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Abstract:
we mean by free movement, movement from high to low, transforming that
potential energy in the body into motion and surrendering it to Earth's gravity
completely.
after accurate counting, we find that there are eight roots in the Holy Qur’an that
give this meaning, and these roots are (descend-nazala , fall from high place hawa, fall-waqa'a, breakdown-kharra, fall-saqata, landed-habata, fall-radya,
putting dawn-sabba),
when we look at these words, we note that most of them are synonyms, and they
give the meaning of (fall).
we start talking about any of those words by analyzing its lexical significance and
investigating its semantic developments, after that and by depending on (the
indexed dictionary of the words of the Holy Qur’an - by Muhammad Fu’ad Abd
al-Baqi) we mention the number of times this word was mentioned and its
derivation, then we will discuss how it came In the Holy Quran. One of the most
prominent words indicating free movement from high to low is (descendednazala), as it was mentioned 293 times with its various derivations, that is,
approximately 300 times, and in the second place came the derivatives of the
linguistic root (fall from high place- hawa) and it came 38 times, and in the third
place came the derivatives of the linguistic root (fall-waqa'a) came 23 times, and
in the fourth place we find (breakdown-kharra), and its derivatives were
mentioned 12 times, and the word root (fall-saqata) and the word root (landed)
ranked fifth, so the presence of each of them was eight In the sixth place, the
derivatives of the linguistic root (fall-radya) were mentioned five times.
Keywords: Movement, indication, descent, altitude.
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س ْفل في القرآن الكريم
األلفاظ الدالة عمى الحركة ُ
الح ّرة من ُعمو إلى ُ
دراسة معجمية داللية
د.ههڵگورد محمد حسن

قسم المغة العربية /كمية المغات
 /جامعة صالح الدين -أربيل

halgord.hasan@su.edu.krd
البحث)
ص َ
(ممَ َّخ ُ
ُ
تحو َؿ تمؾ الطاقة الكامنة في الجسػـ إلػى
نقصد بالحركة الحرة الحركةَ مف عمو إلى سفؿ ّ
حركة واستسالميا لمجاذبية األرضية كميا ،وبعد إحصاء دقيؽ نجد أنو يوجد في القػرنف الكػريـ
خر ،سقط ،ىبط ،ردي،
ثمانية ألفاظ تعطي ىذا المعنى ،وىذه األلفاظ ىي (نزؿ ،ىوى ،وقعّ ،
صب) ،نبدأ الحديث عف أية لفظة مف تمؾ األلفاظ بتحميؿ داللتو المعجمية وتحػري التطػورات
ّ
الدالليػػة ليػػا ،بعػػد ذلػػؾ وباالعتمػػاد عمػػى (المعجػػـ المفيػػرس أللفػػاظ القػرنف الك ػريـ-لمحمػػد ف ػ اد

عبدالباقي) نذكر عدد مرات ورود ىػذه المفظػة واقػتقاقتيا ،ثػـ نتنػاوؿ كيفيػة مجي يػا فػي القػرنف

الكريـ.

ومػػف أكثػػر األلفػػاظ الدالػػة عمػػى الحركػػة الح ػرة مػػف عمػػو إلػػى سػػفؿ حضػػو ار ىػػو (نػػزؿ) إذ

وردت ٖ ٕٜم ػ ػرة بمختمػ ػػؼ اقػ ػػتقاقاتيا ،أي مػ ػػا يقػ ػػارب ٖٓٓ م ػ ػرة ،وجػ ػػاءت بالمرتبػ ػػة الثانيػ ػػة

مقػتقات الجػػذر المغػػوي (ى ػ و ى) ومػرات وروده  ،ٖٛوبالمرتبػػة الثالثػػة وردت مقػػتقات الجػػذر
المغػ ػػوي (و ؽ ع) وقػ ػػد جػ ػػاءت ٖٕ م ػ ػرة ،أمػ ػػا فػ ػػي المرتبػ ػػة الرابعػ ػػة فنجػ ػػد (خ ر ر) ،ووردت

مقتقاتيا ٕٔ مرة ،وجاءت مفردات الجذر المغوي (س ؽ ط) وألفاظ الجذر المغوي (ى ػ ب ط)
بالمرتبػػة الخامسػػة فكػػاف حضػػور كػػؿ منيمػػا ثمػػاني م ػرات ،وبالمرتبػػة السادسػػة وردت مقػػتقات
الجذر المغػوي (ر د ي) بواقػع خمػس مػرات ،وكانػت مقػتقات الجػذر المغػوي (ص ب ب) مػف

أقػػػؿ األلفػػػاظ وروردا ،إذ وردت ٗ م ػ ػرات .وىػػػذا يعنػػػي أف (نػ ػػزؿ) مػػػف أكث ػػر الج ػػذور المغويػػػة
حضورا.

الكممات المفتاحية :حركة ،داللة ،سفؿ ،عمو

المقدمة

الحمد هلل رب العالميف ،والصالة والسالـ عمػى خيػر خمقػو محمػد (صػمى اهلل عميػو وسػمـ)

وعمى نلو وصحبو أجمعيف ،أما بعد..

المقصود بػ(الحركة) تغيير مكاف الجسـ ،و(الحرة) تعنػي ييػر خاضػعة أليػة قػوة عػدا قػوة

الجاذبيػػة ،و(مػػف عمػػو إلػػى سػػفؿ) أي مػػف مكػػاف أعمػػى إلػػى مكػػاف أدنػػى ،وىػػي حركػػة عموديػػة
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تنازليػػة أو قػػبو عموديػػة تنازليػػة .وربمػػا مػػف أفضػػؿ الكممػػات التػػي تمثػػؿ العن ػواف ىػػو (سػػقط)،

فسقوط الجسـ ىو فقداف السيطرة عميو واستسالمو لقوة الجاذبية ،ولذلؾ في جردنا األليكتروني

لحصػر تمػؾ األلفػػاظ اعتمػدنا عمػػى تمػؾ المفظػػة ،وعػف طريقيػػا وجػدنا بقيػػة األلفػاظ ،ومجموعيػػا
( )ٛألفاظ.

فيمػػا يخػػص منيجيػػة البحػػث ،نػػذكر فػػي البدايػػة الجػػذر المغػػوي ثػػـ نػػورد مػػا قالتػػو المعػػاجـ

المغويػػة بقػػانو مباق ػرة ،ثػػـ نتتبػػع تطو ارتػػو الدالليػػة أو نمػػزج بػػيف مػػا قالتػػو المعػػاجـ مػػع تتبػػع

لتطو ارتػػو الدالليػػة ،وبعػػد االنتيػػاء مػػف ىػػذه الفق ػرة نػػذكر م ػرات مجػػيء ىػػذا الجػػذر المغػػوي فػػي

القػ ػرنف الكػ ػريـ ونعتم ػػد ف ػػي ى ػػذا عم ػػى (المعج ػػـ المفي ػػرس أللف ػػاظ القػ ػرنف الكػ ػريـ ،لمحم ػػد فػ ػ اد
عبدالباقي) ،ثـ نتكمـ عف كيفية مجيء ىػذا الجػذر المغػوي فػي القػرنف الكػريـ ،فػلف كػاف لمجػذر

دالالت متعػػددة نبػػدأ بػػداللتيا عمػػى الحركػػة الح ػرة مػػف عمػػو إلػػى سػػفؿ ونػػذكر بعػػدىا الػػدالالت
األخػػرى .واف كانػػت ليػػا داللػػة واحػػدة فقػػط ،فنحػػاوؿ أف نقسػػـ الحػػديث عنيػػا تبعػػا لكيفيػػة ورود
مقتقاتيا الصرفية أو سياقاتيا.

بعػػد تفكيػػر طويػػؿ ،واستقػػارة عػػدد مػػف األسػػاتذة األفاضػػؿ ،لػػـ نتوصػػؿ إلػػى توزيػػع مقنػػع

لمفردات ىذا العمؿ عمى مبحثيف أو أكثر ،ولذلؾ ارتاينػا أف نبعػده عػف التقسػيـ ،وليػذا اكتفينػا

أف أي
بسرد الجذور المغوية واحدا تمػو اخخػر حسػب كثػرة مجي يػا فػي القػرنف الكػريـ ،والحظنػا ّ
يعرض البحث لتكمؼ!.
توزيع ليا كاف ّ
فػػي ىػػذا العمػػؿ اعتمػػدنا بصػػورة ر يسػػة عمػػى طػػا فتيف مػػف المصػػادر ،أوليمػػا :المصػػادر

المعجميػػة ،إذ اعتمػػدنا عمػػى أميػػات المعػػاجـ العربيػػة ،كمعجػػـ كتػػاب العػػيف لمخميػػؿ ،وتيػػذيب
المغة لألزىري ،والمحكـ والمحيط األعظـ البف سيده وييرىا ،أما الطا فة الثانية مف المصادر

في ػػي المص ػػادر التفس ػػيرية ،فاعتم ػػدنا عم ػػى تفس ػػير الطب ػػري والقرطب ػػي والػ ػرازي والنس ػػفي وأب ػػي
السػ ػػعود والزمخقػ ػػري وييرىػ ػػا ،ولػ ػػـ نعػ ػػاف مػ ػػف قمػ ػػة المصػ ػػادر ،أوال ألف المصػ ػػادر المعجميػ ػػة
والتفسيرية كثيرة ،وثانيا ألننا كتبنا رسالتنا في الماجستير في ىذا التخصص.

وختامػػا أقػػوؿ :يبقػػى ىػػذا العمػػؿ نتػػاج العقػػؿ ا نسػػاني القاصػػر ،القابػػؿ لالنتقػػاد ،ويحتمػػؿ

وجيات نظر ،فما كاف صا با فمف اهلل ،وما كػاف فيػو مػف القصػور فمػف تمػؾ الػنفس ا نسػانية

الخطّاءة القاصرة ،والكماؿ هلل تعالى وحده ،ونخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.

نزل

ِ
ي
ػي ٍء
يق ػػوؿ اب ػػف ف ػػارس (تٖٜ٘ىػ ػػ) :إف ى ػػذه الكمم ػػة ف ػػي األص ػػؿ ((تَ ػ ُػدؿ َعمَ ػػى ُىُب ػػوط َق ػ ْ
ووقُ ِ
وعػ ِػو)) (ابػػف فػػارسٜٜٔٙ ،ـ ،صػػفحة  ،)ٜٙٛويقػػوؿ ال اريػػب (تٕ٘ٗى ػػ)(( :الينػ ُػزو ُؿ فػػي
َُ
األصػػؿ ىػػو ِ
ػالف عػػف
انحطَػػاطٌ مػػف ُعْمػ ّػو)) (ال اريػػبٕٓٓٔ ،ـ ،صػػفحة  ،)ٜٜٚيقػػاؿ(( :نػ َػزؿ فػ ٌ
النزوؿ في ُميَؿ
ّ
التن يزُؿُ :
الد ّابة ،أو مف ُعْم ٍو إلى ُس ْف ٍؿ)) (الفراىيدي ،د.ت ،صفحة  .)ٖٙٚ/ٚو َ
ٖٜٔ
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أي نػػزوؿ مػػف ييػػر اسػػتعجاؿ (الجػػوىرئٜٛٚ ،ـ ،صػػفحة ٘ )ٕٜٔٛ/وعمػػى قػػكؿ دفعػػات،

الن ُزُؿ :الضيافة (األزىري،
والنزْيؿ :الضيؼ (الجوىرئٜٛٚ ،ـ ،صفحة ٘ ،)ٕٜٔٛ/والين ْزُؿ و ُ
ٕٔٓٓ ،صػػفحة ٗ)ٖ٘٘٘/؛ وقػػد تكػػوف العالقػػة الرابطػػة بػػيف ( َنػ َػز َؿ) والضػػيافة ناق ػ ةً مػػف أف
المسافر يكوف عمى ظير الدابة مع رحالو ،فلذا ما أراد أف يقيـ عنػد قػخص ضػيفا فلنػو يحػطي
ُ
ؽ المنزؿ عمى المسكف .والنازلة :القديدة
َر ْحمَو عنده وُينزلو مف ظير الدابة؛ وتقبييا بيذا أُطمِ َ
م ػػف ق ػػدا د ال ػػدىر تن ػػزؿ ب ػػالقوـ (الفراىي ػػدي ،د.ت ،ص ػػفحة )ٖٙٚ/ٚ؛ وك ػػاف ى ػػذه المص ػػيبة

موجودة في السماء وتنزؿ ،و ِّ
المنازلة في الحػرب ،وىػو أف ينػزؿ المقػاتالف معػا فيقتػتال،
الن از ُؿُ :
ويقػػاؿَ :ن ػز ِ
اؿ َن ػزاؿ ،أي :انزل ػوا لمحػػرب (الفراىيػػدي ،د.ت ،صػػفحة )ٖٙٚ/ٚ؛ وكػػاف المحػػاربيف
موجودوف في مكاف أعمى ،وساحة النزاؿ موجودة في مكاف أدنػى مػف مكػاف الجميػور ،فالػذي

يريد االقتتاؿ ينزؿ إلى ىذه الساحة.

وردت مػ ػػادة (ف ز ؿ) فػ ػػي الق ػ ػرنف الك ػ ػريـ بجميػ ػػع مقػ ػػتقاتيا (ٖ )ٕٜم ػ ػرة )ٕ٘ٛ( ،منيػ ػػا

جاءت بصيغ فعمية و(ٖ٘) مرة بصيغ اسمية متفرقة ،كما ىو مبيف في المخطط اختي:

إحصائيات مجيء مادة ( ن ز ل ) في القرآن
الكريم

183

62
7

6
نزل

ن َ ز َّ ل

أنزل

ت نز ّ ل

35
صيغ اسمية

وىذا يبيِّف أف صيغة (أنزؿ) مف أكثر الصيغ مجي ا.
وقد وردت المادة بالدالالت اختية:

أوال /داللة االنحطاط من العمو إلى السفل
وجاءت بيذه الداللة في أكثر مف (ٕ )ٕٛموضعا ،أي بنسبة تفوؽ %ٜٙ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﱠ [األنعاـ .]ٜٜ :فالماء الذي ينزؿ مف السماء ىو المطر ،أي إف نقطة بداية النزوؿ
ىي الغيوـ ،ونقطة توجيو ىي إلى األرض بفعؿ الجاذبية .وقد وردت بيذه الداللة كذلؾ
ﱝﱟﱠﱡ ﱢﱣ
ﱞ
بصيغة اسـ الفاعؿ في قولو تعالى ﭐﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ٓٗٔ
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ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ ﱠ [الما دة .]ٔٔ٘ :ووردت بصيغة
المصدر أيضا كقولو تعالى ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ [الفرقاف:
ٕ٘].

ثانيا /داللة الطعام والمأكل
عد مف طعاـ لمنزيؿ أو الضيؼ ،كما في قولو تعالى:
وتاتي ىذه الداللة مف باب ما ُي ّ

ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ [الواقعة٘ٔ :
يعد لمنازؿ تكرما لو ،وفيو
–  .]٘ٙيقوؿ الزمخقري (تٖ٘ٛىػ) (الين ُزُؿ)(( :الرزؽ الذي ّ
تيكـ)) (الزمخقري ب ،ٕٓٓ٘ ،صفحة  ،)ٔٓٚٛواكتسبت المادة داللة التيكـ مف السياؽ

الذي وردت فيو ،وقاؿ فيو ابف قتيبة (تٕٚٙىػ) :رزقيـ وطعاميـ (ابف قتيبة،ٜٔٚٛ ،
صفحة ٓ٘ٗ) ،فمو نظرنا إلى سياؽ ىذه اخية الكريمة وجدنا أنيا تذكر لنا مصير الضاليف

المكذبيف.

وورد بالداللػػة نفسػػيا فػػي قولػػو تعػػالى :ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠﱠ [الصػػافات:

ض ػ ُؿ اْلو ِ
اسػػعُ ِفػػي الطﱠ َعػ ِػاـ)) (ال ػرازي،
َص ػ ُؿ الينػ ُػزِؿ اْلفَ ْ
((وأ ْ
َ
ٕ ،]ٙوقػػاؿ فيػػو ال ػرازي (تٗٓٙى ػػ)َ :
ٕٓٓٓ ،صفحة  ،)ٕٔٗ/ٕٙومجيء مادة (ف ز ؿ) بداللة الطعاـ قميػؿ جػدا ال يتجػاوز عػدد
أصابع اليد الواحدة.
ثالثا /داللة المرة

فس ػػر الطب ػػري (تٖٓٔىػ ػػ)
ق ػػاؿ تع ػػالى :ﭐﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ ﱠ [ال ػػنجـ ،]ٖٔ :وق ػػد ّ
النزل ػػة ب ػػالمرة (الطب ػػري ،ٜٜٔٗ ،ص ػػفحة  )ٔٗ٘/ٚوق ػػاؿ الثع ػػالبي (ت٘ٛٚىػ ػػ) :إنم ػػا س ػػميت
بالنزل ػػة م ػػف ب ػػاب االسػ ػػتعارة (الثع ػػالبي ،ٜٜٔٚ ،ص ػػفحة ٘ ،)ٖٕٗ/فالرس ػػوؿ (ص) قػػػد رأى
جبريػػؿ عميػػو السػػالـ لمم ػرة الثانيػػة فػػي نزولػػو ،وىػػذه ىػػي الم ػرة الوحيػػدة التػػي جػػاءت فييػػا ىػػذه

المادة بيذه الداللة.
هوى

أرجػػع ابػػف فػػارس (تٖٜ٘ى ػػ) داللػػة ىػػذه المػػادة إلػػى أصػػميف ىمػػا الخمػػو والسػػقوط (ابػػف
فػ ػػارسٜٜٔٙ ،ـ ،صػ ػػفحة  ،)ٔٓٔٚيقػ ػػوؿ ابػ ػػف دريػ ػػد (تٕٖٔى ػ ػػ)(( :الي ػ ػواء :بػ ػػيف السػ ػػماء
واألرض ،ممػ ػػدودة)) (ابػ ػػف دريػ ػػد ،ٜٔٛٚ ،صػ ػػفحة ٕ()ٜٜٛ/وينظػ ػػر( :الجػ ػػوىرئٜٛٚ ،ـ،

صػػفحة  ،))ٕٖ٘ٚ/ٙأمػػا العمػػـ الحػػديث فيعػ ّػرؼ الي ػواء بانػػو ((مجموعػػة مػػف الغػػازات ،تقػػكؿ
المجػاؿ الجػػوي لػػألرض)) (الموسػوعة البريطانيػػة ،)ٕٕٓٓ ،وىػػذه الغػازات ييػػر مر يػػة؛ ولػػذلؾ
ػيء ِفي ػ ِػو)) (اب ػػف دري ػػد،ٜٔٛٚ ،
عرفػ ػوا اليػ ػواء ب ػػالفراغ إذ ُ
((يقَ ػػاؿ :قمب ػػو َىػ ػواء ،أَي ف ػػارغ َال َق ػ ْ
ٔٗٔ
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صػػفحة ٕ ،)ٜٜٛ/ويقػػوؿ الجػػوىري (تٖٖٜى ػػ)(( :وكػػؿ خػ ٍ
اء)) (الجػػوىرئٜٛٚ ،ـ،
ػاؿ ى ػو ٌ
ص ػػفحة  ،)ٕٖ٘ٚ/ٙومج ػػا از يق ػػاؿ لمجب ػػاف :إن ػػو ليػ ػواء؛ ويقص ػػدوف أف قمب ػػو خ ػ ٍ
ػاؿ ع ػػف الجػ ػرأة

(الزمخقري أ ،ٜٜٔٛ ،صفحة ٕ.)ٖٛٗ/

والذي نذىب إليو ىو :إف لو أصال واحدا فقػط –ولػيس كمػا ذىػب إليػو ابػف فػارس -وىػذا

األصػػؿ ىػػو الخمػو ،ومنػػو اقػػتقت داللػػة السػػقوط ،إذ إف السػػقوط ىػػو الحركػػة العموديػػة أو قػػبو
العمودية الحرة مػف األعمػى إلػى األسػفؿ فػي ىػذا الفػراغ نحػو األرض بفعػؿ الجاذبيػة بعػد زواؿ
القػػوة التػػي تػػدعـ بقػػاء الجسػػـ فػػي نقطػػة أبعػػد مػػف سػػط األرض ،فػػ((ىوى ييػ ِػوى ى ِويػػاو ،وى ِويػػاو
ُ
َ
ََ َ ْ
..وى َػوى الس ْػيـ ُى ِويػاو :سػقط مػف عمػو إِلَػى سػفؿ))
َس َػفؿَ ،
َ
وى َوياناً ،وانيَوى :سقط مف فَػوؽ إِلَػى أ ْ

الميواة عمى ((ما بػيف الجبمػيف ونحػو
الميوى و َ
(ابف سيده ،ٕٓٓٓ ،صفحة ٗ ،)ٗ٘ٔ/ويطمؽ َ
ذلػؾ)) (الجػوىرئٜٛٚ ،ـ ،صػػفحة )ٕٖ٘ٛ/ٙ؛ وذلػؾ ألف مػػا بػيف الجبمػػيف المػرتفعيف مكػػاف
ؾ قَ ْع ُرى ػػا)) (الفراىي ػػدي ،د.ت،
لس ػػقوط األق ػػياء في ػػو ،أم ػػا الياويػ ػةُ في ػػي(( :كػ ػ يؿ َم ْيػ ػو ٍاة ال ُي ػ ْػد َر ُ
صفحة ٗ ،)ٔٓ٘/ومف ىذه النقطة ظير لممػادة بع ٌػد دينػي ،فصػارت الياويػة اسػما مػف أسػماء
َف اْل َكػ ِ
جيػػنـ؛ ِأل ﱠ
ػاف َر َي ْيػ ِػوي ِفييَػػا (ابػػف فػػارسٜٜٔٙ ،ـ ،صػػفحة  )ٔٓٔٚج ػزاء بمػػا اقترفػػو مػػف

ػالف ،أي :م ػػات)) (اب ػػف س ػػيده،ٕٓٓٓ ،
ػ((ى َوى ف ػ ٌ
ذن ػػوب .ث ػػـ أخ ػػذت الم ػػادة دالل ػػة الم ػػوت ،فػ ػ َ
ص ػػفحة ٗ( )ٕٗ٘/الفيروزنب ػػادي ،ٕٓٓ٘ ،صػ ػػفحة )ٖٔٗٚ؛ وذل ػػؾ ألف الػ ػػذي يم ػػوت تخػ ػػرج
روحو مف جسده ويصب جثة ىامدة ال حوؿ لو وال قوة ويسقط.

وتعطػػي المػػادة داللػػة اليػػالؾ المباقػػر ،ولػػـ تػػذكر المعػػاجـ المغويػػة ىػػذه الداللػػة بصػػورة

مباقػ ػرة ،ولك ػػف المفسػ ػريف ذكروى ػػا (الق ػػوكاني ،ٜٜٔٗ ،ص ػػفحة ٖ ،)ٕ٘ٓ/ألف الم ػػادة وردت
بيذه الداللة في السياؽ القرنني ،وقد تكوف ىذه الداللة ناق ة مف إسقاط القخص إلى األرض

أو إلى قعر جينـ فييمؾ ،أو نتيجة لداللة المادة عمى الموت وىو اليالؾ.

ومف ىذه الحركة العمودية الحرة نتيجة لمجاذبية انتقمت داللة المػادة إلػى الحركػة األفقيػة،
ِو
وىاوىَ :سار سي ار َقِديدا)) (ابف سػيده ،ٕٓٓٓ ،صػفحة ٗ ،)ٗ٘ٔ/والمالحػظ أف
ف َ
ػ((ىوا َىويا َ
ػي
السػير وصػػؼ بالقػػدة ،وكػاف ىنػػاؾ قػػوة جاذبػػة لمجسػـ السػػا ر ،واليَػ ِػو ّ
ي فػي السػػير ىػػو ُ
المضػ ّ
((ىػ َػو ِت
(الجػػوىرئٜٛٚ ،ـ ،صػػفحة  ،)ٕٖ٘ٛ/ٙوقػػد تكػػوف ىػػذه الداللػػة مػػاخوذة مػػف قػػوليـ َ
الػ ػري ُ  :ىﱠب ػػت)) (الفيروزنب ػػادي ،ٕٓٓ٘ ،ص ػػفحة  ،)ٖٔٗٚفيب ػػوب الري ػػاح ى ػػو حرك ػػة اليػ ػواء
نتيجة الختالؿ الضغط بيف المناطؽ فتتحرؾ التيارات اليوا ية حركة أفقية.

أمػػا داللػػة المػػادة عمػػى الحػػب (الفراىيػػدي ،د.ت ،صػػفحة ٗ )ٔٓ٘/والعقػػؽ (ابػػف سػػيده،

ٕٓٓٓ ،ص ػػفحة ٗ )ٗ٘ٔ/ومي ػػؿ ال ػػنفس لمق ػػيء (ال اري ػػبٕٓٓٔ ،ـ ،ص ػػفحة  ،)ٜٛٗفين ػػاؾ
اؿ ِمف ُك ِّؿ َخ ْي ٍر ،ويي ِػوي بِص ِ
تاويالت ،يقوؿ في تفسيره ابف فارس (تٖٜ٘ىػ)ِ :
ػاحبِ ِو
((ألَﱠنوُ َخ ٍ ْ
َ
ََ ْ
ِ
يمػ ػ ػػا َال َي ْن َب ِغػ ػ ػػي)) (ابػ ػ ػػف فػ ػ ػػارسٜٜٔٙ ،ـ ،صػ ػ ػػفحة  ،)ٔٓٔٛويقػ ػ ػػوؿ ال اريػ ػ ػػب ا صػ ػ ػػفياني
فَ
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ألنػػو َي ْيػ ِػوي بصػػاحبو فػػي الػ ّػدنيا إلػػى ك ػ ّؿ داىيػػة ،وفػػي اخخ ػرة إلػػى
(تٕ٘ٗى ػػ)(( :سػ ّػمي بػػذلؾ ّ
اليَ ِاوَي ِة)) (الرايبٕٓٓٔ ،ـ ،صفحة  ،)ٜٛٗوالمالحظ أف ىذيف السببيف سػبباف دينيػاف ،فػي
حيف أف اليوى بداللة الحب والعقػؽ موجػود قبػؿ ظيػور الػديف ا سػالمي ،إذا يجػب أف يكػوف
ديني ،كػاف نقػوؿ :إف اليػوى ىػو انجػذاب ا نسػاف وميػؿ نفسػو لقػي ٍء أو
التسبيب تسبيبا يير ٍّ

إنسػػا ٍف نخػػر ،كمػػا أف الجسػػـ يتجػػو نحػػو األرض فػػي عمميػػة السػػقوط بفعػػؿ الجاذبيػػة فػػي حركػػة
عموديػػة أو كمػػا أف الجسػػـ يسػػير نحػػو القػػيء سػػي ار قػػديدا فػػي حركػػة أفقيػػة خطيػػة! ،أو يكػػوف
اليػػوى مػػف التيػػاوي ،بمعنػػى الوقػػوع والسػػقوط ،وىػػو وقػػوع فػػي الحػػب ،أو يكػػوف تقػػبييا بوجػػود

حركػػة واضػػطراب فػػي الػػنفس كحركػػة الي ػواء واضػػطرابو فػػي عمميػػة ىبػػوب الريػػاح .وردت ىػػذه
المادة المغوية في القرنف الكريـ ( )ٖٛمرة باربع دالالت مختمفة كاختي:

عمو إلى سفل
أوال /داللة السقوط من ّ

أعطت المادة ىذه الداللة في موضعيف أوليما في سورة النجـ في قولػو تعػالى :ﭐﱡﭐ ﱁ

((سػقُوطُوُ ِم ْػف ُعْم ٍػوُ ،يقَػا ُؿَ :ى َػوى الػﱠن ْج ُـ َي ْي ِػوي
ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ﱠ [النجـ ]ٔ :ومعنى ُى ِو ّ
ي الػنجـ ُ
ُى ِوويػػا إِ َذا َسػػقَطَ ِمػ ْػف ُعْمػ ٍػو إِلَػػى ُسػ ْف ٍؿ)) (القػػوكاني ،ٜٜٔٗ ،صػػفحة ٘ ،)ٖٔٛ/ولػػو تاممنػػا ىػػذا
القسػػـ ال نجػػده قسػػما بػػنجـ ثابػػت ،بػػؿ بػػالنجـ فػػي حالػػة سػػقوطو ،وبعػػد مراجعتنػػا لمعديػػد مػػف
التفاسػػير لػػـ نجػػد بيانػػا ليػػذا ،ولػػـ نحصػػؿ عمػػى ج ػواب لمس ػ اؿ :لمػػاذا القسػػـ بػػالنجـ فػػي حالػػة
سقوطو؟ ال قؾ أف القسـ بالنجـ في حالة سقوطو أكثر ىوال مف القسـ بالنجـ في حالة ثباتو،

وذلؾ ألف سقوط الػنجـ الثابػت يحػدث أمػ ار جمػيال ،وىػذا نتيجػة الخػتالؿ التػوازف بػيف النجػوـ،
فحسب قانوف الجذب العاـ لنيوتف أو ما يسمى بقانوف التجاذب الكوني ىناؾ بيف كؿ جسميف

في الكػوف قػوة تجػاذب تتناسػب طرديػا مػع حاصػؿ ضػرب كتمتييمػا وعكسػيا مػع مربػع المسػافة
بينيما ،فبيف نجـ ونجـ ىناؾ تجاذب ،وبيذه القوة التػي أودعيػا اهلل تعػالى فػي األجػراـ تتوقػؼ

النجوـ سابحة في الفضاء ،ولو سقط نجـ ثابت في مكانو ربما يختؿ التػوازف بػيف النجػوـ وقػد
يحػػدث انييػػار كػػوني أقػػبو بيػػوـ القيامػػة! وىكػػذا فػػلف الػػنجـ قػػيء عظػػيـ  ،األعظػػـ منػػو ىػػو

سقوطو وحدوث اختالؿ توازف بيف النجوـ.

والمكاف الثاني واالخير الذي أعطػت فيػو المػادة داللػة السػقوط ىػو فػي السػورة نفسػيا فػي

ﱅﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐ
قول ػػو تع ػػالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱆ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [الح ػ  .]ٖٔ :وقػػالوا فػػي (تيػػوي بػػو ال ػري ) :تسػػقطو تقذفػػو
(أبو السػعودٜٜٜٔ ،ـ ،صػفحة ٗ ،)ٖٛٓ/أي بلضػافة داللػة القػذؼ ،والقػذؼ ىػو إسػقاط بعػد
َم ْس ٍؾ أو قبو َم ْسؾ.
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ثانيا /داللة ميل النفس إلى الشهوة

وردت بيذه الداللة في ٕٖ موضعا مف القرنف الكريـ ،في ٗ منيا جاءت بصيغة الفعؿ

المضارع ،أما بقية الصيغ الػ( )ٕٛفجاءت بصيغتو االسمية (اليوى) ،فمف الصيغة الفعمية
قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ [البقرة ،]ٛٚ :ومنيا كذلؾ قولو تعالى :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃﱠ ﱠ [النجـ .]ٕٖ :فداللة ميؿ النفس واضحة في ىذيف الموضعيف .أما مف الصيغة
ﳄ
ﱞ ﱠ ﱠ [النساء ،]ٖٔ٘ :فاهلل
ﱟ
االسمية فمثاليا قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
تعالى ينيى عف اتباع ىوى النفس ،ألف النفس أمارة بالسوء وت دي با نساف إلى اليالؾ.

الخمو
ثالثا /داللة
ّ

وردت بيذه الداللة في موضع واحد ،وىو قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ﳋ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱁ ﱂ
ﳌ
ﳊ
ﱇ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ ﱠ [إبراىيـ ]ٖٗ – ٕٗ :قاؿ
ﱈ
ﱃﱄﱅﱆ
((صفر مف الخير ال تعي قي اً مف الخوؼ؛
النسفي (تٓٔٚىػ) في تفسير القمب اليواء:
ٌ
واليواء الخالء الذي لـ تقغمو األجراـ فوصؼ بو فقيؿ :قمب فالف ىواء إذا كاف جباناً ال قوة

في قمبو وال جراءة ،وقيؿُ :جوؼ ال عقوؿ ليـ)) (النسفيٕٓٓٔ ،ـ ،صفحة ٔ .)ٙ٘ٙ/تذكر
ىذه اخية الكريمة الظالميف وأفعاليـ ،وتذكرنا باف اهلل تعالى ليس يافال عف أفعاليـ.
رابعا /داللة الهالك

وقد وردت بيذه داللة في موضعيف أحػدىما قولػو تعػالىﭐﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱼ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠﱠ [ ط ػ ػ ػػو،]ٛٔ:
ﱽ
ﱷﱸﱹﱺﱻ
جاءت ىذه اخيػة الكريمػة فػي سػياؽ الحػديث عػف قػوـ إسػ ار يؿ ،وىػي تػربط يضػب اهلل تعػالى
بسبب ا سراؼ في الطيبات مف الرزؽ ،ونتيجة يضبو تعالى ىي اليالؾ (الجوزي،ٕٕٓٓ ،

((و َم ْع َنػى
صفحة ٗٔ ،)ٜوقد ربط بعض المفسريف داللػة اليػالؾ مباقػرة بالسػقوط إذ يقولػوفَ :
فَقَػ ْػد ىػػوى :فقػػد ىمػػؾ ...أَي :صػػار إِلَػػى اْلي ِاويػ ِػة ،وِىػػي قَعػػر الﱠنػ ِ ِ
َي:
َ
ػار ،مػ ْػف َىػ َػوى َي ْيػ ِػوي َى ْوًيػػا ،أ ْ
َ َ َ َ ُْ
ْ َ َ
ط ِم ػ ػ ْػف ُعمُ ػ ػ ٍّػو إِلَ ػ ػػى ُسػ ػ ػ ْف ٍؿ)) (الق ػ ػػوكاني ،ٜٜٔٗ ،ص ػ ػػفحة ٖ ،)ٕ٘ٓ/وق ػ ػػد ق ػ ػػاؿ النس ػ ػػفي
َس ػ ػػقَ َ
(تٓٔٚى ػػ) فيػػو معمػػال :إنػػو سػػقوط مػػف قػػرؼ ا يمػػاف إلػػى حف ػرة مػػف حفػػر الني ػراف (النسػػفي،
ٕٔٓٓـ ،صفحة ٕ.)ٜٙ/
ٗٗٔ
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وقػ ػػد وردت بداللػ ػػة اليػ ػػالؾ كػ ػػذلؾ فػ ػػي قولػ ػػو تعػ ػػالى :ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ ﱠ [الػ ػػنجـ .]٘٘ – ٖ٘ :فػ ػػاىوى يعنػ ػػي(( :رفعيػ ػػا إلػ ػػى
السػػماء عمػػى جنػػاح جبريػػؿ ثػػـ أىواىػػا إلػػى األرض أي أسػػقطيا)) (النسػػفيٕٓٓٔ ،ـ ،صػػفحة

ٕ ،)ٙٔٛ/فنجد أف النسفي (تٓٔٚىػ) قد ربط داللة اليالؾ با سقاط عمى األرض.

وقع

أقػػار ابػػف فػػارس (تٖٜ٘ى ػػ) أف الجػػذر المغػػوي (و ؽ ع) يػػدؿ عمػػى أصػػؿ واحػػد وىػػو
سقوط القيء (ابف فارسٜٜٔٙ ،ـ ،صفحة ٕ ،)ٔٓٙواقتؽ مف ىذا األصؿ جميع الدالالت

ػيء َيقَػ ػػعُ وقوعػ ػػا ،أي :ىويػ ػػا)) (الفراىيػ ػػدي ،د.ت ،صػ ػػفحة ٕ،)ٔٙٚ/
ػ((ووقَ َع القػ ػ ُ
األخػ ػػرى ،ف ػ ػ َ
وحينما يقع قيء عمى قيء فالغالب أنػو يصػدر صػوتا ،ومػف ىػذا المنطمػؽ صػار لممػادة بعػد

ووْقػػعُ ح ػوافر الدابػػة يعنػػي :مػػا ُيسػػمع وقعػػو (الفراىيػػدي ،د.ت ،صػػفحة
سػػمعي ،فػػََوْقعُ المطػ ِػر َ
ت
ٕ ،)ٔٙٚ/لػػـ يق ػػؼ التط ػػور عن ػػد ىػػذا الح ػػد ،ب ػػؿ ص ػػارت تعطػػي دالل ػػة الض ػػرب ،ف ػػ((ووقَ ْع ُ
الميقع ػػةِ :
بالمطرق ػػة و ِ
الحدي ػػدةَ أقَعي ػػا وْقعػ ػاً ،إِذا ضػ ػربتيا ِ
المطرق ػػةَ ،واْلحج ػػر الﱠ ػ ِػذي ُي َح ػ ّػد َعمَ ْي ػ ِػو:
َ
ِ
الميقع ػ ػػة أ َْيض ػ ػػا)) (اب ػ ػػف دري ػ ػػد ،ٜٔٛٚ ،ص ػ ػػفحة ٕ ،)ٜٗٗ/وتعط ػ ػػي الم ػ ػػادة دالل ػ ػػة جم ػ ػػوس
ػ((يقَاؿ لِ ْ ِ
اب إِذا َرَبضػػت :قػػد َوقع ػػت ووقﱠعػػت)) (األزى ػػري،
ِبِػ ِػؿ إِذا َبركػػت ،وال ػػدو ّ
الحيوانػػات ،ف ػ ُ
ٕٔٓٓ ،صفحة ٗ ،)ٖٜٖ٘/وذلؾ ألف الجموس حركة عمودية مف األعمى إلى األسفؿ ،كانو

إس ػػقاط الحيػ ػواف لنفس ػػو عم ػػى األرض ،والق ػػيء ال ػػذي يس ػػقط عم ػػى األرض يثب ػػت ولي ػػذا قي ػػؿ:
ػوت الق ػ ِ
ػيء)) (ال اري ػػبٕٓٓٔ ،ـ ،ص ػػفحة ٓ ،)ٛٛأم ػػا الواقع ػػة في ػػي ((النازلػ ػةُ
((الوقُ ػػوعُ :ثب ػ ُ
ُ
ال ﱠقديدةُ مف ص ِ
الد ْىر)) (الفراىيدي ،د.ت ،صػفحة ٕ ،)ٔٙٚ/وكػاف ىػذا الحػدث العظػيـ
روؼ ّ
ُ
موجػػود فػػي السػػماء وينتظػػر النػػزوؿ ،وربمػػا أطمػػؽ الواقعػػة اسػػما عمػػى يػػوـ القيامػػة (األزىػػري،

ػت األمػ َػر،
ٕٔٓٓ ،صػػفحة ٗ )ٖٜٖ٘/مػػف ىػػذا البػػاب ،ومػػف بػػاب حػػدوث األمػػر يقػػاؿ ((توقّعػ ُ
أي :انتظرتُػػو)) (الفراىيػػدي ،د.ت ،صػػفحة ٕ ،)ٔٚٚ/أمػػا عػػف داللػػة ىػػذا الجػػذر عمػػى الحػػرب
ِ
ص ْػدمة بعػد صػدمةَ ،و ِاال ْسػـ الوقيعػةُ ،يقَػاؿ َوقػع بيػـ
الوْقعػة فػي اْل َحػ ْربَ :
فجاء في التيػذيبَ (( :
وأوقع بيػـ ِفػي اْلحػرب .واْلمع َنػى و ِ
احػدَ ،وِاذا َوقػع قػوـ بِقػوـ قيػؿ :واقعػوىـ ،وأوقعػوا بيػـ إيقاعػاً،
َْ
َ ْ َ
ووق ػػا ع اْل َع ػ َػربّ :أي ػػاـ ح ػػروبيـ ،و ِ
الوقَ ػػاع :المواقع ػػة ِف ػػي اْل َح ػ ْػرب)) (األزى ػػري ،ٕٓٓٔ ،ص ػػفحة
ٗ ،)ٖٜٖ٘/أي إف المػػادة أعطػػت داللػػة الحػػرب ،وقػػد يكػػوف ىػػذا بسػػبب التصػػادـ والتضػػارب
الذي يحدث بيف المتحاربيف ،كضرب السيؼ بالحجر أو الحديد لغرض قحذه.
وقد وردت ىذه المادة في القرنف الكريـ ٖٕ مرة بالدالالت اختية:

أوال /داللة النزول

وردت بيػ ػػذه الداللػ ػػة فػ ػػي قولػ ػػو تعػ ػػالى :ﭐﱡﭐﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

الر ْج ُز يعني لما نزؿ بيـ العذاب الذي ذكره في
ﲁ
ﲀﱠ ﱠ [األعراؼ ]ٖٔٗ :فػ((لَ ﱠما َوقَ َع َعمَ ْي ِي ُـ ِّ
٘ٗٔ
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اخي ػػة المتقدم ػػة)) (الخ ػػازفٕٓٓٗ ،ـ ،ص ػػفحة ٕ ،)ٕٗٔ/وى ػػذه الدالل ػػة كم ػػا قمن ػػا ى ػػي الدالل ػػة
األصمية واألسػاس لكػؿ الػدالالت األخػرى لممػادة ،فػػ(وقع) ىنػا تعطػي داللػة السػقوط الحػر مػف

عمو إلى سفؿ.
ّ
ثانيا /داللة الدخول

يق ػ ػػوؿ اهلل تع ػ ػػالى :ﭐﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ ﱠ [الكي ػ ػػؼ،]ٖ٘ :
قػػاؿ الطبػػري (تٖٓٔى ػػ) فػػي تفسػػيرىا(( :فعمم ػوا أنيػػـ داخموىػػا)) (الطبػػري ،ٜٜٔٗ ،صػػفحة
٘ ،)ٕٔٔ/وكانو نزوؿ إلى نار جينـ مف مكاف أعمى ،فالدخوؿ ىنا قد يكوف دخوال مف أعمى

إلى األسفؿ.

ثالثا /داللة الثبوت والوجوب
وى ػػذا كم ػػا ف ػػي قول ػػو تع ػػالى :ﭐﱡﭐ  ...ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳅ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ [النس ػػاء ،]ٔٓٓ :فال ػػذي يي ػػاجر
ﳀ ﳁﳂﳃﳄ ﳆ
ػت أج ػ ػره عمػ ػػى اهلل (أبػ ػػو السػ ػػعودٜٜٜٔ ،ـ ،صػ ػػفحة
فػ ػػي سػ ػػبيؿ اهلل ويمػ ػػوت فػ ػػي الطريػ ػػؽ ثَُبػ ػ َ
ٕ )ٔٛٛ/ووج ػػب (الج ػػوزي ،ٕٕٓٓ ،ص ػػفحة ( )ٖٔٛالخ ػػازفٕٓٓٗ ،ـ ،ص ػػفحة ٔ،)ٗٔٚ/
وق ػػد فس ػػر نخ ػػروف (وق ػػع أجػ ػره) بػ ػػ(حصؿ أجػ ػره) ،اي بالحص ػػوؿ (النس ػػفيٕٓٓٔ ،ـ ،ص ػػفحة

ٔ ،)ٕٚٚ/وىػػذه المعػػاني متقاربػػة مػػف بعضػػيا .وقػػد وردت المػػادة بالداللػػة نفسػػيا (الواحػػدي،
ٜٜٗٔـ ،ص ػ ػ ػػفحة ٕ )ٖٕٛ/ف ػ ػ ػػي قول ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػالى :ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﲀ ﱠ [األعراؼ]ٚٔ :
ﲁ
ﱿ
رابعا /داللة الحدوث وحصول الشيء
وردت بيػ ػ ػػذه الداللػ ػ ػػة فػ ػ ػػي قولػ ػ ػػو تعػ ػ ػػالى :ﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ ﱠ
[الواقعػػة ،]ٕ – ٔ :فوقعػػت الواقعػػة تعنػػي(( :حػػدثت القيامػػة)) (البيضػػاويٕٓٓٓ ،ـ ،صػػفحة
ٖ ،)ٖٙٔ/مف باب وقع األمر إذا حدث.
خامسا /داللة يوم القيامة

الواقعة اسـ مف أسماء يوـ القيامة ،وقد حممػت سػورة مػف سػور القػرنف الكػريـ ىػذا االسػـ،
وقد جاءت الواقعة اسػما مػف أسػماء يػوـ القيامػة مػرتيف فػي نيتػيف كػريمتيف ىمػا :ﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱠ ﱠ [الواقعػ ػ ػ ػ ػػة ]ٔ :وﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [ﱠ [الحاقػ ػ ػ ػ ػػة ،]ٔ٘ :واختمػ ػ ػ ػ ػػؼ
المفسروف في سبب التسمية ،فذكروا نراء منيا:
ٔ -إف كؿ ما يتوقع حصولو يسمى الواقعة (الجوزي ،ٕٕٓٓ ،صفحة ٘.)ٖٔٛ
ٕ -ألنيا تقع عف قرب (القرطبيٕٓٓٙ ،ـ ،صفحة ٕٓ.)ٔٚٙ/
ٔٗٙ
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ٖ -لكثرة ما يقع فييا مف قدا د(المصدر السابؽ والصفحة نفسيا).
ٗ -لتحقؽ وقوعيا (البيضاويٕٓٓٓ ،ـ ،صفحة ٖ.)ٖٙٔ/

٘ -ألف الوقػػوع يػػدؿ عمػػى النػػزوؿ ،وكػػؿ مػػا تترقػػب نزولػػو ىػػو واقعػػة (أبػػو حيػػاف،ٕٓٓٓ ،
صفحة ٓٔ.)ٚ٘/

وىػػذه اخراء كميػػا تتمحػػور فػػي فمػػؾ واحػػد وىػػي متقاربػػة مػػف بعضػػيا ،وأسػػاس داللتيػػا ىػػو

تمؾ الحركة العمودية.

خرر

العقػػاب:
يقػػوؿ الفراىيػػدي (تٓٔٚى ػػ):
((الخ ِريػ ُػر :صػػوت المػػاء وصػػوت الػ ّػري َ ،
َ
وخريػ ُػر ُ
ِ
ِ
رور)) (الفراىيدي ،د.ت ،صفحة ٗ ،)ٖٜٔ/وجاء في
َحفيفُيا.. .وال ِي ّرةُ تَخ ير في نوميا فيي َخ ٌ

*
ضػػـ اْل َخػػاء)) (األزىػػري،
((خػ ﱠػر اْلحجػ ُػرِ ،إذا تدىػػدى مػػف اْل َجَبػػؿُ ،
تيػػذيب المغػػةَ :
يخػ ّػر ُخػػرو ار بِ َ
خر إِذا ىوى مػف عم ّػو إِلَػى سػفؿ.
يخ ير ّا
ٕٔٓٓ ،صفحة ٔ ،)ٔٓٓٙ/وفي جميرة المغة:
((خر ُ
ّ
وكػػؿ َواقػػع َك ػ َذلِؾ فقػػد خػػر .وخػػر اْل َحػػا ِط َو َمػػا أقػػبيو َو َك ػ َذلِ َؾ الرجػػؿ إِذا سػػقط َو ُىػ َػو قَػػا ِـ عمػػى
ػات،
َوجيو)) (ابف دريد ،ٜٔٛٚ ،صفحة ٔ ،)ٔٓٗ/ويقوؿ ابف سػيده (تٗ٘ٛىػػ)َ :
((وخ ﱠػرَ :م َ
ػار :عػػاثر بعػػد اسػػتقامة( ))..ابػػف سػػيده،ٕٓٓٓ ،
ػات َخػ ﱠػرَ ..ورجػػؿ خػ ا
َوَذلِػ َ
ػؾ ِألَف الرجػػؿ إِذا َمػ َ
ضَ :ق ػقﱠيَاَ ..واْل ُخػ يػر ِمػ َػف
ػاء ْاأل َْر َ
صػػفحة ٗ ،)ٜ٘ٓ/ومػػف الػػدالالت األخػػرى لممػػادةَ (( :خػ ﱠػر اْل َمػ ُ
ِ
الرحػػى :اْلمو ِ
ػاس اْل َبػ ِ
َف اْل َحػ ﱠ
ػاب؛ ِأل ﱠ
ػب َي ِخػ يػر ِفيػ ِػو( ))..ابػػف
ضػػعُ الﱠػ ِذي تُْمقَػػى ِفيػ ِػو اْل ِح ْن َ
ﱠَ
ط ػةَُ .و ُىػ َػو ق َيػ ُ
َْ

فػػارسٜٜٔٙ ،ـ ،صػػفحة ٗ ،)ٕٛوقػػد أرجػػع ابػػف فػػارس (تٖٜ٘ى ػػ) أصػػؿ داللػػة المػػادة إلػػى
ص ْو ٍت)) (ابف فارسٜٜٔٙ ،ـ ،صفحة ٗ.)ٕٛ
أصؿ واحد وىو
((اض ِط َر ٌ
ْ
اب َو ُسقُوطٌ َم َع َ
ػب عمػى البعػد الصػوتي لممػادة
لو تاممنا قوؿ الفراىيدي (تٓٔٚىػ) نجد أف ما ذكػره ينص ّ
حص ػرا ،فػػذكر صػػوت المػػاء والرحػػى وخريػػر العقػػاب ،ولػػـ يتطػػرؽ إلػػى داللػػة السػػقوط والمػػوت

وييرىا؛ وكاف ىذه الدالالت طار ة ومقتقة مف داللة الصػوت الصػادر عػف سػقوط الحجػر أو

المػػاء مػػف األعمػػى إلػػى األسػػفؿ أو انحػػدارىما نتيجػػة الرتطاميمػػا بػػاألرض بسػػبب قػػوة الجاذبيػػة
األرضػػية ،مػػا يعنػػي أف الداللػػة األصػػمية لممػػادة ىػػي الصػػوت أمػػا السػػقوط فيػػي داللػػة ثانويػػة،

ولكػػف معظػػـ الػػدالالت األخػػرى لممػػادة اقػػتقت مػػف السػػقوط ،مث ػؿ داللػػة سػػقوط الحػػا ط عمػػى
األرض وسقوط السيؼ مػف اليػد (الجػوىرئٜٛٚ ،ـ ،صػفحة ٕ ،)ٖٙٗ/وكػذلؾ داللػة المػادة
ػؽ المػ ِ
عمػػى قػ ِّ
األرض ،ألف المػػاء الػػذي يسػػقط بقػػوة عمػػى األرض يقػػقيا ،أمػػا داللػػة المػػادة
ػاء
َ
عمى الموضع الذي تمقى فيو الحنطة مف الرحى فلنػو سػقاط الحنطػة فػي ىػذا المكػاف .وفػي
ػات َخ ﱠػر) فمػا يريػده ابػف سػيده
قوؿ ابف سيده (تٗ٘ٛىػ) َ
اتَ ،وَذلِ َؾ ِألَف الرجػؿ إِذا َم َ
(وخ ﱠرَ :م َ
(تٗ٘ٛىػػ) ىػػو أنػػو يسػػقط ،ولكػػف الػػذي نػػذىب إليػػو ىػػو احتمػػاؿ نخػػر وىػػو :إف ا نسػػاف فػػي
* َد ْهذَه ان َّش ًْء فَتَ َذ ْهذَه :حذره من عهو إِنَى سفم تذحرجا (ابن سٍذه ,0222 ,صفحة د هـ د هـ .)44/4
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حالة احتضاره وىو عمى ظيره يصدر صػوت الخرخػرة ،فػيمكف أف تكػوف داللػة المػوت مقػتقة
مف ىذا االستعماؿ .مف ىذا القػرح نػرى أنػو كػاف مػف األدؽ أف يقػوؿ ابػف فػارس (تٖٜ٘ىػػ)
في أصؿ الداللة (( الصوت النات مف السقوط)) ألف الصوت ىو محور الداللة.

ورد الجػػذر المغػػوي (خ ر ر) فػػي الق ػرنف الك ػريـ ٕٔ م ػرة وكميػػا بداللػػة السقققوط :كمػػا فػػي

ﲿ ﱠ ﱠ [األعػػ ػراؼ ،]ٖٔٗ :وىػ ػػذا فػ ػػي قص ػ ػػة موسػ ػػى عمي ػ ػػو
ﳀ
قولػ ػػو تعػ ػػالى :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ
السػػالـ ،والمقصػػود :وسػػقط موسػػى مغقػػيا عميػػو (النسػػفيٕٓٓٔ ،ـ ،صػػفحة ٔ( )ٖٜٗ/سػػيد
قطػػبٕٓٓٛ ،ـ ،صػػفحة ٕ .)ٖٜٔٙ/ورّبمػػا أوضػ ظيػػور لمحركػػة الحػرة مػػف عمػػو إلػػى سػػفؿ

نج ػ ػػده ف ػ ػػي قول ػ ػػو تع ػ ػػالى :ﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

يصور تمؾ الحركة جميا.
فخ ير السقؼ ِّ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ [النحؿَ ،]ٕٙ :

واذا تاممنا السياقات التي وردت فييا ىذه المادة المغوية نجد أنيا اقترنػت بالبعػد العبػادي،

وتحديدا السجود أو الركوع ،ومف ىذه السياقات:

 ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠ [يوسف،]٠١١ : ﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ [مريم]٨٥ : ﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [السجدة]٥١ : ﭐﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ [ص]٤٢ :وىػػذا االقت ػراف حػػدث  ٙم ػرات مػػف مجمػػوع ٕٔ مػرة لورودىػػا ،أي نصػػؼ م ػرات اسػػتعماؿ

المادة.

سقط

ليذا الجذر أصؿ داللي واحد وىو الوقوع (ابػف فػارسٜٜٔٙ ،ـ ،صػفحة ٖ ،)ٗٙويكػوف
مػػف مكػػاف عػ ٍ
ويطمَػػؽ عمػػى مكػػاف
ػاؿ إلػػى مكػػاف مػػنخفض (ال اريػػبٕٓٓٔ ،ـ ،صػػفحة ٗٔٗ)ُ ،
:الم ْس ِقط ،فقػوليـ(( :ىػو يح يػف إلػى َم ْس ِػق ِط ِو ،أي :إلػى حيػث ُولِػد)) (الفراىيػدي،
والدة ا نساف َ
د.ت ،صفحة ٘ ،)ٕٚ/وانتقمت الداللة إلى ٍ
ؽ عمػى المنحطِّػيف
بعد
ٍّ
اجتماعي حينما أخذت تطمَ ُ
اجتماعيػاً :وىػػو السػػاقط ،فػػ((رج ٌؿ سػػاقطٌ :مػػف سػ َػفمَة النػػاس ،وسػػقاطة كػ ِّػؿ قػ ٍ
ػيء ُرذالتػػو)) (ابػػف
َ
دريػػد ،ٜٔٛٚ ،صػػفحة ٕ ،)ٖٛ٘/يقػػوؿ الخميػػؿ (تٓٔٚىػػ)(( :واذا لػػـ يمحػػؽ ا نسػػاف ممحػػؽ
الكراـ يقاؿ :قد تَساقط)) (الفراىيدي ،د.ت ،صفحة ٘ ،)ٖٚ/ففػي المجتمػع توجػد طبقػة قػريفة
عالية ،وطبقة ساقطة! وكاف الذي يقترب مف الرذا ؿ يسقط مف أعيف الناس -فقد قيؿ :المػرأة
الدنِﱠيػةُ (الجػوىرئٜٛٚ ،ـ ،صػفحة ٖ ،-)ٖٖٔٔ/ويطمػؽ السﱠػقَطُ عمػى الخطػا فػي
السقيطَةَُ :
َ
الكتابػػة والحسػػابة (الفراىيػػدي ،د.ت ،صػػفحة ٘ )ٕٚ/والكػػالـ ،وكػػاف المػػتكمـ الػػذي يتعثﱠػػر فػػي
ٔٗٛ
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كالمو ويخطئ يقبو الماقي الذي يتعثر في خطواتو ويسقط! و((رج ٌؿ قميؿ السقاط أي :قميػؿ
الخطا والزلؿ)) (ابف دريػد ،ٜٔٛٚ ،صػفحة ٕ ،)ٖٛٙ/وقػد انتقمػت الداللػة إلػى النػدـ فػػ(( ُس ِقطَ
ػؼ ف ػػي تفس ػػير ى ػػذه
ف ػػي ي ػػده ،أي ن ػ ِػد َـ)) (الج ػػوىرئٜٛٚ ،ـ ،ص ػػفحة ٖ ،)ٖٕٔٔ/وق ػػد اختُمِ ػ َ
االستعارة ،وسنذكرىا في موقعو .ورد جذر (س ؽ ط) في القرنف الكريـ ( )ٛمرات بالدالالتيف

اختيتيف:

أوال /داللة الوقوع
ورد الجػػػذر فػ ػػي بيػػػذه الداللػ ػػة األصػ ػػمية فػ ػػي قولػػػو تعػػػالى :ﭐﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﱠ ﱠ [ألنعاـ ،]ٜ٘ :وتعني :ما تقع مف ورقة .وكذلؾ في قولػو تعػالى :ﭐﱡﭐ ﳋ ﳌ
ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [مريـ ،]ٕ٘ :والػذي يالحػظ أف السػقوط فػي
مثؿ اخيتيف الكريمتيف السابقتيف ىو سقوط مادي حقيقي ،وقد جاءت بداللة السقوط المعنوي،
ﱝ ﱠ ﱠ [التوب ػ ػػة ،]ٜٗ :وتعن ػ ػػي:
ﱞ
ﱘﱚﱛﱜ
ﱙ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
((في ا ثـ والمعصية وقعوا)) (القرطبيٕٓٓٙ ،ـ ،صفحة ٓٔ )ٕٖٗ/فوقوع ورقػة القػجر أو

الجني يختمؼ عف الوقوع في الفتنة.
الرطب
ّ
ثانيا /داللة الندم

فيمػػا يخػػص توضػػي العالقػػة بػػيف الن ػػدـ وعبػػارة السػػقوط فػػي اليػػد ،ذكػػر المفس ػػروف نراء

متعددة ،وربما ما قالو الفخر الرازي (تٗٓٙىػ) في التفسير الكبير جامع لكػؿ اخراء (الػرازي،
ٕٓٓٓ ،صفحة ٘ٔ ٜ/وما بعدىا) ،إذ حصرىا في سبعة ،مف أىميا:

أ .اليد بمعنى القمب ،فمعنى سقط الندـ في أيدييـ أي في قموبيـ.

ب .بسبب العض عمى اليد ،فمف يندـ يعض يػده ،ويصػير يػده مسػقوطا فييػا؛ ألف فػاه قػد وقػع
فييا.

ج .السفؿ يعني االنحطاط ،فمف يقدـ عمى فعؿ قيء يظف رفعتو وبعد ذلػؾ يخيػب ظنػو ويػراه
فاسدا ساقطا ،فيندـ.

د .مػاخوذ مػف السػػقيط ،وىػو مػػا يغقػى عمػػى األرض بالغػدوات قػػبو الػثم  ،فػػي السػقيط يػػذوب
بادنى ح اررة ،وال يبقى منو قيء ،وىذا مف باب أف الذي يقدـ عمى فعؿ قيء ولـ يحصؿ

مف سعيو عمى قيء كالسقيط الذي يذوب.

أيػا كػاف فػلف ىػذه اخراء ال تكػاد تػروي العطػش وتقػفي الغميػؿ ،وربمػا تكػوف ىنػاؾ روابػػط

نخرى تربط بيف الندـ والسقوط في اليد ،كاف يكوف (في) بمعنى (مف) ،وسقط فػي يػده بمعنػى

(سقط مف يده) وىذا يدؿ عمى أف الػذي ينفمػت ويخػرج مػف يػد صػاحبو يسػقط مػف دوف عػودة،
وكذلؾ الندـ يكوف عمى قيء ذىب مف اليد دوف عودة.
ٜٔٗ
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وقػػد وردت بداللػػة النػػدـ (الزمخقػػري ب ،ٕٓٓ٘ ،صػػفحة  )ٖٛٛم ػرة واحػػدة فػػي الق ػرنف
الكػ ػ ػريـ ف ػ ػػي قول ػ ػػو الكػ ػ ػريـ :ﭐﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ ﱠ [األعراؼ]ٜٔٗ :
إف المحمميف واف اختمفوا في طبيعة العالقة الرابطة بيف الندـ والسقوط في اليد ،لكػنيـ لػـ
ّ
يختمفوا في أف ىذه المادة تدؿ عمى الندـ.

هق ب ط

ٍ
صػعوٍد ،واليبػوط :النػزوؿ (الفراىيػدي ،د.ت ،صػفحة
اليبوط ىو االنحدار في َىبػوط مػف َ
ٗ ،)ٕٔ/أي :إف اليب ػ ػػوط نق ػ ػػيض االرتف ػ ػػاع (األزى ػ ػػري ،ٕٓٓٔ ،ص ػ ػػفحة ٗ ،)ٖٚٓٙ/وى ػ ػػذه
الداللة ىي الداللة األصمية ،وتولدت منيػا دالالتيػا األخػرى ،ومنيػا داللػة المػريض الػذي يفقػد

وزنو ،فػ((الميبوط :الذي ِ
لح ُمػو)) (األزىػري،ٕٓٓٔ ،
مرض فيبطو المرض إلػى أف اضػطرب ْ
صفحة ٗ ،)ٖٚٓٙ/باعتبار أف المريض يكػوف مقعػدا فػي ف ارقػو وينػزؿ وزنػو ،و((بعيػر ىػابط
وىبػػيطٌ :ىػػبط سػػمنو)) (الزمخقػػري أ ،ٜٜٔٛ ،صػػفحة ٕ ،)ٖٙٓ/فنجػػد أف ىػػذا يعطػػي داللػػة

الضػ ػػمور (األزىػ ػػري ،ٕٓٓٔ ،صػ ػػفحة ٗ( )ٖٚٓٚ/الجػ ػػوىرئٜٛٚ ،ـ ،صػ ػػفحة ٖ)ٜٔٔٙ/
ثمف السمعة ،أي نقص))
يجر داللة القمة والنقص ،فػ(( َى َب َ
ط ُ
بقكؿ واض وصري  ،وكؿ ىذا ّ
ط
ػ((ى َب َ
(الجوىرئٜٛٚ ،ـ ،صفحة ٖ ،)ٜٔٔٙ/ثـ صار لممادة استعماؿ معنػوي اجتمػاعي فػ َ
فالف ،إذا اتّضع)) (األزىري ،ٕٓٓٔ ،صػفحة ٗ ،)ٖٚٓٙ/فاألصػؿ أف يكػوف ا نسػاف قػريفا
ٌ
في مجتمعو ،عاليا ،لكف إذا التفت قخص إلى الرذا ؿ فيكوف منحطا وضيعا وفاقدا لقرفو.
وردت المػادة المغويػة فػػي القػرنف الكػريـ ( )ٛمػرات ٚ ،منيػػا جػاءت بصػػيغة فعػؿ األمػػر،

ومرة واحدة بصيغة الفعؿ المضارع ولـ يرد ا نساف فاعمو في ىذه الحالة  ،بؿ الحجارة وذلػؾ
ﲢ
ﲡ
ﲙﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲚ
ف ػ ػػي قول ػ ػػو تع ػ ػػالى :ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠﱠ [البقرة ، ]ٚٗ :فػ(ييبط) يعنػي

ِِ
يتردى (النسفيٕٓٓٔ ،ـ ،صفحة ٔ )ٕٙ/وي ْنحطي ِمف اْلم َك ِ ﱠِ
َس َف َؿ ِم ْنوُ ِم َف
َ َ
اف الذي ُى َو فيو إِلَى أ ْ
َ َ
اْل َخ ْقػػي ِة لِمﱠػ ِػو الﱠتِػػي تُ َد ِ
اخمُػػوُ َوتَ ِح ػ يؿ بِػ ِػو (القػػوكاني ،ٜٜٔٗ ،صػػفحة ٔ ،)ٕٔٗ/أي :إف الحجػػارة
َ
تسقط مف خقية اهلل تعالى ،وىنا الحركة الحرة مف عمو إلى سفؿ واضحة جدا.

وفي جميع المرات وردت المادة بالداللة األصمية كما في قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ
ﳃﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
ﳄ
ﲽﲿﳀ ﳁﳂ
ﲹﲺﲻﲼ ﲾ
ﳋﳌﱠ [البقرة ،]ٖٙ :فيذه اخية الكريمة جاءت في سياؽ إيواء القيطاف خدـ عميو
السالـ ،حينما كاف في الجنة ،فبعد أف أزّؿ القيطاف الرجيـ ندـ عميو السالـ ،أمرىما اهلل
ٓ٘ٔ
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تعالى بترؾ الجنات العمى والنزوؿ إلى األرض .والذي يمكف مالحظتو أف اليبوط جاء في

سمبي ،بؿ إف أيمبية سياقاتو ىي سياقات سمبية كما في قولو تعالى :ﭐﱡﱔ ﱕ
سياؽ
ّ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ ﱠ [األعراؼ ،]ٖٔ :فيذا
السياؽ ىو سياؽ طرد إبميس مف الجنة ووصفو بانو مف الصايريف.
وقد وردت ىذه المادة مرة واحدة في سياؽ إيجػابي واضػ  ،وىػو فػي قولػو تعػالى :ﭐﱡﭐ ﱱ
ﱻ ﱽﱾﱿﲀﲁ
ﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱼ
ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ [ىود ]ٗٛ :فاليبوط ىنا بسالـ ،وىو في سياؽ قصة نوح عميو السالـ.
ردي

ؾ ،وأراده اهلل ..والتَ َػرِّدي :التﱠيَ يػوُر فػػي
دى فيػػو َرٍد أي ىالِػ ٌ
ي َي ْػرَدى َر ً
((رِد َ
جػاء فػي العػيفَ :
تاخ ػ َذ صػػخرةً أو قػػي اً صػػمباً تَػػردي بػػو حا ط ػاً أو قػػي اً ص ػْمباً ِ
ٍ
فتكسػ َػره))..
ي ْ
ُ
ُ
إف ُ َ
َم ْي ػواة ..،والػ ﱠػرْد ُ
ْ

(الفراىيػدي ،د.ت ،صػػفحة  ،)ٙٛ/ٙوذكػػر ابػف دريػػد (تٕٖٔىػػ) :أف الػردى ىػػو المػػوت (ابػػف
المتََرِّديػػة :التػػي تَقَػػع ِمػػف جبػػؿ أَو
دريػػد ،ٜٔٛٚ ،صػػفحة ٕ ،)ٔٓ٘ٚ/وجػػاء فػػي التيػػذيبُ (( :
وضع م ْق ِر ٍ
طي ِفي بِ ْ ر أَو تسقط مف م ِ
فالنا بِحجر أ َْرديتُو َردياً إِذا َرَم ْيتَو
ت َ
دي ُ
ؼ فتموتَ ..ر ْ
تَ َ ُ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
الح َج ػػر الﱠ ػ ِػذي ُي ْرَم ػػى بِ ػ ِػو( ))..األزى ػػري ،ٕٓٓٔ ،ص ػػفحة ٕ ،)ٖٔٛٚ/ويق ػػوؿ
بِ ػػو ..والم ػ ْػرداةُ َ
((ردى فػػي الب ػػر وتَػ َػرﱠدى ،إذا سػػقط فػػي ب ػػر ،أو تيػ ﱠػور مػػف جبػػؿ))..
الجػػوىري (تٖٖٜى ػػ)َ :
(الجوىرئٜٛٚ ،ـ ،صفحة  ،)ٕٖ٘٘/ٙوقد أرجع ابف فارس (تٖٜ٘ىػ) أصؿ داللة المادة
((رْم ٍي أ َْو تََرٍاـ َو َما أَ ْق َبوَ َذِل َؾ)) (ابف فارسٜٜٔٙ ،ـ ،صفحة .)ٕٗٛ
إلى َ
ػوي وس ػريع ي ػ دي إلػػى
ُيظ ِيػػر ىػػذا العػػر ُ
ض المعجمػػي أف ىػػذا الجػػذر يػػدؿ عمػػى سػػقوط قػ ّ
ضػػرر كالكسػػر أو الي ػػالؾ أو المػػوت ،ب ػػدليؿ التػػردي ف ػػي المي ػواة ،وأخ ػػذ الصػػخرة أو الق ػػيء
الصمب ورميو لكسره ،أو داللة المادة عمى اليالؾ بؿ حتى درجة الموت ،مما يعني أنػو لػيس

مجػػرد سػػقوط عػػادي .ورد الجػػذر المغػػوي (ر د ي) فػػي القػرنف الكػريـ (٘) مػرات بصػػيغ اسػػمية
وفعمية مختمفة وبالدالالت اختية:

أوال /داللة الموت بسب السقوط من عمو إلى سفل
((المتََرِّدي ػػة)) وق ػػد وردت ف ػػي قول ػػو تع ػػالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ومن ػػو ج ػػاءت تس ػػمية ُ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ ﱠ [الما دة]ٖ :

 انتهور :انسقوط من مكان مرتفعٌ ,قول انخهٍم(( :إرا سقط شًء من أعهىى جىو أ أر رةٍىة فىً ا رهىا اٍىم:
تهوَّر)) (انفراهٍذي ,د.ت ,صفحة .)20/4
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وق ػػد ع ػ ﱠػرؼ معج ػػـ المص ػػطمحات الفقيي ػػة الق ػػاة المتردي ػػة باني ػػا ((الت ػػي تس ػػقط م ػػف ُعم ػ ّػو
فتموت)) (أبو حبيبٜٔٛٛ ،ـ ،صػفحة  ،)ٔٗٛفصػارت المترديػة اسػما لمحيػواف الػذي يمػوت
نتيجة لسقوطو مف مكاف عاؿ.

ثانيا /داللة الموت بصورة عامة
كما فػي قولػو تعػالى :ﭐﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ ﱠ [الميػؿ ،]ٔٔ :ومعناىػا(( :إذا
مات ،وقيؿ ىػوى فػي جيػنـ)) (الخػازفٕٓٓٗ ،ـ ،صػفحة ٗ ،)ٖٗ٘/وداللػة اليػوي فػي جيػنـ

داللة واضحة عمى السقوط الميمؾ!.

ثالثا /داللة الهالك

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ ﱠ[فصمت ]ٕٖ - ٕٕ :وتفسيرىا :إف
ظنكـ ىذا بربكـ ىو الذي أىمككـ (الرازي ،ٕٓٓٓ ،صفحة  ،)ٔٔٛ/ٕٚفيذا ىالؾ مباقر.
ووردت بالداللة نفسيا في قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ ﱠ [طو- ٔ٘ :
 ]ٔٙفاخية الكريمة تعني أف مف يتبع اليوى َييمؾ (الزمخقري ب ،ٕٓٓ٘ ،صفحة ٖ٘)ٙ
(القرطبيٕٓٓٙ ،ـ ،صفحة ٗٔ.)ٗٓ/
صبب

ص ﱠ
ػب ،أي سػ َكبتو فانسػكب (الجػوىرئٜٛٚ ،ـ ،صػفحة ٔ)ٔٙٓ/
ت
الماء صﱠباً ْ
ص َب ْب ُ
فان َ
َ
َ
صػﱠبةُ :البقيػػة مػف المػػاء أو المػػبف فػػي
صػػبابةُ وال ي
(ابػف منظػػورٔٗٓ٘ ،ىػػ ،صػفحة ٔ ،)٘ٔ٘/وال ي
ص ػػبابتو (الج ػػوىرئٜٛٚ ،ـ ،ص ػػفحة ٔ( )ٔٙٔ/اب ػػف
ػاء :إذا َق ػ ِػرْب َ
ػاب ْب ُ
ا ن ػػاء ،وتص ػ َ
ت ُ
ت الم ػ َ

ﱠب مػػف الجبػ ِػؿَ :يتَ َح ػ ﱠد ُر (الجػػوىرئٜٛٚ ،ـ،
ص ػب ُ
سػػيده ،ٕٓٓٓ ،صػػفحة  ،)ٕٚ٘/ٛوالمػػاء َيتَ َ
صػػفحة ٔ ،)ٔٙٓ/يقػػوؿ ابػػف سػػيده (تٗ٘ٛى ػػ)(( :ومػػف ِ
ﱠب
كالميػػـ :تَص ػب ْﱠب ُ
ت َعرق ػاً أي تص ػب َ
ب مف طَ ٍ
صﱠ
وي ْي ِػره مجتَ ِمعػاً)) (ابػف سػيده ،ٕٓٓٓ ،صػفحة .)ٕٚٗ/ٛ
َع َرِقي ..وال ي
عاـ َ
صﱠبةُ َما ُ
مػػف كػػؿ ىػػذا يتبػػيف أف الداللػػة األصػػمية لممػػادة ىػػي إسػػكاب المػػاء أي(( :إراقتػػو مػػف األعمػػى))

(ال اريػػبٕٓٓٔ ،ـ ،صػػفحة ٖ ،)ٗٚوالحركػػة العموديػػة مػػف العم ػ ّو إلػػى السػػفؿ واضػػحة تمامػػا
ىنا ،والدالالت األخرى مقتقة مف ىػذه الداللػة األصػمية ،أمػا عػف إطػالؽ الصيػب ِ
ﱠة عمػى السػفرة

ﱠ
ص ي
ػب ِفييَػا( ))..ابػف منظػورٔٗٓ٘ ،ىػػ ،صػفحة ٔ)٘ٔ٘/
ػاـ ُي َ
فيقوؿ ابف منظور(( :ألَف الط َع َ
صػ ِّ
ػب عمػػى الرجػػؿ العاقػػؽ المتقػػاؽ،
وىػػي حركػػة مػػف األعمػػى إلػػى األسػػفؿ ،أمػػا عػػف داللػػة ال ﱠ

والصﱠبابة عمى العقػؽ (الجػوىرئٜٛٚ ،ـ ،صػفحة ٔ ،)ٔٙٔ/فنسػتطيع أف نستقػؼ العالقػة

محبػػة
الرابطػة مػػف كػػالـ ال اريػب (تٕ٘ٗىػػ) ..(( :وصػػبا إلػى كػػذا صػػبابة :مالػت نفسػػو نحػػوه ّ
ٕ٘ٔ
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ػاف الػػنفس يتوجػػو إلػػى ىػػذا القػػيء كمػػا يتوجػػو
لػػو( ))..ال اريػػبٕٓٓٔ ،ـ ،صػػفحة ٖ ،)ٗٚوكػ ّ
الماء إلى منحدره وينجذب ،فيناؾ قوة تجذب العاقؽ إلى معقػوقو كمػا تجػذب الجاذبيػةُ المػاء
مػػف موقػػع عػ ٍ
ػاؿ إلػػى أدنػػى نقطػػة يمكػػف أف يصػػؿ إلييػػا .وردت ىػػذه المػػادة المغويػػة فػػي الق ػرنف
الكريـ (ٗ) مرات وفي سياقيف:

أوال /سياق نزول الماء

ورد فػػي ىػػذا السػػياؽ م ػرة واحػػدة وىػػي فػػي قولػػو تعػػالى :ﭐﱡﭐ ﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [ع ػػبس .]ٕ٘ – ٕٗ :ىػػػذه اخيػ ػػة الكريمػػػة دع ػػوة لمتامػ ػػؿ والتفكػ ػػر فػػػي
عممية عظيمة ،قد ال نقعر بعظميا نظػ ار ألنيػا صػارت مالوفػة لػدينا ،وىػي كيفيػة إنػزاؿ المػاء
مػ ػػف السػ ػػماء! ،فتسػ ػػبؽ عمميػ ػػة ا ن ػ ػزاؿ عمميػ ػػة رفػ ػػع المػ ػػاء ،فايػ ػػة مضػ ػػخة جبػ ػػارة دفعػ ػػت ىػ ػػذه

ػت ىػذه الكميػات اليا مػة مػف
المحيطات الكبيرة مف الماء إلى عناف السماء وفي أي خػزاف ُخ ِزَن ْ
المػػاء ،وممػػف اسػػتمـ ا ذف بػػالنزوؿ مػػف السػػماء إلػػى األرض فػػي ىػػذه الحركػػة العموديػػة؟! إنػػو
فعػال مسػػالة جػػديرة بػػالوقوؼ عنػػدىا وتامميػػا ،قػد ال يسػػعؼ العقػػؿ ا نسػػاني تخيػػؿ ىػػذه العمميػػة

ػاـ عينييػػا ،لكنيػػا ا عجػػاز ا ليػػي الػػذي يعجػػز البقػػر عػػف محاكاتيػػا،
وتصػػديقيا لػػو لػػـ يرىػػا بػ ّ
فسبحاف اهلل.
ثانيا /سياق العذاب

وىػ ػػذا فػ ػػي (ٖ) مواضػ ػػع أوليػ ػػا قولػ ػػو تعػ ػػالى :ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [الفجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر– ٔٓ :
ػب بقولػ ػ ػػو( :أَ ْفػ ػ ػ َػرغَ َعمَػ ػ ػ ْػي ِي ْـ َوأَْلقَػ ػ ػػى) (القرطبػ ػ ػػيٕٓٓٙ ،ـ ،صػ ػ ػػفحة
ٖٔ] .فسػ ػ ػػر القرطبػ ػ ػػي صػ ػ ػ ّ
ٕٕ ،)ٕٖٚ/فعممية ا فراغ توحي إلى ىذه الحركة العمودية ،ويرى الفخػر الػرازي (تٗٓٙىػػ)

ب السػػوط الػػذي يت ػواتر عمػػى المضػػروب فييمكػػو (ال ػرازي ،ٕٓٓٓ ،صػػفحة
أف ىػػذا تقػػبيو بص ػ ّ
ٖٔ ،)ٜٔٙ/وأق ػػار النس ػػفي (تٓٔٚىػ ػػ) إل ػػى أف الص ػػب يق ػػعر بال ػػدواـ (النس ػػفيٕٓٓٔ ،ـ،

صفحة ٕ.)ٛٓٗ/

وثاني ىذه المواضع قولو تعالىﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [الدخان .]٧٥ - ٧٤ :وثالثيا قولو الحكيـ:
ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ [الحج .]٠٦ :والمالحظ مف ىاتيف اخيتيف
الكريمتيف أف الصب مقروف بػ(فوؽ الرأس) ،أي تكوف الحركة مف األعمى إلى األسفؿ ،وفي
كمتا الحالتيف اقترف العذاب بالحميـ؛ وقد يكوف ىذا داال عمى قدة العذاب ،فالحميـ الذي يدؿ
ٖ٘ٔ
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عمى الح اررة (األزىري ،ٕٓٓٔ ،صفحة ٔ ،)ٜٕٜ/ويكوف أقد إيالما وأكثر خط ار إذا وقع
عمى الرأس مقارنة ببقية أجزاء البدف.

االستنتاجات

ٔ -بعػػد البحػػث والتمحػػيص تبػػيف لنػػا أنػػو ورد فػػي الق ػرنف الك ػريـ  ٛألفػػاظ دالػػة عمػػى الحركػػة
ػب)،
الحرة مف األعمى إلى األسفؿ وىي( :نزؿ ،ىوى ،وقع ،خ ّػر ،سػقط ،ىػبط ،ردي ،ص ّ
ولـ يجمع مصدر مف المصادر ىذه األلفاظ معا مف قبؿ.

ٕ -مف خالؿ تعاممنا مع دالالت ىذه األلفاظ وجدنا أف ٖ مف مجموع  ٛألفػاظ يعطػي داللػة
اليػالؾ أو المػػوت ،وىػػذه األلفػػاظ ىػي( :اليػػوى ،الػػردى ،خػػر) ،وربمػا السػػبب فػػي ذلػػؾ أف
الذي يموت يفقد السيطرة ،ويستسمـ لقوة الجاذبية ،فيسقط.

(ن ُزؿ) في السياقات ا يجابية أكثر.
ٖ -وردت ُ
ٗ -الذي يعيد النظر كرة أخرى إلى الحركة الحرة مف عمو إلى سفؿ يجد أف ليا مصدريف:

أ .المصػػدر األوؿ :الجاذبيػػة األرضػػية ،كمػػا نجػػد ذلػػؾ فػػي (يخػ ّػر) موسػػى -عميػػو السػػالـ-
صػػعقا ،أي يسػػقط عمػػى األرض فػػي حركػػة عموديػػة ،نتيجػػة لفقدانػػو السػػيطرة عمػػى نفسػػو
ونتيج ػػة لوج ػػود الجاذبي ػػة األرض ػػية ،وحينم ػػا تي ػػز مػ ػريـ –عميي ػػا الس ػػالـ  -ج ػػذع النخم ػػة

ػب ،نتيجػػة لتحػػرر الرطػػب مػػف القػػوة التػػي تبقيػػو عمػػى النخػػؿ ،ونتيجػػة
(تتسػػاقط) عميػػو ُر َ
طػ ٌ
لػػذلؾ تتحػػوؿ الطاقػػة الكامنػػة فييػػا إلػػى حركػػة عموديػػة مػػف عمػػو إلػػى سػػفؿ نتيجػػة لوقوعيػػا
تحت تاثير الجاذبية األرضية.

ب .المص ػػدر الث ػػاني :ق ػػوى أخ ػػرى ال يس ػػتطيع أف يس ػػمييا ا نس ػػاف بعقم ػػو القاص ػػر ،فحينم ػػا
(تيػوى) نجمػػة وتسػػقط مػػف السػماء ،فػػنحف ال نعػػرؼ مػػا ىػي القػػوة الجاذبيػػة الحقيقيػػة التػػي
تحوؿ الطاقة الكامنة الموجودة في ىذا النجمة الجبارة إلى حركة مف عمو إلى سػفؿ! ،أو

حينما تذكر لنا اخيات الكريمات أف الكافريف ُيرموف في النػار وىػـ ييػووف إلػى الياويػة!،
فالذي يجذب الكافر إلى النار ىو القػوة الجاذبػة لممكػاف الموجػود فيػو الجحػيـ ،وا قػارات
الموجودة أف جينـ ال تقع في األرض!

المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم

ٔ .ابف دريد ،أبو بكر محمد بف الحسف األزدي (تٕٖٔىػ)ٜٔٛٚ ،ـ" ،جميرة المغة" ،تحقيؽ :رمزي منيػر
بعمبكي ،طٔ ،دار العمـ لممالييف ،بيروت-لبناف.

ٕ .ابف سيده ،أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي العروؼ بابف سيده (تٗ٘ٛىػػ)ٕٔٗٔ ،ى ػ ٕٓٓٓـ،
"المحكػػـ والمحػػيط األعظػػـ" ،تحقيػػؽ :د.عبدالحميػػد ىنػػداوي ،طٔ ،منقػػورات محمػػد عمػػي بيضػػوف ،دار
الكتب العممية ،بيروت – لبناف.

ٖ .ابف فارس ،أبو الحسيف أحمد بػف زكريػا (تٖٜ٘ىػػ)ٕٕٔٗ ،ى ػ ٕٔٓٓـ" ،معجػـ مقػاييس المغػة" ،طٔ،
دار إحياء التراث العربي لمطباعة والنقر والتوزيع ،بيروت – لبناف.
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ٗ .ابػػف قتيبػػة ،أبػػو محمػػد عبػػداهلل بػػف مسػػمـ (ٖٕٕٔٚٙ-ى ػػ)ٖٜٔٛ ،ىػػ ٜٔٚٛـ" ،تفسػػير يريػػب الق ػرنف"،
تحقيؽ :السيد أحمد صقر ،د.ط ،دار الكتب العممية ،بيروت-لبناف.

٘ .ابػف منظػػور ،أبػػو الفضػػؿ جمػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػرـ ا فريقػػي المصػػري (ٖٓٚٔٔ-ٙىػػ)ٔٗٓ٘ ،ى ػ،
"لساف العرب" ،د.ط ،نقر أدب الحوزة ،قـ – إيراف.

 .ٙأبو السعود ،محمد بػف محمػد بػف مصػطفى العمػادي الحنفػي (تٕٜٛىػػ)ٜٔٗٔ ،ى ػ ٜٜٜٔـ " ،إرقػاد
العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ (تفسير أبي السعود)" ،وضع حواقػيو :عبػد المطيػؼ عبػد الػرحمف،

طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف.،

 .ٚأبو حبيب ،سعدئٗٓٛ ،ىػ ٜٔٛٛـ" ،القاموس الفقيي لغة واصطالحا" ، ،طٕ ،دار الفكر ،دمقؽ–
سورية.

 .ٛأب ػػو حي ػػاف ،محم ػػد ب ػػف يوس ػػؼ األندلس ػػي الغرن ػػاطي (ٗ٘ٚ٘ٗ-ٙىػ ػػ)ٕٔٗٓ ، ،ى ػ ػ ٕٓٓٓـ" ،البح ػػر
المحيط في التفسير" ،اعتنى بو :صدقي محمد جميؿ ،د.ط ،دار الفكر ،بيروت-لبناف.

 .ٜاألزىػػري ،أبػػو منصػػور محمػػد بػػف أحمػػد (ٕٖٚٓ-ٕٛى ػػ)ٕٕٔٗ ،ىػ ػ ٕٔٓٓـ تيػػذيب المغػػة ،تحقيػػؽ:
د.رياض زكي قاسـ ،طٔ ،دار المعرفة لمطباعة والنقر والتوزيع ،بيروت-لبناف.،

ٓٔ .البغػػدادي ،أبػػو الفػػرج جمػػاؿ الػػديف عبػػدالرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػوزي القَُرقػػي (ٜ٘ٚ-٘ٓٛى ػػ)،
ٖٕٗٔىػ ػ ٕٕٓٓـ" ،زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير" ،طٔ ،المكتػػب ا سػػالمي ،دار ابػػف حػػزـ لمطباعػػة
والنقر والتوزيع ،بيروت – لبناف.

ٔٔ .البيض ػ ػ ػػاوي ،ناص ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػديف أب ػ ػ ػػو س ػ ػ ػػعيد عب ػ ػ ػػداهلل ب ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػػيرازي (تٜٔٚىػ ػ ػ ػػ)،
ٕٔٗٔى ػ ٕٓٓٓـ" ،أنػوار التنزيػػؿ وأس ػرار التاويػػؿ (تفسػػير البيضػػاوي)" ،تحقيػػؽ :محمػػد صػػبحي حسػػف

حالؽ ومحمد أحمد األطرش ،طٔ ،دار الرقيد  /دمقؽ -سوريا  ،م سسة ا يماف /بيروت – لبناف.،

ٕٔ .الثع ػػالبي ،عبػػدالرحمف بػػف محمػػد بػػف مخم ػػوؼ أبػػو زيػػد المػػالكي(ٛٚ٘-ٚٛٙىػػػ)ٔٗٔٛ ،ى ػ ػ ٜٜٔٚـ،
"الج ػواىر الحس ػػاف فػػي تفس ػػير الق ػرنف (تفس ػػير الثعػػالبي)" ،تحقي ػػؽ :عمػػي محم ػػد مع ػػوض وع ػػادؿ أحم ػػد

عبدالموجود وأ.د.عبدالفتاح أبو سنة ،طٔ ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبناف.

ٖٔ .الجوىري ،أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الفارابي (تٖٖٜىػ)ٔٗٓٚ ،ى ػ ٜٔٛٚـ" ،الصػحاح تػاج المغػة
وصحاح العربية" ،تحقيؽ :أحمد عبدالغفور عطار ،طٗ ،دار العمـ لممالييف ،بيروت – لبناف.

ٗٔ .الخػػازف ،عػػالء الػػديف عمػػي بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ البغػػدادي (تٕ٘ٚىػػػ)ٕٔٗ٘ ،ىػ ػ ٕٗٓٓـ" ،لبػػاب
التاويػػؿ فػػي معػػاني التنزيػػؿ (تفسػػير الخػػازف)" ،ضػػبطو وصػػححو :عبدالسػػالـ محمػػد عمػػي قػػاىيف ،طٔ،

منقورات محمد عمي بيضوف ،دار الكتب العممية ،بيروت-لبناف.،

٘ٔ .الرازي ،محمد فخر الديف ابف ضياء الػديف عمػر (ٗٗ٘ى ػ ٙٓٗ -ىػػ)ٕٔٗٓ ،ى ػ

ٕٓٓٓـ ،التفسػير

الكبير ومفاتي الغيػب (تفسػير الفخػر الػرازي)" ،قػدـ لػو :القػيل خميػؿ محػي الػديف المػيس  -مػدير أزىػر
لبناف ومفتي البقاع ،د.ط ،دار الفكر لمطباعة والنقر والتوزيع ،بيروت – لبناف.

 .ٔٙال اريػ ػػب ،األصػ ػػفياني (تٕ٘ٗى ػ ػػ)ٔٗٔٙ ،ىػ ػ ػ ٜٜٔٚـ" ،مفػ ػػردات ألفػ ػػاظ الق ػ ػرنف" ،تحقيػ ػػؽ :صػ ػػفواف

داوودي ،د.ط ،دار القمـ لمطباعة والنقر والتوزيع – دمقؽ ،الػدار القػامية لمطباعػة والنقػر والتوزيػع –

بيروت.

 .ٔٚالزمخقري أ ،أبو القاسـ جار اهلل محمػود بػف عمػر بػف أحمػد (تٖ٘ٛىػػ)ٜٔٗٔ ،ى ػ ٜٜٔٛـ" ،أسػاس
البالية" ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيوف السود ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروت-لبناف.
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 .ٔٛالزمخقري ب ،أبو القاسـ جار اهلل محمػود بػف عمػر الخػوارزمي (ٖ٘ٛ-ٗٙٚىػػ)ٕٔٗٙ ،ى ػ ٕ٘ٓٓـ،
"تفسير الكقاؼ عف حقا ؽ التنزيؿ وعيوف األقاويػؿ فػي وجػوه التاويػؿ" ،اعتنػى بػو وخ ّػرج أحاديثػو وعمػؽ
عميو :خميؿ ماموف قيحا ،طٕ ،دار المعرفة ،بيروت -لبناف.

 .ٜٔسيد قطب ،إبراىيـ حسيف القاذلي (تٜٔٙٙـ)ٕٜٔٗ ،ىػ ٕٓٓٛـ" ،في ظالؿ القرنف" ، ،ط ،ٖٚدار
القروؽ ،القاىرة – مصر.،

ٕٓ .القػػوكاني ،محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد (تٕٓ٘ٔى ػػ)ٜٜٔٗ ،ـ" ،فػػت القػػدير الجػػامع بػػيف فنّػػي الروايػػة
والد اريػػة مػػف عمػػـ التفسػػير" ،حققػػو وخػ ّػرج أحاديثػػو :د.عبػػدالرحمف عمي ػرة ،د.ط ،دار الوفػػاء ،المنصػػورة-
مصر.

ٕٔ .الطبري ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف يالب القيير با ماـ أبػو جعفػر  ٕٕٗ( ،ى ػ  ٖٔٓ -ى ػ
 ٜٕٖ - ٖٜٛـ)ٔٗٔ٘ ،ى ػ ٜٜٗٔـ" ،جػػامع البيػػاف عػػف تاويػػؿ ني القػرنف (تفسػػير الطبػػري)" ،ىذبػػووحقق ػػو وض ػػبط نص ػػو وعم ػػؽ عمي ػػو :د.بق ػػار عػ ػواد مع ػػروؼ وعص ػػاـ ف ػػارس الحرس ػػتاني ،طٔ ،م سس ػػة

الرسالة لمطباعة والنقر والتوزيع ،بيروت-لبناف.

ٕٕ .عبػ ػػدالباقي ،محمػ ػػد ف ػ ػ اد ٔٗٔٚ ،ىػ ػ ػ ٜٜٔٙـ" ،المعجػ ػػـ المفيػ ػػرس أللفػ ػػاظ الق ػ ػرنف الك ػ ػريـ" ،طٔ ،دار
الحديث لمطباعة والنقر والتوزيع ،القاىرة-مصر.

ٖٕ .الفراىيػػدي ،أبػػو عبػػدالرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد بػػف عمػػرو بػػف تمػػيـ البصػػري (تٓٔٚى ػػ) ،د.ت" ،كتػػاب
العيف" ،تحقيؽ :د.ميدي المخزومي ،د.إبراىيـ السام ار ي ،الناقر دار ومكتبة اليالؿ ،القاىرة-مصر.

ٕٗ .الفيروزنبػػادي ،مج ػػد ال ػػديف أب ػػو ط ػػاىر محمػػد ب ػػف يعق ػػوب (تٛٔٚىػػػ)ٕٔٗٙ ،ى ػ ػ ٕ٘ٓٓـ" ،الق ػػاموس
المحػػيط" ،تحقيػػؽ :مكتػػب تحقيػػؽ الت ػراث فػػي م سسػػة الرسػػالة ،بلق ػراؼ محمػػد نعػػيـ العرقسوسػػي ،ط،ٛ

م سسة الرسالة لمطباعة والنقر والتوزيع ،بيروت-لبناف.،

ػي ،أبػػو عبػػداهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر (تٔٙٚىػػ)ٕٔٗٚ ،ى ػ ٕٓٓٙـ" ،الجػػامع ألحكػػاـ
ٕ٘ .القرطبػ ّ
الق ػرنف والمُبػَػيِّف لمػػا تض ػ ﱠمنُوُ مػػف السػػنة وني الفُرقػػاف" ،تحقيػػؽ :د.عبػػداهلل بػػف عبدالمحسػػف التركػػي ،طٔ،
م سسة الرسالة ،بيروت – لبناف.

 .ٕٙالنسفي ،عبداهلل بف أحمد بف محمػود (تٓٔٚىػػ)ٕٔٗٔ ،ى ػ ٕٔٓٓـ" ،مػدارؾ التنزيػؿ وحقػا ؽ التاويػؿ
(تفسير النسفي)" ،ضبطو وخػرج نياتػو وأحاديثػو :زكريػا العميػرات ،طٔ ،منقػورات محمػد عمػي بيضػوف،
دار الكتب العممية  ،بيروت – لبناف.

 .ٕٚالواحدي ،أبو الحسػف عمػي بػف أحمػد النيسػابوري (تٗٙٛىػػ)ٔٗٔ٘ ،ى ػ ٜٜٗٔـ" ،الوسػيط فػي تفسػير

القرنف المجيد" ،تحقيؽ وتعميؽ :عػادؿ أحمػد عبػدالموجود ونخػروف ،طٔ ،دار الكتػب العمميػة ،بيػروت –

لبناف.

مواقع اإلنترنت:
الموسوعة البريطانية (البريتانيكا)https://www.britannica.com/science/air :
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