسُوِل ِجيُبوا لِلَِّو }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْستَ  ٗٓٔ

َوَُتُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنْػُتْم  وَالرَّسُولَ }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َُتُونُوا اللََّو  ٘ٓٔ
 [17تَػْعَلُموَف{]األنفاؿ: 

 

َا َغِنْمُتمْ  ٙٓٔ َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى وَِللرَُّسوِل ِمْن َشْيٍء فََأفَّ لِلَِّو ُٔتَُسُو  }َواْعَلُموا أَّنَّ
 [31َواْلَمَساِكِْي َواْبِن السَِّبيِل {]األنفاؿ : 

 

  [31َوََل تَػَناَزُعوا فَػتَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب رُُِيُكْم{]األنفاؿ:  وَرَسُولَوُ  }َوأَِطيُعوا اللَّوَ  ٚٓٔ

  [1ِإََل الَِّذيَن َعاَىْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكَْي{]التوبة :  وَرَسُوِلوِ  ٌة ِمَن اللَّوِ }بَػرَاءَ  ٛٓٔ

ِإََل النَّاِس يَػْوـَ اٗتَْجّْ اأْلَْكَْبِ َأفَّ اللََّو بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَْي وَرَسُوِلِو }َوأََذاٌف ِمَن اللَِّو  ٜٓٔ
 [3{]التوبة : وَرَسُولُوُ 

 

  [7{]التوبة : رَسُوِلِو ُكوُف لِْلُمْشرِِكَْي َعْهٌد ِعْنَد اللَِّو َوِعْنَد }َكْيَف يَ  ٓٔٔ

  [13{]التوبة : الرَّسُوِل }َأََل تُػَقاتُِلوَف قَػْوًما َنَكثُوا أَّْيَانَػُهْم َوََهُّوا بِِإْخرَاِج  ٔٔٔ

ا يَػْعَلِم اللَُّو الَِّذينَ  ٕٔٔ رَُكوا َوَلمَّ ـْ َحِسْبُتْم َأْف تُػتػْ َجاَىُدوا ِمْنُكْم وَلَْ يَػتَِّخُذوا ِمْن ُدوِف اللَِّو  }َأ
 [11َوََل اْلُمْؤِمِنَْي َولِيَجًة َواللَُّو َخِبرٌي ِبَا تَػْعَمُلوَف{]التوبة : رَسُوِلِو َوََل 

 

أَْمَواٌؿ اقْػتَػَرفْػُتُموَىا َوَِتَاَرٌة َُتَْشْوَف  }ُقْل ِإْف َكاَف آبَاؤُُكْم َوأَبْػَناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم وَ  ٖٔٔ
َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِو فَػتَػرَبَُّصوا َحَّتَّ يَْأِتَ  وَرَسُوِلوِ َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَػْرَضْونَػَها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اللَِّو 

 [13بة : اللَُّو بَِأْمرِِه َواللَُّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقَْي{]التو 

 

  [11َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَْي {]التوبة :  رَُسوِلوِ }ُُثَّ أَنْػَزَؿ اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى  ٗٔٔ

َوََل  وَرَسُولُوُ }قَاتُِلوا الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوََل بِاْليَػْوـِ اْْلِخِر َوََل ُُيَرُّْموَف َما َحرَّـَ اللَُّو  ٘ٔٔ
 [19َن اٗتَْقّْ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب {]التوبة : يَِديُنوَف ِدي

 

يِن ُكلِّْو{]التوبة:  َأرَْسلَ رَسُولَوُ }ُىَو الَِّذي  ٙٔٔ  ٙٗٔ/ٜٜ [33بِاْٚتَُدى َوِديِن اٗتَْقّْ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدّْ

ُهْم نَػَفَقاتُػُهْم ِإَلَّ أَنػَّ  ٚٔٔ  ٕٚٔ [23{]التوبة: وَِبرَسُوِلِو ُهْم َكَفُروا بِاللَِّو }َوَما َمنَػَعُهْم َأْف تُػْقَبَل ِمنػْ

 َوقَاُلوا َحْسبُػَنا اللَُّو َسيُػْؤتِيَنا اللَُّو ِمْن َفْضِلِو  وَرَسُولُوُ  }َوَلْو أَنػَُّهْم َرُضوا َما آتَاُىُم اللَّوُ  ٛٔٔ
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 [29ِإنَّا ِإََل اللَِّو رَاِغُبوَف{]التوبة : وَرَسُولُوُ 
  [11َٚتُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{]التوبة :  رَسُوَل اللَّوِ يَن يُػْؤُذوَف } َوالَّذِ  ٜٔٔ

  [11َأَحقُّ َأْف يُػْرُضوُه {]التوبة: وَرَسُولُوُ }َُيِْلُفوَف بِاللَِّو َلُكْم لِيُػْرُضوُكْم َواللَُّو  ٕٓٔ

  [13]التوبة : نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها {فََأفَّ َلُو وَرَسُولَوُ }َأََلْ يَػْعَلُموا أَنَُّو َمْن ُُيَاِدِد اللََّو  ٕٔٔ

  [ 12ُكْنُتْم َتْستَػْهزِئُوَف{]التوبة : وَرَسُوِلِو } ُقْل أَبِاللَِّو َوآيَاتِِو  ٕٕٔ

َمْدَيَن  }َأَلَْ يَْأِِتِْم نَػَبُأ الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم قَػْوـِ نُوٍح َوَعاٍد َوَّتُوَد َوقَػْوـِ ِإبْػرَاِىيَم َوَأْصَحابِ  ٖٕٔ
ُهمْ   [73بِاْلبَػيػَّْناِت {]التوبة :  رُسُُلُهمْ  َواْلُمْؤتَِفَكاِت أَتَػتػْ

 

َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر  ٕٗٔ }َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم أَْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
 [71{]التوبة :  وَرَسُولَوُ َويُِطيُعوَف اللََّو  َويُِقيُموَف الصَّاَلَة َويُػْؤتُوَف الزََّكاةَ 

 

  [ 73ِمْن َفْضِلِو {]التوبة :  وَرَسُولُوُ } َوَما نَػَقُموا ِإَلَّ َأْف أَْغَناُىُم اللَُّو  ٕ٘ٔ

ِفَر اللَُّو َٚتُْم َذِلَك }اْستَػْغِفْر َٚتُْم أَْو ََل َتْستَػْغِفْر َٚتُْم ِإْف َتْستَػْغِفْر َٚتُْم َسْبِعَْي َمرًَّة فَػَلْن يَػغْ  ٕٙٔ
 [83َواللَُّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقَْي{]التوبة :  وَرَسُوِلوِ بِأَنػَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّو 

 

  [81{]التوبة :  رَسُوِل اللَّوِ }َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَف ِبَْقَعِدِىْم ِخاَلَؼ  ٕٚٔ

ُهمْ  ٕٛٔ  وَرَسُوِلوِ َماَت أََبًدا َوََل تَػُقْم َعَلى قَػْْبِِه ِإنػَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّو  }َوََل ُتَصلّْ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ
 [83َوَماتُوا َوُىْم فَاِسُقوَف{]التوبة : 

 

ُهْم رَُسوِلِو }َوِإَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة َأْف آِمُنوا بِاللَِّو َوَجاِىُدوا َمَع  ٜٕٔ اْسَتْأَذَنَك أُوُلو الطَّْوِؿ ِمنػْ
 [81وا َذْرنَا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن{]التوبة : َوقَالُ 

 

 ٖٚ [88َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َجاَىُدوا بَِأْمَواٚتِِْم َوأَنْػُفِسِهْم{]التوبة :  الرَّسُولُ  }َلِكنِ  ٖٓٔ

ُهْم عَ وَرَُسولَوُ }َوقَػَعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اللََّو  ٖٔٔ   [93أَلِيٌم{]التوبة: َذاٌب َسُيِصيُب الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ

}لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوََل َعَلى اْلَمْرَضى َوََل َعَلى الَِّذيَن ََل َيَُِدوَف َما يُػْنِفُقوَف َحرٌَج ِإَذا  ٕٖٔ
 [91َما َعَلى اْلُمْحِسِنَْي ِمْن َسِبيٍل َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم{]التوبة :  وَرَسُوِلوِ َنَصُحوا لِلَِّو 

 

  [93ُُثَّ تُػَردُّوَف ِإََل َعاَلِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة {]التوبة :  وَرَسُولُوُ }َوَسيَػَرى اللَُّو َعَمَلُكْم  ٖٖٔ

َواللَُّو  رَسُوِلوِ }اأْلَْعرَاُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأَلَّ يَػْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنْػَزَؿ اللَُّو َعَلى  ٖٗٔ
 [97َحِكيٌم{]التوبة :  َعِليمٌ 

 

 }َوِمَن اأْلَْعرَاِب َمْن يُػْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر َويَػتَِّخُذ َما يُػْنِفُق قُػرُبَاٍت ِعْنَد اللَِّو  ٖ٘ٔ
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 [99{]التوبة :  الرَّسُوِل َوَصَلَواِت 
  [132ِمُنوف{]التوبة : َواْلُمؤْ  وَرَسُولُوُ  }َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَػَرى اللَُّو َعَمَلُكمْ  ٖٙٔ

}َوالَِّذيَن اُتََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتَػْفرِيًقا بَػْْيَ اْلُمْؤِمِنَْي َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّو  ٖٚٔ
 [137ِمْن قَػْبُل {]التوبة: وَرَسُولَوُ 

 

َوََل  رَسُوِل اللَّوِ ْعرَاِب َأْف يَػَتَخلَُّفوا َعْن }َما َكاَف أِلَْىِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَٚتُْم ِمَن اأْلَ  ٖٛٔ
 [113يَػْرَغُبوا بِأَنْػُفِسِهْم َعْن نَػْفِسِو {]التوبة : 

 

ِمْن أَنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَْي  رَسُولٌ  }َلَقْد َجاءَُكمْ  ٜٖٔ
 [118َرُءوٌؼ َرِحيٌم{]التوبة : 

ٖٚ 

  [13{]يونس : بِاْلبَػيػَّْناتِ رُسُُلُهمْ }َوَلَقْد أَْىَلْكَنا اْلُقُروَف ِمْن قَػْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموا َوَجاَءتْػُهْم  ٓٗٔ
 ٙٙ [11َيْكتُُبوَف َما َِتُْكُروَف{]يونس :  رُسُلَنَا} ُقِل اللَُّو َأْسرَُع َمْكرًا ِإفَّ  ٔٗٔ
نَػُهْم بِاْلِقْسِط َوُىْم ََل  رَسُولُُهمْ  فَِإَذا َجاءَ وٌل رَسُ }َوِلُكلّْ أُمٍَّة  ٕٗٔ ُقِضَي بَػيػْ

 [37يُْظَلُموَف{]يونس: 
ٙٗ/ٜٓ 

  [73ِإََل قَػْوِمِهْم َفَجاُءوُىْم بِاْلبَػيػَّْناِت {]يونس :  رُُساًل }ُُثَّ بَػَعثْػَنا ِمْن بَػْعِدِه  ٖٗٔ
َنا نُػْنِج اْلُمْؤِمِنَْي{]يونس : َوالَِّذيَن آَمُنوا كَ  رُسُلَنَا}ُُثَّ نُػَنجّْي  ٗٗٔ   [133َذِلَك َحقِّا َعَليػْ
 ٖٜ [12نُوًحا ِإََل قَػْوِمِو ِإينّْ َلُكْم نَِذيٌر ُمِبٌْي{]ىود :  َأرْسَْلنَا}َوَلَقْد  ٘ٗٔ
/ٓ٘ٔ/ٓٛ [21ارًا {]ىود : السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَ  ي ُْرِسلِ  }َويَا قَػْوـِ اْستَػْغِفُروا َربَُّكْم ُُثَّ تُوبُوا إِلَْيوِ  ٙٗٔ

ٖٔٚ 

/ٕٗٔ/ٛٚ [27َغيػْرَُكْم{]ىود: بِِو إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف َرِبّْ قَػْوًما ُأرِْسْلُت  }فَِإْف تَػَولَّْوا فَػَقْد أَبْػَلْغُتُكْم َما ٚٗٔ
ٖٖٔ/ٔ٘ٓ 

ْم َوَعَصْوا ٛٗٔ  ٖ٘ [29{]ىود: َعِنيدٍ َر ُكلّْ َجبَّاٍر َواتػَّبَػُعوا أَمْ رُسَُلوُ  }َوتِْلَك َعاٌد َجَحُدوا بِآيَاِت َرِّّْٔ
  [19ِإبْػرَاِىيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َساَلًما قَاَؿ َساَلـٌ{]ىود:  رُسُلُنَا}َوَلَقْد َجاَءْت  ٜٗٔ
 /ٚٔٔ [73ِإََل قَػْوـِ ُلوٍط{]ىود :  ُأرِْسْلنَا} قَاُلوا ََل َُتَْف ِإنَّا  ٓ٘ٔ
  [77وطًا ِسيَء ِِّْٔم َوَضاَؽ ِِّْٔم َذْرًعا {]ىود: لُ  رُسُلُنَا}َوَلمَّا َجاَءْت  ٔ٘ٔ

 /ٕٔٔ/ٖ٘  [81َلْن َيِصُلوا ِإلَْيَك {]ىود :  رَبِّكَ  رُُسلُ }قَاُلوا يَا ُلوُط ِإنَّا  ٕ٘ٔ

/ٙٗٔ/ٕٗٔ [91ُموَسى بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف ُمِبٍْي{]ىود :  َأرْسَْلنَا }َوَلَقدْ  ٖ٘ٔ
ٜٔٗ 

  [113َما نُػثَبُّْت بِِو فُػَؤاَدَؾ{]ىود:  الرُُّسلِ َلْيَك ِمْن أَنْػَباِء }وَُكالِّ نَػُقصُّ عَ  ٗ٘ٔ
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 ٕ٘ٔ/ٖٛ [11َمَعَنا َغًدا يَػْرَتْع َويَػْلَعْب َوِإنَّا َلُو َٗتَاِفظُوَف{]يوسف :  َأرِْسْلوُ } ٘٘ٔ

ـٌ َوارَِدُىْم فََأْدََل َدْلَوُه قَاَؿ يَا ُبشْ  فََأرْسَُلوا }َوَجاَءْت َسيَّارَةٌ  ٙ٘ٔ  ٓ٘ٔ/ٚٛٔ [19{]يوسف : َرى َىَذا ُغاَل

َعْت ِبَْكرِِىنَّ  ٚ٘ٔ  ٚٛٔ/ٓٙٔ [31إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت َٚتُنَّ ُمتََّكًأ{]يوسف:  َأرَْسَلتْ }فَػَلمَّا ٕتَِ

ُهَما َوادََّكَر بَػْعَد أُمٍَّة أَنَا أُنَػبُّْئُكْم بَِتْأِويِلِو  ٛ٘ٔ /ٜٙ/ٖٛ/ٖٚ [32{]يوسف: ُلونفََأرِْس }َوقَاَؿ الَِّذي َٟتَا ِمنػْ
ٖٔٔ/ٔٗٙ/
ٔٗٚ/ٔٛٚ 

قَاَؿ اْرِجْع ِإََل َربَّْك فَاْسأَْلُو َما بَاُؿ  رَّسُولُ ال }َوقَاَؿ اْلَمِلُك ائْػُتوين ِبِو فَػَلمَّا َجاَءهُ  ٜ٘ٔ
ِت َقطَّْعَن أَْيِديَػُهنَّ ِإفَّ َرِبّْ ِبَكْيِدِىنَّ َعِليٌم{]يوسف:   [23النّْْسَوِة الالَّ

ٜ٘/
ٔٓٚ 

 ٕٖٔ/ٕٗٔ [11َمَعُكْم َحَّتَّ تُػْؤتُوِف َمْوثًِقا ِمَن اللَِّو لََتْأتُػنَّيِن بِِو{]يوسف:  ُأرِْسَلوُ  }قَاَؿ َلنْ  ٓٙٔ

 ٕ٘ٔ/ٖٔٔ [13َأَخانَا{]يوسف: َمَعَنا  فََأرِْسلْ }فَػَلمَّا َرَجُعوا ِإََل أَبِيِهْم قَاُلوا يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل  ٔٙٔ

 ٕٚٔ [139ِمْن قَػْبِلَك ِإَلَّ رَِجاًَل نُوِحي إِلَْيِهْم ِمْن َأْىِل اْلُقَرى {]يوسف :  َأرْسَْلنَا َما}وَ  ٕٙٔ

  [113َوظَنُّوا أَنػَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُىْم َنْصرُنَا {]يوسف :  الرُُّسلُ }َحَّتَّ ِإَذا اْستَػْيَأَس  ٖٙٔ

الصََّواِعَق فَػُيِصيُب َِّٔا َمْن َيَشاُء  وَي ُْرِسلُ  ْلَماَلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتوِ }َويَُسبُّْح الرَّْعُد ِِبَْمِدِه َوا ٗٙٔ
 [13َوُىْم َُيَاِدُلوَف يف اللَِّو َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاِؿ{]الرعد : 

ٔٚٚ 

 ٕٕٔ/ٙٙ [33يف أُمٍَّة َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلَها أَُمٌم {]الرعد :  َأرْسَْلنَاكَ }َكَذِلَك  ٘ٙٔ

  [31ِمْن قَػْبِلَك فََأْمَلْيُت لِلَِّذيَن َكَفُروا ُُثَّ َأَخْذتُػُهْم {]الرعد :  ِبرُُسلٍ }َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ  ٙٙٔ

َأْف يَْأِتَ  ِلرَسُوٍل  ِمْن قَػْبِلَك َوَجَعْلَنا َٚتُْم أَْزَواًجا َوُذرّْيًَّة َوَما َكافَ  َأرْسَْلنَا رُُساًل }َوَلَقْد  ٚٙٔ
 [38بِِإْذِف اللَِّو ِلُكلّْ َأَجٍل ِكَتاٌب{]الرعد :  بِآيٍَة ِإَلَّ 

ٜٙ/ٜٔ 
/ٔٙٛ 

َنُكْم{]الرعد: ُقْل َكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا بَػْييِن  مُْرَساًل }َويَػُقوُؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت  ٛٙٔ  ٕٖٔ/ٓٚ [33َوبَػيػْ

َ  رَسُوٍل  ِمنْ  َأرْسَْلنَا}َما  ٜٙٔ  ٖٙٔ/ٕٔٔ [3 َٚتُْم{]إبراىيم : ِإَلَّ بِِلَساِف قَػْوِمِو لُِيبَػْيّْ

  [2{]إبراىيم: رُموَسى بِآيَاتَِنا أَْف َأْخرِْج قَػْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل النُّو  َأرْسَْلنَا }َوَلَقدْ  ٓٚٔ

َردُّوا أَْيِديَػُهْم بِاْلبَػيػَّْناِت فػَ  رُسُُلُهمْ  } َوالَِّذيَن ِمْن بَػْعِدِىْم ََل يَػْعَلُمُهْم ِإَلَّ اللَُّو َجاَءتْػُهمْ  ٔٚٔ
 [9بِِو {]إبراىيم :  ُأرِْسْلتُمْ  يف أَفْػَواِىِهْم َوقَاُلوا ِإنَّا َكَفْرنَا ِبَا

 

  [13َأيف اللَِّو َشكّّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض{]إبراىيم:  رُسُُلُهمْ }قَاَلْت  ٕٚٔ

  [11ِمثْػُلُكْم {]إبراىيم :  ِإْف ٠َتُْن ِإَلَّ َبَشرٌ  رُسُُلُهمْ }قَاَلْت َٚتُْم  ٖٚٔ

 ٖ٘ [13{]إبراىيم: لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَْرِضَنا َأْو لَتَػُعوُدفَّ يف ِملَِّتَنا ِلرُسُِلِهمْ  }َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ٗٚٔ
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ْرنَا ِإََل َأَجٍل َقرِيٍب }َوأَْنِذِر النَّاَس يَػْوـَ يَْأتِيِهُم اْلَعَذاُب فَػيَػُقوُؿ الَِّذيَن ظََلُموا َربػََّنا َأخّْ  ٘ٚٔ
 [33{]إبراىيم : الرُُّسلَ ٟتُِْب َدْعَوَتَك َونَػتَِّبِع 

 

{]إبراىيم : رُسَُلوُ }َفاَل ََتَْسََبَّ اللََّو ُٝتِْلَف َوْعِدِه  ٙٚٔ  ٜٛ [37ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز ُذو انِْتَقاـٍ
 ٕٕٔ/ٜ٘/ [13وَِّلَْي{]اٗتجر : ِمْن قَػْبِلَك يف ِشَيِع اأْلَ َأرْسَْلنَا }َوَلَقْد  ٚٚٔ

  [11ِإَلَّ َكانُوا بِِو َيْستَػْهزِئُوَف{]اٗتجر : رَسُوٍل }َوَما يَْأتِيِهْم ِمْن  ٛٚٔ

َناُكُموُه{]اٗتجر: وََأرْسَْلنَا } ٜٚٔ  ٙ٘ٔ/ٚٚ [11الرّْيَاَح َلَواِقَح فَأَنْػزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء فََأْسَقيػْ

  [27{]اٗتجر : اْلمُْرسَُلونَ ُبُكْم أَيػَُّها }قَاَؿ َفَما َخطْ  ٓٛٔ

  [28ِإََل قَػْوـٍ ُٛتْرِِمَْي{]اٗتجر :  ُأرِْسْلنَا }قَاُلوا ِإنَّا ٔٛٔ

  [11{]اٗتجر : اْلمُْرسَُلونَ }فَػَلمَّا َجاَء آَؿ ُلوٍط  ٕٛٔ

  [83{]اٗتجر : اْلمُْرسَِلينَ }َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب اٗتِْْجِر  ٖٛٔ

  [32ِإَلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبُْي{]النحل:  الرُُّسلِ َذِلَك فَػَعَل الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَهْل َعَلى }كَ  ٗٛٔ

  [31أَِف اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت{]النحل :  رَُسواًل }َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلّْ أُمٍَّة  ٘ٛٔ

  [33َك ِإَلَّ رَِجاًَل نُوِحي إِلَْيِهْم {]النحل : ِمْن قَػْبلِ  َأرْسَْلنَا}َوَما  ٙٛٔ

 ٖ٘ٔ/ٕٔ [13ِإََل أَُمٍم ِمْن قَػْبِلَك فَػَزيََّن َٚتُُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَٚتُْم {]النحل :  َأرْسَْلنَا}تَاللَِّو َلَقْد  ٚٛٔ

بُوُه فََأَخَذُىُم اْلَعَذابُ رَُسوٌل  }َوَلَقْد َجاَءُىمْ  ٛٛٔ ُهْم َفَكذَّ   [113ظَاِلُموَف{]النحل: َوُىْم  ِمنػْ

َعَث  ٜٛٔ ِبَْي َحَّتَّ نَػبػْ  ٓٚٔ/ٕٔ [12{]اإلسراء : رَسُواًل }َما ُكنَّا ُمَعذّْ

 ٓ٘ٔ [23َعَلْيِهْم وَِكياًل{]اإلسراء : َأرْسَْلنَاَك } َوَما  ٜٓٔ

َنا َّتُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة بِاْْليَاِت ِإَلَّ َأْف َكذََّب َِّٔا اأْلَ نُ ْرِسَل }َوَما َمنَػَعَنا َأْف  ٜٔٔ وَُّلوَف َوآتَػيػْ
 [29{]اإلسراء : اً بِاْْليَاِت ِإَلَّ َُتِْويفنُ ْرِسلُ َفظََلُموا َِّٔا َوَما 

ٕٔٔ 

 ٓٛٔ/ٖٔ [18َعَلْيُكْم َحاِصًبا {]اإلسراء :  ي ُْرِسلَ  }أَفََأِمْنُتْم َأْف َِيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَػرّْ أَوْ  ٕٜٔ

ـْ  ٖٜٔ َعَلْيُكْم قَاِصًفا ِمَن الرّْيِح فَػيُػْغرَِقُكْم ِبَا   فَ ي ُْرِسلَ أَِمْنُتْم َأْف يُِعيدَُكْم ِفيِو تَارًَة ُأْخَرى  }َأ
َنا ِبِو تَِبيًعا{]اإلسراء :   [19َكَفْرُُتْ ُُثَّ ََل َتَُِدوا َلُكْم َعَليػْ

ٜٔٔ/
ٔٛٔ 

َلَك ِمْن  َأرْسَْلنَا}ُسنََّة َمْن َقْد  ٜٗٔ   [77َوََل َتَُِد ِلُسنَِّتَنا ََتِْوياًل{]اإلسراء :  ِلنَارُسُ قَػبػْ

  [93{]اإلسراء : رَسُواًل }ُقْل ُسْبَحاَف َرِبّْ َىْل ُكْنُت ِإَلَّ َبَشرًا  ٜ٘ٔ
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}َوَما َمَنَع النَّاَس َأْف يُػْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُىُم اْٚتَُدى ِإَلَّ َأْف قَاُلوا أَبَػَعَث اللَُّو َبَشرًا  ٜٙٔ
 [93{]اإلسراء: واًل رَسُ 

ٖٙ/ٖٜٔ 

}ُقْل َلْو َكاَف يف اأْلَْرِض َماَلِئَكٌة َّيُْشوَف ُمْطَمِئنَّْْي لَنَػزَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء َمَلًكا  ٜٚٔ
 [92{]اإلسراء : رَسُواًل 

 

 ٖٙٔ/٘ٛ [132شّْرًا َونَِذيرًا{]اإلسراء : ِإَلَّ ُمبَ َأرْسَْلنَاَك }َوبِاٗتَْقّْ أَنْػزَْلَناُه َوبِاٗتَْقّْ نَػَزَؿ َوَما  ٜٛٔ

رًا ِمْن َجنَِّتَك  ٜٜٔ َها ُحْسَبانًا ِمَن  وَي ُْرِسلَ }فَػَعَسى َرِبّْ َأْف يُػْؤِتَْيِ َخيػْ َعَليػْ
 [33السََّماِء{]الكهف: 

ٛٔ/ٕٔ٘/
ٕٔٛ 

/٘ٗ/ٕٔ [21ِإَلَّ ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِذرِيَن {]الكهف :  نُ ْرِسلُ اْلمُرْسَِلينَ }َوَما  ٕٓٓ
ٔ٘ٓ 

  [131ُىُزًوا{]الكهف: وَرُسُِلي }َذِلَك َجزَاُؤُىْم َجَهنَُّم ِبَا َكَفُروا َواُتََُّذوا آيَاِت  ٕٔٓ

َها ُروَحَنا فَػَتَمثََّل َٚتَا َبَشرًا  فََأرْسَْلنَا}فَاُتَََّذْت ِمْن ُدوِِنِْم ِحَجابًا  ٕٕٓ  ٚٙٔ/ٖٓٔ [17َسِويِّا{]مرَي: إِلَيػْ

َا أَنَا }قَاَؿ إِ  ٖٕٓ  ٖٓٔ [19أِلََىَب َلِك ُغاَلًما زَِكيِّا{]مرَي :  رَسُوُل رَبِِّك َّنَّ
 ٛٙ [21{]مرَي: نَِبيِّارَسُواًل }َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّو َكاَف ُٝتَْلًصا وََكاَف  ٕٗٓ
 ٛٙ [23نَِبيِّا{]مرَي : رَُسواًل َكاَف }َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإْٕتَاِعيَل ِإنَُّو َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد َو  ٕ٘ٓ
/ٖ٘ٔ/ٜٔٔ [83الشََّياِطَْي َعَلى اْلَكاِفرِيَن تَػُؤزُُّىْم أَزِّا{]مرَي : َأرْسَْلنَا  }َأََلْ تَػَر أَنَّا ٕٙٓ

ٔ٘ٗ/ٔٛٗ 

بْػُهْم{]طو : َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيَل َوََل تُػعَ  رَُسواَل رَبَِّك فََأرِْسلْ }فَْأتَِياُه فَػُقوََل ِإنَّا  ٕٚٓ /ٗٛ/ٓ٘ [37ذّْ
ٔٓٗ/ٕٔ٘ 

  [91فَػَنَبْذتُػَها{]طو:  لرَُّسوِل ا}قَاَؿ َبُصْرُت ِبَا َلَْ يَػْبُصُروا بِِو فَػَقَبْضُت قَػْبَضًة ِمْن أَثَِر  ٕٛٓ

نَ  َأرْسَْلتَ }َوَلْو أَنَّا أَْىَلْكَناُىْم بَِعَذاٍب ِمْن قَػْبِلِو َلَقاُلوا َربػََّنا َلْوََل  ٜٕٓ فَػَنتَِّبَع رَسُواًل  اإِلَيػْ
 [133آيَاِتَك{]طو : 

ٔ٘/
ٖٜٔ 

 ُأرِْسلَ  }َبْل قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلـٍ َبِل افْػتَػرَاُه َبْل ُىَو َشاِعٌر فَػْلَيْأتَِنا بِآيٍَة َكَما ٕٓٔ
 [2اأْلَوَُّلوَف{]األنبياء : 

ٕٔٚ 

َلَك ِإَلَّ رَِجاًَل نُوِحي إِلَْيهِ  َأرْسَْلنَا }َوَما ٕٔٔ   [7ْم {]األنبياء : قَػبػْ

ِإَلَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو ََل إَِلَو ِإَلَّ أَنَا  رَُسوٍل ِمْن قَػْبِلَك ِمْن  َأرْسَْلنَا }َوَما ٕٕٔ
 [12فَاْعُبُدوِف{]األنبياء: 

 

  [31ِمْن قَػْبِلَك {]األنبياء :  ِبرُُسلٍ }َوَلَقِد اْستُػْهزَِئ  ٖٕٔ
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 ٖٙٔ/٘ٔ [137َرْٓتًَة لِْلَعاَلِمَْي{]األنبياء :  ِإَلَّ  َأرْسَْلنَاكَ  }َوَما ٕٗٔ

َوََل َنِبٍّ ِإَلَّ ِإَذا َِتَّنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُف يف  رَسُوٍل  ِمْن قَػْبِلَك ِمنْ  َأرْسَْلنَا }َوَما ٕ٘ٔ
 [21أُْمِنيَِّتِو{]اٗتج: 

ٗٚ/ٔٚٔ/
ٜٓ/ٜ٘ 

يٌع َبِصرٌي{]اٗتج :  َوِمنَ رُُساًل }اللَُّو َيْصطَِفي ِمَن اْلَماَلِئَكِة  ٕٙٔ   [72النَّاِس ِإفَّ اللََّو ٕتَِ

 ٓٚ [78َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس{]اٗتج:  الرَّسُولُ }َويف َىَذا لَِيُكوَف  ٕٚٔ

 ٜٗٔ/ٖٗٔ [13ؤمنوف: نُوًحا ِإََل قَػْوِمِو فَػَقاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّوَ {]اٙت َأرْسَْلنَا }َوَلَقدْ  ٕٛٔ

ُهْم َأِف اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغيػْرُُه{]اٙتؤمنوف : رَسُواًل ِفيِهْم فََأرْسَْلنَا } ٜٕٔ  ٖٕٔ/ٕٕٔ [31ِمنػْ

بُوُه{]اٙتؤمنوف: رَسُولَُها تَػتػَْرى ُكلَّ َما َجاَء أُمًَّة  َأرْسَْلنَا رُسُلَنَا}ُُثَّ  ٕٕٓ /ٛٛ/ٗٙ/ٕٔ [33َكذَّ
ٜٜ/ٜٔٗ 

  [32ُموَسى َوَأَخاُه َىاُروَف بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف ُمِبٍْي{]اٙتؤمنوف:  َأرْسَْلنَا}ُُثَّ  ٕٕٔ

 ٖٛٔ/ٖ٘ [21َعِليٌم{]اٙتؤمنوف: ُكُلوا ِمَن الطَّيَّْباِت َواْعَمُلوا َصاِٗتًا ِإينّْ ِبَا تَػْعَمُلوَف  الرُُّسلُ  }يَا أَيػَُّها ٕٕٕ

ـْ َلَْ يَػعْ  ٖٕٕ  ٓٓٔ [19فَػُهْم َلُو ُمْنِكُروَف{]اٙتؤمنوف :  رَسُوَلُهمْ رُِفوا }َأ

ُهْم ِمْن  ِبالرَّسُوِل و}َويَػُقوُلوَف آَمنَّا بِاللَِّو  ٕٕٗ  ٕٛٔ [37بَػْعِد َذِلَك{]النور: َوأَطَْعَنا ُُثَّ يَػتَػَوَلَّ َفرِيٌق ِمنػْ

ُهْم ُمْعرُِضوَف{]النور : لَِيْحُكَم بَػيػْ وَرَسُوِلِو }َوِإَذا ُدُعوا ِإََل اللَِّو  ٕٕ٘   [38نَػُهْم ِإَذا َفرِيٌق ِمنػْ

ـْ َِيَاُفوَف َأْف ُيَِيَف اللَُّو َعَلْيِهْم  ٕٕٙ   [23{]النور:  وَرَسُولُوُ }َأيف قُػُلؤِِّْم َمَرٌض أَـِ اْرتَابُوا َأ

َا َكاَف قَػْوَؿ اْلُمْؤِمِنَْي ِإَذا ُدُعوا ِإََل اللَِّو  ٕٕٚ ْعَنا ِو وَرَسُولِ }ِإَّنَّ نَػُهْم َأْف يَػُقوُلوا ٕتَِ لَِيْحُكَم بَػيػْ
 [21َوأَطَْعَنا َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف{]النور : 

 

  [21َوَِيَْش اللََّو َويَػتػَّْقِو فَُأولَِئَك ُىُم اْلَفائُِزوَف{]النور : وَرَسُولَوُ }َوَمْن يُِطِع اللََّو  ٕٕٛ

َا َعَلْيِو َما ُٓتَّْل َوَعَلْيُكْم َما ُٓتّْْلُتْم َوِإْف  الرَّسُولَ ِطيُعوا }ُقْل أَِطيُعوا اللََّو َوأَ  ٜٕٕ فَِإْف تَػَولَّْوا فَِإَّنَّ
 [23ِإَلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبُْي{]النور :  الرَُّسوِل ُتِطيُعوُه تَػْهَتُدوا َوَما َعَلى 

 

  [21َلَعلَُّكْم تُػْرَٓتُوَف{]النور:  سُولَ الرَّ }َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا  ٖٕٓ

َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو  ٖٕٔ َوِإَذا َكانُوا َمَعُو َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع َلَْ َيْذَىُبوا  وَرَسُوِلوِ }ِإَّنَّ
 [11{]النور: وَرَسُوِلوِ ِمُنوَف بِاللَِّو َحَّتَّ َيْسَتْأِذنُوُه ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن يُػؤْ 

ٕٔٛ 

َنُكْم َكُدَعاِء بَػْعِضُكْم بَػْعًضا {]النور :  الرَّسُوِل }ََل ََتَْعُلوا ُدَعاَء  ٕٖٕ   [13بَػيػْ
ـَ َوَّيِْشي يف اأْلَْسَواِؽ{]الفرقاف:  الرَّسُوِل }َوقَاُلوا َماِؿ َىَذا  ٖٖٕ  ٓٗٔ [7يَْأُكُل الطََّعا
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َلَك ِمَن  َأرْسَْلنَا}َوَما  ٖٕٗ ـَ َوَّيُْشوَف يف اأْلَْسَواِؽ  اْلمُْرسَِلينَ قَػبػْ ِإَلَّ ِإنػَُّهْم لََيْأُكُلوَف الطََّعا
َنًة أََتْصْبُوَف وََكاَف َربَُّك َبِصريًا{]الفرقاف :   [13َوَجَعْلَنا بَػْعَضُكْم لِبَػْعٍض ِفتػْ

 

  [17َسِبياًل{]الفرقاف: الرَّسُوِل يَػُقوُؿ يَا لَْيَتيِن اُتََّْذُت َمَع  }َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّاَِلُ َعَلى َيَدْيوِ  ٖٕ٘
  [33يَا َربّْ ِإفَّ قَػْوِمي اُتََُّذوا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجوًرا{]الفرقاف:  الرَّسُولُ }َوقَاَؿ  ٖٕٙ
بُوا  ٖٕٚ  ٛٓٔ [37لِلنَّاِس آيَة{]الفرقاف:  أَْغَرقْػَناُىْم َوَجَعْلَناُىمْ  الرُُّسلَ }َوقَػْوـَ نُوٍح َلمَّا َكذَّ
  [31{]الفرقاف : رَُسواًل }َوِإَذا رَأَْوَؾ ِإْف يَػتَِّخُذوَنَك ِإَلَّ ُىُزًوا أََىَذا الَِّذي بَػَعَث اللَُّو  ٖٕٛ

 ٙ٘ٔ [38الرّْيَاَح ُبْشرًا بَػْْيَ يََدْي َرْٓتَِتِو {]الفرقاف :  َأرَْسلَ }َوُىَو الَِّذي  ٜٖٕ
  [21ِإَلَّ ُمَبشّْرًا َونَِذيرًا{]الفرقاف :  رْسَْلنَاكَ أَ }َوَما  ٕٓٗ
 ٖٛ [13ِإََل َىاُروَف{]الشعراء :  فََأرِْسلْ }َوَيِضيُق َصْدرِي َوََل يَػْنطَِلُق ِلَساين  ٕٔٗ
 ٓ٘ [11{]الشعراء : رَُسوُل رَبِّ اْلعَاَلِمينَ }فَْأتَِيا ِفْرَعْوَف فَػُقوََل ِإنَّا  ٕٕٗ
  [17َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيَل{]الشعراء :  لْ َأرِْس }أَْف  ٖٕٗ

فَػَوَىَب ِل َرِبّْ ُحْكًما َوَجَعَليِن ِمَن  َلمَّا ِخْفُتُكمْ  }فَػَفَرْرُت ِمْنُكمْ  ٕٗٗ
 [11{]الشعراء: اْلمُْرسَِلينَ 

 

 ٖٓٔ/ٜٗ/ٛٚ [17إِلَْيُكْم َلَمْجُنوٌف{]الشعراء :  ُأرِْسلَ الَِّذي  رَسُوَلُكمُ }قَاَؿ ِإفَّ  ٕ٘ٗ

 ٜٕٔ/ٙٛ [23ِفْرَعْوُف يف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن{]الشعراء :  فََأرَْسلَ } ٕٙٗ

َبْت قَػْوـُ نُوٍح  ٕٚٗ  ٖٙ [132{]الشعراء : اْلمُْرسَِلينَ }َكذَّ

 ٔٚ [137أَِمٌْي{]الشعراء :  رَسُولٌ }ِإينّْ َلُكْم  ٕٛٗ

َبْت َعاٌد  ٜٕٗ   [113{]الشعراء : اْلمُْرسَِلينَ }َكذَّ

  [112أَِمٌْي{]الشعراء :  رَسُولٌ }ِإينّْ َلُكْم  ٕٓ٘

َبْت َّتُوُد  ٕٔ٘  ٔ٘ [131{]الشعراء : اْلمُْرسَِلينَ }َكذَّ

  [133أَِمٌْي{]الشعراء :  رَسُولٌ }ِإينّْ َلُكْم  ٕٕ٘

َبْت قَػْوـُ ُلوٍط  ٖٕ٘   [113{]الشعراء : اْلمُْرسَِلينَ }َكذَّ

  [111ٌْي{]الشعراء : أَمِ  رَسُولٌ }ِإينّْ َلُكْم  ٕٗ٘

  [171{]الشعراء : اْلمُْرسَِلينَ }َكذََّب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة  ٕ٘٘
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  [178أَِمٌْي{]الشعراء :  رَسُولٌ }ِإينّْ َلُكْم  ٕٙ٘

  [13{]النمل : اْلمُْرسَُلونَ } يَا ُموَسى ََل َُتَْف ِإينّْ ََل َِيَاُؼ َلَديَّ  ٕٚ٘

/ٜٗ/ٖٗ/ٖٙ [32{]النمل : اْلمُْرسَُلونَ ْيِهْم َِِّٔديٍَّة فَػَناِظرٌَة ِِبَ يَػْرِجُع إِلَ  مُْرِسَلةٌ }َوِإينّْ  ٕٛ٘
٘ٔ/ٕٚ/ٜ٘/

ٕٔٗ/ٔٛٚ 

 ٜٗٔ/ٙٗٔ [ 32ِإََل َّتُوَد َأَخاُىْم َصاِٗتًا َأِف اْعُبُدوا اللََّو {]النمل :  َأرْسَْلنَا}َوَلَقْد  ٜٕ٘

 ٗٚٔ [13َدْي َرْٓتَِتِو{]النمل: الرّْيَاَح ُبْشرًا بَػْْيَ يَ  ي ُْرِسلُ } َوَمْن  ٕٓٙ

  [7{]القصص : اْلمُْرسَِلينَ } ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن  ٕٔٙ

ُقيِن {]القصص:  فََأرِْسْلوُ }َوَأِخي َىاُروُف ُىَو أَْفَصُح ِمينّْ ِلَسانًا  ٕٕٙ   [33َمِعَي رِْدًءا ُيَصدّْ

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َوَلِكنَّا ُكنَّا } َوَما ُكْنَت ثَاِويًا يف َأىْ  ٖٕٙ   [32{]القصص: مُْرِسِلينَ ِل َمْدَيَن تَػتػْ

َنا  َأرْسَْلتَ }َوَلْوََل َأْف ُتِصيبَػُهْم ُمِصيَبٌة ِبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم فَػيَػُقوُلوا َربػََّنا َلْوََل  ٕٗٙ  رَسُواًل إِلَيػْ
 [37ْؤِمِنَْي{]القصص : فَػَنتَِّبَع آيَاِتَك َوَنُكوَف ِمَن اْلمُ 

ٖٜٔ 

َعَث يف أُمَّْها  ٕ٘ٙ ُلو َعَلْيِهْم  رَسُواًل }َوَما َكاَف َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحَّتَّ يَػبػْ يَػتػْ
 [29آيَاتَِنا{]القصص: 

 

 ٔٓٔ [12{]القصص : اْلمُْرسَِلينَ }َويَػْوـَ يُػَناِديِهْم فَػيَػُقوُؿ َماَذا َأَجْبُتُم  ٕٙٙ
  [13{]العنكبوت: نُوًحا ِإََل قَػْوِمِو فَػَلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإَلَّ َٔتِْسَْي َعاًما رْسَْلنَاأَ }َوَلَقْد  ٕٚٙ
  [18ِإَلَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبُْي{]العنكبوت:  الرَّسُوِل } َوَما َعَلى  ٕٛٙ
ِلُكو َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَِة ِإفَّ أَْىَلَها  ِإبْػرَاِىيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا ِإنَّا ُمهْ  رُسُلُنَا}َوَلمَّا َجاَءْت  ٜٕٙ

 [31َكانُوا ظَاِلِمَْي{]العنكبوت : 
٘ٙ 

  [33ُلوطًا ِسيَء ِِّْٔم َوَضاَؽ ِِّْٔم َذْرًعا{]العنكبوت:  رُسُلُنَا}َوَلمَّا َأْف َجاَءْت  ٕٓٚ

ُهْم َمْن  ٕٔٚ ُهْم َمْن َأَخَذْتُو الصَّْيَحُة َعَلْيِو  َأرْسَْلنَا}َفُكالِّ َأَخْذنَا ِبَذنِْبِو َفِمنػْ َحاِصًبا َوِمنػْ
ُهْم َمْن أَْغَرقْػَنا{]العنكبوت:  ُهْم َمْن َخَسْفَنا بِِو اأْلَْرَض َوِمنػْ  [33َوِمنػْ

 

بِاْلبَػيػَّْناِت َفَما َكاَف اللَُّو لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم  رُسُُلُهمْ }َوَجاَءتْػُهْم  ٕٕٚ
 [9{]الرـو : َيْظِلُموفَ 

 

:  ي ُْرِسلَ }َوِمْن آيَاتِِو َأْف  ٖٕٚ  ٗٚٔ/ٙٛ [31الرّْيَاَح ُمَبشّْرَاٍت َولُِيِذيَقُكْم ِمْن َرْٓتَِتِو{]الرـو

 ٛٙٔ/ٜٔ [37ِإََل قَػْوِمِهْم َفَجاُءوُىْم بِاْلبَػيػَّْناِت{]الرـو :  رُُساًل ِمْن قَػْبِلَك  َأرْسَْلنَا}َوَلَقْد  ٕٗٚ
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: الرّْيَاَح فَػُتِثرُي َسَحابًا فَػَيْبُسطُُو يف السََّماِء َكْيَف  ي ُْرِسلُ ِذي }اللَُّو الَّ  ٕ٘ٚ  ٙ٘ٔ [38َيَشاُء{]الرـو

 ٙٚٔ [ 21رًُِيا فَػرََأْوُه ُمْصَفرِّا َلظَلُّوا ِمْن بَػْعِدِه َيْكُفُروَف{]الرـو :  َأرْسَْلنَا}َولَِئْن  ٕٙٚ

َعَلْيِهْم رًُِيا  فََأرْسَْلنَاُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُ  ٕٚٚ
 [9َوُجُنوًدا ََلْ تَػَرْوَىا وََكاَف اللَُّو ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِصريًا{]األحزاب: 

ٖٔ/ٕٔٓ/
ٖٔٓ/ٔ٘ٗ/

ٔٙٛ/ٔٚٙ 

ِإَلَّ  وَرَسُولُوُ ْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا اللَُّو }َوِإْذ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َوالَِّذيَن يف قُػُلؤِِّ  ٕٛٚ
 [11ُغُرورًا{]األحزاب: 

 

  [11أُْسَوٌة َحَسَنٌة {]األحزاب:  رَسُوِل اللَّوِ }َلَقْد َكاَف َلُكْم يف  ٜٕٚ

َدَؽ اللَُّو َوصَ  وَرَسُولُوُ }َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَف اأْلَْحزَاَب قَاُلوا َىَذا َما َوَعَدنَا اللَُّو  ٕٓٛ
 [11َوَما زَاَدُىْم ِإَلَّ ِإّيَانًا َوَتْسِليًما{]األحزاب :  وَرَسُولُوُ 

 

اَر اْْلِخرََة فَِإفَّ اللََّو َأَعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجرًا  وَرَسُولَوُ }َوِإْف ُكْنُُتَّ تُرِْدَف اللََّو  ٕٔٛ َوالدَّ
 [19َعِظيًما{]األحزاب : 

 

  [31َوتَػْعَمْل َصاِٗتًا نُػْؤِِتَا َأْجَرَىا َمرَّتَػْْيِ{]األحزاب:  وَرَسُوِلوِ يَػْقُنْت ِمْنُكنَّ لِلَِّو  }َوَمنْ  ٕٕٛ

  [33{]األحزاب :  وَرَُسولَوُ } َوأَِقْمَن الصَّاَلَة َوآِتَْي الزََّكاَة َوأَِطْعَن اللََّو  ٖٕٛ

أَْمرًا أَْف َيُكوَف َٚتُُم اْ٘تِيَػرَُة ِمْن  وَرَسُولُوُ َقَضى اللَُّو  }َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا ٕٗٛ
 [31فَػَقْد َضلَّ َضاَلًَل ُمِبيًنا{]األحزاب :  وَرَسُولَوُ أَْمرِِىْم َوَمْن يَػْعِص اللََّو 

 

 ٕٔ [39 اللََّو{]األحزاب: َوَِيَْشْونَُو َوََل َِيَْشْوَف َأَحًدا ِإَلَّ  ِرسَااَلِت اللَّوِ }الَِّذيَن يُػبَػلُّْغوَف  ٕ٘ٛ

 ٖٚ/ٕٚ [33{]األحزاب: َوَخاَُتَ النَِّبيّْْيَ  رَسُوَل اللَّوِ }َما َكاَف ُٜتَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن  ٕٙٛ

 ٓ٘ٔ/٘ٛ/ٔ [32َشاِىًدا َوُمَبشّْرًا َونَِذيرًا{]األحزاب :  َأرْسَْلنَاكَ }يَا أَيػَُّها النَِّبُّ ِإنَّا  ٕٚٛ

َوََل َأْف تَػْنِكُحوا أَْزَواَجُو ِمْن بَػْعِدِه أَبًَدا ِإفَّ  رَسُوَل اللَّوِ } َوَما َكاَف َلُكْم َأْف تُػْؤُذوا  ٕٛٛ
 [23َذِلُكْم َكاَف ِعْنَد اللَِّو َعِظيًما{]األحزاب : 

 

 ٕٛٔ [27نْػَيا َواْْلِخرَِة {]األحزاب : َلَعنَػُهُم اللَُّو يف الدُّ  وَرَسُولَوُ }ِإفَّ الَِّذيَن يُػْؤُذوَف اللََّو  ٜٕٛ

 ٖٚ/ٗٔ [11{]األحزاب: الرَّسُواَل }يَػْوـَ تُػَقلَُّب ُوُجوُىُهْم يف النَّاِر يَػُقوُلوَف يَا لَْيتَػَنا َأَطْعَنااللََّو َوَأَطْعَنا  ٜٕٓ

  [71 فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما{]األحزاب : وَرَسُولَوُ } َوَمْن يُِطِع اللََّو  ٜٕٔ

/ٛٔٔ/ٚٚ/ٖٔ [11َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِـِ {]سبأ :  فََأرْسَْلنَا}فََأْعَرُضوا  ٕٜٕ
ٜٔٔ/ٔٙٔ/ٕٔٛ 
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 ٜ٘ٔ/ٖٙٔ [18يَػْعَلُموَف{]سبأ: ِإَلَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل  َأرْسَْلنَاكَ }َوَما  ٖٜٕ

َرُفوَىا ِإنَّا ِبَا  اَأرْسَْلنَ }َوَما  ٜٕٗ ٕٕٔ/ٛٚ/ٖ٘ [33َكاِفُروَف{]سبأ: بِِو  ُأرِْسْلتُمْ يف قَػْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإَلَّ قَاَؿ ُمتػْ
/ٖٖٔ/ٔٚٔ 

َناُىْم ِمْن ُكُتٍب َيْدُرُسونَػَها َوَما  ٜٕ٘ َلَك ِمْن نَِذيٍر{]سبأ :  َأرْسَْلنَا}َوَما آتَػيػْ /ٕٖٔ/ٗٙ [33إِلَْيِهْم قَػبػْ
ٔٚٔ 

بُوا } ٜٕٙ َناُىْم َفَكذَّ   [32{]سبأ : رُسُِليوََكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َوَما بَػَلُغوا ِمْعَشاَر َما آتَػيػْ

 ٚٙٔ [1َأْجِنَحٍة{]فاطر: أُوِل  رُُساًل }اٗتَْْمُد لِلَِّو فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة  ٜٕٚ

َلُو ِمْن بَػْعِدِه  مُْرِسلَ لِلنَّاِس ِمْن َرْٓتٍَة َفاَل ٞتُِْسَك َٚتَا َوَما ُّيِْسْك َفاَل  }َما يَػْفَتِح اللَّوُ  ٜٕٛ
 [1َوُىَو اْلَعزِيُز اٗتَِْكيُم{]فاطر : 

ٗٗ/ٜٗ/
ٕٖٔ/ٜٔ٘/

ٔٚٗ 

َبْت  ٜٜٕ بُوَؾ فَػَقْد ُكذّْ   [3اطر : ِمْن قَػْبِلَك َوِإََل اللَِّو تُػْرَجُع اأْلُُموُر{]ف رُُسلٌ }َوِإْف ُيَكذّْ

َنا بِِو اأْلَْرَض بَػْعَد  َأرَْسلَ }َواللَُّو الَِّذي  ٖٓٓ الرّْيَاَح فَػُتِثرُي َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإََل بَػَلٍد َميٍّْت فََأْحيَػيػْ
 [9َمْوِِتَا َكَذِلَك النُُّشوُر{]فاطر : 

ٚٚ/
ٔٚ٘ 

 ٙٚ/ٗٙ [13ْن أُمٍَّة ِإَلَّ َخاَل ِفيَها نَِذيٌر{]فاطر : بِاٗتَْقّْ َبِشريًا َونَِذيرًا َوِإْف مِ  َأرْسَْلنَاكَ }ِإنَّا  ٖٔٓ

بُوَؾ فَػَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َجاَءتْػُهْم  ٕٖٓ بِاْلبَػيػَّْناِت َوبِالزُّبُِر  رُسُُلُهمْ }َوِإْف يَُكذّْ
 [12َوبِاْلِكَتاِب اْلُمِنرِي{]فاطر : 

 

 ٖٗٔ/ٔٚ/ٔ٘ [3:  {]يساْلمُْرسَِلينَ }ِإنََّك َلِمَن  ٖٖٓ

  [13{]يس : اْلمُْرسَُلونَ }َواْضِرْب َٚتُْم َمَثاًل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَىا  ٖٗٓ

بُوَُهَا فَػَعزَّْزنَا بِثَاِلٍث فَػَقاُلوا ِإنَّا إَِلْيُكْم  َأرْسَْلنَا}ِإْذ  ٖ٘ٓ /ٔٚ/ٖٚ/ٖٙ [13{]يس: مُْرسَُلونَ إِلَْيِهُم اثْػنَػْْيِ َفَكذَّ
ٔٔٙ 

 ٖٗٔ/ٔٚ/ٖٚ [11{]يس : َلمُْرسَُلونَ }قَاُلوا َربػَُّنا يَػْعَلُم ِإنَّا إِلَْيُكْم  ٖٙٓ

  [13{]يس : اْلمُْرسَِلينَ }َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى قَاَؿ يَا قَػْوـِ اتَِّبُعوا  ٖٚٓ

 ٚٗ [33ِإَلَّ َكانُوا بِِو َيْستَػْهزِئُوَف{]يس :  رَُسوٍل }يَا َحْسرًَة َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهْم ِمْن  ٖٛٓ
 ٖٚ/ٗٔ [21{]يس: اْلمُْرسَُلونَ }قَاُلوا يَا َويْػَلَنا َمْن بَػَعثَػَنا ِمْن َمْرَقِدنَا َىَذا َما َوَعَد الرَّْٓتَُن َوَصَدَؽ  ٜٖٓ
  [37{]الصافات : اْلمُْرسَِلينَ }َبْل َجاَء بِاٗتَْقّْ َوَصدََّؽ  ٖٓٔ

 ٔٚٔ/ٖٕٔ [71ِفيِهْم ُمْنِذرِيَن{]الصافات :  َأرْسَْلنَاَقْد }َولَ  ٖٔٔ

  [113{]الصافات : اْلمُْرسَِلينَ }َوِإفَّ إِْلَياَس َلِمَن  ٕٖٔ

 ٖٙ [133{]الصافات : اْلمُْرسَِلينَ }َوِإفَّ ُلوطًا َلِمَن  ٖٖٔ
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  [139{]الصافات : اْلمُْرسَِلينَ }َوِإفَّ يُوُنَس َلِمَن  ٖٗٔ

  [137ِإََل ِمائَِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدوَف{]الصافات :  رْسَْلنَاهُ وَأَ } ٖ٘ٔ

  [171{]الصافات : اْلمُْرسَِلينَ }َوَلَقْد َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا لِِعَباِدنَا  ٖٙٔ

ـٌ َعَلى  ٖٚٔ  ٖٙ [181{]الصافات : اْلمُْرسَِلينَ }َوَساَل

  [13اِب{]ص : َفَحقَّ ِعقَ  الرُُّسلَ }ِإْف ُكلّّ ِإَلَّ َكذََّب  ٖٛٔ

َها  ٜٖٔ }اللَُّو يَػتَػَوَّفَّ اأْلَنْػُفَس ِحَْي َمْوِِتَا َوالَِِّت َلَْ َِتُْت يف َمَناِمَها فَػُيْمِسُك الَِِّت َقَضى َعَليػْ
 [31يَػتَػَفكَُّروَف{]الزمر : اأْلُْخَرى ِإََل َأَجٍل ُمَسمِّى ِإفَّ يف َذِلَك َْليَاٍت لَِقْوـٍ  وَي ُْرِسلُ اْلَمْوَت 

ٔ٘/ٖٙ/
ٔٓٚ/ٔٔٙ/

ٔٔٚ/ٖٖٔ 

}َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإََل َجَهنََّم زَُمرًا َحَّتَّ ِإَذا َجاُءوَىا فُِتَحْت أَبْػَوابُػَها َوقَاَؿ َٚتُْم  ٕٖٓ
ُلوَف َعَلْيُكْم آيَاِت َربُّْكْم {]الزمر :  رُُسلٌ َخَزنَػتُػَها َأَلَْ يَْأِتُكْم   [71ِمْنُكْم يَػتػْ

 

  [2لَِيْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِو اٗتَْقَّ{]غافر:  ِبرَسُوِلِهمْ ُكلُّ أُمٍَّة } َوََهَّْت   ٕٖٔ

  [11بِاْلبَػيػَّْناِت َفَكَفُروا فََأَخَذُىُم اللَُّو {]غافر :  رُسُُلُهمْ }َذِلَك بِأَنػَُّهْم َكاَنْت تَْأتِيِهْم  ٕٕٖ

  [13بِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف ُمِبٍْي{]غافر :  ُموَسى َأرْسَْلنَا}َوَلَقْد  ٖٕٖ

}َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قَػْبُل بِاْلبَػيػَّْناِت َفَما زِْلُتْم يف َشكٍّ ٞتَّا َجاءَُكْم ِبِو َحَّتَّ ِإَذا  ٕٖٗ
َعَث اللَُّو ِمْن بَػْعِدِه   [33{]غافر :  رَسُواًل َىَلَك قُػْلُتْم َلْن يَػبػْ

 

 ٕٓٔ/٘ٔ [23بِاْلبَػيػَّْناِت قَاُلوا بَػَلى {]غافر :  رُسُُلُكمْ أَوَََلْ َتُك تَْأتِيُكْم }قَاُلوا  ٕٖ٘

نْػَيا َويَػْوـَ يَػُقوـُ اأْلَْشَهاُد{]غافر :  رُسُلَنَا}ِإنَّا لَنَػْنُصُر  ٕٖٙ  ٕٓٔ/ٖٔ [21َوالَِّذيَن آَمُنوا يف اْٗتََياِة الدُّ

بُوا بِاْلِكَتاِب وَ  ٕٖٚ   [73َفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف{]غافر:  رُسُلَنَابِِو  َأرْسَْلنَاِبَا }الَِّذيَن َكذَّ

ُهْم َمْن َلَْ نَػْقُصْص  رُُساًل  َأرْسَْلنَا}َوَلَقْد  ٕٖٛ ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنػْ ِمْن قَػْبِلَك ِمنػْ
 [78]غافر: َأْف يَْأِتَ بِآيٍَة ِإَلَّ بِِإْذِف اللَِّو{ ِلرَسُوٍل َعَلْيَك َوَما َكاَف 

ٙٛ/ٜٙ 

 ٙ٘ [83بِاْلبَػيػَّْناِت َفرُِحوا ِبَا ِعْنَدُىْم ِمَن اْلِعْلِم{]غافر:  رُسُُلُهمْ }فَػَلمَّا َجاَءتْػُهْم  ٜٕٖ

ِمْن بَػْْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َأَلَّ تَػْعُبُدوا ِإَلَّ اللََّو قَاُلوا َلْو َشاَء  الرُُّسلُ }ِإْذ َجاَءتْػُهُم  ٖٖٓ
 [13بِِو َكاِفُروَف{]فصلت:  ُأرِْسْلتُمْ َنا أَلَنْػَزَؿ َماَلِئَكًة فَِإنَّا ِبَا َربػُّ 

 

 ٕ٘ٔ/ٛٔٔ [11َعَلْيِهْم رًُِيا َصْرَصرًا يف أَيَّاـٍ ٠تََِساٍت {]فصلت :  فََأرْسَْلنَا} ٖٖٔ

 َك َلُذو َمْغِفرٍَة َوُذو ِعَقاٍب ِمْن قَػْبِلَك ِإفَّ َربَّ  ِللرُُّسلِ }َما يُػَقاُؿ َلَك ِإَلَّ َما َقْد ِقيَل  ٕٖٖ



 

 112 

 

 [33أَلِيٍم{]فصلت : 
 ٕٖٔ [38َعَلْيِهْم َحِفيظًا ِإْف َعَلْيَك ِإَلَّ اْلَباَلُغ {]الشورى :  َأرْسَْلنَاكَ }فَِإْف َأْعَرُضوا َفَما  ٖٖٖ

 رَسُواًل  ي ُْرِسلَ ِحَجاٍب أَْو  }َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإَلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاءِ  ٖٖٗ
 [21فَػُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاُء ِإنَُّو َعِليّّ َحِكيٌم{]الشورى : 

ٕٔ/ٔٙٙ/
ٔٚٔ 

 ٓٗٔ [1ِمْن َنِبٍّ يف اأْلَوَِّلَْي{]الزخرؼ :  َأرْسَْلنَا}وََكْم  ٖٖ٘

َرُفوَىا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا ِمْن قَػْبِلَك يف قَػْريٍَة ِمْن َنذِ  َأرْسَْلنَا}وََكَذِلَك َما  ٖٖٙ يٍر ِإَلَّ قَاَؿ ُمتػْ
 [13َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِىْم ُمْقَتُدوَف{]الزخرؼ : 

 

  [13بِِو َكاِفُروَف{]الزخرؼ :  ُأرِْسْلتُمْ } قَاُلوا ِإنَّا ِبَا  ٖٖٚ

  [19ُمِبٌْي{]الزخرؼ :  وَرَسُولٌ اٗتَْقُّ  }َبْل َمتػَّْعُت َىُؤََلِء َوآبَاَءُىْم َحَّتَّ َجاَءُىمُ  ٖٖٛ

َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِف الرَّْٓتَِن آِٚتًَة  رُسُِلنَاِمْن قَػْبِلَك ِمْن  َأرْسَْلنَا}َواْسَأْؿ َمْن  ٜٖٖ
 [32يُػْعَبُدوَف{]الزخرؼ: 

 

رَُسوُل رَبِّ ِإينّْ ُموَسى بِآيَاتَِنا ِإََل ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو فَػَقاَؿ  َأرْسَْلنَا}َوَلَقْد  ٖٓٗ
 [31{]الزخرؼ: اْلعَاَلِمينَ 

 

ـْ َُيَْسُبوَف أَنَّا ََل َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَٟتَْواُىْم بَػَلى  ٖٔٗ  ٘ٙ [83{]الزخرؼ: َلَدْيِهْم َيْكُتُبوفَ  وَرُسُلُنَا}َأ

 ٜٙ/ٖٚ [2{]الدخاف : مُْرِسِلينَ }أَْمرًا ِمْن ِعْنِدنَا ِإنَّا ُكنَّا  ٕٖٗ

  [13ُمِبٌْي{]الدخاف :  رَسُولٌ  َٚتُُم الذّْْكَرى َوَقْد َجاَءُىْم }َأّنَّ  ٖٖٗ

َلُهْم قَػْوـَ ِفْرَعْوَف َوَجاَءُىْم  ٖٗٗ   [17َكرٌَِي{]الدخاف :  رَسُولٌ }َوَلَقْد فَػتَػنَّا قَػبػْ

  [18أَِمٌْي{]الدخاف :  رَُسولٌ }أَْف أَدُّوا ِإَِلَّ ِعَباَد اللَِّو ِإينّْ َلُكْم  ٖ٘ٗ

  [9َوَما أَْدرِي َما يُػْفَعُل ِب َوََل ِبُكْم {]األحقاؼ :  الرُُّسلِ }ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن  ٖٙٗ

َا اْلِعْلُم ِعْنَد اللَِّو َوأُبَػلُّْغُكْم َما  ٖٚٗ بِِو َوَلِكينّْ أَرَاُكْم قَػْوًما  ُأرِْسْلتُ }قَاَؿ ِإَّنَّ
 [13ََتَْهُلوَف{]األحقاؼ: 

ٖٖٔ/
ٔ٘ٓ 

  [32َوََل َتْستَػْعِجْل َٚتُْم {]األحقاؼ :  الرُُّسلِ اْصْبْ َكَما َصبَػَر أُوُلو اْلَعْزـِ ِمَن }فَ  ٖٛٗ

َ َٚتُُم اْٚتَُدى  الرَّسُولَ }ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو َوَشاقُّوا  ٜٖٗ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػْيَّ
 [31ُيْحِبُط َأْعَماَٚتُْم{]ٜتمد : َلْن َيُضرُّوا اللََّو َشْيًئا َوسَ 

 

  [33{]ٜتمد: َوََل تُػْبِطُلوا أَْعَماَلُكمْ  الرَّسُولَ }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّو َوأَِطيُعوا  ٖٓ٘
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 ٜٗٔ/ٔٚ [8َشاِىًدا َوُمَبشّْرًا َونَِذيرًا{]الفتح :  َأرْسَْلنَاكَ }ِإنَّا  ٖٔ٘

  [9َوتُػَعزُّْروُه َوتُػَوقػُّْروُه َوُتَسبُّْحوُه بُْكرًَة َوَأِصياًل{]الفتح :  وَرَسُوِلوِ بِاللَِّو }لِتُػْؤِمُنوا  ٕٖ٘

َقِلَب  ٖٖ٘   [11َواْلُمْؤِمُنوَف ِإََل َأْىِليِهْم أََبًدا{]الفتح :  الرَّسُولُ }َبْل ظَنَػْنُتْم َأْف َلْن يَػنػْ

  [13فَِإنَّا أَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َسِعريًا{]الفتح:  وِ وَرَسُولِ }َوَمْن ََلْ يُػْؤِمْن بِاللَِّو  ٖٗ٘

  [17يُْدِخْلُو َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اأْلَنْػَهاُر {]الفتح :  وَرَسُولَوُ } َوَمْن يُِطِع اللََّو  ٖ٘٘

يََّة اْٖتَا ٖٙ٘ ِىِليَِّة فَأَنْػَزَؿ اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى }ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا يف قُػُلؤُِِّم اٗتَِْميََّة ٓتَِ
 [11َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَْي َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التػَّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ َِّٔا َوأَْىَلَها{]الفتح :  رَسُوِلوِ 

 

ـَ ِإْف َشاَء اللَُّو آِمِنَْي الرُّْؤيَا بِاٗتَْقّْ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اٗتَْ  رَسُولَوُ }َلَقْد َصَدَؽ اللَُّو  ٖٚ٘ رَا
 [17ُٜتَلِّْقَْي ُرُءوَسُكْم َوُمَقصّْرِيَن ََل َُتَاُفوَف {]الفتح : 

 

يِن ُكلّْو{]الفتح:  رَسُولَوُ  َأرَْسلَ }ُىَو الَِّذي  ٖٛ٘  ٚٛ/ٙٚ [18بِاْٚتَُدى َوِديِن اٗتَْقّْ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدّْ

نَػُهْم {]الفتح : وَ  رَُسوُل اللَّوِ }ُٜتَمٌَّد  ٜٖ٘ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَٓتَاُء بَػيػْ  ٗٓٔ/ٗٙ/ٛٗ [19الَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

ُموا بَػْْيَ َيَدِي اللَِّو  ٖٓٙ   [1َواتػَُّقوا اللََّو {]اٗتجرات :  وَرَسُوِلوِ }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تُػَقدّْ

أُولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّو قُػُلوبَػُهْم  رَسُوِل اللَّوِ ُهْم ِعْنَد }ِإفَّ الَِّذيَن يَػُغضُّوَف َأْصَواتػَ  ٖٔٙ
 [3لِلتػَّْقَوى َٚتُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َعِظيٌم{]اٗتجرات : 

 

 ٛٗ [7اٗتجرات: َلَعِنتُّْم{]َلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثرٍي ِمَن اأْلَْمِر  رَُسوَل اللَّوِ }َواْعَلُموا َأفَّ ِفيُكْم  ٕٖٙ
  [13ََل يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا{]اٗتجرات:  وَرَسُولَوُ } َوِإْف ُتِطيُعوا اللََّو  ٖٖٙ

َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو  ٖٗٙ   [12ُُثَّ َلَْ يَػْرتَابُوا {]اٗتجرات :  وَرَسُوِلوِ }ِإَّنَّ
  [13َفَحقَّ َوِعيِد{]ؽ:  الرُُّسلَ بٍَّع ُكلّّ َكذََّب }َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكِة َوقَػْوـُ تػُ  ٖ٘ٙ
 ٓٗٔ [31{]الذاريات : اْلمُْرسَُلونَ }قَاَؿ َفَما َخْطُبُكْم أَيػَُّها  ٖٙٙ
  [31ِإََل قَػْوـٍ ُٛتْرِِمَْي{]الذاريات :  ُأرِْسْلنَا}قَاُلوا ِإنَّا  ٖٚٙ

/ٜٔٔ/ٜٗ/ٚٚ [33اريات : َعَلْيِهْم ِحَجارًَة ِمْن ِطٍْي{]الذ ِلنُ ْرِسلَ } ٖٛٙ
ٔٙٔ/ٔٛٓ 

 ٕٗٔ [38ِإََل ِفْرَعْوَف ِبُسْلطَاٍف ُمِبٍْي{]الذاريات :  َأرْسَْلنَاهُ }َويف ُموَسى ِإْذ  ٜٖٙ
 ٙٚٔ [31َعَلْيِهُم الرّْيَح اْلَعِقيَم{]الذاريات :  َأرْسَْلنَا}َويف َعاٍد ِإْذ  ٖٓٚ
  [21{]الذاريات: ِإَلَّ قَاُلوا َساِحٌر أَْو َٛتُْنوفٌ  رَسُوٍل ِهْم ِمْن }َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَػْبلِ  ٖٔٚ
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{]القمر :  َأرْسَْلنَا}ِإنَّا  ٕٖٚ  ٙٚٔ/ٕ٘ٔ [19َعَلْيِهْم رًُِيا َصْرَصرًا يف يَػْوـِ ٠َتٍْس ُمْسَتِمرٍّ

ُهْم َواْصَطْبْ{] مُْرِسُلو}ِإنَّا  ٖٖٚ َنًة َٚتُْم فَاْرتَِقبػْ  ٖٛٔ/ٚ٘ٔ/ٖٗ [17القمر : النَّاَقِة ِفتػْ

 ٛٚٔ/ٕٓٔ/ٔٚ [31َعَلْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظِر{]القمر:  َأرْسَْلنَا}ِإنَّا  ٖٗٚ

َناُىْم ِبَسَحٍر{]القمر :  َأرْسَْلنَا}ِإنَّا  ٖ٘ٚ  ٓٛٔ/ٔٙٔ [33َعَلْيِهْم َحاِصًبا ِإَلَّ آَؿ ُلوٍط َٟتَّيػْ

 ٗٛٔ/ٕٛ [32َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َو٠ُتَاٌس َفاَل تَػْنَتِصرَاِف{]الرٓتن :  ي ُْرَسلُ } ٖٙٚ

{]اٗتديد :  وَرَسُوِلوِ }آِمُنوا بِاللَِّو  ٖٚٚ   [7َوأَْنِفُقوا ٞتَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَْي ِفيِو ٌ

  [8لِتُػْؤِمُنوا ِبَربُّْكْم{]اٗتديد:  يَْدُعوُكمْ  وَالرَّسُولُ }َوَما َلُكْم ََل تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو  ٖٛٚ

مْ  وَرُسُِلوِ }َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو  ٜٖٚ يُقوَف َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َرِّّْٔ   [19{]اٗتديد: أُولَِئَك ُىُم الصّْدّْ

ْرِض أُِعدَّْت لِلَِّذيَن }َسابُِقوا ِإََل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء َواأْلَ  ٖٓٛ
 [11َذِلَك َفْضُل اللَِّو يُػْؤتِيِو َمْن َيَشاُء {]اٗتديد :  وَرُسُِلوِ آَمُنوا بِاللَِّو 

 

بِاْلبَػيػَّْناِت َوأَنْػزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَف لِيَػُقوـَ النَّاُس بِاْلِقْسِط  رُسُلَنَا َأرْسَْلنَا}َلَقْد  ٖٔٛ
بِاْلَغْيِب  وَرُسَُلوُ ْلَنا اٗتَِْديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَػْعَلَم اللَُّو َمْن يَػْنُصرُُه َوأَنْػزَ 

 [12{]اٗتديد : 

ٜٔٗ 

 ٜٗٔ [11 نُوًحا َوِإبْػرَاِىيَم َوَجَعْلَنا يف ُذرّْيَِّتِهَما النُّبُػوََّة َواْلِكَتاَب {]اٗتديد : َأرْسَْلنَا}َوَلَقْد  ٕٖٛ
َنا َعَلى آثَارِِىْم  ٖٖٛ يلَ  ِبرُسُِلنَا}ُُثَّ قَػفَّيػْ ٟتِْ َناُه اإْلِ َنا بِِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َوآتَػيػْ   [17{]اٗتديد: َوقَػفَّيػْ

  [18ديد: {]اٗتيُػْؤِتُكْم ِكْفَلْْيِ ِمْن َرْٓتَِتوِ  ِبرَسُوِلوِ }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوآِمُنوا  ٖٗٛ

  [3َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم{]آّادلة:  وَرَسُوِلوِ }َذِلَك لِتُػْؤِمُنوا بِاللَِّو  ٘ٛٗ

ٍت ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َوَقْد أَنْػزَْلَنا آيَا وَرَُسولَوُ }ِإفَّ الَِّذيَن ُُيَادُّوَف اللََّو  ٖٙٛ
 [2بَػيػَّْناٍت َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهٌْي{]آّادلة : 

 

ُثِْ  ٖٚٛ }َأَلَْ تَػَر ِإََل الَِّذيَن نُػُهوا َعِن النَّْجَوى ُُثَّ يَػُعوُدوَف ِلَما نُػُهوا َعْنُو َويَػتَػَناَجْوَف بِاإْلِ
 [8َلَْ ُُيَيَّْك بِِو اللَُّو {]آّادلة:  َوِإَذا َجاُءوَؾ َحيػَّْوَؾ ِبَا الرَّسُوِل َواْلُعْدَواِف َوَمْعِصَيِت 

 

ُثِْ َواْلُعْدَواِف َوَمْعِصَيِت  ٖٛٛ  الرَّسُوِل }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تَػَناَجْيُتْم َفاَل تَػتَػَناَجْوا بِاإْلِ
 [9{]آّادلة: َوتَػَناَجْوا بِاْلْبّْ َوالتػَّْقَوى َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي ِإلَْيِو َُتَْشُروفَ 

 

ُموا بَػْْيَ َيَدْي َٟتَْواُكْم  الرَّسُولَ }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم  ٜٖٛ   [11َصَدَقًة{]آّادلة: فَػَقدّْ

ُموا بَػْْيَ َيَدْي َٟتَْواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ َلَْ تَػْفَعُلوا َوتَاَب اللَّوُ  ٜٖٓ  َعَلْيُكْم  }أََأْشَفْقُتْم َأْف تُػَقدّْ
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 [13{]آّادلة: َواللَُّو َخِبرٌي ِبَا تَػْعَمُلوفَ  وَرَسُولَوُ فَأَِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوأَِطيُعوا اللََّو 
  [13أُولَِئَك يف اأْلََذلَّْْي{]آّادلة :  وَرَسُولَوُ }ِإفَّ الَِّذيَن ُُيَادُّوَف اللََّو  ٜٖٔ

 ٖٔ [11ِإفَّ اللََّو َقِويّّ َعزِيٌز{]آّادلة :  وَرُسُِليُو أَلَْغِلََبَّ أَنَا }َكَتَب اللَّ  ٕٜٖ

  [11{]آّادلة: وَرَسُولَوُ }ََل َتَُِد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّو  ٖٜٖ

  [3{]اٗتشر: َوَمْن ُيَشاؽّْ اللََّو فَِإفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ  سُولَوُ وَرَ }َذِلَك بِأَنػَُّهْم َشاقُّوا اللََّو  ٜٖٗ

ُهْم َفَما أَْوَجْفُتْم َعَلْيِو ِمْن َخْيٍل َوََل رَِكاٍب َوَلِكنَّ اللََّو  رَُسوِلوِ }َوَما أَفَاَء اللَُّو َعَلى  ٜٖ٘ ِمنػْ
 [1ى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر{]اٗتشر : َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّو َعلَ  رُسَُلوُ ُيَسلُّْط 

ٔ٘ٗ 

َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى  وَِللرَّسُوِل ِمْن أَْىِل اْلُقَرى فَِللَِّو  رَسُوِلوِ }َما أَفَاَء اللَُّو َعَلى  ٜٖٙ
 الرَّسُولُ آتَاُكُم َواْلَمَساِكِْي َواْبِن السَِّبيِل َكْي ََل َيُكوَف ُدوَلًة بَػْْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما 

 [7َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب{]اٗتشر : 

 

}لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم َوأَْمَواٚتِِْم يَػْبتَػُغوَف َفْضاًل ِمَن اللَِّو  ٜٖٚ
 [8أُولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقوَف{]اٗتشر :  وَرَسُولَوُ ْضَوانًا َويَػْنُصُروَف اللََّو َورِ 

 

 ٜٔ [1َوِإيَّاُكْم َأْف تُػْؤِمُنوا بِاللَِّو َربُّْكْم {]اٙتمتحنة :  الرَّسُولَ } ُِيْرُِجوَف  ٜٖٛ

 رَسُوُل اللَّوِ تَػْعَلُموَف َأينّْ  }َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى لَِقْوِمِو يَا قَػْوـِ َِلَ تُػْؤُذوَنيِن َوَقدْ  ٜٜٖ
 [2إِلَْيُكْم{]الصف: 

 

قًا ِلَما بَػْْيَ  رَسُوُل اللَّوِ }َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإينّْ  ٓٓٗ إِلَْيُكْم ُمَصدّْ
 [1َأْٓتَُد {]الصف :  يَْأِت ِمْن بَػْعِدي إْتُوُ  ِبرَُسوٍل يََديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوُمَبشّْرًا 

 

يِن ُكلِّْو{]الصف:  رَسُولَوُ  َأرَْسلَ }ُىَو الَِّذي  ٔٓٗ  ٕٔٔ/٘ٔٔ [9بِاْٚتَُدى َوِديِن اٗتَْقّْ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدّْ

  [11 َوأَنْػُفِسُكْم{]الصف:َوَُتَاِىُدوَف يف َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَواِلُكْم  وَرَسُوِلوِ }تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو  ٕٓٗ

يِهْم َويُػَعلُّْمُهُم  رَسُواًل }ُىَو الَِّذي بَػَعَث يف اأْلُمّْيَّْْي  ٖٓٗ ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِو َويُػزَكّْ ُهْم يَػتػْ ِمنػْ
 [1اْلِكَتاَب َواٗتِْْكَمَة َوِإْف َكانُوا ِمْن قَػْبُل َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبٍْي{]اٖتمعة : 

 

َواللَُّو  َلرَسُولُوُ َواللَُّو يَػْعَلُم ِإنََّك  َلرَسُوُل اللَّوِ وا َنْشَهُد ِإنََّك }ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَناِفُقوَف قَالُ  ٗٓٗ
  [1َيْشَهُد ِإفَّ اْلُمَناِفِقَْي َلَكاِذبُوَف {]اٙتنافقوف: 

ٕٚ 

ُهْم َيُصدُّوَف َوُىْم َلوَّْوا ُرُءوَسُهْم َورَأَيْػتػَ  رَُسوُل اللَّوِ }َوِإَذا ِقيَل َٚتُْم تَػَعاَلْوا َيْستَػْغِفْر َلُكْم  ٘ٓٗ
 [2ُمْسَتْكْبُوَف{]اٙتنافقوف : 
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  [7{]اٙتنافقوف: َحَّتَّ يَػنػَْفضُّوا رَسُوِل اللَّوِ }ُىُم الَِّذيَن يَػُقوُلوَف ََل تُػْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد  ٙٓٗ

 ٕٗٔ [8 ََل يَػْعَلُموَف{]اٙتنافقوف : َولِْلُمْؤِمِنَْي َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقْيَ  وَِلرَسُوِلوِ } َولِلَِّو اْلِعزَُّة  ٚٓٗ

  [1بِاْلبَػيػَّْناِت فَػَقاُلوا أََبَشٌر يَػْهُدونَػَنا {]التغابن :  رُسُُلُهمْ }َذِلَك بِأَنَُّو َكاَنْت تَْأتِيِهْم  ٛٓٗ

  [8ِبرٌي{]التغابن : َوالنُّوِر الَِّذي أَنْػزَْلَنا َواللَُّو ِبَا تَػْعَمُلوَف خَ  وَرَسُوِلوِ }َفآِمُنوا بِاللَِّو  ٜٓٗ

َا َعَلى  الرَّسُولَ }َوأَِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا  ٓٔٗ اْلَباَلُغ  رَسُوِلنَافَِإْف تَػَولَّْيُتْم فَِإَّنَّ
 [11اْلُمِبُْي{]التغابن: 

ٔٓٔ/
ٖٔٚ 

َناَىا ِحَسابً  وَرُسُِلوِ }وََكأَيّْْن ِمْن قَػْريٍَة َعَتْت َعْن أَْمِر َربػَّْها  ٔٔٗ   [8{]الطالؽ: ا َشِديًداَفَحاَسبػْ

ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اللَِّو ُمبَػيػَّْناٍت {]الطالؽ :  رَسُواًل } ٕٔٗ   [11يَػتػْ

ـْ أَِمْنُتْم َمْن يف السََّماِء َأْف  ٖٔٗ /ٜٔ/ٔٛ/ٖٔ [17َنِذيِر{]اٙتلك: َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَستَػْعَلُموَف َكْيَف  ي ُْرِسلَ }َأ
ٔٛٓ 

  [13فََأَخَذُىْم َأْخَذًة رَابَِيًة{]اٗتاقة : َل رَبِِّهمْ رَسُو }فَػَعَصْوا  ٗٔٗ

  [33َكرٍَِي{]اٗتاقة :  رَُسوٍل }ِإنَُّو َلَقْوُؿ  ٘ٔٗ

 ٖٗٔ/ٔٚ [1{]نوح: نُوًحا ِإََل قَػْوِمِو َأْف أَْنِذْر قَػْوَمَك ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأتِيَػُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َأرْسَْلنَا}ِإنَّا  ٙٔٗ

 ٖٚٔ/ٜٔٔ/٘ٛ [11السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاًرا{]نوح : ِ  ِسلِ ي ُرْ } ٚٔٗ

فَِإفَّ َلُو نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن  وَرَسُولَوُ َوَمْن يَػْعِص اللََّو  وَِرسَااَلِتوِ }ِإَلَّ َباَلًغا ِمَن اللَِّو  ٛٔٗ
 [13ِفيَها أَبًَدا{]اٖتن : 

 

 ٕٛ/٘ٔ [17{]اٖتن: نَُّو َيْسُلُك ِمْن بَػْْيِ َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو َرَصًدافَإِ  رَُسوٍل }ِإَلَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن  ٜٔٗ

  [18َوَأَحاَط ِبَا َلَدْيِهْم {]اٖتن:  ِرسَااَلِت رَبِِّهمْ }لِيَػْعَلَم َأْف َقْد أَبْػَلُغوا  ٕٓٗ

ٙٔٔ/ٚٓٔ/ٖٙ [12{]اٙتزمل: رَسُواًل ِإََل ِفْرَعْوَف  نَاَأرْسَلْ َشاِىًدا َعَلْيُكْم َكَما  رَسُواًل إِلَْيُكْم  َأرْسَْلنَا}ِإنَّا  ٕٔٗ
/ٔٔٚ/ٖٖٔ 

  [11فََأَخْذنَاُه َأْخًذا َوبِياًل{]اٙتزمل :  الرَّسُولَ }فَػَعَصى ِفْرَعْوُف  ٕٕٗ

 ٘٘/٘ٗ/ٕٔ [1ُعْرفًا{]اٙترسالت :  وَاْلمُْرَساَلِت } ٖٕٗ

 ٗٔ [11أُقػَّْتْت{]اٙترسالت :  الرُُّسلُ }َوِإَذا  ٕٗٗ
  [19َكرٍَِي{]التكوير :  رَُسوٍل }ِإنَُّو َلَقْوُؿ  ٕ٘ٗ

 ٜٗ [33َعَلْيِهْم َحاِفِظَْي{]اٙتطففْي :  ُأرِْسُلوا}َوَما  ٕٙٗ

  [13نَاَقَة اللَِّو َوُسْقَياَىا{]الشمس :  رَسُوُل اللَّوِ }فَػَقاَؿ َٚتُْم  ٕٚٗ
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ُلو ُصُحًفا ُمَطهَّرًَة{]البين رَسُولٌ } ٕٛٗ  ٜٓٔ [1ة : ِمَن اللَِّو يَػتػْ

رًا أَبَابِيَل{]الفيل :  وََأرَْسلَ } ٜٕٗ ٘٘ٔ/ٜٕٔ/ٖٔ [3َعَلْيِهْم طَيػْ
/ٔٙٔ/ٜٔٚ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


